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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DESTE CONCELLO O 

DÍA TRINTA DE MARZO DE DOUS MIL DOCE 

 

NÚM. 003/2012 

   SRES/RAS ASISTENTES   
 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Javier Jorge Castiñeira. 
        
CONCELLEIROS 
D. Manuel Pavón López. 
Dª Mercedes Josefina González Alonso. 
Dª María Teresa López Rego. 
D. Pedro José Fernández Manín. 
D. José María García Rivera. 
D. José Ramón Val Alonso. 
Dª Rosa María Pérez Gradaille. 
D. Enrique Cotarelo García. 
D. Jaime Cancio Rodríguez. 
Dª Ana María López Campoamor. 
Dª María Ángeles Veiga Varela. 
D. Xan Carlos González Basanta. 
           
INTERVENTOR 
D. Luis Ramón Vázquez Parga. 
 
SECRETARIA- en réxime de acumulación 
Dª Ana Ramos Ramos. 
 

 
 
 
No Salón de Plenos da Casa 

Consistorial de Foz, sendo as 19.00 horas do 
trinta de marzo de dous mil doce, baixo a 
presidencia de D. Javier Jorge Castiñeira, e 
asistido pola secretaria da Corporación en 
réxime de acumulación, Dª Ana Ramos Ramos, 
que da fe do acto, e o interventor municipal D. 
Luis Ramón Vázquez Parga, se reúnen os Srs. 
Concelleiros relacionados, membros todos do 
Pleno, co obxecto de realizar nunha primeira 
convocatoria a sesión ordinaria  prevista para o 
día de hoxe, e de acordo co  seguinte orde do 
día. 
 

 
 

 

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DE DATA 23 DE FEBREIRO 
DE 2012.- 

Pola Presidencia se pregunta aos membros presentes do Pleno se teñen que 
formular algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada o día 23/02/2012, e 
que foi oportunamente distribuída coa convocatoria. 
 

Non habendo mais intervencións, queda aprobada por unanimidade a acta da 
citada sesión, ordenando a súa transcrición ao Libro de Actas, segundo o disposto 
polo artigo 110.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais. 

 
 

2.- RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA DITADAS DENDE O DÍA 21/02/2012 ATA O 
26/03/2012.- 
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Aos efectos previstos no Regulamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais, se da conta ao Pleno da Corporación das 
Resolucións ditadas pola Alcaldía-Presidencia dende o día 21/02/12 ao 26/03/12 e que 
foron postas de manifesto á Secretaria, quedando enterados os señores asistentes. 

 

3.-TOMA DE RAZÓN DAS CIFRAS DE POBOACIÓN DO CONCELLO DE FOZ A 01 
DE XANEIRO DE 2012.- 
 
 Pola Secretaria da Corporación dáse lectura ao escrito presentado polo 
Departamento do Padrón de Habitantes do Concello de Foz de data 08/03/2012 relativo 
ás cifras de poboación a 01 de xaneiro de 2012, que no seu literal indica: 
 

“A fin de cumprir o calendario do procedemento para a obtención da proposta 
anual de cifras oficiais de poboación, poboación do municipio á data 01/01/2012, para 
o Concello o prazo xenérico di que antes do 10 de abril de 2012 debe realizar a fase 
do envío da cifra de poboación e o ficheiro C27019AI012. 

Este resultado que damos conta á Corporación Municipal, para a súa 
aprobación inicial na reunión do pleno ordinario do 30/03/2012, é o resumo numérico 
xeneral das variacións no número de habitantes, coas causas de variación así como 
as alteracións municipais por cambio de domicilio dentro do municipio, e están obtidas 
da base de datos do Padrón de Habitantes que dispomos no Concello.  

É unha aprobación inicial, xa que seguindo o referido calendario, o INE enviará 
ao Concello a cifra de poboación segundo os seus datos antes do primeiro de abril, 
que non  recibimos aínda. 

Haberá posterior contraste de ficheiros, as nosas posiblies alegacións, a 
validación e estimación, e  cuxo resultado ou informe provincial disporase na primeira 
semana de outubro. 

Padrón Municipal 

Revisión a 31 de diciembre de 2011 

Provincia LUGO 27 

Municipio FOZ (LUGO) 019 

Resumen numérico general municipal 

1.Variaciones en el número de habitantes 

Conceptos Total Hombres Mujeres 

Población del municipio a 31/12/2010 9992 4872 5120 

Altas desde 31/12/2010 a 31/12/2011 502 242 260 

Bajas desde 31/12/2010 a 31/12/2011 495 243 252 

Variaciones por error en el sexo Altas 2 2 0 
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Bajas 0 0 0 

Población del municipio a 31/12/2011 9999 4871 5128 

2. Causas de variación en el número de habitantes 

Conceptos Nacimientos Cambios de residencia Omisiones 

Defunciones De/a otro municipio Del/al extranjero Insc. indebida y caduc. 

Altas de residentes en el municipio 76 391 29 6 

Bajas de residentes en el municipio 142 298 14 41 

3. Alteraciones municipales por cambio de domicilio dentro del municipio 

Concepto Total Varones Mujeres 

Cambios de domicilio (entre secciones del municipio) 193 96 97” 

 Os membros asistentes á sesión, dánse por enterados. 

 
 

4.- CONSTITUCIÓN DA MESA LOCAL DE COMERCIO DO CONCELLO DE FOZ.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o día 22 de marzo 
de 2012, que no seu literal indica: 

 
 “Considerando o establecido na Lei 13/2010 do comercio interior de Galicia, en 
concreto o establecido no seu artigo 21 no que preceptúa a necesidade de que en 
cada Concello de Galicia exista unha Mesa Local de Comercio, co fin de dotar á 
entidade local de un órgano colexiado de participación, coordinación, cooperación e 
colaboración entre a administración local e os axentes representativos do sector 
comercial. 
  
 Tendo en conta a pretensión desta Alcaldía presidencia de dotar 
permanentemente de presenza activa e participación nos asuntos de interese xeral do 
municipio ás asociacións constituídas no mesmo.  
 
 Tendo en conta igualmente que é un interese do grupo municipal de goberno a 
activación e reforzamento permanentes do comercio local. 
 
 Considerando o establecido no artigo 21 da Lei 13/2010 asi como no artigo 21 
e 25 da Lei 7/1985 de 2 de abril.  
 
 Esta Alcaldía Presidencia PROPÓN: 
 

PRIMEIRO: Constituir a Mesa Local de Comercio do concello de Foz, que 
asume as competencias de participación, coordinación, cooperación e colaboración 
entre a administración local e os axentes representativos do sector comercial. 
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SEGUNDO: Determinar a composición da Mesa Local de Comercio, como se 
indica: 
 

 Alcalde-Presidente do concello de Foz. 

 Concelleira de de facenda, turismo, comercio, emprego e medio 
ambiente. 

 Representante da Asociación de comerciantes, industriais e autónomos 
”ACIA” de Foz 

 Representante da Asociación mulleres rurais “AFAMMER DE FOZ”. 

 Representante  da Asociación de Veciños e consumidores de Vilaronte-
Foz 

 Representante da Consellería de Economía e Industria 

 Secretario, con voz pero sen voto: A Secretaria Xeral da Corporación ou 
en quen se delegue 

 
TERCEIRO: Dar traslado a cada un dos entes e asociacións repesentadas ós 

efectos oportunos. 
 
 Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 
asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado: 
 
 Votos a favor: 3 (PP) 

Abstencións: 5 ( 2, PsdeG-PSOE; 2, UNIFOZ; 1, BNG) 
 
PRIMEIRO: Constituir a Mesa Local de Comercio do concello de Foz, que asume 
as competencias de participación, coordinación, cooperación e colaboración 
entre a administración local e os axentes representativos do sector comercial. 
 
SEGUNDO: Determinar a composición da Mesa Local de Comercio, como se 
indica: 
 

 Alcalde-Presidente do concello de Foz. 

 Concelleira de de facenda, turismo, comercio, emprego e medio 
ambiente. 

 Representante da Asociación de comerciantes, industriais e 
autónomos ”ACIA” de Foz 

 Representante da Asociación mulleres rurais “AFAMMER DE FOZ”. 

 Representante  da Asociación de Veciños e consumidores de 
Vilaronte-Foz 

 Representante da Consellería de Economía e Industria 

 Secretario, con voz pero sen voto: A Secretaria Xeral da 
Corporación ou en quen se delegue 

 
TERCEIRO: Dar traslado a cada un dos entes e asociacións repesentadas ós 
efectos oportunos”. 
 

Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 
transcriben en síntese. 

 
Por parte do Sr. Alcalde deféndese o fondo da proposta presentada.. 
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Por parte do voceiro do PSOE indícase en síntese que quedouse de mirar se 
había máis asociacións que pudieran ser membros porque dubídase de se é así. 

 
Por parte do voceiro de UNIFOZ indícase en síntese que debe de quedar 

enriba da mesa porque debeuse de comunicar a distintos colectivos que pudieran 
participar, ademáis indica que se hai tres asociacións ten que haber tres 
representantes da administración 

 
Por parte do Sr. Alcalde indícase que o terceiro membro pode ser o 

representante da OMIC ou da Comisión de Suxerencias e Reclamacións. 
 
O voceiro de UNIFOZ afirma en síntese que encaixa máis a representante da 

OMIC pero hai máis asociaicións que deben de ser convocadas ao ter o mesmo perfil. 
 
O voceiro do BNG indica igualmente que quedouse de alcarar cáles 

asociacións podían ser membros e non se fixo nada para clarificar eso. E afirma que 
que sexa a representante da OMIC constaba no informe da anterior Secretaria. 

 
O Sr. Alcalde plantexa poder modificar a proposta conforme ao establecido no 

artigo 94 do ROF. 
 
O Sr. Rivera voceiro socialista indica que non se deben de perjudicar a 

ningunha asociación e debe de facerse ben e quedar pendente.  
 

 
 
Unha vez rematado o turno de debate, acordase deixar o expediente enriba 

da mesa, procedéndose a continuación á votación ao respecto, obténdose o seguinte 
resultado: 

 
- Votos a favor: 8 ( 4, PSOE; 3, UNIFOZ; 1, BNG) 
- Votos en contra: 5 ( PP ) 

 
 
5.-APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO ORGÁNICO DA COMISIÓN 
ESPECIAL DE SUXESTIÓNS E RECLAMACIÓNS DO CONCELLO DE FOZ. - 

 
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 

Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o día 22 de marzo 
de 2012, que no seu literal indica: 

 
“D, Javier Jorge Castiñeira, alcalde-presidente do Concello de Foz, en uso das 

súas atribucións legalmente conferidas. 
 

 Resultando que por medio de moción presentada polo grupo municipal 
UNIFOZ, propúxose a creación dunha Comisión Especial de Suxerencias e 
Reclamacións. 
 Determinando a necesidade de que sobre a mesma lévese a cabo unha 
regulación de tipo orgánico nos concellos non incluídos no Título X da Lei 7/1985 de 2 
de abril e que o mesmo apróbese por maioría absoluta conforme ao establecido no 
meritado texto legal. 
 



 

 Concello de Foz (Lugo)   Teléfonos: 982 14 00 27 
 CIF: P2701900I     982 14 02 21 

 Avda. Álvaro Cunqueiro, 24    Fax: 982 14 16 00 
  27780 FOZ (Lugo)       

 

 Visto o proxecto de Regulamento redactado polos servizos xurídicos 
municipais. 
 
 Visto o informe da Secretaria municipal de data 14/03/2012. 
 Considerando o disposto nos artigos 4.1 a), 20, 21.1, 22 e 132 da Lei 7/1985 do 
2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 
 
 Propoño ao Pleno da Corporación, logo de ditame da Comisión Informativa 
correspondente, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
 PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico regulador da 
Comisión especial de suxestións e reclamacións do Concello de Foz, que se transcribe 
no propio ditame. 
 

SEGUNDO.-Abrir un período de información pública durante un prazo de 30 
días mediante a publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro 
de Edictos deste Concello, e dar audiencia aos interesados por un prazo de 30 días 
para que poidan presentarse reclamacións e suxestións. De non producirse 
alegacións, o regulamento considerarase definitivamente aprobado 
 
 Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 
asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, e que é aprobada por 
unanimidade dos membros presentes. 

 
PRIMEIRO.-Aprobar inicialmente o Regulamento Orgánico regulador da 
Comisión especial de suxestións e reclamacións do Concello de Foz, que se 
transcribe: 
 

REGULAMENTO ORGÁNICO DA COMISIÓN ESPECIAL DE SUXERENCIAS E 

RECLAMACIÓNS DO CONCELLO DE FOZ 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A participación cidadá é un dos puntos fundamentais da política 

democrática dun país e de cada un dos seus Municipios. A mesma foi regulada 

en diferentes normas, dende a Constitución Española de 1978, pasando pola 

Carta Europea de Autonomía Local, a Lei 7/1985, de 2 de abril, e as 

Recomendacions do Consello de Ministros do Consello de Europa. 

A reforma introducida na Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases 

de Réxime Local, a través da Lei 57/2003, de 16 de decembro, de Medidas para a 

Modernización do Goberno Local, impulsa os mecanismos de participación 

cidadá para adaptala ás regras de actuación que se levan a cabo en Europa, tal e 
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como se manifestou en repetidas ocasions polo Consello de Europa.  

Este concello pretende impulsar e favorecer por todos os medios ao seu 

alcance a potenciación da participación cidadá na xestión municipal, e para elo 

redactouse o presente Regulamento. 

Ao longo da historia democrática comprobouse que a participación 

cidadá limitouse  as relacions entre o concello como Ente administrativo e as 

Asociacions veciñais, deixando aparte as iniciativas individuais dos cidadáns. A 

nosa Constitución recoñece o Dereito a participar nos asuntos públicos, 

directamente ou por medio de representantes libremente elexidos en eleccions 

periódicas de sufraxio universal; dereito a acceder en condicions de igualdade 

ás funcions e cargos públicos cos requisitos que sinalan as Leis. 

O presente Reglamento pretende regular a Comisión especial de 

suxestións e reclamacións que pode existir nos concellos non incluídos no título 

X da Lei 7/1985 de 2 de abril, cando así o acorde o Pleno por maioría absoluta do 

número legal dos seus membros e así o dispoña un regulamento orgánico, 

conforme co establecido no artigo 20.1 d) da devandita  lei. 

 

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

ARTIGO 1.  

O concello de Foz, no exercizo da potestade regulamentaria e de 

autoorganización que outorgan os artigos 4 e 20.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases de Réxime Local, o artigo 24.b) do Real Decreto 781/1986, 

de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicions legais 

vixentes en materia de Réxime Local, e o artículo 4 do Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de noviembre, polo que se aproba o Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime xurídico das Entidades Locais, regula a organización e 

o réxime de funcionamento de participación cidadá no seu Municipio. 

 

ARTIGO 2.  

O presente Regulamento ten por obxeto garantir o exercicio dos dereitos 

de participación, regulando os cauces polos que poden exercitarse os mesmos, 

promovendo a participación e facilitando a máis ampla información sobre a sua 
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actividade a través da creación da Comisión especial de suxestións e 

reclamacións do concello de Foz. 

 

ARTIGO 3.  

Os preceptos deste Regulamento aplicaránse preferentemente sempre 

que non vaian en contra de disposicions de rango legal que sexan de obrigado 

cumprimento, tendo en conta que a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local 

ten carácter básico en concreto nos artigos 20 e 132, e, igualmente, os artigos 1, 

2, 3.2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, inciso primeiro, 25, 26, 34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 

57, 58, 59, 69 y 71 do Texto Refundido de Réxime Local. 

 

TÍTULO I. REXIME XURÍDICO DA COMISIÓN ESPECIAL DE SUXESTIÓNS E 

RECLAMACIÓNS 

 

ARTIGO 4.  

1. Para a defensa dos dereitos dos veciños e veciñas, o Concello Pleno creará a 

Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións, integrada por representantes 

de todos os grupos políticos presentes nel, de forma proporcional ao número de 

membros que teñan no Pleno. 

 

2. A determinación do número de membros, designación, comunicación e 

efectiva constitución responderá ás mesmas regras cás comisións informativas, 

de estudo ou proposta do Pleno. 

 

3. Correspóndelle á Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións defender 

os dereitos dos veciños e veciñas nas súas relacións coa Administración 

municipal e supervisar a actuación desta. 

 

4. Todos os órganos de goberno e da Administración municipal están obrigados 

a colaborar coa Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. 

 

5. A comisión deberá darlle conta ao Pleno dentro do primeiro semestre de cada 

ano, mediante un informe anual do exercicio anterior das queixas presentadas e 

das deficiencias observadas no funcionamento dos servizos municipais, 

especificando as suxestións ou recomendacións que non foron admitidas pola 
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Administración municipal; para estes efectos, o presidente ou presidenta da 

Comisión exporá ante o Pleno un resumo do informe anual, podendo intervir os 

grupos municipais para manifestar a súa posición. 

Non obstante, tamén poderá realizar informes extraordinarios cando a gravidade 

ou a urxencia dos feitos o aconsellen. Estes informes terán carácter reservado 

mentres non foran presentados ao Pleno. 

 

ARTIGO 5. 

1. Todos os cidadáns e cidadás teñen dereito a presentar reclamacións en 

queixa e suxestións sobre materias de competencia municipal e sobre o 

funcionamento dos servizos. Este dereito poderá exercelo calquera persoa física 

ou xurídica, sen limitación ningunha, con independencia do lugar de residencia 

ou nacionalidade. O dereito a presentar reclamacións exténdese ao de obter 

unha resposta coherente e adecuada á suxestión ou reclamación formulada. 

Quedan excluídas deste procedemento as cuestións pendentes de resolución 

xudicial ou administrativa ata a súa resolución expresa ou presunta. 

 

2. Para facilitalas, existirá unha folla de reclamación/suxestión, e, na medida do 

posible, habilitaranse caixas de correo para suxestións, así como aplicacións 

electrónicas, informáticas e telemáticas para a presentación de suxestións e 

reclamacións. As suxestións ou reclamacións deberán conter, como mínimo, 

nome e apelidos, enderezo e documento nacional de identidade ou equivalente. 

Igualmente, deberase especificar o obxecto da suxestión ou reclamación. 

 

3. As suxestións ou reclamacións en queixa non requirirán acreditar a condición 

de 

interesado/a, nin outras formalidades que as contidas na regulación específica. 

En virtude deste procedemento, a persoa que presente a queixa ou suxestión 

non adquire a condición xeral de interesado/a, nin esta dará lugar á apertura da 

vía de recurso. Non obstante, quen a presentase poderá exercer o dereito de 

petición, nos termos previstos na normativa propia, ou calquera reclamación 

administrativa que en dereito proceda. 

 

ARTIGO 6.  
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1. A Oficina de Información e Atención ao Cidadán funcionará como oficina 

receptora que rexistrará a reclamación ou suxestión, entregaralle copia ao/á 

interesado/a e rexistrará as reclamacións ou suxestións depositadas nas caixas 

do correo ou recibidas telematicamente. 

 

2. Así mesmo, esta oficina remitiraas á Oficina Municipal de Queixas e 

Suxestións que se responsabilizará de tramitar as suxestións e reclamacións 

presentadas polos cidadáns e cidadás en relación cos servizos prestados polo 

Concello de Foz. Examinará a suxestión ou reclamación e poderá requirir ao 

interesado ou interesada para que, no prazo de dez días hábiles, proceda á 

emenda dos defectos ou omisións que aquela presente ou á aclaración ou 

concreción da suxestión ou reclamación presentada, ou admitiraa a trámite. De 

non proceder a súa admisión, comunicarallo motivadamente ao/á reclamante. 

 

3. Os/as reclamantes que desexen presentar as súas queixas verbalmente 

poderán solicitar unha entrevista persoal ante o/a responsable da Oficina de 

Queixas e Suxestións, e deberán expoñer na referida solicitude as razóns da 

petición. Neste caso, a oficina rexistrará de oficio a reclamación ou suxestión 

que lle espuxese verbalmente o/a interesado/a, mediante dilixencia de 

comparecencia na que deben constar os mesmos datos que os esixidos para a 

súa formulación por escrito. Esta dilixencia será asinada polo autor ou autora da 

queixa e polo/pola responsable da oficina. 

 

4. A Oficina de Queixas e Suxestións, como unidade de apoio administrativo á 

Comisión de Suxestións e Reclamacións, remitiralle a reclamación ou suxestión 

ao servizo ou á unidade administrativa municipal correspondente para que a 

estude, quedando obrigado a dar conta da solución adoptada no prazo máximo 

dun mes. A Oficina de Queixas e Suxestións deberá comunicarlla á persoa que 

presentou a reclamación ou suxestión nun prazo non superior a tres meses. 

 

5. As reclamacións que afecten ao comportamento de autoridades ou persoal 

municipal terán carácter reservado, comunicaránselle á persoa aludida, que 

poderá pedir audiencia ante a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. 

Nestes casos, a devandita comisión poderá pedir informe do superior ou 

superiora xerárquica. 
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6. O/A reclamante poderá desistir en calquera momento da súa petición, 

mediante 

comunicación remitida á Oficina de Queixas e Suxestións por calquera dos 

medios admitidos para a súa presentación, incluída a súa comparecencia ante 

o/a responsable da oficina; en calquera caso, deberá quedar suficientemente 

acreditada a desistencia. Nos supostos de desistencia, o funcionario ou 

funcionaria responsable da oficina arquivará o expediente e daralles conta á 

comisión e ao servizo ou unidade afectados pola reclamación. 

 

ARTIGO 7.  

1. A Oficina de Queixas e Suxestións remitiralle mensualmente á Comisión 

Especial de Suxestións e Reclamacións unha listaxe de reclamacións e 

suxestións, coa indicación do servizo ou unidade afectados, trámites realizados 

e solución adoptada. Esta listaxe remitirase detallada por áreas de goberno, para 

o coñecemento dos/das responsables da área competente. 

2. A comisión, de oficio, poderá requirir información complementaria e coñecer 

das que non se resolvesen satisfactoriamente. Igualmente, estudará as queixas 

procedentes, adoptando as medidas pertinentes. En todo caso, informará ao 

interesado ou interesada das súas actuacións no prazo máximo de tres meses, 

contados a partires da data de rexistro. 

 

3. Con independencia do anterior, o cidadán ou cidadá que presentase unha 

reclamación ou suxestión cuia resolución non fose satisfactoria, ou que non 

recibise contestación no prazo máximo de tres meses, poderá dirixirse en queixa 

directamente á Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. 

 

4. A Comisión, por acordo maioritario, poderá requirir a presenza dos /das 

responsables do servizo ou unidade afectados pola suxestión ou reclamación. 

 

5. As conclusións a que chegue a comisión revestirán a forma de informe ou 

ditame non vinculante, e notificaránselle ao/á reclamante. 

 

6. A Comisión, no seu informe anual, recollerá o número e tipoloxía das 

suxestións, 
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reclamacións e queixas presentadas, así como as deficiencias observadas no 

funcionamento dos servizos municipais, con excepción das suxestións ou 

reclamacións que non fosen admitidas polos servizos municipais. Poderá 

igualmente formular recomendacións xerais para a mellora dos servizos 

públicos e a atención ao cidadán. No informe anual nunca constarán os datos 

persoais das persoas reclamantes; deste informe daráselle conta ao Pleno de 

acordo co disposto neste regulamento, e elaborarase un resumo do informe 

anual, que será público. 

 

ARTIGO 8.  

A convocatoria da Comisión especial de suxestións e suxerencias será feita polo 

Alcalde-Presidente cando existan asuntos que poidan ser incluídos na súa orde 

do día por razón da competencia. A notificación e restantes condicións 

administrativas terán o mesmo réxime xurídico das restantes comisións 

informativas conforme a normativa de referencia. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Quedan derogadas cantas Normas municipais, Acordos ou disposicions, 
contradigan o establecido no presente Regulamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

O presente Regulamento entrará en vigor unha vez publicado o seu texto 

íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcurrira o prazo previsto no artigo 

65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, por remisión do disposto no artigo 70.2 da 

mesma. 

 

SEGUNDO.-Abrir un período de información pública durante un prazo de 30 días 
mediante a publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro 
de Edictos deste Concello, e dar audiencia aos interesados por un prazo de 30 
días para que poidan presentarse reclamacións e suxestións. De non producirse 
alegacións, o regulamento considerarase definitivamente aprobado”. 
 

Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 
transcriben en síntese. 

Por parte do Sr. Alcalde deféndese o fondo da proposta presentada 
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Por parte do voceiro do PSOE  maniféstase a conformidade do seu grupo. 
 
Por parte do voceiro de UNIFOZ indícase que se congratula desta aprobación; 

pero indica que o punto 4º fala da oficina de queixas e suxestións como unidades de 
apoio á comisión, e pregunta se se trata neste caso da OMIC –o que é respondido de 
xeito afirmativo-, igualmente afirma que deberíase de comunicar ao interesado en 1 
mes en lugar de en tres meses xa que o que se pretende é axilidade, e en relación ao 
artigo 8 que se traigan a coñecemento desta comisión todas as reclamacións que se 
presenten e ela determine se son competentes, non que se determine previamente 
polo Alcalde ao facer a orde do día.. 

 
O Sr. Alcalde acepta incluir a primeira modificación pero non a segunda xa que 

afirma que debe de ir na orde do día da comisión so cando sexa da súa competencia. 
 
O voceiro de UNIFOZ insiste no manifestado na intervención anterior, anque 

por Alcaldía reafírmase na aceptación do prazo menor e na OMIC como responsable 
da oficina de queixas e suxestións pero non na modificación do artigo 8. 

 
Por parte do voceiro do BNG indícase que todo vai depender da vontade 

política e que non ten nada en contra da incorporación. 
 
Igualmente o voceiro do PSOE dí que incorporar esas modificacións é 

enriquecedor para o asunto. 
 
O Sr. Alcalde determina que quede a proposta encima da mesa para analizar a 

modificación plantexada. 
 
6.-MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DA MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA 
MARIÑA LUGUESA.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o día 22 de marzo 
de 2012, que no seu literal indica: 

 
“Visto que a Xunta Plenaria da mancomunidade de concellos da mariña 

luguesa, na súa sesión extraordinaria celebrada o día 19 de setembro de 2011, coa 
asistencia de vinte e seis membros dos vinte e sete que de feito tomaron pose (sen 
asistencia de: Concello de Abadín: sen desigar os dous representantes e sen toma de 
pose do cargo; Concello da Pontenova dona Isabel Couto González; Concello de 
Ribadeo don Fernando Suárez Barcia e dona María del Campo López Braña Freije 
(ambos os dous sen toma de pose do cargo); Concello de O Valadouro dona María 
José Fernández Díaz (sen toma de pose do cargo); Concello de Viveiro: sen recibir 
certificación de representantes); dos trinta e catro representantes que de dereito 
integran a Corporación, adoptou, entre outros, o seguinte ACORDO que no seu literal 
se transcribe: 

 
“Seguidamente o señor presidente expón aos asistentes a continuación do 

expediente tramitado de oficio pola Mancomunidade para a modificación dos seus 
estatutos, xa que logo, estes non sufriron alteración ningunha nin adaptación á nova 
lexislación desde a súa aprobación  definitiva que o foi mediante Decreto da Xunta de 
Galicia número 164 do 4 de novembro de 1982, publicado no DOG número 8 do 8 de 
febreiro de 1983.- 
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Por iso, dedúcese que os estatutos que rexen a Mancomunidade son previos á 

lei básica reguladora do réxime local (lei 7/1985, do 2 de abril) e, polo que atinxe ao 
territorio autonómico, sen dúbida, estatutos anteriores á lei de administración local de 
Galicia (lei 5/1997, do 22 de xullo).- 

 
Seguidamente, polo presidente dáse conta do contido do proxecto de estatutos 

dos que xa se ten entregada copia a cada representante polo que se obvia a lectura 
destes.- 
 

Constan no expediente os seguintes antecedentes documentais: 
 

· informe evacuado pola Dirección Xeral de Administración Local, do 25 de 
maio de 2010, rexistro de entrada número 26 dos desta mancomunidade de 
data 3 de xuño de 2010.- 
 

· aclaración ao punto 4.17 do informe da Dirección Xeral de Administración 
Local, do 25 de maio de 2010, rexistro de entrada número 34 dos desta 
mancomunidade de data 9 de xullo de 2010.- 
 

· Informe da Deputación Provincial de Lugo acadado polo Pleno na súa sesión 
ordinaria celebrada en data 27 de abril de 2010 en sentido favorable.- 
 

O proxecto de estatutos foi corrixido de conformidade aos devanditos informes 
da DXAL, así consta no contido destes que se reflicte na parte dispositiva da proposta 
que se somete á consideración da Xunta Plenaria.- 
 

Debatido suficiente e amplamente o presidente somete a proposta a votación, 
conforme ao procedemento sinalado a medio de informe asinado pola secretaría, 
mediante votación ordinaria co resultado seguinte: 
 

Votos favorables á súa aprobación inicial unanimidade dos vinte e seis vogais 
representantes asistentes.- 
Votos en contra ningún.- 
Abstencións, ningunha.- 

 
Consecuentemente, acadada a maioría absoluta de votos necesaria, conforme 

ao establecido no artigo 215.3.b) da lei 5/1997, do 22 de xullo de administración local 
de Galicia, a presidencia proclama aprobada a proposta de acordo de aprobación 
sobre a modificación de estatutos, así: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar a modificación dos estatutos da MANCOMUNIDADE DE 
CONCELLOS DA MARIÑA LUGUESA, integrada polos concellos de Abadín, Alfoz, 
Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, 
Ribadeo, Riotorto, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, conforme á 
proposta redactada, segundo o tenor seguinte: 
 
Capítulo I. Disposicións Xerais 
 
Artigo 1.- Composición e denominación.- 
Coa denominación de “Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa” e 
integrado polos concellos de Abadín, Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, 
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Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Riotorto, Trabada, O 
Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, constitúese dita entidade local, ao abeiro do 
establecido nos artigos 135 e seguintes da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia e na lexislación básica estatal, con personalidade xurídica propia e 
capacidade para o cumprimento dos fins específicos establecidos nestes Estatutos.- 
 
Artigo 2.- Domicilio.- 
A sede da Mancomunidade, será a sede do concello de Barreiros, Praza do Concello, 
s/n -27790 - San Cosme de Barreiros (Lugo).-  
 
1. Non obstante, a Asemblea Plenaria, ou calquera outro órgano de goberno ou 
administración, poderá realizar as súas sesións en calquera das sedes das entidades 
mancomunadas ou das instalacións afectas aos servizos que preste.- 
 
2. Os servizos especializados da Mancomunidade poderán instalarse en calquera dos 
entes mancomunados, a petición da Corporación de que se trate ou de oficio 
segundo o acorde a Asemblea Plenaria da Mancomunidade.- 
 
Artigo 3.- Ámbito territorial.- 
O ámbito territorial onde a Mancomunidade desenvolverá os seus fins, abrangue o 
territorio dos concellos implicados.- 
 
Capítulo II. Obxecto e Competencia 
 
Artigo 4.- Obxecto e fins.- 
O obxecto ou fin da Mancomunidade será: 
a) Prestación parcial ou integral do servizo de recollida selectiva e transporte de 
residuos, e de se-lo caso, cantas outras competencias atribúa a lexislación xeral 
ou sectorial nesta materia.- 
b) A xestión e execucións de plans, programas ou proxectos de interese público 
ou común para as entidades mancomunadas e de competencia destas 
(desenvolvemento industrial e turístico nos termos do artigo 44.2 da lei 7/1985, 
do 2 de abril; artigo 36.4º do RDL 781/1986, do 18 de abril e artigo 142.1º da 
lei 5/1997, do 22 de xullo LALGA), así como a obtención, xestión e 
investimento dos correspondentes fondos, en materia de políticas de 
desenvolvemento rexional, social ou agrícola, no marco das iniciativas 
europeas, nacionais, autonómicas ou locais, e doutros entes, institucións ou 
entidades, públicas ou privadas.- 
c) Asumir a execución de obras relativas a plans, programas ou proxectos, que as 
administracións mancomunadas ou outras administracións públicas acorden 
encomendarlle, para a xestión de servizos e actividades de interese público e 
común, así como a súa creación, instalación e prestación parcial ou integral.- 
d) Extinción de Incendios Forestais.- 
e) Parque de Maquinaria para obras públicas e servizos.- 
f) Asesoramento técnico, asistencia xurídica e soporte técnico de xestión de 
expedientes e plataforma dixital.- 
g) Servizos sociais, culturais e deportivos.- 
 
Artigo 5.- Potestades 
A Mancomunidade realizará as súas actividades en nome propio e para o 
establecemento, conservación, prestación e desenvolvemento dos fins expresados no 
artigo anterior, dispoñendo, a tales efectos, de plena competencia, polo que os 
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acordos ou resolucións que adopten os seus órganos de goberno obrigarán a tódalas 
entidades mancomunadas.- 
Para o cumprimento dos seus fins a “Mancomunidade de Concellos da Mariña 
Luguesa”, exercerá as seguintes potestades: 
a) A Potestade regulamentaria e de autoorganización.- 
b) A potestade de programación ou planificación.- 
c) A potestade de investigación, deslinde e recuperación de oficio dos seus bens.- 
d) A potestade de lexitimidade e executividade dos seus actos.- 
e) As potestades de execución forzosa e de sancionar.- 
f) A potestade de revisión de oficio dos seus actos e acordos.- 
g) A inembargabilidade dos seus bens e dereitos, nos termos previstos nas leis e as 
de 
prelación, preferencia e demais prerrogativas recoñecidas á Facenda Pública en 
relación cos seus créditos, sen prexuízo das que lle correspondan á Facenda do 
Estado e da Xunta de Galicia.- 
h) Aqueloutras que lle sexan delegadas ou encomendadas por outras Administracións 
Públicas.- 
 
Capítulo III. Órganos de Goberno e Administración 
 
Artigo 6.- Órganos de Goberno 
Serán órganos de goberno da Mancomunidade: a Asemblea Plenaria o Presidente e o 
Vicepresidente.- 
 
Artigo 7.- Órganos complementarios 
Serán órganos complementarios da Mancomunidade: 
a) Comité consultivo.- 
b) Xunta de Goberno.- 
Na sesión constitutiva ou de renovación da Asemblea Plenaria, de entre os seus 
membros serán elixidos os membros que integrarán a Xunta de Goberno da 
Mancomunidade, da que formarán parte integrante o Presidente/a e Vicepresidente/a 
e tantos vogais coma os restantes concellos aos que non estean adscritos os 
anteriores, sendo o seu número de dezasete (un por cada un dos concellos 
mancomunados). A súa revogación ou cesamento serao do mesmo modo que o 
nomeamento e, en todo caso, pola extinción ou cese no cargo municipal que lexitimou 
a posibilidade da súa elección.- 
O Comité Consultivo estará integrado por seis membros, designados e revogados 
libremente de entre os vogais da Asemblea Plenaria polo Presidente, que presidirá o 
devandito órgano, que asistirán á presidencia no seu mandato. A súa natureza é a 
asistencia ao Presidente no exercicio das atribucións que lle son propias.- 
 
Artigo 8.- Composición da Asemblea Plenaria 
Comporán a Asemblea Plenaria, dous membros da cada unha das Corporacións 
mancomunadas, xa que logo, trinta e catro membros en total, serán designados polos 
concellos mancomunados no número de dous por cada Corporación municipal, 
elixidos 
libremente de entre os seus membros corporativos no seno do Pleno destes, actuando 
na 
representación municipal á que corresponden e atendendo ao pluralismo político 
existente en cadansúa Corporación local.- 
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Poderán ser revogados do mesmo modo como foron designados, é dicir, por acordo 
da 
respectiva entidade municipal, e o seu mandato rematará ou se extinguirá ao cesar no 
cargo municipal que lexitimou a súa elección ou por motivo de resolución ou acordo da 
respectiva entidade municipal.- 
 
Así mesmo, cesarán de conformidade co establecido no artigo 13.2 destes Estatutos.- 
A representación de cada membro será igualitaria para todos os municipios 
mancomunados (un membro un voto persoal e indelegable), agás que, por acordo da 
Asemblea Plenaria, acadado coa maioría absoluta dos seus membros, se acordase un 
voto ponderado que teña coma obxectivo o financiamento dun concreto e determinado 
servizo, para o que se utilizará a representación proporcional en virtude da súa 
poboación, e/ou achega económica, e/ou participación nos servizo de que se trate a 
xestionar.- 
 
Artigo 9.- Competencias da Asemblea Plenaria.- 
Corresponden á Asemblea Plenaria da Mancomunidade, por analoxía, cantas 
competencias sexan atribuídas ao Pleno dos Concellos pola normativa vixente en 
materia de réxime local e sexan de aplicación á Mancomunidade para a consecución 
dos seus fins, así como, as demais que se lle asignan de seguido: 
 
Corresponderanlle á Asemblea Plenaria, para o desenvolvemento e xestión das 
actividades e servizos determinados polo obxecto e fins da Mancomunidade, as 
seguintes atribucións: 
a) O control e a fiscalización dos demais órganos de goberno.- 
b) Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais; alteración 
do domicilio, dos seus servizos xerais e os especializados; así como o cambio da súa 
denominación.- 
c) A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas ou regulamentos ou, de 
selo 
caso, a proposta destas ás entidades mancomunadas, así como a creación e 
regulación de órganos complementarios.- 
d) A determinación dos recursos propios de carácter tributario; a aprobación e 
modificación dos orzamentos; a disposición de gastos en materia da súa competencia 
e 
a aprobación das contas; todo isto de acordo co disposto na Lei de facendas locais.- 
e) A aprobación dos plans, programas e proxectos, así como a forma de xestión dos 
servizos e actividades.- 
f) A aceptación da delegación de competencias feita por outras administracións 
públicas.- 
g) A presentación de conflitos de competencias a outras entidades locais e demais 
administracións públicas.- 
h) A aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación da 
contía das retribucións do persoal, e o número, características e retribucións do 
persoal 
eventual.- 
i) O exercicio de accións xudiciais e administrativas da Mancomunidade en materias 
de competencia da Asemblea Plenaria.- 
j) Coñecer e resolver as reclamacións que formulen as entidades mancomunadas, así 
como a declaración de lesividade dos actos da Mancomunidade.- 
k) A alteración da cualificación xurídica dos bens de dominio público.- 



 

 Concello de Foz (Lugo)   Teléfonos: 982 14 00 27 
 CIF: P2701900I     982 14 02 21 

 Avda. Álvaro Cunqueiro, 24    Fax: 982 14 16 00 
  27780 FOZ (Lugo)       

 

l) A concertación das operacións de crédito cuxa contía acumulada das cales, dentro 
de 
cada exercicio económico, exceda do 10 por 100 dos recursos ordinarios do 
orzamento 
-agás as de tesourería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das 
operacións vivas en cada momento supere o 15 por 100 dos ingresos correntes 
liquidados no exercicio anterior- todo isto de conformidade co disposto na Lei 
reguladora das facendas locais.- 
ll) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe supere o 10 por 
100 dos recursos ordinarios do orzamento e, en calquera caso, os seis millóns de 
euros 
(6.000.000,00 €), así como os contratos e concesións plurianuais cando a súa 
duración 
sexa superior a catro anos e os plurianuais de menor duración cando o importe 
acumulado de tódalas súas anualidades supere a porcentaxe indicada, referida aos 
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio e, en todo caso, cando sexa 
superior á contía sinalada nesta letra.- 
m) A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a 
súa 
contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos orzamentos.- 
n) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10 por 100 dos 
recursos 
ordinarios do orzamento e, en todo caso, cando sexa superior a tres millóns de euros 
(3.000.000,00 €), así como os alleamentos patrimoniais e gravame de bens e dereitos 
dos que a Mancomunidade sexa titular.- 
ñ) A aprobación das directrices e normas de réxime interno, dos plans e programas 
anuais de goberno, administración e dirección da Mancomunidade.- 
o) A elección de entre os seus membros, de presidente e vicepresidente da 
Mancomunidade, e o seu cesamento, así como a determinación dos representantes 
das 
entidades mancomunadas que, se é o caso, desenvolvan as súas responsabilidades 
en 
réxime de dedicación exclusiva ou parcial.- 
p) A aprobación da modificación dos estatutos, e a proposta de modificación destes ás 
entidades mancomunadas.- 
q) A aprobación do regulamento dos servizos que preste a Mancomunidade, será 
remitido ós entes mancomunados para o seu coñecemento, así como a adopción da 
forma concreta de xestión dos servizos da súa competencia.- 
r) A proposición ás entidades mancomunadas das ordenanzas fiscais, elementos 
tributarios, taxas, prezos públicos e tarifas que fosen procedentes en relación coas 
finalidades da Mancomunidade.- 
s) Aproba-lo inventario de bens e dereitos e a memoria anual, dando conta diso ás 
entidades mancomunadas.- 
t) A fixación das achegas, sexan ordinarias ou extraordinarias, que obrigatoriamente 
teñan que efectuar as entidades mancomunadas para o sostemento da 
Mancomunidade.- 
u) Propoñer e aprobar a adhesión ou incorporación á Mancomunidade de novas 
entidades locais, así como a separación dos que a integran.- 
v) A proposta de disolución da Mancomunidade.- 
w) Determinar o número de votos que lle correspondan a cada representante dos 
entes 
mancomunados de conformidade co disposto no artigo 9º.- 
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x) Aquelas outras que deban corresponder á Asemblea Plenaria por esixir a súa 
aprobación unha maioría especial.- 
y) Calquera outra que se someta á súa consideración por entender que afectan de 
modo 
relevante aos intereses comúns, e as demais que expresamente lle confiran as leis.- 
Das atribucións indicadas teñen carácter de delegables as relativas aos apartados que 
a lei básica de réxime local outorga aos plenos dos concellos, previo acordo plenario 
adoptado en dito sentido. 
 
Art. 10.- Elección de Presidente.- 
A Asemblea Plenaria da Mancomunidade, no día da súa constitución ou renovación, 
elixirá Presidente de entre os seus membros, que para a súa elección precisará o 
quórum da mayoría absoluta en primeira votación e, de non resultar esta cualificación, 
se procederá á elección nunha segunda votación bastando a maioría simple dos 
asistentes.- 
 
Art. 11.- Competencias do Presidente.- 
O presidente, ademais de ostentar a representación da Mancomunidade, terá por 
analogía cantas atribucións son conferidas ao Alcalde pola normativa de réxime local 
cara a consecución dos fins da Mancomunidade e as que se lle asignan de seguido: 
a) Dirixir o goberno e a administración, velando polo cumprimento dos estatutos.- 
b) A representación legal e a sinatura de cantos documentos públicos ou privados 
sexan necesarios ou útiles para o cumprimento dos seus fins.- 
c) Convocar e presidir as sesións da Asemblea Plenaria, agás os supostos 
previstos na lexislación do réxime local, e de calquera outro órgano da 
Mancomunidade, e decidir os empates con voto de calidade.- 
d) Dirixir, inspeccionar e impulsar as obras, servizos e actividades, xestionando 
con entidades públicas e privadas a resolución dos problemas que o afecten, 
ordenando os informes, estudios e consultas pertinentes.- 
e) Ditar bandos.- 
f) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado, 
dispoñer gastos dentro dos límites da súa competencia, concertar operacións de 
crédito, con exclusión das recollidas no artigo 158.5º da Lei 39/1988, do 28 de 
decembro, reguladora das facendas locais, sempre que aquelas estean previstas 
no orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio económico 
non supere o 10 por 100 dos seus recursos ordinarios, agás as de tesourería, 
que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en 
cada momento non supere o 15 por 100 dos ingresos liquidados no exercicio 
anterior; ordenar pagamentos e render contas; todo isto de conformidade co 
disposto na Lei reguladora das facendas locais.- 
g) Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o cadro de 
persoal aprobados pola Asemblea Plenaria, aprobar as bases das probas para a 
selección do persoal e para os concursos de provisión de postos de traballo e 
distribuí-las retribucións complementarias que non sexan fixas nin periódicas.- 
h) Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal e acordar o seu nomeamento 
e sancións, incluída a separación do servizo do persoal da Mancomunidade e o 
despedimento do persoal laboral, dando conta á Asemblea Plenaria, nestes 
dous últimos casos, na primeira sesión que realice. Esta atribución entenderase 
sen prexuízo do previsto na disposición adicional 2ª do EBEP e normativa de 
desenvolvemento.- 
i) O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa da 
Mancomunidade nas materias da súa competencia, incluso cando as tivese 
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delegado noutro órgano, e, en caso de urxencia, en materias da competencia da 
Asemblea Plenaria, neste suposto dándolle conta a este na primeira sesión que 
realice para a súa ratificación.- 
j) A iniciativa de lle propoñer á Asemblea Plenaria a declaración de lesividade en 
materias da súa competencia.- 
k) Adoptar persoalmente, e baixo a súa responsabilidade, en caso de catástrofe ou 
de infortunios públicos e grave risco destes, as medidas necesarias e axeitadas, 
dándolle conta inmediata á Asemblea Plenaria.- 
l) Sancionar as faltas de desobediencia á súa autoridade ou por infracción das 
ordenanzas, agás nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros 
órganos.- 
m) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 
10 por 100 dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os seis 
millóns de euros (6.000.000,00 €); incluídas as de carácter plurianual cando a 
súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado 
de tódalas súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos 
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.- 
n) A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para 
a súa contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.- 
o) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10 por 100 dos 
recursos ordinarios do orzamento nin os tres millóns de euros (3.000.000,00 €); 
así como alleamento do patrimonio, para bens inmobles e mobles, sempre que 
non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin os tres millóns de 
euros e que estean previstos no orzamento.- 
p) Ordenar a publicación, execución e facer cumpri-los acordos da 
Mancomunidade.- 
q) As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do 
Estado ou das comunidades autónomas lles asignen ás Mancomunidades, e non 
lles atribúan a outros órganos deste.- 
r) Presentarlle á Asemblea Plenaria os estudios, proxectos e iniciativas de interese 
para a Mancomunidade, o plan de xestión dos servizos e actividades, así como 
o estudio, preparación e ditame dos asuntos dos que, por razón da materia, a 
súa resolución lle incumba á Asemblea Plenaria.- 
s) O desempeño das tarefas ordinarias da Mancomunidade, así como a aprobación 
dos actos necesarios para o seu funcionamento.- 
t) Coordinar as tarefas da Mancomunidade cos servizos das entidades 
mancomunadas directa ou indirectamente relacionados coa competencia desta 
entidade.- 
u) As funcións que para o desenvolvemento dos servizos lle delegue a Asemblea 
Plenaria.- 
v) Calquera outra función non atribuída aos demais órganos de goberno e 
administración da Mancomunidade.- 
As competencias que por analoxía ao Alcalde atribúense ao Presidente exércense 
segundo a redacción que rexe para os Alcaldes.- 
En caso de ausencia, enfermidade, incapacidade ou vacante do presidente, serán 
exercidas as súas funcións polo vicepresidente.- 
Pódense delegar polo Presidente aquelas competencias que por analoxía se lle 
atribúen, pola lei de réxime local estatal ou autonómica, aos alcaldes-presidentes dos 
concellos e 
deputacións.- 
 
Artigo 12.- Designación do Vicepresidente.- 
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A O Presidente Asemblea Plenaria da Mancomunidade, conforme ao establecido no 
artigo 146.2 da LALGA, designará e revogará por maioría simple a proposta do 
Presidente, libremente de entre os membros da Asemblea Plenaria, un Vicepresidente, 
que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade, non podendo recaer 
nun representante do mesmo concello.- 
 
Artigo 13.- Renovación dos órganos de goberno.- 
Os órganos de goberno da Mancomunidade serán renovados coa mesma 
periodicidade que as Entidades Locais Territoriais mancomunadas. Tódolos membros 
dos órganos de goberno da Mancomunidade continuarán en funcións unha vez 
disoltas as corporacións e mentres non se constitúan as novas ata a constitución de 
novo de estes órganos.- 
A perda da condición de membro dun dos entes mancomunados suporá o cesamento 
como membro dos órganos de goberno da Mancomunidade.- 
 
Artigo 14.- Da Comisión Especial de Contas.- 
A Mancomunidade contará cunha Comisión Especial de Contas, que se axustará ao 
previsto na normativa aplicable de réxime local, a súa composición será determinada 
na sesión constitutiva ou de renovación da Asemblea Plenaria.- 
 
Capítulo IV. Réxime Xurídico e Funcionamento 
 
Artigo 15.- Réxime de sesións.- 
A convocatoria, réxime das sesións e actas dos órganos colexiados da 
Mancomunidade 
axustarase ao disposto na normativa vixente en materia do réxime local.- 
A Asemblea Plenaria celebrará sesión ordinaria cada seis meses, cuxa determinación 
será acordada pola Asemblea Plenaria. Poderanse celebrar sesións extraordinarias 
mediante convocatoria do Presidente, ben por decisión propia ou cando o solicite a 
cuarta parte, coma mínimo, do número legal de membros da Asemblea Plenaria da 
Mancomunidade.- 
 
Artigo 16.- Funcionamento da Asemblea Plenaria.- 
A Asemblea Plenaria adoptará os seus acordos por maioría simple, agás aqueles 
supostos que indica o artigo 47 da lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de 
Réxime Local.- 
A representación de cada membro será igualitaria para todos os municipios 
mancomunados (un membro un voto persoal e indelegable).- agás que, por acordo da 
Asemblea Plenaria, acadado coa maioría absoluta dos seus membros, se acordase un 
voto ponderado que teña coma obxectivo o financiamento dun concreto e determinado 
servizo, para o que se utilizará a representación proporcional en virtude da súa 
poboación, e/ou achega económica, e/ou participación nos servizo de que se trate a 
xestionar.- 
En caso de empate, efectuarase unha segunda votación e, se persistira o empate, 
decidirá o voto que emitira o Presidente, como voto de calidade.- 
 
Artigo 17.- Obrigatoriedade de acordos.- 
Os acordos que adopten os órganos de goberno da Mancomunidade vincularán a 
tódalas 
entidades integrantes, sempre que se adopten para o cumprimento dos fins asumidos 
polo mesmo, e salvo que requiran a expresa ratificación de cada un dos entes 
mancomunados, que procedera nos seguintes casos: 
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· A disolución do Mancomunidade.- 
· A admisión de novos membros ou a separación de algún deles.- 
· A modificación dos Estatutos. 
 
Artigo 18.- Réxime de acordos.- 
O réxime xurídico aplicable á organización, funcionamento, acordos e resolucións dos 
órganos da Mancomunidade axustarase ao disposto na normativa de réxime local e do 
réxime xurídico das administracións públicas, que se desenvolverá conforme aos 
principios de racionalidade, economía e eficiencia da xestión.- 
Os actos dos diferentes órganos do Mancomunidade ditados no ámbito das súas 
competencias porán fin á vía administrativa nos casos que dispón o artigo 109 da Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común, e serán impugnables en vía administrativa e 
xurisdicional, de conformidade co establecido na lexislación de réxime local e xeral.- 
A publicación dos acordos e resolucións da mancomunidade farase nos boletíns e 
diarios oficiais nos que legalmente proceda.- 
 
Capítulo V. Dereitos e Deberes dos Entes Mancomunados 
 
Artigo 19.- Dereitos dos entes mancomunados.- 
Os entes mancomunados terán os seguintes dereitos: 
- A) Participar dos servizos que promova a Mancomunidade.- 
- B) Exercitar o dereito de voz e voto na Asemblea Plenaria a través dos seus 
representantes.- 
- C) A separase da Mancomunidade voluntariamente, tralo informe favorable da 
Asemblea Plenaria, a solicitude do Pleno do concello de que se trate mediante 
resolución motivada, acadada co voto favorable da maioría absoluta, cunha 
antelación mínima dun ano de seis meses á finalización do exercicio 
económico que corresponda, achegando declaración responsable, proporcional 
e solidaria das obrigas pendentes ao servizo do que veña participando ou se 
comprometera o dito concello, de acordo co disposto no artigo 143.3 da 
LALGA.- 
- D) Aqueles que a lei básica do réxime local e da Comunidade Autónoma lles 
atribúa esencialmente e non se enumeren nestes estatutos.- 
 
Artigo 20.- Deberes dos entes mancomunados.- 
Os entes mancomunados terán os seguintes deberes: 
- A) Acatar os presentes estatutos e os acordos validamente adoptados pola 
Asemblea Plenaria e demais órganos de administración.- 
- B) Abonar as achegas económicas para o financiamento dos distintos servizos 
mancomunados.- 
- C) A comprometerse a consignar nos seus orzamentos municipais as achegas 
económicas suficientes para o financiamento das obrigas e compromisos 
económicos aos que aluden os presentes estatutos 
 
Capítulo VI. Persoal 
 
Artigo 21.- Persoal con habilitación estatal.- 
A Mancomunidade creará os postos de Secretario, Interventor e Tesoureiro, que se 
cubrirán por funcionarios con habilitación de carácter estatal, crearanse e 
clasificaranse como propios e independentes, de conformidade co establecido na lei 
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7/2007, do 12 de abril, e no Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, e restante normativa 
específica que afecta a estes funcionarios.- 
Mentres non se creen, ditas funcións poderán ser desenvolvidas polos funcionarios 
con habilitación de carácter estatal que presten os seus servizos nos entes 
mancomunados, todo de conformidade co establecido na Disposición Adicional 
Segunda destes estatutos.- 
 
Artigo 22.- Persoal ao servizo da Mancomunidade.- 
Para o desenvolvemento das funcións e traballos administrativos a Mancomunidade 
poderá contar con persoal propio, segundo se especifique no cadro de persoal que se 
aprobe anualmente xunto co orzamento da Mancomunidade, con suxeición ao 
establecido na lexislación de réxime local, na lexislación básica estatal e normativa 
autonómica de aplicación.- 
 
Capítulo VII. Facenda 
 
Artigo 23.- Réxime económico.- 
A Asemblea Plenaria aprobará anualmente un Presuposto único, axustado na súa 
elaboración, forma e desenvolvemento, ás disposicións que rexen na lexislación de 
réxime local.- 
 
Artigo 24.- Recursos económicos.- 
A Facenda da Mancomunidade estará constituída polos seguintes recursos: 
a) Ingresos procedentes do seu patrimonio e demais de dereito privado.- 
b) Subvencións e outros ingresos de dereito público.- 
c) As subvencións, contribucións, e transferencias de calquera entidade pública 
ou privada, incluíndo os fondos estruturais, de cohesión, ou calquera outro, 
procedentes da Unión Europea, tales como FEDER, FEOGA, FSE, que 
coadxuven ao obxecto e fins relacionados no artigo 4º 5º.- 
d) Subvencións a fondo perdido, que poden ser outorgadas pola Xunta de 
Galicia, nos termos establecidos polo artigo 136.1 252 b) da Lei 5/1997, do 22 
de xullo, de Administración local de Galicia.- 
e) As contribucións económicas ordinarias ao orzamento por parte das 
entidades mancomunadas.- 
f) As taxas, e prezos públicos que se establezan para a prestación de servizos 
ou realización de actividades da súa competencia.- 
g) Contribucións especiais pola execución de obras ou polo establecemento, 
ampliación ou mellora de servizos da competencia das entidades 
mancomunadas.- 
h) O produto das operacións de crédito.- 
i) O produto de multas e sancións no ámbito das súas competencias.- 
j) Outros recursos que a lexislación de facendas locais recoñece a favor das 
entidades locais.- 
k) As demais prestacións de dereito público. 
1. Tamén constituirán recursos da Mancomunidade as contribucións económicas 
extraordinarias das entidades mancomunadas.- 
2. Son aplicables aos recursos da Mancomunidade o disposto na Lei de facendas 
locais, 
respecto aos recursos dos concellos, coas particularidades propias do seu obxecto e 
fins.- 
3. O réxime financeiro da Mancomunidade non alterará o propio dos concellos que o 
integran.- 
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Artigo 25.- Xestións, liquidación, inspección e recadación de tributos.- 
A xestión, liquidación, inspección e recadación dos tributos que estableza a 
Mancomunidade realizaranse de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas 
demais leis do Estado reguladoras da materia, así como as disposicións distadas para 
o seu desenvolvemento.- 
 
Artigo 26.- Infraccións, sancións e recargas. 
Será aplicable aos tributos que estableza a Mancomunidade o réxime de infraccións, 
sancións e recargas regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións ditadas para o 
seu 
desenvolvemento.- 
 
Artigo 27.- Contribucións económicas.- 
1.-Contribucións económicas ordinarias. 
As contribucións económicas ordinarias anuais de cada entidade mancomunada 
calcularanse o en función da poboación de cada concello resultante do último Padrón 
aprobado o 31 de decembro, segundo datos oficiais proporcionados polo Instituto 
Nacional de Estatística.- 
2.-Contribucións económicas extraordinarias. 
As contribucións económicas extraordinarias anuais de cada entidade mancomunada 
calcularanse segundo acorde a incorporación do servizo por acordo de maioría simple 
da Asemblea Plenaria, restante en función da repercusión dos servizos en cada unha 
das entidades mancomunadas. Para o cobro das achegas ás entidades 
mancomunadas será requisito indispensable a efectiva prestación dos servizos por 
parte da Mancomunidade, polo que aquelas entidades que por renuncia, baixa ou 
outros motivos, non recibiran a prestación dun ou mais servizos non terán a obriga de 
contribuír ao custo destes.- 
3.- Para o ano 2009 e sucesivos as contribucións ordinarias respectarán as 
porcentajes provisionais de contribución, que se corresponderán cos datos achegados 
polo INE, referidos á poboación de cada un dos concellos.- 
4.- Os Concellos mancomunados consignarán nos seus orzamentos as cantidades 
precisas para atender, nos sucesivos exercicios económicos, as obrigacións derivadas 
dos compromisos contraídos coa mancomunidade a que pertenzan. Transcorrido o 
prazo para o ingreso das achegas dos municipios que integran a mancomunidade, o 
seu Presidente poderá dirixirse á Comunidade Autónoma para a retención dos fondos 
do municipio debedor e o seu ingreso na facenda da mancomunidade 
 
Artigo 28.- Financiamento dos servizos e das actividades. 
Para a execución das obras e a prestación de servizos e actividades redactarase o 
correspondente proxecto, memoria valorada e informe técnico, determinándose o 
sistema de financiamento que proceda, en consonancia cos recursos sinalados nos 
presentes estatutos.- 
 
Artigo 29.- Aprobación do orzamento. 
1. A Mancomunidade aprobará anualmente un orzamento único, comprensivo das 
obrigas que, como máximo, poderá recoñecer durante o correspondente exercicio 
económico, e dos dereitos que se prevexa liquidar no mesmo período.- 
2. O dito orzamento axustarase no seu contido, estrutura, tramitación e aprobación ó 
establecido pola Lei de facendas locais e disposicións que a desenvolvan.- 
 
Artigo 30.- Previsión dos gastos e ingresos. 
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1. Tódalas contribucións económicas ordinarias, referidas no punto 1 do artigo 
anterior, serán efectuadas polas entidades mancomunadas mediante entregas 
periódicas, que se ingresarán con anterioridade ao último día de cada trimestre natural 
á tesourería da Mancomunidade, ou en calquera outro prazo fixado por acordo da 
Asemblea Plenaria.- 
2. En caso de que as entregas referidas no punto anterior non se efectúen nos prazos 
previstos, co obxecto de regularizar os ingresos das contribucións das entidades 
mancomunadas, estas: 
a) Facultan ao presidente da Mancomunidade para que, transcorrido o prazo 
para o ingreso das contribucións das entidades mancomunadas, e acreditada a 
débeda polo seu secretario, logo de informe da tesourería e da intervención, 
poida dirixirse á Administración Central ou á Comunidade Autónoma para a 
retención dos fondos ou cotas pendentes con cargo ás cantidades que por 
calquera concepto fosen liquidadas a favor da entidade mancomunadas 
debedora, por igual importe ao das contribucións non satisfeitas 
trimestralmente, para o seu ingreso na facenda da Mancomunidade.- 
b) Recoñécenlle, á Deputación Provincial de Lugo , a facultade de reter o 
importe das cantidades debidas con calquera crédito que a favor da entidade 
mancomunada se dispoña na Corporación Provincial, transferindo as ditas 
cantidades á Mancomunidade. Esta retención solicitaraa o presidente da 
Mancomunidade, sinalando o importe da débeda e data de vencemento, que 
deberán acreditarse mediante certificación da secretaría, logo dos informes do 
tesoureiro e interventor, sobre o importe pendente de ingresar. 
3. Nos casos previstos no número anterior do presente artigo, con carácter previo, 
darase audiencia á entidade afectada, requiríndolle de pagamento por prazo de dez 
días.- 
4. No suposto de que algunha entidade mancomunada lle debese á Mancomunidade 
dous trimestres da súa contribución, a presidencia procederá a asinar resolución, logo 
de audiencia ao afectado, pola que se acorde deixar de prestar os servizos e 
actividades.- 
5. O mesmo réxime dos puntos anteriores aplicarase ás contribucións económicas 
extraordinarias, que se terán que ingresar na tesourería da Mancomunidade no prazo 
máximo dun mes desde a notificación do pertinente acordo da Asemblea Plenaria.- 
6. As contribucións das entidades mancomunadas consideraranse ingresos de 
carácter público da Mancomunidade para tódolos efectos legais.- 
 
Artigo 31.- Demora no ingreso de contribucións. 
As cantidades que non fosen ingresadas na tesourería da Mancomunidade na data de 
vencemento fixada no artigo anterior, incrementaranse en proporción ao tempo 
transcorridoata o seu pagamento efectivo coa cantidade que resulte de aplicar o xuro 
de demora fixado pola Lei de orzamentos xerais do Estado para o exercicio 
correspondente. 
 
Artigo 32.- Xestión orzamentaria. 
Será igualmente aplicable o disposto pola Lei de facendas locais, en materia de 
créditos e as súas modificacións, xestión e liquidación do orzamento, coas 
peculiaridades propias da Mancomunidade.- 
 
Artigo 33.- Tesourería da Mancomunidade. 
A tesourería da Mancomunidade rexerase polo disposto da Lei de facendas locais e, 
en canto lle sexa de aplicación, polas normas do título V da Lei xeral orzamentaria.- 
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Artigo 34.- Contabilidade. 
A Mancomunidade levará a súa contabilidade de conformidade coa instrución de 
contabilidade para a Administración local ordinaria.- 
 
Artigo 35.- Rendición de contas. 
A Mancomunidade, coas peculiaridades derivadas da súa finalidade e estrutura 
orgánica, elaborará e renderá as contas anuais nos termos sinalados polos artigos 189 
a 193 da Lei de facendas locais.- 
 
Artigo 36.- Fiscalización. 
A xestión económica da Mancomunidade será obxecto das fiscalizacións interna e 
externa reguladas pola Lei de facendas locais.- 
 
Capítulo VIII. Duración da Mancomunidade, modificación dos estatutos, 
separación e incorporación de membros e disolución da Mancomunidade 
 
Artigo 37.- Duración temporal.- 
A Mancomunidade terá unha duración por tempo indefinido, xa que logo, o carácter 
dos fins a perseguir son permanentes.- 
 
Artigo 38.- Disolución.- 
1. A disolución da Mancomunidade poderá ter lugar polas seguintes causas: 
- Por disposición legal.- 
- Por acordo da Asemblea Plenaria co quórum establecido nestes Estatutos.- 
- Por desaparición do fin para o que se constituíu.- 
2. O procedemento de disolución regularase de conformidade co previsto na Lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.- 
3. A disolución da Mancomunidade comporta a liquidación do seu patrimonio e a 
adxudicación dos seus bens e persoal ás entidades integrantes en proporción ás 
súas respectivas achegas.- 
A estes efectos crearase unha Comisión Liquidadora que fará un inventario de bens, 
servizos e dereitos do Mancomunidade, cifrará os seus recursos, cargas e débedas e 
relacionará o seu persoal e proporá á Asemblea Plenaria da Mancomunidade a 
oportuna distribución ou integración deles nos entes mancomunados, de conformidade 
cos datos que servisen para a formación do patrimonio. A proposta de liquidación para 
ser aprobada requirirá o voto favorable da maioría absoluta da Asemblea Plenaria. 
Unha vez aprobada, a proposta será vinculante para os entes mancomunados.- 
 
Artigo 39.- Modificación estatutos.- 
Para a modificación dos Estatutos seguirase o procedemento previsto no Artigo 143 da 
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.- 
 
Artigo 40.- Incorporación novos membros.- 
A incorporación de novos membros á Mancomunidade levará consigo a modificación 
dos Estatutos conforme ao disposto no Artigo 143 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de 
Administración Local de Galicia.- 
Dita incorporación pode selo para un o varios dos servizos que se determinen polo 
Concello que se adhira dos previstos no artigo 4.- 
 
Artigo 41.- Separación de membros.- 
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A separación dunha entidade mancomunada levará consigo a modificación dos 
Estatutos conforme ao Artigo 143 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia.- 
No caso de que unha entidade decida unilateralmente separarse da Mancomunidade 
deberá manifestalo cun ano de antelación, a contar dende a correcta comunicación á 
Mancomunidade do acordo de separación, sen deixar de cumprir cos compromisos 
contraídos durante ese tempo; compromisos consistentes, entre outros extremos, 
tanto en gastos correntes como en operacións de crédito concertadas a longo prazo 
que tiveran como obxecto o pagamento de tales gastos producidos durante o tempo 
en que a entidade mancomunada que se separa aínda pertencera á Mancomunidade.- 
 
Dereito supletorio 
En todo o non previsto nos presentes Estatutos será de aplicación a Lei 5/1997, de 22 
de xullo, de Administración Local de Galicia, a Lei 7/1985, de 2 de abril e demais 
normativa sobre réxime local aplicable.- 
 
Outras Disposicións 
 
Disposicións adicionais 
 
Primeira.- Para o cumprimento dos seus fins, a Mancomunidade poderá valerse dos 
servizos administrativos e técnicos de calquera das entidades locais mancomunadas, 
coa conformidade do Concello que cede o persoal e do empregado público ao que se 
acumulan as funcións, segundo a lexislación vixente.- 
 
Segunda.- En tanto non se aprobe definitivamente a modificación dos presentes 
Estatutos, consoliden os servizos xestionados e o seu orzamento xeral conte con 
recursos disponibles insuficientes, as funcións propias de habilitados estatais serán 
desenvolvidas en réxime de acumulación, ao abeiro do establecido no artigo 7.2 en 
relación ao disposto no artigo 44, ámbolos dous do Decreto 49/2009, do 26 de 
febreiro.- 
A Xunta Plenaria prestou a súa aprobación inicial aos presentes estatutos na sesión 
extraordinaria celebrada nesta mesma data.  
 
ESTATUTOS CORRIXIDOS DE ACORDO CO INFORME DA DIRECCIÓN XERAL 
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
SEGUNDO.- Recabar acordos dos Plenos dos concellos que integran a 
Mancomunidade ao abeiro do establecido no artigo 143.1 apartados c) e d) da lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.- 
 
TERCEIRO.- Tralo trámite anterior de aprobación polos concellos, que deberá 
acadarse pola maioría destes, e antes da aprobación definitiva do proxecto de 
estatutos, remitiranse estes, xunto coa resolución de reclamacións que se houberan 
presentado, á Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas 
e Xustiza, para a súa integra publicación no DOG, e comunicaranse á administración 
central do Estado para os efectos do establecido na lei básica do réxime local.- 
 
CUARTO.- Dentro do mes seguinte ao de publicación dos estatutos o presidente en 
funcións convocará a tódolos representantes dos municipios mancomunados co 
obxecto de elixir os órganos reitores e iniciar o funcionamento dela.-“ 
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Visto canto antecede e conforme ao establecido no artigo 143.1 apartados c) e 
d) da lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, sométese a 
consideración do Pleno da corporación de Foz o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar a modificación dos estatutos da MANCOMUNIDADE DE 
CONCELLOS DA MARIÑA LUGUESA, integrada polos concellos de Abadín, Alfoz, 
Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, 
Ribadeo, Riotorto, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, conforme á 
proposta redactada, segundo o tenor literal que se transcribe na proposta: 
 
SEGUNDO.- Antes da aprobación definitiva do proxecto de estatutos, remitiranse 
estes, xunto coa resolución de reclamacións que se houberan presentado, á Xunta de 
Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para a súa 
integra publicación no DOG, e comunicaranse á administración central do Estado para 
os efectos do establecido na lei básica do réxime local. 
 

Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 
asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, e que é aprobada por 
unanimidade dos membros presentes: 

 
PRIMEIRO.- Aprobar a modificación dos estatutos da MANCOMUNIDADE DE 
CONCELLOS DA MARIÑA LUGUESA, integrada polos concellos de Abadín, 
Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, 
Ribadeo, Riotorto, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, conforme á 
proposta redactada, segundo o tenor literal que se transcribe: 
 
“Capítulo I. Disposicións Xerais 
 
Artigo 1.- Composición e denominación.- 
Coa denominación de “Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa” e 
integrado polos concellos de Abadín, Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, 
Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Riotorto, Trabada, O 
Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, constitúese dita entidade local, ao abeiro do 
establecido nos artigos 135 e seguintes da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia e na lexislación básica estatal, con personalidade xurídica propia e 
capacidade para o cumprimento dos fins específicos establecidos nestes Estatutos.- 
 
Artigo 2.- Domicilio.- 
A sede da Mancomunidade, será a sede do concello de Barreiros, Praza do Concello, 
s/n -27790 - San Cosme de Barreiros (Lugo).-  
 
1. Non obstante, a Asemblea Plenaria, ou calquera outro órgano de goberno ou 
administración, poderá realizar as súas sesións en calquera das sedes das entidades 
mancomunadas ou das instalacións afectas aos servizos que preste.- 
 
2. Os servizos especializados da Mancomunidade poderán instalarse en calquera dos 
entes mancomunados, a petición da Corporación de que se trate ou de oficio 
segundo o acorde a Asemblea Plenaria da Mancomunidade.- 
 
Artigo 3.- Ámbito territorial.- 
O ámbito territorial onde a Mancomunidade desenvolverá os seus fins, abrangue o 
territorio dos concellos implicados.- 
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Capítulo II. Obxecto e Competencia 
 
Artigo 4.- Obxecto e fins.- 
O obxecto ou fin da Mancomunidade será: 
a) Prestación parcial ou integral do servizo de recollida selectiva e transporte de 
residuos, e de se-lo caso, cantas outras competencias atribúa a lexislación xeral 
ou sectorial nesta materia.- 
b) A xestión e execucións de plans, programas ou proxectos de interese público 
ou común para as entidades mancomunadas e de competencia destas 
(desenvolvemento industrial e turístico nos termos do artigo 44.2 da lei 7/1985, 
do 2 de abril; artigo 36.4º do RDL 781/1986, do 18 de abril e artigo 142.1º da 
lei 5/1997, do 22 de xullo LALGA), así como a obtención, xestión e 
investimento dos correspondentes fondos, en materia de políticas de 
desenvolvemento rexional, social ou agrícola, no marco das iniciativas 
europeas, nacionais, autonómicas ou locais, e doutros entes, institucións ou 
entidades, públicas ou privadas.- 
c) Asumir a execución de obras relativas a plans, programas ou proxectos, que as 
administracións mancomunadas ou outras administracións públicas acorden 
encomendarlle, para a xestión de servizos e actividades de interese público e 
común, así como a súa creación, instalación e prestación parcial ou integral.- 
d) Extinción de Incendios Forestais.- 
e) Parque de Maquinaria para obras públicas e servizos.- 
f) Asesoramento técnico, asistencia xurídica e soporte técnico de xestión de 
expedientes e plataforma dixital.- 
g) Servizos sociais, culturais e deportivos.- 
 
Artigo 5.- Potestades 
A Mancomunidade realizará as súas actividades en nome propio e para o 
establecemento, conservación, prestación e desenvolvemento dos fins expresados no 
artigo anterior, dispoñendo, a tales efectos, de plena competencia, polo que os 
acordos ou resolucións que adopten os seus órganos de goberno obrigarán a tódalas 
entidades mancomunadas.- 
Para o cumprimento dos seus fins a “Mancomunidade de Concellos da Mariña 
Luguesa”, exercerá as seguintes potestades: 
a) A Potestade regulamentaria e de autoorganización.- 
b) A potestade de programación ou planificación.- 
c) A potestade de investigación, deslinde e recuperación de oficio dos seus bens.- 
d) A potestade de lexitimidade e executividade dos seus actos.- 
e) As potestades de execución forzosa e de sancionar.- 
f) A potestade de revisión de oficio dos seus actos e acordos.- 
g) A inembargabilidade dos seus bens e dereitos, nos termos previstos nas leis e as 
de 
prelación, preferencia e demais prerrogativas recoñecidas á Facenda Pública en 
relación cos seus créditos, sen prexuízo das que lle correspondan á Facenda do 
Estado e da Xunta de Galicia.- 
h) Aqueloutras que lle sexan delegadas ou encomendadas por outras Administracións 
Públicas.- 
 
Capítulo III. Órganos de Goberno e Administración 
 
Artigo 6.- Órganos de Goberno 
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Serán órganos de goberno da Mancomunidade: a Asemblea Plenaria o Presidente e o 
Vicepresidente.- 
 
Artigo 7.- Órganos complementarios 
Serán órganos complementarios da Mancomunidade: 
a) Comité consultivo.- 
b) Xunta de Goberno.- 
Na sesión constitutiva ou de renovación da Asemblea Plenaria, de entre os seus 
membros serán elixidos os membros que integrarán a Xunta de Goberno da 
Mancomunidade, da que formarán parte integrante o Presidente/a e Vicepresidente/a 
e tantos vogais coma os restantes concellos aos que non estean adscritos os 
anteriores, sendo o seu número de dezasete (un por cada un dos concellos 
mancomunados). A súa revogación ou cesamento serao do mesmo modo que o 
nomeamento e, en todo caso, pola extinción ou cese no cargo municipal que lexitimou 
a posibilidade da súa elección.- 
O Comité Consultivo estará integrado por seis membros, designados e revogados 
libremente de entre os vogais da Asemblea Plenaria polo Presidente, que presidirá o 
devandito órgano, que asistirán á presidencia no seu mandato. A súa natureza é a 
asistencia ao Presidente no exercicio das atribucións que lle son propias.- 
 
Artigo 8.- Composición da Asemblea Plenaria 
Comporán a Asemblea Plenaria, dous membros da cada unha das Corporacións 
mancomunadas, xa que logo, trinta e catro membros en total, serán designados polos 
concellos mancomunados no número de dous por cada Corporación municipal, 
elixidos 
libremente de entre os seus membros corporativos no seno do Pleno destes, actuando 
na 
representación municipal á que corresponden e atendendo ao pluralismo político 
existente en cadansúa Corporación local.- 
 
Poderán ser revogados do mesmo modo como foron designados, é dicir, por acordo 
da 
respectiva entidade municipal, e o seu mandato rematará ou se extinguirá ao cesar no 
cargo municipal que lexitimou a súa elección ou por motivo de resolución ou acordo da 
respectiva entidade municipal.- 
 
Así mesmo, cesarán de conformidade co establecido no artigo 13.2 destes Estatutos.- 
A representación de cada membro será igualitaria para todos os municipios 
mancomunados (un membro un voto persoal e indelegable), agás que, por acordo da 
Asemblea Plenaria, acadado coa maioría absoluta dos seus membros, se acordase un 
voto ponderado que teña coma obxectivo o financiamento dun concreto e determinado 
servizo, para o que se utilizará a representación proporcional en virtude da súa 
poboación, e/ou achega económica, e/ou participación nos servizo de que se trate a 
xestionar.- 
 
Artigo 9.- Competencias da Asemblea Plenaria.- 
Corresponden á Asemblea Plenaria da Mancomunidade, por analoxía, cantas 
competencias sexan atribuídas ao Pleno dos Concellos pola normativa vixente en 
materia de réxime local e sexan de aplicación á Mancomunidade para a consecución 
dos seus fins, así como, as demais que se lle asignan de seguido: 
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Corresponderanlle á Asemblea Plenaria, para o desenvolvemento e xestión das 
actividades e servizos determinados polo obxecto e fins da Mancomunidade, as 
seguintes atribucións: 
a) O control e a fiscalización dos demais órganos de goberno.- 
b) Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais; alteración 
do domicilio, dos seus servizos xerais e os especializados; así como o cambio da súa 
denominación.- 
c) A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas ou regulamentos ou, de 
selo 
caso, a proposta destas ás entidades mancomunadas, así como a creación e 
regulación de órganos complementarios.- 
d) A determinación dos recursos propios de carácter tributario; a aprobación e 
modificación dos orzamentos; a disposición de gastos en materia da súa competencia 
e 
a aprobación das contas; todo isto de acordo co disposto na Lei de facendas locais.- 
e) A aprobación dos plans, programas e proxectos, así como a forma de xestión dos 
servizos e actividades.- 
f) A aceptación da delegación de competencias feita por outras administracións 
públicas.- 
g) A presentación de conflitos de competencias a outras entidades locais e demais 
administracións públicas.- 
h) A aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación da 
contía das retribucións do persoal, e o número, características e retribucións do 
persoal 
eventual.- 
i) O exercicio de accións xudiciais e administrativas da Mancomunidade en materias 
de competencia da Asemblea Plenaria.- 
j) Coñecer e resolver as reclamacións que formulen as entidades mancomunadas, así 
como a declaración de lesividade dos actos da Mancomunidade.- 
k) A alteración da cualificación xurídica dos bens de dominio público.- 
l) A concertación das operacións de crédito cuxa contía acumulada das cales, dentro 
de 
cada exercicio económico, exceda do 10 por 100 dos recursos ordinarios do 
orzamento 
-agás as de tesourería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das 
operacións vivas en cada momento supere o 15 por 100 dos ingresos correntes 
liquidados no exercicio anterior- todo isto de conformidade co disposto na Lei 
reguladora das facendas locais.- 
ll) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe supere o 10 por 
100 dos recursos ordinarios do orzamento e, en calquera caso, os seis millóns de 
euros 
(6.000.000,00 €), así como os contratos e concesións plurianuais cando a súa 
duración 
sexa superior a catro anos e os plurianuais de menor duración cando o importe 
acumulado de tódalas súas anualidades supere a porcentaxe indicada, referida aos 
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio e, en todo caso, cando sexa 
superior á contía sinalada nesta letra.- 
m) A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a 
súa 
contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos orzamentos.- 
n) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10 por 100 dos 
recursos 
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ordinarios do orzamento e, en todo caso, cando sexa superior a tres millóns de euros 
(3.000.000,00 €), así como os alleamentos patrimoniais e gravame de bens e dereitos 
dos que a Mancomunidade sexa titular.- 
ñ) A aprobación das directrices e normas de réxime interno, dos plans e programas 
anuais de goberno, administración e dirección da Mancomunidade.- 
o) A elección de entre os seus membros, de presidente e vicepresidente da 
Mancomunidade, e o seu cesamento, así como a determinación dos representantes 
das 
entidades mancomunadas que, se é o caso, desenvolvan as súas responsabilidades 
en 
réxime de dedicación exclusiva ou parcial.- 
p) A aprobación da modificación dos estatutos, e a proposta de modificación destes ás 
entidades mancomunadas.- 
q) A aprobación do regulamento dos servizos que preste a Mancomunidade, será 
remitido ós entes mancomunados para o seu coñecemento, así como a adopción da 
forma concreta de xestión dos servizos da súa competencia.- 
r) A proposición ás entidades mancomunadas das ordenanzas fiscais, elementos 
tributarios, taxas, prezos públicos e tarifas que fosen procedentes en relación coas 
finalidades da Mancomunidade.- 
s) Aproba-lo inventario de bens e dereitos e a memoria anual, dando conta diso ás 
entidades mancomunadas.- 
t) A fixación das achegas, sexan ordinarias ou extraordinarias, que obrigatoriamente 
teñan que efectuar as entidades mancomunadas para o sostemento da 
Mancomunidade.- 
u) Propoñer e aprobar a adhesión ou incorporación á Mancomunidade de novas 
entidades locais, así como a separación dos que a integran.- 
v) A proposta de disolución da Mancomunidade.- 
w) Determinar o número de votos que lle correspondan a cada representante dos 
entes 
mancomunados de conformidade co disposto no artigo 9º.- 
x) Aquelas outras que deban corresponder á Asemblea Plenaria por esixir a súa 
aprobación unha maioría especial.- 
y) Calquera outra que se someta á súa consideración por entender que afectan de 
modo 
relevante aos intereses comúns, e as demais que expresamente lle confiran as leis.- 
Das atribucións indicadas teñen carácter de delegables as relativas aos apartados que 
a lei básica de réxime local outorga aos plenos dos concellos, previo acordo plenario 
adoptado en dito sentido. 
 
Art. 10.- Elección de Presidente.- 
A Asemblea Plenaria da Mancomunidade, no día da súa constitución ou renovación, 
elixirá Presidente de entre os seus membros, que para a súa elección precisará o 
quórum da mayoría absoluta en primeira votación e, de non resultar esta cualificación, 
se procederá á elección nunha segunda votación bastando a maioría simple dos 
asistentes.- 
 
Art. 11.- Competencias do Presidente.- 
O presidente, ademais de ostentar a representación da Mancomunidade, terá por 
analogía cantas atribucións son conferidas ao Alcalde pola normativa de réxime local 
cara a consecución dos fins da Mancomunidade e as que se lle asignan de seguido: 
a) Dirixir o goberno e a administración, velando polo cumprimento dos estatutos.- 
b) A representación legal e a sinatura de cantos documentos públicos ou privados 
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sexan necesarios ou útiles para o cumprimento dos seus fins.- 
c) Convocar e presidir as sesións da Asemblea Plenaria, agás os supostos 
previstos na lexislación do réxime local, e de calquera outro órgano da 
Mancomunidade, e decidir os empates con voto de calidade.- 
d) Dirixir, inspeccionar e impulsar as obras, servizos e actividades, xestionando 
con entidades públicas e privadas a resolución dos problemas que o afecten, 
ordenando os informes, estudios e consultas pertinentes.- 
e) Ditar bandos.- 
f) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado, 
dispoñer gastos dentro dos límites da súa competencia, concertar operacións de 
crédito, con exclusión das recollidas no artigo 158.5º da Lei 39/1988, do 28 de 
decembro, reguladora das facendas locais, sempre que aquelas estean previstas 
no orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio económico 
non supere o 10 por 100 dos seus recursos ordinarios, agás as de tesourería, 
que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en 
cada momento non supere o 15 por 100 dos ingresos liquidados no exercicio 
anterior; ordenar pagamentos e render contas; todo isto de conformidade co 
disposto na Lei reguladora das facendas locais.- 
g) Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o cadro de 
persoal aprobados pola Asemblea Plenaria, aprobar as bases das probas para a 
selección do persoal e para os concursos de provisión de postos de traballo e 
distribuí-las retribucións complementarias que non sexan fixas nin periódicas.- 
h) Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal e acordar o seu nomeamento 
e sancións, incluída a separación do servizo do persoal da Mancomunidade e o 
despedimento do persoal laboral, dando conta á Asemblea Plenaria, nestes 
dous últimos casos, na primeira sesión que realice. Esta atribución entenderase 
sen prexuízo do previsto na disposición adicional 2ª do EBEP e normativa de 
desenvolvemento.- 
i) O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa da 
Mancomunidade nas materias da súa competencia, incluso cando as tivese 
delegado noutro órgano, e, en caso de urxencia, en materias da competencia da 
Asemblea Plenaria, neste suposto dándolle conta a este na primeira sesión que 
realice para a súa ratificación.- 
j) A iniciativa de lle propoñer á Asemblea Plenaria a declaración de lesividade en 
materias da súa competencia.- 
k) Adoptar persoalmente, e baixo a súa responsabilidade, en caso de catástrofe ou 
de infortunios públicos e grave risco destes, as medidas necesarias e axeitadas, 
dándolle conta inmediata á Asemblea Plenaria.- 
l) Sancionar as faltas de desobediencia á súa autoridade ou por infracción das 
ordenanzas, agás nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros 
órganos.- 
m) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 
10 por 100 dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os seis 
millóns de euros (6.000.000,00 €); incluídas as de carácter plurianual cando a 
súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado 
de tódalas súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos 
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.- 
n) A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para 
a súa contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.- 
o) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10 por 100 dos 
recursos ordinarios do orzamento nin os tres millóns de euros (3.000.000,00 €); 
así como alleamento do patrimonio, para bens inmobles e mobles, sempre que 
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non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin os tres millóns de 
euros e que estean previstos no orzamento.- 
p) Ordenar a publicación, execución e facer cumpri-los acordos da 
Mancomunidade.- 
q) As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do 
Estado ou das comunidades autónomas lles asignen ás Mancomunidades, e non 
lles atribúan a outros órganos deste.- 
r) Presentarlle á Asemblea Plenaria os estudios, proxectos e iniciativas de interese 
para a Mancomunidade, o plan de xestión dos servizos e actividades, así como 
o estudio, preparación e ditame dos asuntos dos que, por razón da materia, a 
súa resolución lle incumba á Asemblea Plenaria.- 
s) O desempeño das tarefas ordinarias da Mancomunidade, así como a aprobación 
dos actos necesarios para o seu funcionamento.- 
t) Coordinar as tarefas da Mancomunidade cos servizos das entidades 
mancomunadas directa ou indirectamente relacionados coa competencia desta 
entidade.- 
u) As funcións que para o desenvolvemento dos servizos lle delegue a Asemblea 
Plenaria.- 
v) Calquera outra función non atribuída aos demais órganos de goberno e 
administración da Mancomunidade.- 
As competencias que por analoxía ao Alcalde atribúense ao Presidente exércense 
segundo a redacción que rexe para os Alcaldes.- 
En caso de ausencia, enfermidade, incapacidade ou vacante do presidente, serán 
exercidas as súas funcións polo vicepresidente.- 
Pódense delegar polo Presidente aquelas competencias que por analoxía se lle 
atribúen, pola lei de réxime local estatal ou autonómica, aos alcaldes-presidentes dos 
concellos e 
deputacións.- 
 
Artigo 12.- Designación do Vicepresidente.- 
A O Presidente Asemblea Plenaria da Mancomunidade, conforme ao establecido no 
artigo 146.2 da LALGA, designará e revogará por maioría simple a proposta do 
Presidente, libremente de entre os membros da Asemblea Plenaria, un Vicepresidente, 
que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade, non podendo recaer 
nun representante do mesmo concello.- 
 
Artigo 13.- Renovación dos órganos de goberno.- 
Os órganos de goberno da Mancomunidade serán renovados coa mesma 
periodicidade que as Entidades Locais Territoriais mancomunadas. Tódolos membros 
dos órganos de goberno da Mancomunidade continuarán en funcións unha vez 
disoltas as corporacións e mentres non se constitúan as novas ata a constitución de 
novo de estes órganos.- 
A perda da condición de membro dun dos entes mancomunados suporá o cesamento 
como membro dos órganos de goberno da Mancomunidade.- 
 
Artigo 14.- Da Comisión Especial de Contas.- 
A Mancomunidade contará cunha Comisión Especial de Contas, que se axustará ao 
previsto na normativa aplicable de réxime local, a súa composición será determinada 
na sesión constitutiva ou de renovación da Asemblea Plenaria.- 
 
Capítulo IV. Réxime Xurídico e Funcionamento 
 



 

 Concello de Foz (Lugo)   Teléfonos: 982 14 00 27 
 CIF: P2701900I     982 14 02 21 

 Avda. Álvaro Cunqueiro, 24    Fax: 982 14 16 00 
  27780 FOZ (Lugo)       

 

Artigo 15.- Réxime de sesións.- 
A convocatoria, réxime das sesións e actas dos órganos colexiados da 
Mancomunidade 
axustarase ao disposto na normativa vixente en materia do réxime local.- 
A Asemblea Plenaria celebrará sesión ordinaria cada seis meses, cuxa determinación 
será acordada pola Asemblea Plenaria. Poderanse celebrar sesións extraordinarias 
mediante convocatoria do Presidente, ben por decisión propia ou cando o solicite a 
cuarta parte, coma mínimo, do número legal de membros da Asemblea Plenaria da 
Mancomunidade.- 
 
Artigo 16.- Funcionamento da Asemblea Plenaria.- 
A Asemblea Plenaria adoptará os seus acordos por maioría simple, agás aqueles 
supostos que indica o artigo 47 da lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de 
Réxime Local.- 
A representación de cada membro será igualitaria para todos os municipios 
mancomunados (un membro un voto persoal e indelegable).- agás que, por acordo da 
Asemblea Plenaria, acadado coa maioría absoluta dos seus membros, se acordase un 
voto ponderado que teña coma obxectivo o financiamento dun concreto e determinado 
servizo, para o que se utilizará a representación proporcional en virtude da súa 
poboación, e/ou achega económica, e/ou participación nos servizo de que se trate a 
xestionar.- 
En caso de empate, efectuarase unha segunda votación e, se persistira o empate, 
decidirá o voto que emitira o Presidente, como voto de calidade.- 
 
Artigo 17.- Obrigatoriedade de acordos.- 
Os acordos que adopten os órganos de goberno da Mancomunidade vincularán a 
tódalas 
entidades integrantes, sempre que se adopten para o cumprimento dos fins asumidos 
polo mesmo, e salvo que requiran a expresa ratificación de cada un dos entes 
mancomunados, que procedera nos seguintes casos: 
· A disolución do Mancomunidade.- 
· A admisión de novos membros ou a separación de algún deles.- 
· A modificación dos Estatutos. 
 
Artigo 18.- Réxime de acordos.- 
O réxime xurídico aplicable á organización, funcionamento, acordos e resolucións dos 
órganos da Mancomunidade axustarase ao disposto na normativa de réxime local e do 
réxime xurídico das administracións públicas, que se desenvolverá conforme aos 
principios de racionalidade, economía e eficiencia da xestión.- 
Os actos dos diferentes órganos do Mancomunidade ditados no ámbito das súas 
competencias porán fin á vía administrativa nos casos que dispón o artigo 109 da Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común, e serán impugnables en vía administrativa e 
xurisdicional, de conformidade co establecido na lexislación de réxime local e xeral.- 
A publicación dos acordos e resolucións da mancomunidade farase nos boletíns e 
diarios oficiais nos que legalmente proceda.- 
 
Capítulo V. Dereitos e Deberes dos Entes Mancomunados 
 
Artigo 19.- Dereitos dos entes mancomunados.- 
Os entes mancomunados terán os seguintes dereitos: 
- A) Participar dos servizos que promova a Mancomunidade.- 
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- B) Exercitar o dereito de voz e voto na Asemblea Plenaria a través dos seus 
representantes.- 
- C) A separase da Mancomunidade voluntariamente, tralo informe favorable da 
Asemblea Plenaria, a solicitude do Pleno do concello de que se trate mediante 
resolución motivada, acadada co voto favorable da maioría absoluta, cunha 
antelación mínima dun ano de seis meses á finalización do exercicio 
económico que corresponda, achegando declaración responsable, proporcional 
e solidaria das obrigas pendentes ao servizo do que veña participando ou se 
comprometera o dito concello, de acordo co disposto no artigo 143.3 da 
LALGA.- 
- D) Aqueles que a lei básica do réxime local e da Comunidade Autónoma lles 
atribúa esencialmente e non se enumeren nestes estatutos.- 
 
Artigo 20.- Deberes dos entes mancomunados.- 
Os entes mancomunados terán os seguintes deberes: 
- A) Acatar os presentes estatutos e os acordos validamente adoptados pola 
Asemblea Plenaria e demais órganos de administración.- 
- B) Abonar as achegas económicas para o financiamento dos distintos servizos 
mancomunados.- 
- C) A comprometerse a consignar nos seus orzamentos municipais as achegas 
económicas suficientes para o financiamento das obrigas e compromisos 
económicos aos que aluden os presentes estatutos 
 
Capítulo VI. Persoal 
 
Artigo 21.- Persoal con habilitación estatal.- 
A Mancomunidade creará os postos de Secretario, Interventor e Tesoureiro, que se 
cubrirán por funcionarios con habilitación de carácter estatal, crearanse e 
clasificaranse como propios e independentes, de conformidade co establecido na lei 
7/2007, do 12 de abril, e no Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, e restante normativa 
específica que afecta a estes funcionarios.- 
Mentres non se creen, ditas funcións poderán ser desenvolvidas polos funcionarios 
con habilitación de carácter estatal que presten os seus servizos nos entes 
mancomunados, todo de conformidade co establecido na Disposición Adicional 
Segunda destes estatutos.- 
 
Artigo 22.- Persoal ao servizo da Mancomunidade.- 
Para o desenvolvemento das funcións e traballos administrativos a Mancomunidade 
poderá contar con persoal propio, segundo se especifique no cadro de persoal que se 
aprobe anualmente xunto co orzamento da Mancomunidade, con suxeición ao 
establecido na lexislación de réxime local, na lexislación básica estatal e normativa 
autonómica de aplicación.- 
 
Capítulo VII. Facenda 
 
Artigo 23.- Réxime económico.- 
A Asemblea Plenaria aprobará anualmente un Presuposto único, axustado na súa 
elaboración, forma e desenvolvemento, ás disposicións que rexen na lexislación de 
réxime local.- 
 
Artigo 24.- Recursos económicos.- 
A Facenda da Mancomunidade estará constituída polos seguintes recursos: 
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a) Ingresos procedentes do seu patrimonio e demais de dereito privado.- 
b) Subvencións e outros ingresos de dereito público.- 
c) As subvencións, contribucións, e transferencias de calquera entidade pública 
ou privada, incluíndo os fondos estruturais, de cohesión, ou calquera outro, 
procedentes da Unión Europea, tales como FEDER, FEOGA, FSE, que 
coadxuven ao obxecto e fins relacionados no artigo 4º 5º.- 
d) Subvencións a fondo perdido, que poden ser outorgadas pola Xunta de 
Galicia, nos termos establecidos polo artigo 136.1 252 b) da Lei 5/1997, do 22 
de xullo, de Administración local de Galicia.- 
e) As contribucións económicas ordinarias ao orzamento por parte das 
entidades mancomunadas.- 
f) As taxas, e prezos públicos que se establezan para a prestación de servizos 
ou realización de actividades da súa competencia.- 
g) Contribucións especiais pola execución de obras ou polo establecemento, 
ampliación ou mellora de servizos da competencia das entidades 
mancomunadas.- 
h) O produto das operacións de crédito.- 
i) O produto de multas e sancións no ámbito das súas competencias.- 
j) Outros recursos que a lexislación de facendas locais recoñece a favor das 
entidades locais.- 
k) As demais prestacións de dereito público. 
1. Tamén constituirán recursos da Mancomunidade as contribucións económicas 
extraordinarias das entidades mancomunadas.- 
2. Son aplicables aos recursos da Mancomunidade o disposto na Lei de facendas 
locais, 
respecto aos recursos dos concellos, coas particularidades propias do seu obxecto e 
fins.- 
3. O réxime financeiro da Mancomunidade non alterará o propio dos concellos que o 
integran.- 
 
Artigo 25.- Xestións, liquidación, inspección e recadación de tributos.- 
A xestión, liquidación, inspección e recadación dos tributos que estableza a 
Mancomunidade realizaranse de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas 
demais leis do Estado reguladoras da materia, así como as disposicións distadas para 
o seu desenvolvemento.- 
 
Artigo 26.- Infraccións, sancións e recargas. 
Será aplicable aos tributos que estableza a Mancomunidade o réxime de infraccións, 
sancións e recargas regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións ditadas para o 
seu 
desenvolvemento.- 
 
Artigo 27.- Contribucións económicas.- 
1.-Contribucións económicas ordinarias. 
As contribucións económicas ordinarias anuais de cada entidade mancomunada 
calcularanse o en función da poboación de cada concello resultante do último Padrón 
aprobado o 31 de decembro, segundo datos oficiais proporcionados polo Instituto 
Nacional de Estatística.- 
2.-Contribucións económicas extraordinarias. 
As contribucións económicas extraordinarias anuais de cada entidade mancomunada 
calcularanse segundo acorde a incorporación do servizo por acordo de maioría simple 
da Asemblea Plenaria, restante en función da repercusión dos servizos en cada unha 
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das entidades mancomunadas. Para o cobro das achegas ás entidades 
mancomunadas será requisito indispensable a efectiva prestación dos servizos por 
parte da Mancomunidade, polo que aquelas entidades que por renuncia, baixa ou 
outros motivos, non recibiran a prestación dun ou mais servizos non terán a obriga de 
contribuír ao custo destes.- 
3.- Para o ano 2009 e sucesivos as contribucións ordinarias respectarán as 
porcentajes provisionais de contribución, que se corresponderán cos datos achegados 
polo INE, referidos á poboación de cada un dos concellos.- 
4.- Os Concellos mancomunados consignarán nos seus orzamentos as cantidades 
precisas para atender, nos sucesivos exercicios económicos, as obrigacións derivadas 
dos compromisos contraídos coa mancomunidade a que pertenzan. Transcorrido o 
prazo para o ingreso das achegas dos municipios que integran a mancomunidade, o 
seu Presidente poderá dirixirse á Comunidade Autónoma para a retención dos fondos 
do municipio debedor e o seu ingreso na facenda da mancomunidade 
 
Artigo 28.- Financiamento dos servizos e das actividades. 
Para a execución das obras e a prestación de servizos e actividades redactarase o 
correspondente proxecto, memoria valorada e informe técnico, determinándose o 
sistema de financiamento que proceda, en consonancia cos recursos sinalados nos 
presentes estatutos.- 
 
Artigo 29.- Aprobación do orzamento. 
1. A Mancomunidade aprobará anualmente un orzamento único, comprensivo das 
obrigas que, como máximo, poderá recoñecer durante o correspondente exercicio 
económico, e dos dereitos que se prevexa liquidar no mesmo período.- 
2. O dito orzamento axustarase no seu contido, estrutura, tramitación e aprobación ó 
establecido pola Lei de facendas locais e disposicións que a desenvolvan.- 
 
Artigo 30.- Previsión dos gastos e ingresos. 
1. Tódalas contribucións económicas ordinarias, referidas no punto 1 do artigo 
anterior, serán efectuadas polas entidades mancomunadas mediante entregas 
periódicas, que se ingresarán con anterioridade ao último día de cada trimestre natural 
á tesourería da Mancomunidade, ou en calquera outro prazo fixado por acordo da 
Asemblea Plenaria.- 
2. En caso de que as entregas referidas no punto anterior non se efectúen nos prazos 
previstos, co obxecto de regularizar os ingresos das contribucións das entidades 
mancomunadas, estas: 
a) Facultan ao presidente da Mancomunidade para que, transcorrido o prazo 
para o ingreso das contribucións das entidades mancomunadas, e acreditada a 
débeda polo seu secretario, logo de informe da tesourería e da intervención, 
poida dirixirse á Administración Central ou á Comunidade Autónoma para a 
retención dos fondos ou cotas pendentes con cargo ás cantidades que por 
calquera concepto fosen liquidadas a favor da entidade mancomunadas 
debedora, por igual importe ao das contribucións non satisfeitas 
trimestralmente, para o seu ingreso na facenda da Mancomunidade.- 
b) Recoñécenlle, á Deputación Provincial de Lugo , a facultade de reter o 
importe das cantidades debidas con calquera crédito que a favor da entidade 
mancomunada se dispoña na Corporación Provincial, transferindo as ditas 
cantidades á Mancomunidade. Esta retención solicitaraa o presidente da 
Mancomunidade, sinalando o importe da débeda e data de vencemento, que 
deberán acreditarse mediante certificación da secretaría, logo dos informes do 
tesoureiro e interventor, sobre o importe pendente de ingresar. 
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3. Nos casos previstos no número anterior do presente artigo, con carácter previo, 
darase audiencia á entidade afectada, requiríndolle de pagamento por prazo de dez 
días.- 
4. No suposto de que algunha entidade mancomunada lle debese á Mancomunidade 
dous trimestres da súa contribución, a presidencia procederá a asinar resolución, logo 
de audiencia ao afectado, pola que se acorde deixar de prestar os servizos e 
actividades.- 
5. O mesmo réxime dos puntos anteriores aplicarase ás contribucións económicas 
extraordinarias, que se terán que ingresar na tesourería da Mancomunidade no prazo 
máximo dun mes desde a notificación do pertinente acordo da Asemblea Plenaria.- 
6. As contribucións das entidades mancomunadas consideraranse ingresos de 
carácter público da Mancomunidade para tódolos efectos legais.- 
 
Artigo 31.- Demora no ingreso de contribucións. 
As cantidades que non fosen ingresadas na tesourería da Mancomunidade na data de 
vencemento fixada no artigo anterior, incrementaranse en proporción ao tempo 
transcorridoata o seu pagamento efectivo coa cantidade que resulte de aplicar o xuro 
de demora fixado pola Lei de orzamentos xerais do Estado para o exercicio 
correspondente. 
 
Artigo 32.- Xestión orzamentaria. 
Será igualmente aplicable o disposto pola Lei de facendas locais, en materia de 
créditos e as súas modificacións, xestión e liquidación do orzamento, coas 
peculiaridades propias da Mancomunidade.- 
 
Artigo 33.- Tesourería da Mancomunidade. 
A tesourería da Mancomunidade rexerase polo disposto da Lei de facendas locais e, 
en canto lle sexa de aplicación, polas normas do título V da Lei xeral orzamentaria.- 
 
Artigo 34.- Contabilidade. 
A Mancomunidade levará a súa contabilidade de conformidade coa instrución de 
contabilidade para a Administración local ordinaria.- 
 
Artigo 35.- Rendición de contas. 
A Mancomunidade, coas peculiaridades derivadas da súa finalidade e estrutura 
orgánica, elaborará e renderá as contas anuais nos termos sinalados polos artigos 189 
a 193 da Lei de facendas locais.- 
 
Artigo 36.- Fiscalización. 
A xestión económica da Mancomunidade será obxecto das fiscalizacións interna e 
externa reguladas pola Lei de facendas locais.- 
 
Capítulo VIII. Duración da Mancomunidade, modificación dos estatutos, 
separación e incorporación de membros e disolución da Mancomunidade 
 
Artigo 37.- Duración temporal.- 
A Mancomunidade terá unha duración por tempo indefinido, xa que logo, o carácter 
dos fins a perseguir son permanentes.- 
 
Artigo 38.- Disolución.- 
1. A disolución da Mancomunidade poderá ter lugar polas seguintes causas: 
- Por disposición legal.- 
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- Por acordo da Asemblea Plenaria co quórum establecido nestes Estatutos.- 
- Por desaparición do fin para o que se constituíu.- 
2. O procedemento de disolución regularase de conformidade co previsto na Lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.- 
3. A disolución da Mancomunidade comporta a liquidación do seu patrimonio e a 
adxudicación dos seus bens e persoal ás entidades integrantes en proporción ás 
súas respectivas achegas.- 
A estes efectos crearase unha Comisión Liquidadora que fará un inventario de bens, 
servizos e dereitos do Mancomunidade, cifrará os seus recursos, cargas e débedas e 
relacionará o seu persoal e proporá á Asemblea Plenaria da Mancomunidade a 
oportuna distribución ou integración deles nos entes mancomunados, de conformidade 
cos datos que servisen para a formación do patrimonio. A proposta de liquidación para 
ser aprobada requirirá o voto favorable da maioría absoluta da Asemblea Plenaria. 
Unha vez aprobada, a proposta será vinculante para os entes mancomunados.- 
 
Artigo 39.- Modificación estatutos.- 
Para a modificación dos Estatutos seguirase o procedemento previsto no Artigo 143 da 
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.- 
 
Artigo 40.- Incorporación novos membros.- 
A incorporación de novos membros á Mancomunidade levará consigo a modificación 
dos Estatutos conforme ao disposto no Artigo 143 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de 
Administración Local de Galicia.- 
Dita incorporación pode selo para un o varios dos servizos que se determinen polo 
Concello que se adhira dos previstos no artigo 4.- 
 
Artigo 41.- Separación de membros.- 
A separación dunha entidade mancomunada levará consigo a modificación dos 
Estatutos conforme ao Artigo 143 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia.- 
No caso de que unha entidade decida unilateralmente separarse da Mancomunidade 
deberá manifestalo cun ano de antelación, a contar dende a correcta comunicación á 
Mancomunidade do acordo de separación, sen deixar de cumprir cos compromisos 
contraídos durante ese tempo; compromisos consistentes, entre outros extremos, 
tanto en gastos correntes como en operacións de crédito concertadas a longo prazo 
que tiveran como obxecto o pagamento de tales gastos producidos durante o tempo 
en que a entidade mancomunada que se separa aínda pertencera á Mancomunidade.- 
 
Dereito supletorio 
En todo o non previsto nos presentes Estatutos será de aplicación a Lei 5/1997, de 22 
de xullo, de Administración Local de Galicia, a Lei 7/1985, de 2 de abril e demais 
normativa sobre réxime local aplicable.- 
 
Outras Disposicións 
 
Disposicións adicionais 
 
Primeira.- Para o cumprimento dos seus fins, a Mancomunidade poderá valerse dos 
servizos administrativos e técnicos de calquera das entidades locais mancomunadas, 
coa conformidade do Concello que cede o persoal e do empregado público ao que se 
acumulan as funcións, segundo a lexislación vixente.- 
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Segunda.- En tanto non se aprobe definitivamente a modificación dos presentes 
Estatutos, consoliden os servizos xestionados e o seu orzamento xeral conte con 
recursos disponibles insuficientes, as funcións propias de habilitados estatais serán 
desenvolvidas en réxime de acumulación, ao abeiro do establecido no artigo 7.2 en 
relación ao disposto no artigo 44, ámbolos dous do Decreto 49/2009, do 26 de 
febreiro.- 
A Xunta Plenaria prestou a súa aprobación inicial aos presentes estatutos na sesión 
extraordinaria celebrada nesta mesma data.  
 
ESTATUTOS CORRIXIDOS DE ACORDO CO INFORME DA DIRECCIÓN XERAL 
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Segundo.- Recabar acordos dos Plenos dos concellos que integran a 
Mancomunidade ao abeiro do establecido no artigo 143.1 apartados c) e d) da lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.- 
 
Terceiro.- Tralo trámite anterior de aprobación polos concellos, que deberá acadarse 
pola maioría destes, e antes da aprobación definitiva do proxecto de estatutos, 
remitiranse estes, xunto coa resolución de reclamacións que se houberan presentado, 
á Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 
para a súa integra publicación no DOG, e comunicaranse á administración central do 
Estado para os efectos do establecido na lei básica do réxime local.- 
 
Cuarto.- Dentro do mes seguinte ao de publicación dos estatutos o presidente en 
funcións convocará a tódolos representantes dos municipios mancomunados co 
obxecto de elixir os órganos reitores e iniciar o funcionamento dela. 
 
 
SEGUNDO.- Antes da aprobación definitiva do proxecto de estatutos, remitiranse 
estes, xunto coa resolución de reclamacións que se houberan presentado, á 
Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza, para a súa integra publicación no DOG, e comunicaranse á 
administración central do Estado para os efectos do establecido na lei básica do 
réxime local”. 

 
 
Sometido o asunto a votación, acórdase aprobar por unanimidade o seguinte 

acordo: 
 

PRIMEIRO.- Aprobar a modificación dos estatutos da MANCOMUNIDADE DE 
CONCELLOS DA MARIÑA LUGUESA, integrada polos concellos de Abadín, 
Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, 
Ribadeo, Riotorto, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, conforme á 
proposta redactada, segundo o tenor literal que se transcribe: 
 
“Capítulo I. Disposicións Xerais 
 
Artigo 1.- Composición e denominación.- 
Coa denominación de “Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa” e 
integrado polos concellos de Abadín, Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, 
Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Riotorto, Trabada, O 
Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, constitúese dita entidade local, ao abeiro do 
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establecido nos artigos 135 e seguintes da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia e na lexislación básica estatal, con personalidade xurídica propia e 
capacidade para o cumprimento dos fins específicos establecidos nestes Estatutos.- 
 
Artigo 2.- Domicilio.- 
A sede da Mancomunidade, será a sede do concello de Barreiros, Praza do Concello, 
s/n -27790 - San Cosme de Barreiros (Lugo).-  
 
1. Non obstante, a Asemblea Plenaria, ou calquera outro órgano de goberno ou 
administración, poderá realizar as súas sesións en calquera das sedes das entidades 
mancomunadas ou das instalacións afectas aos servizos que preste.- 
 
2. Os servizos especializados da Mancomunidade poderán instalarse en calquera dos 
entes mancomunados, a petición da Corporación de que se trate ou de oficio 
segundo o acorde a Asemblea Plenaria da Mancomunidade.- 
 
Artigo 3.- Ámbito territorial.- 
O ámbito territorial onde a Mancomunidade desenvolverá os seus fins, abrangue o 
territorio dos concellos implicados.- 
 
Capítulo II. Obxecto e Competencia 
 
Artigo 4.- Obxecto e fins.- 
O obxecto ou fin da Mancomunidade será: 
a) Prestación parcial ou integral do servizo de recollida selectiva e transporte de 
residuos, e de se-lo caso, cantas outras competencias atribúa a lexislación xeral 
ou sectorial nesta materia.- 
b) A xestión e execucións de plans, programas ou proxectos de interese público 
ou común para as entidades mancomunadas e de competencia destas 
(desenvolvemento industrial e turístico nos termos do artigo 44.2 da lei 7/1985, 
do 2 de abril; artigo 36.4º do RDL 781/1986, do 18 de abril e artigo 142.1º da 
lei 5/1997, do 22 de xullo LALGA), así como a obtención, xestión e 
investimento dos correspondentes fondos, en materia de políticas de 
desenvolvemento rexional, social ou agrícola, no marco das iniciativas 
europeas, nacionais, autonómicas ou locais, e doutros entes, institucións ou 
entidades, públicas ou privadas.- 
c) Asumir a execución de obras relativas a plans, programas ou proxectos, que as 
administracións mancomunadas ou outras administracións públicas acorden 
encomendarlle, para a xestión de servizos e actividades de interese público e 
común, así como a súa creación, instalación e prestación parcial ou integral.- 
d) Extinción de Incendios Forestais.- 
e) Parque de Maquinaria para obras públicas e servizos.- 
f) Asesoramento técnico, asistencia xurídica e soporte técnico de xestión de 
expedientes e plataforma dixital.- 
g) Servizos sociais, culturais e deportivos.- 
 
Artigo 5.- Potestades 
A Mancomunidade realizará as súas actividades en nome propio e para o 
establecemento, conservación, prestación e desenvolvemento dos fins expresados no 
artigo anterior, dispoñendo, a tales efectos, de plena competencia, polo que os 
acordos ou resolucións que adopten os seus órganos de goberno obrigarán a tódalas 
entidades mancomunadas.- 
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Para o cumprimento dos seus fins a “Mancomunidade de Concellos da Mariña 
Luguesa”, exercerá as seguintes potestades: 
a) A Potestade regulamentaria e de autoorganización.- 
b) A potestade de programación ou planificación.- 
c) A potestade de investigación, deslinde e recuperación de oficio dos seus bens.- 
d) A potestade de lexitimidade e executividade dos seus actos.- 
e) As potestades de execución forzosa e de sancionar.- 
f) A potestade de revisión de oficio dos seus actos e acordos.- 
g) A inembargabilidade dos seus bens e dereitos, nos termos previstos nas leis e as 
de 
prelación, preferencia e demais prerrogativas recoñecidas á Facenda Pública en 
relación cos seus créditos, sen prexuízo das que lle correspondan á Facenda do 
Estado e da Xunta de Galicia.- 
h) Aqueloutras que lle sexan delegadas ou encomendadas por outras Administracións 
Públicas.- 
 
Capítulo III. Órganos de Goberno e Administración 
 
Artigo 6.- Órganos de Goberno 
Serán órganos de goberno da Mancomunidade: a Asemblea Plenaria o Presidente e o 
Vicepresidente.- 
 
Artigo 7.- Órganos complementarios 
Serán órganos complementarios da Mancomunidade: 
a) Comité consultivo.- 
b) Xunta de Goberno.- 
Na sesión constitutiva ou de renovación da Asemblea Plenaria, de entre os seus 
membros serán elixidos os membros que integrarán a Xunta de Goberno da 
Mancomunidade, da que formarán parte integrante o Presidente/a e Vicepresidente/a 
e tantos vogais coma os restantes concellos aos que non estean adscritos os 
anteriores, sendo o seu número de dezasete (un por cada un dos concellos 
mancomunados). A súa revogación ou cesamento serao do mesmo modo que o 
nomeamento e, en todo caso, pola extinción ou cese no cargo municipal que lexitimou 
a posibilidade da súa elección.- 
O Comité Consultivo estará integrado por seis membros, designados e revogados 
libremente de entre os vogais da Asemblea Plenaria polo Presidente, que presidirá o 
devandito órgano, que asistirán á presidencia no seu mandato. A súa natureza é a 
asistencia ao Presidente no exercicio das atribucións que lle son propias.- 
 
Artigo 8.- Composición da Asemblea Plenaria 
Comporán a Asemblea Plenaria, dous membros da cada unha das Corporacións 
mancomunadas, xa que logo, trinta e catro membros en total, serán designados polos 
concellos mancomunados no número de dous por cada Corporación municipal, 
elixidos 
libremente de entre os seus membros corporativos no seno do Pleno destes, actuando 
na 
representación municipal á que corresponden e atendendo ao pluralismo político 
existente en cadansúa Corporación local.- 
 
Poderán ser revogados do mesmo modo como foron designados, é dicir, por acordo 
da 
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respectiva entidade municipal, e o seu mandato rematará ou se extinguirá ao cesar no 
cargo municipal que lexitimou a súa elección ou por motivo de resolución ou acordo da 
respectiva entidade municipal.- 
 
Así mesmo, cesarán de conformidade co establecido no artigo 13.2 destes Estatutos.- 
A representación de cada membro será igualitaria para todos os municipios 
mancomunados (un membro un voto persoal e indelegable), agás que, por acordo da 
Asemblea Plenaria, acadado coa maioría absoluta dos seus membros, se acordase un 
voto ponderado que teña coma obxectivo o financiamento dun concreto e determinado 
servizo, para o que se utilizará a representación proporcional en virtude da súa 
poboación, e/ou achega económica, e/ou participación nos servizo de que se trate a 
xestionar.- 
 
Artigo 9.- Competencias da Asemblea Plenaria.- 
Corresponden á Asemblea Plenaria da Mancomunidade, por analoxía, cantas 
competencias sexan atribuídas ao Pleno dos Concellos pola normativa vixente en 
materia de réxime local e sexan de aplicación á Mancomunidade para a consecución 
dos seus fins, así como, as demais que se lle asignan de seguido: 
 
Corresponderanlle á Asemblea Plenaria, para o desenvolvemento e xestión das 
actividades e servizos determinados polo obxecto e fins da Mancomunidade, as 
seguintes atribucións: 
a) O control e a fiscalización dos demais órganos de goberno.- 
b) Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais; alteración 
do domicilio, dos seus servizos xerais e os especializados; así como o cambio da súa 
denominación.- 
c) A aprobación do regulamento orgánico e das ordenanzas ou regulamentos ou, de 
selo 
caso, a proposta destas ás entidades mancomunadas, así como a creación e 
regulación de órganos complementarios.- 
d) A determinación dos recursos propios de carácter tributario; a aprobación e 
modificación dos orzamentos; a disposición de gastos en materia da súa competencia 
e 
a aprobación das contas; todo isto de acordo co disposto na Lei de facendas locais.- 
e) A aprobación dos plans, programas e proxectos, así como a forma de xestión dos 
servizos e actividades.- 
f) A aceptación da delegación de competencias feita por outras administracións 
públicas.- 
g) A presentación de conflitos de competencias a outras entidades locais e demais 
administracións públicas.- 
h) A aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación da 
contía das retribucións do persoal, e o número, características e retribucións do 
persoal 
eventual.- 
i) O exercicio de accións xudiciais e administrativas da Mancomunidade en materias 
de competencia da Asemblea Plenaria.- 
j) Coñecer e resolver as reclamacións que formulen as entidades mancomunadas, así 
como a declaración de lesividade dos actos da Mancomunidade.- 
k) A alteración da cualificación xurídica dos bens de dominio público.- 
l) A concertación das operacións de crédito cuxa contía acumulada das cales, dentro 
de 
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cada exercicio económico, exceda do 10 por 100 dos recursos ordinarios do 
orzamento 
-agás as de tesourería, que lle corresponderán cando o importe acumulado das 
operacións vivas en cada momento supere o 15 por 100 dos ingresos correntes 
liquidados no exercicio anterior- todo isto de conformidade co disposto na Lei 
reguladora das facendas locais.- 
ll) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe supere o 10 por 
100 dos recursos ordinarios do orzamento e, en calquera caso, os seis millóns de 
euros 
(6.000.000,00 €), así como os contratos e concesións plurianuais cando a súa 
duración 
sexa superior a catro anos e os plurianuais de menor duración cando o importe 
acumulado de tódalas súas anualidades supere a porcentaxe indicada, referida aos 
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio e, en todo caso, cando sexa 
superior á contía sinalada nesta letra.- 
m) A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a 
súa 
contratación ou concesión, e cando aínda non estean previstos nos orzamentos.- 
n) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere o 10 por 100 dos 
recursos 
ordinarios do orzamento e, en todo caso, cando sexa superior a tres millóns de euros 
(3.000.000,00 €), así como os alleamentos patrimoniais e gravame de bens e dereitos 
dos que a Mancomunidade sexa titular.- 
ñ) A aprobación das directrices e normas de réxime interno, dos plans e programas 
anuais de goberno, administración e dirección da Mancomunidade.- 
o) A elección de entre os seus membros, de presidente e vicepresidente da 
Mancomunidade, e o seu cesamento, así como a determinación dos representantes 
das 
entidades mancomunadas que, se é o caso, desenvolvan as súas responsabilidades 
en 
réxime de dedicación exclusiva ou parcial.- 
p) A aprobación da modificación dos estatutos, e a proposta de modificación destes ás 
entidades mancomunadas.- 
q) A aprobación do regulamento dos servizos que preste a Mancomunidade, será 
remitido ós entes mancomunados para o seu coñecemento, así como a adopción da 
forma concreta de xestión dos servizos da súa competencia.- 
r) A proposición ás entidades mancomunadas das ordenanzas fiscais, elementos 
tributarios, taxas, prezos públicos e tarifas que fosen procedentes en relación coas 
finalidades da Mancomunidade.- 
s) Aproba-lo inventario de bens e dereitos e a memoria anual, dando conta diso ás 
entidades mancomunadas.- 
t) A fixación das achegas, sexan ordinarias ou extraordinarias, que obrigatoriamente 
teñan que efectuar as entidades mancomunadas para o sostemento da 
Mancomunidade.- 
u) Propoñer e aprobar a adhesión ou incorporación á Mancomunidade de novas 
entidades locais, así como a separación dos que a integran.- 
v) A proposta de disolución da Mancomunidade.- 
w) Determinar o número de votos que lle correspondan a cada representante dos 
entes 
mancomunados de conformidade co disposto no artigo 9º.- 
x) Aquelas outras que deban corresponder á Asemblea Plenaria por esixir a súa 
aprobación unha maioría especial.- 
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y) Calquera outra que se someta á súa consideración por entender que afectan de 
modo 
relevante aos intereses comúns, e as demais que expresamente lle confiran as leis.- 
Das atribucións indicadas teñen carácter de delegables as relativas aos apartados que 
a lei básica de réxime local outorga aos plenos dos concellos, previo acordo plenario 
adoptado en dito sentido. 
 
Art. 10.- Elección de Presidente.- 
A Asemblea Plenaria da Mancomunidade, no día da súa constitución ou renovación, 
elixirá Presidente de entre os seus membros, que para a súa elección precisará o 
quórum da mayoría absoluta en primeira votación e, de non resultar esta cualificación, 
se procederá á elección nunha segunda votación bastando a maioría simple dos 
asistentes.- 
 
Art. 11.- Competencias do Presidente.- 
O presidente, ademais de ostentar a representación da Mancomunidade, terá por 
analogía cantas atribucións son conferidas ao Alcalde pola normativa de réxime local 
cara a consecución dos fins da Mancomunidade e as que se lle asignan de seguido: 
a) Dirixir o goberno e a administración, velando polo cumprimento dos estatutos.- 
b) A representación legal e a sinatura de cantos documentos públicos ou privados 
sexan necesarios ou útiles para o cumprimento dos seus fins.- 
c) Convocar e presidir as sesións da Asemblea Plenaria, agás os supostos 
previstos na lexislación do réxime local, e de calquera outro órgano da 
Mancomunidade, e decidir os empates con voto de calidade.- 
d) Dirixir, inspeccionar e impulsar as obras, servizos e actividades, xestionando 
con entidades públicas e privadas a resolución dos problemas que o afecten, 
ordenando os informes, estudios e consultas pertinentes.- 
e) Ditar bandos.- 
f) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado, 
dispoñer gastos dentro dos límites da súa competencia, concertar operacións de 
crédito, con exclusión das recollidas no artigo 158.5º da Lei 39/1988, do 28 de 
decembro, reguladora das facendas locais, sempre que aquelas estean previstas 
no orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio económico 
non supere o 10 por 100 dos seus recursos ordinarios, agás as de tesourería, 
que lle corresponderán cando o importe acumulado das operacións vivas en 
cada momento non supere o 15 por 100 dos ingresos liquidados no exercicio 
anterior; ordenar pagamentos e render contas; todo isto de conformidade co 
disposto na Lei reguladora das facendas locais.- 
g) Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o cadro de 
persoal aprobados pola Asemblea Plenaria, aprobar as bases das probas para a 
selección do persoal e para os concursos de provisión de postos de traballo e 
distribuí-las retribucións complementarias que non sexan fixas nin periódicas.- 
h) Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal e acordar o seu nomeamento 
e sancións, incluída a separación do servizo do persoal da Mancomunidade e o 
despedimento do persoal laboral, dando conta á Asemblea Plenaria, nestes 
dous últimos casos, na primeira sesión que realice. Esta atribución entenderase 
sen prexuízo do previsto na disposición adicional 2ª do EBEP e normativa de 
desenvolvemento.- 
i) O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa da 
Mancomunidade nas materias da súa competencia, incluso cando as tivese 
delegado noutro órgano, e, en caso de urxencia, en materias da competencia da 
Asemblea Plenaria, neste suposto dándolle conta a este na primeira sesión que 
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realice para a súa ratificación.- 
j) A iniciativa de lle propoñer á Asemblea Plenaria a declaración de lesividade en 
materias da súa competencia.- 
k) Adoptar persoalmente, e baixo a súa responsabilidade, en caso de catástrofe ou 
de infortunios públicos e grave risco destes, as medidas necesarias e axeitadas, 
dándolle conta inmediata á Asemblea Plenaria.- 
l) Sancionar as faltas de desobediencia á súa autoridade ou por infracción das 
ordenanzas, agás nos casos en que tal facultade estea atribuída a outros 
órganos.- 
m) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 
10 por 100 dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os seis 
millóns de euros (6.000.000,00 €); incluídas as de carácter plurianual cando a 
súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado 
de tódalas súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos 
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.- 
n) A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para 
a súa contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.- 
o) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10 por 100 dos 
recursos ordinarios do orzamento nin os tres millóns de euros (3.000.000,00 €); 
así como alleamento do patrimonio, para bens inmobles e mobles, sempre que 
non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin os tres millóns de 
euros e que estean previstos no orzamento.- 
p) Ordenar a publicación, execución e facer cumpri-los acordos da 
Mancomunidade.- 
q) As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do 
Estado ou das comunidades autónomas lles asignen ás Mancomunidades, e non 
lles atribúan a outros órganos deste.- 
r) Presentarlle á Asemblea Plenaria os estudios, proxectos e iniciativas de interese 
para a Mancomunidade, o plan de xestión dos servizos e actividades, así como 
o estudio, preparación e ditame dos asuntos dos que, por razón da materia, a 
súa resolución lle incumba á Asemblea Plenaria.- 
s) O desempeño das tarefas ordinarias da Mancomunidade, así como a aprobación 
dos actos necesarios para o seu funcionamento.- 
t) Coordinar as tarefas da Mancomunidade cos servizos das entidades 
mancomunadas directa ou indirectamente relacionados coa competencia desta 
entidade.- 
u) As funcións que para o desenvolvemento dos servizos lle delegue a Asemblea 
Plenaria.- 
v) Calquera outra función non atribuída aos demais órganos de goberno e 
administración da Mancomunidade.- 
As competencias que por analoxía ao Alcalde atribúense ao Presidente exércense 
segundo a redacción que rexe para os Alcaldes.- 
En caso de ausencia, enfermidade, incapacidade ou vacante do presidente, serán 
exercidas as súas funcións polo vicepresidente.- 
Pódense delegar polo Presidente aquelas competencias que por analoxía se lle 
atribúen, pola lei de réxime local estatal ou autonómica, aos alcaldes-presidentes dos 
concellos e 
deputacións.- 
 
Artigo 12.- Designación do Vicepresidente.- 
A O Presidente Asemblea Plenaria da Mancomunidade, conforme ao establecido no 
artigo 146.2 da LALGA, designará e revogará por maioría simple a proposta do 
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Presidente, libremente de entre os membros da Asemblea Plenaria, un Vicepresidente, 
que o substituirá nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade, non podendo recaer 
nun representante do mesmo concello.- 
 
Artigo 13.- Renovación dos órganos de goberno.- 
Os órganos de goberno da Mancomunidade serán renovados coa mesma 
periodicidade que as Entidades Locais Territoriais mancomunadas. Tódolos membros 
dos órganos de goberno da Mancomunidade continuarán en funcións unha vez 
disoltas as corporacións e mentres non se constitúan as novas ata a constitución de 
novo de estes órganos.- 
A perda da condición de membro dun dos entes mancomunados suporá o cesamento 
como membro dos órganos de goberno da Mancomunidade.- 
 
Artigo 14.- Da Comisión Especial de Contas.- 
A Mancomunidade contará cunha Comisión Especial de Contas, que se axustará ao 
previsto na normativa aplicable de réxime local, a súa composición será determinada 
na sesión constitutiva ou de renovación da Asemblea Plenaria.- 
 
Capítulo IV. Réxime Xurídico e Funcionamento 
 
Artigo 15.- Réxime de sesións.- 
A convocatoria, réxime das sesións e actas dos órganos colexiados da 
Mancomunidade 
axustarase ao disposto na normativa vixente en materia do réxime local.- 
A Asemblea Plenaria celebrará sesión ordinaria cada seis meses, cuxa determinación 
será acordada pola Asemblea Plenaria. Poderanse celebrar sesións extraordinarias 
mediante convocatoria do Presidente, ben por decisión propia ou cando o solicite a 
cuarta parte, coma mínimo, do número legal de membros da Asemblea Plenaria da 
Mancomunidade.- 
 
Artigo 16.- Funcionamento da Asemblea Plenaria.- 
A Asemblea Plenaria adoptará os seus acordos por maioría simple, agás aqueles 
supostos que indica o artigo 47 da lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de 
Réxime Local.- 
A representación de cada membro será igualitaria para todos os municipios 
mancomunados (un membro un voto persoal e indelegable).- agás que, por acordo da 
Asemblea Plenaria, acadado coa maioría absoluta dos seus membros, se acordase un 
voto ponderado que teña coma obxectivo o financiamento dun concreto e determinado 
servizo, para o que se utilizará a representación proporcional en virtude da súa 
poboación, e/ou achega económica, e/ou participación nos servizo de que se trate a 
xestionar.- 
En caso de empate, efectuarase unha segunda votación e, se persistira o empate, 
decidirá o voto que emitira o Presidente, como voto de calidade.- 
 
Artigo 17.- Obrigatoriedade de acordos.- 
Os acordos que adopten os órganos de goberno da Mancomunidade vincularán a 
tódalas 
entidades integrantes, sempre que se adopten para o cumprimento dos fins asumidos 
polo mesmo, e salvo que requiran a expresa ratificación de cada un dos entes 
mancomunados, que procedera nos seguintes casos: 
· A disolución do Mancomunidade.- 
· A admisión de novos membros ou a separación de algún deles.- 
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· A modificación dos Estatutos. 
 
Artigo 18.- Réxime de acordos.- 
O réxime xurídico aplicable á organización, funcionamento, acordos e resolucións dos 
órganos da Mancomunidade axustarase ao disposto na normativa de réxime local e do 
réxime xurídico das administracións públicas, que se desenvolverá conforme aos 
principios de racionalidade, economía e eficiencia da xestión.- 
Os actos dos diferentes órganos do Mancomunidade ditados no ámbito das súas 
competencias porán fin á vía administrativa nos casos que dispón o artigo 109 da Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común, e serán impugnables en vía administrativa e 
xurisdicional, de conformidade co establecido na lexislación de réxime local e xeral.- 
A publicación dos acordos e resolucións da mancomunidade farase nos boletíns e 
diarios oficiais nos que legalmente proceda.- 
 
Capítulo V. Dereitos e Deberes dos Entes Mancomunados 
 
Artigo 19.- Dereitos dos entes mancomunados.- 
Os entes mancomunados terán os seguintes dereitos: 
- A) Participar dos servizos que promova a Mancomunidade.- 
- B) Exercitar o dereito de voz e voto na Asemblea Plenaria a través dos seus 
representantes.- 
- C) A separase da Mancomunidade voluntariamente, tralo informe favorable da 
Asemblea Plenaria, a solicitude do Pleno do concello de que se trate mediante 
resolución motivada, acadada co voto favorable da maioría absoluta, cunha 
antelación mínima dun ano de seis meses á finalización do exercicio 
económico que corresponda, achegando declaración responsable, proporcional 
e solidaria das obrigas pendentes ao servizo do que veña participando ou se 
comprometera o dito concello, de acordo co disposto no artigo 143.3 da 
LALGA.- 
- D) Aqueles que a lei básica do réxime local e da Comunidade Autónoma lles 
atribúa esencialmente e non se enumeren nestes estatutos.- 
 
Artigo 20.- Deberes dos entes mancomunados.- 
Os entes mancomunados terán os seguintes deberes: 
- A) Acatar os presentes estatutos e os acordos validamente adoptados pola 
Asemblea Plenaria e demais órganos de administración.- 
- B) Abonar as achegas económicas para o financiamento dos distintos servizos 
mancomunados.- 
- C) A comprometerse a consignar nos seus orzamentos municipais as achegas 
económicas suficientes para o financiamento das obrigas e compromisos 
económicos aos que aluden os presentes estatutos 
 
Capítulo VI. Persoal 
 
Artigo 21.- Persoal con habilitación estatal.- 
A Mancomunidade creará os postos de Secretario, Interventor e Tesoureiro, que se 
cubrirán por funcionarios con habilitación de carácter estatal, crearanse e 
clasificaranse como propios e independentes, de conformidade co establecido na lei 
7/2007, do 12 de abril, e no Decreto 49/2009, do 26 de febreiro, e restante normativa 
específica que afecta a estes funcionarios.- 
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Mentres non se creen, ditas funcións poderán ser desenvolvidas polos funcionarios 
con habilitación de carácter estatal que presten os seus servizos nos entes 
mancomunados, todo de conformidade co establecido na Disposición Adicional 
Segunda destes estatutos.- 
 
Artigo 22.- Persoal ao servizo da Mancomunidade.- 
Para o desenvolvemento das funcións e traballos administrativos a Mancomunidade 
poderá contar con persoal propio, segundo se especifique no cadro de persoal que se 
aprobe anualmente xunto co orzamento da Mancomunidade, con suxeición ao 
establecido na lexislación de réxime local, na lexislación básica estatal e normativa 
autonómica de aplicación.- 
 
Capítulo VII. Facenda 
 
Artigo 23.- Réxime económico.- 
A Asemblea Plenaria aprobará anualmente un Presuposto único, axustado na súa 
elaboración, forma e desenvolvemento, ás disposicións que rexen na lexislación de 
réxime local.- 
 
Artigo 24.- Recursos económicos.- 
A Facenda da Mancomunidade estará constituída polos seguintes recursos: 
a) Ingresos procedentes do seu patrimonio e demais de dereito privado.- 
b) Subvencións e outros ingresos de dereito público.- 
c) As subvencións, contribucións, e transferencias de calquera entidade pública 
ou privada, incluíndo os fondos estruturais, de cohesión, ou calquera outro, 
procedentes da Unión Europea, tales como FEDER, FEOGA, FSE, que 
coadxuven ao obxecto e fins relacionados no artigo 4º 5º.- 
d) Subvencións a fondo perdido, que poden ser outorgadas pola Xunta de 
Galicia, nos termos establecidos polo artigo 136.1 252 b) da Lei 5/1997, do 22 
de xullo, de Administración local de Galicia.- 
e) As contribucións económicas ordinarias ao orzamento por parte das 
entidades mancomunadas.- 
f) As taxas, e prezos públicos que se establezan para a prestación de servizos 
ou realización de actividades da súa competencia.- 
g) Contribucións especiais pola execución de obras ou polo establecemento, 
ampliación ou mellora de servizos da competencia das entidades 
mancomunadas.- 
h) O produto das operacións de crédito.- 
i) O produto de multas e sancións no ámbito das súas competencias.- 
j) Outros recursos que a lexislación de facendas locais recoñece a favor das 
entidades locais.- 
k) As demais prestacións de dereito público. 
1. Tamén constituirán recursos da Mancomunidade as contribucións económicas 
extraordinarias das entidades mancomunadas.- 
2. Son aplicables aos recursos da Mancomunidade o disposto na Lei de facendas 
locais, 
respecto aos recursos dos concellos, coas particularidades propias do seu obxecto e 
fins.- 
3. O réxime financeiro da Mancomunidade non alterará o propio dos concellos que o 
integran.- 
 
Artigo 25.- Xestións, liquidación, inspección e recadación de tributos.- 
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A xestión, liquidación, inspección e recadación dos tributos que estableza a 
Mancomunidade realizaranse de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas 
demais leis do Estado reguladoras da materia, así como as disposicións distadas para 
o seu desenvolvemento.- 
 
Artigo 26.- Infraccións, sancións e recargas. 
Será aplicable aos tributos que estableza a Mancomunidade o réxime de infraccións, 
sancións e recargas regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións ditadas para o 
seu 
desenvolvemento.- 
 
Artigo 27.- Contribucións económicas.- 
1.-Contribucións económicas ordinarias. 
As contribucións económicas ordinarias anuais de cada entidade mancomunada 
calcularanse o en función da poboación de cada concello resultante do último Padrón 
aprobado o 31 de decembro, segundo datos oficiais proporcionados polo Instituto 
Nacional de Estatística.- 
2.-Contribucións económicas extraordinarias. 
As contribucións económicas extraordinarias anuais de cada entidade mancomunada 
calcularanse segundo acorde a incorporación do servizo por acordo de maioría simple 
da Asemblea Plenaria, restante en función da repercusión dos servizos en cada unha 
das entidades mancomunadas. Para o cobro das achegas ás entidades 
mancomunadas será requisito indispensable a efectiva prestación dos servizos por 
parte da Mancomunidade, polo que aquelas entidades que por renuncia, baixa ou 
outros motivos, non recibiran a prestación dun ou mais servizos non terán a obriga de 
contribuír ao custo destes.- 
3.- Para o ano 2009 e sucesivos as contribucións ordinarias respectarán as 
porcentajes provisionais de contribución, que se corresponderán cos datos achegados 
polo INE, referidos á poboación de cada un dos concellos.- 
4.- Os Concellos mancomunados consignarán nos seus orzamentos as cantidades 
precisas para atender, nos sucesivos exercicios económicos, as obrigacións derivadas 
dos compromisos contraídos coa mancomunidade a que pertenzan. Transcorrido o 
prazo para o ingreso das achegas dos municipios que integran a mancomunidade, o 
seu Presidente poderá dirixirse á Comunidade Autónoma para a retención dos fondos 
do municipio debedor e o seu ingreso na facenda da mancomunidade 
 
Artigo 28.- Financiamento dos servizos e das actividades. 
Para a execución das obras e a prestación de servizos e actividades redactarase o 
correspondente proxecto, memoria valorada e informe técnico, determinándose o 
sistema de financiamento que proceda, en consonancia cos recursos sinalados nos 
presentes estatutos.- 
 
Artigo 29.- Aprobación do orzamento. 
1. A Mancomunidade aprobará anualmente un orzamento único, comprensivo das 
obrigas que, como máximo, poderá recoñecer durante o correspondente exercicio 
económico, e dos dereitos que se prevexa liquidar no mesmo período.- 
2. O dito orzamento axustarase no seu contido, estrutura, tramitación e aprobación ó 
establecido pola Lei de facendas locais e disposicións que a desenvolvan.- 
 
Artigo 30.- Previsión dos gastos e ingresos. 
1. Tódalas contribucións económicas ordinarias, referidas no punto 1 do artigo 
anterior, serán efectuadas polas entidades mancomunadas mediante entregas 
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periódicas, que se ingresarán con anterioridade ao último día de cada trimestre natural 
á tesourería da Mancomunidade, ou en calquera outro prazo fixado por acordo da 
Asemblea Plenaria.- 
2. En caso de que as entregas referidas no punto anterior non se efectúen nos prazos 
previstos, co obxecto de regularizar os ingresos das contribucións das entidades 
mancomunadas, estas: 
a) Facultan ao presidente da Mancomunidade para que, transcorrido o prazo 
para o ingreso das contribucións das entidades mancomunadas, e acreditada a 
débeda polo seu secretario, logo de informe da tesourería e da intervención, 
poida dirixirse á Administración Central ou á Comunidade Autónoma para a 
retención dos fondos ou cotas pendentes con cargo ás cantidades que por 
calquera concepto fosen liquidadas a favor da entidade mancomunadas 
debedora, por igual importe ao das contribucións non satisfeitas 
trimestralmente, para o seu ingreso na facenda da Mancomunidade.- 
b) Recoñécenlle, á Deputación Provincial de Lugo , a facultade de reter o 
importe das cantidades debidas con calquera crédito que a favor da entidade 
mancomunada se dispoña na Corporación Provincial, transferindo as ditas 
cantidades á Mancomunidade. Esta retención solicitaraa o presidente da 
Mancomunidade, sinalando o importe da débeda e data de vencemento, que 
deberán acreditarse mediante certificación da secretaría, logo dos informes do 
tesoureiro e interventor, sobre o importe pendente de ingresar. 
3. Nos casos previstos no número anterior do presente artigo, con carácter previo, 
darase audiencia á entidade afectada, requiríndolle de pagamento por prazo de dez 
días.- 
4. No suposto de que algunha entidade mancomunada lle debese á Mancomunidade 
dous trimestres da súa contribución, a presidencia procederá a asinar resolución, logo 
de audiencia ao afectado, pola que se acorde deixar de prestar os servizos e 
actividades.- 
5. O mesmo réxime dos puntos anteriores aplicarase ás contribucións económicas 
extraordinarias, que se terán que ingresar na tesourería da Mancomunidade no prazo 
máximo dun mes desde a notificación do pertinente acordo da Asemblea Plenaria.- 
6. As contribucións das entidades mancomunadas consideraranse ingresos de 
carácter público da Mancomunidade para tódolos efectos legais.- 
 
Artigo 31.- Demora no ingreso de contribucións. 
As cantidades que non fosen ingresadas na tesourería da Mancomunidade na data de 
vencemento fixada no artigo anterior, incrementaranse en proporción ao tempo 
transcorridoata o seu pagamento efectivo coa cantidade que resulte de aplicar o xuro 
de demora fixado pola Lei de orzamentos xerais do Estado para o exercicio 
correspondente. 
 
Artigo 32.- Xestión orzamentaria. 
Será igualmente aplicable o disposto pola Lei de facendas locais, en materia de 
créditos e as súas modificacións, xestión e liquidación do orzamento, coas 
peculiaridades propias da Mancomunidade.- 
 
Artigo 33.- Tesourería da Mancomunidade. 
A tesourería da Mancomunidade rexerase polo disposto da Lei de facendas locais e, 
en canto lle sexa de aplicación, polas normas do título V da Lei xeral orzamentaria.- 
 
Artigo 34.- Contabilidade. 
A Mancomunidade levará a súa contabilidade de conformidade coa instrución de 
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contabilidade para a Administración local ordinaria.- 
 
Artigo 35.- Rendición de contas. 
A Mancomunidade, coas peculiaridades derivadas da súa finalidade e estrutura 
orgánica, elaborará e renderá as contas anuais nos termos sinalados polos artigos 189 
a 193 da Lei de facendas locais.- 
 
Artigo 36.- Fiscalización. 
A xestión económica da Mancomunidade será obxecto das fiscalizacións interna e 
externa reguladas pola Lei de facendas locais.- 
 
Capítulo VIII. Duración da Mancomunidade, modificación dos estatutos, 
separación e incorporación de membros e disolución da Mancomunidade 
 
Artigo 37.- Duración temporal.- 
A Mancomunidade terá unha duración por tempo indefinido, xa que logo, o carácter 
dos fins a perseguir son permanentes.- 
 
Artigo 38.- Disolución.- 
1. A disolución da Mancomunidade poderá ter lugar polas seguintes causas: 
- Por disposición legal.- 
- Por acordo da Asemblea Plenaria co quórum establecido nestes Estatutos.- 
- Por desaparición do fin para o que se constituíu.- 
2. O procedemento de disolución regularase de conformidade co previsto na Lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.- 
3. A disolución da Mancomunidade comporta a liquidación do seu patrimonio e a 
adxudicación dos seus bens e persoal ás entidades integrantes en proporción ás 
súas respectivas achegas.- 
A estes efectos crearase unha Comisión Liquidadora que fará un inventario de bens, 
servizos e dereitos do Mancomunidade, cifrará os seus recursos, cargas e débedas e 
relacionará o seu persoal e proporá á Asemblea Plenaria da Mancomunidade a 
oportuna distribución ou integración deles nos entes mancomunados, de conformidade 
cos datos que servisen para a formación do patrimonio. A proposta de liquidación para 
ser aprobada requirirá o voto favorable da maioría absoluta da Asemblea Plenaria. 
Unha vez aprobada, a proposta será vinculante para os entes mancomunados.- 
 
Artigo 39.- Modificación estatutos.- 
Para a modificación dos Estatutos seguirase o procedemento previsto no Artigo 143 da 
Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.- 
 
Artigo 40.- Incorporación novos membros.- 
A incorporación de novos membros á Mancomunidade levará consigo a modificación 
dos Estatutos conforme ao disposto no Artigo 143 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de 
Administración Local de Galicia.- 
Dita incorporación pode selo para un o varios dos servizos que se determinen polo 
Concello que se adhira dos previstos no artigo 4.- 
 
Artigo 41.- Separación de membros.- 
A separación dunha entidade mancomunada levará consigo a modificación dos 
Estatutos conforme ao Artigo 143 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia.- 



 

 Concello de Foz (Lugo)   Teléfonos: 982 14 00 27 
 CIF: P2701900I     982 14 02 21 

 Avda. Álvaro Cunqueiro, 24    Fax: 982 14 16 00 
  27780 FOZ (Lugo)       

 

No caso de que unha entidade decida unilateralmente separarse da Mancomunidade 
deberá manifestalo cun ano de antelación, a contar dende a correcta comunicación á 
Mancomunidade do acordo de separación, sen deixar de cumprir cos compromisos 
contraídos durante ese tempo; compromisos consistentes, entre outros extremos, 
tanto en gastos correntes como en operacións de crédito concertadas a longo prazo 
que tiveran como obxecto o pagamento de tales gastos producidos durante o tempo 
en que a entidade mancomunada que se separa aínda pertencera á Mancomunidade.- 
 
Dereito supletorio 
En todo o non previsto nos presentes Estatutos será de aplicación a Lei 5/1997, de 22 
de xullo, de Administración Local de Galicia, a Lei 7/1985, de 2 de abril e demais 
normativa sobre réxime local aplicable.- 
 
Outras Disposicións 
 
Disposicións adicionais 
 
Primeira.- Para o cumprimento dos seus fins, a Mancomunidade poderá valerse dos 
servizos administrativos e técnicos de calquera das entidades locais mancomunadas, 
coa conformidade do Concello que cede o persoal e do empregado público ao que se 
acumulan as funcións, segundo a lexislación vixente.- 
 
Segunda.- En tanto non se aprobe definitivamente a modificación dos presentes 
Estatutos, consoliden os servizos xestionados e o seu orzamento xeral conte con 
recursos disponibles insuficientes, as funcións propias de habilitados estatais serán 
desenvolvidas en réxime de acumulación, ao abeiro do establecido no artigo 7.2 en 
relación ao disposto no artigo 44, ámbolos dous do Decreto 49/2009, do 26 de 
febreiro.- 
A Xunta Plenaria prestou a súa aprobación inicial aos presentes estatutos na sesión 
extraordinaria celebrada nesta mesma data.  
 
ESTATUTOS CORRIXIDOS DE ACORDO CO INFORME DA DIRECCIÓN XERAL 
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Segundo.- Recabar acordos dos Plenos dos concellos que integran a 
Mancomunidade ao abeiro do establecido no artigo 143.1 apartados c) e d) da lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.- 
 
Terceiro.- Tralo trámite anterior de aprobación polos concellos, que deberá acadarse 
pola maioría destes, e antes da aprobación definitiva do proxecto de estatutos, 
remitiranse estes, xunto coa resolución de reclamacións que se houberan presentado, 
á Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, 
para a súa integra publicación no DOG, e comunicaranse á administración central do 
Estado para os efectos do establecido na lei básica do réxime local.- 
 
Cuarto.- Dentro do mes seguinte ao de publicación dos estatutos o presidente en 
funcións convocará a tódolos representantes dos municipios mancomunados co 
obxecto de elixir os órganos reitores e iniciar o funcionamento dela. 
 
 
SEGUNDO.- Antes da aprobación definitiva do proxecto de estatutos, remitiranse 
estes, xunto coa resolución de reclamacións que se houberan presentado, á 
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Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza, para a súa integra publicación no DOG, e comunicaranse á 
administración central do Estado para os efectos do establecido na lei básica do 
réxime local. 
 
 
 7.-APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA 
APERTURA DE ESTABLECEMENTOS NON SOMETIDOS A INCIDENCIA 
AMBIENTAL DO CONCELLO DE FOZ.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o día 22 de marzo 
de 2012, que no seu literal indica: 

 
“Visto o informe da Secretaría de fecha 02/02/2012 sobre a Lexislación 

aplicable e o procedemento a seguir para a aprobación da Ordenanza municipal 

reguladora da apertura de establecementos para o exercicio de actividades non 

sometidas a avaliación da incidencia ambiental do concello de Foz. 

Visto o proxecto elaborado polos Servicios Municipales de Ordenanza 

municipal reguladora da apertura de establecementos para o exercicio de actividades 

non sometidas a avaliación da incidencia ambiental do concello de Foz. 

Realizada a tramitación legalmente establecida e vista a competencia do 

Pleno, en virtude dos artigos 22.2.d) e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das 

Bases do Réximen Local, se propón o mismo a adopción do seguinte 

PROPOÑO 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora da apertura de 

establecementos para o exercicio de actividades non sometidas a avaliación da 

incidencia ambiental do concello de Foz segundo o literal que se transcribe: 

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA APERTURA DE 
ESTABLECEMENTOS PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES NON SOMETIDAS 
A AVALIACIÓN DA INCIDENCIA AMBIENTAL DO CONCELLO DE FOZ. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro 
de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, impón aos Estados membros a 
obriga de eliminar todas as trabas xurídicas e barreiras administrativas inxustificadas á 
liberdade de establecemento e de prestación de servizos que se contemplan nos 
artigos 49 e 57 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, respectivamente, 
establece un principio xeral segundo o cal o acceso a unha actividade de servizos e o 
seu exercicio non estarán suxeitos a un réxime de autorización. A transposición parcial 
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ao ordenamento xurídico español realizado a través da Lei 17/2009, de 23 novembro, 
sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, dispón que 
unicamente poderán manterse réximes de autorización previa cando así se estableza 
por Lei, cando non sexan discriminatorios, estean xustificados por unha razón 
imperiosa de interese xeral e sexan proporcionados. En particular, considerarase que 
non está xustificada unha autorización cando sexa suficiente unha comunicación ou 
unha declaración responsable do prestador, para facilitar, se cómpre, o control da 
actividade. 
 
No ámbito local, a licenza de apertura de establecemento constituíu un instrumento de 
control municipal co fin de manter o equilibrio entre a liberdade de creación de 
empresa e a protección do interese xeral xustificado polos riscos inherentes das 
actividades de producir incomodidades, alterar as condicións normais de salubridade e 
medio ambientais, incidir nos usos urbanísticos, ou implicar riscos graves para a 
seguridade das persoas ou bens. 
 
As modificacións normativas introducidas no noso ordenamento xurídico coa 
transposición ao dereito interno das disposicións da Directiva de Servizos, outorgan á 
licenza de apertura un carácter potestativo para o municipio, agás cando se trate do 
acceso e exercicio de actividades de servizos incluídos no ámbito de aplicación da Lei 
17/2009, en cuxo caso os réximes de autorización previa encóntranse limitados 
conforme ao indicado no parágrafo anterior. 
 
Por outra banda, da análise do procedemento administrativo en orde á concesión de 
licenzas,  pon de manifesto que debemos perfeccionar aqueles aspectos da burocracia 
administrativa que supón demoras e cargas burocráticas, non sempre necesarias, que 
teñen que ser superadas en atención ao principio de eficacia que consagra o art. 103.1 
da Constitución Española e ao principio de celeridade expresada nos artigos 74 e 75 
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e 
do procedemento administrativo común, e en aplicación da Lei 17/2009, de 23 
novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. 
 
Dentro do amplo concepto de actividade de servizo acollida tanto na Directiva como na 
Lei 17/2009, resulta evidente que unha parte importante das mesmas veñen 
constituídas polas actividades comerciais reguladas pola Lei 13/2010, 17 de 
decembro, de comercio interior de Galicia, pola que se traspón ao dereito galego a 
Directiva, establecendo no seu artigo 28 o seguinte réxime, polo que ás licenzas de 
apertura se refire: 
 

“1. Para a apertura dun establecemento comercial será requisito imprescindible a 
obtención da licenza municipal de apertura ou de actividade ou, no seu 
caso, comunicación previa ou declaración responsable. Ademais do 
anterior, nos supostos previstos nesta lei, requírese a autorización 
comercial da Comunidade Autónoma. 
2. As licenzas de apertura dos establecementos serán concedidas polos 
concellos, de acordo coa normativa vixente en materia de urbanismo, 
seguridade, salubridade e protección do medio ambiente. 
3. En todo caso, as actividades comerciais non suxeitas ao trámite de 
incidencia, efecto ou impacto ambiental, nin ao informe da consellería 
titular da competencia en sanidade, estarán exentas da obtención da 
licenza municipal de apertura  ou de actividade, bastando para o inicio 
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desta a presentación dunha comunicación previa ou dunha declaración 
responsable. 
4. Suxéitanse unicamente ao deber de presentar unha comunicación previa, 
asinada pola persoa transmitente e a adquirente, os cambios de titularidade das 
licenzas de actividade  ou de apertura de establecementos e actividades 
comerciais.   
5. Os datos contidos nas licenzas de apertura de establecementos comerciais 
ou, no seu caso, as comunicacións previas ou declaracións responsables 
recibidas serán comunicadas polo respectivo concello á dirección xeral  con 
competencia en materia de comercio para os efectos da súa inscrición no 
Rexistro galego de Comercio de conformidade co disposto no Art. 8 desta lei” 

 
Por outra banda, a lei galega de comercio interior só esixe a autorización comercial 
autonómica para a instalación, a ampliación e o traslado dos establecementos 
comerciais individuais ou colectivos que destinándose ao comercio polo miúdo de 
calquera clase de artigos teñan unha incidencia ambiental, territorial, urbanística e no 
sistema viario que transcenda o termo municipal no que se localicen, pola súa 
magnitude, importancia e características. 
 
Para estes efectos entende que unicamente ten incidencia supramunicipal, e por tanto, 
están suxeitos á autorización comercial autonómica, a instalación e o traslado dos 
establecementos comerciais cunha superficie útil de exposición e venda igual ou 
superior a 2.500 metros cadrados polo impacto territorial, urbanístico, viario e medio 
ambiental xerado. Tamén será preceptiva a citada autorización no caso de ampliacións 
de establecementos comerciais cando a superficie que resulte tras a  ampliación sexa 
igual ou superior a 2.500 metros cadrados. 
 
En cambio, non precisarán tal autorización  os establecementos comerciais individuais 
dedicados á exposición e á venda de automóbiles, de embarcacións e outros 
vehículos, maquinaria industrial ou agrícola, de materiais para a construción e artigos 
de saneamento, que requiran un gran espazo físico, e tampouco a requiren os 
mercados municipais e os denominados centros comerciais abertos. 
 
Resulta tamén salientable que no ordenamento galego, as licenzas de actividade e  de 
apertura teñen o mesmo obxecto, son conceptos sinónimos. Así, como acabamos de 
ver “....Para a apertura dun establecemento comercial será requisito imprescindible a 
obtención da licenza municipal de apertura ou de actividade...”. Esta unificación xa 
se producira anteriormente por obra do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se 
regula a avaliación da incidencia ambiental. Dicimos isto, xa que na cultura 
administrativa local segue pesando a diferenciación entre licenza de actividade ou 
instalación e licenza de apertura ou de funcionamento, diferenciación derivada do vello 
RAMIN e que hoxe debemos superar, de tal maneira que a licenza de instalación virá 
subsumida na urbanística de obras e na de primeira utilización e a de apertura limitará 
o seu obxecto a autorizar o funcionamento da actividade obxecto do proxecto 
autorizado coa licenza de obras. 
 
Como consecuencia, este Concello, dentro das medidas de adaptación á nova 
normativa, mediante a presente Ordenanza, pretende facilitar e facultar a posta en 
marcha de actividades económicas non sometidas a avaliación da incidencia 
ambiental, nin de efectos nin de impacto ambiental, tanto as incluídas no ámbito de 
aplicación da Lei 17/2009, como outras actividades non incluídas nela, sempre e 
cando, para o desenvolvemento das mesmas  estea excluída a avaliación da súa 
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incidencia, efectos e impacto ambiental, co fin de estender a eliminación de trabas e 
axilización administrativa a outras actividades, de xeito que poderán iniciarse sen 
previa licenza municipal desde o mesmo día da presentación da declaración 
responsable ou comunicación previa, sen necesidade de esperar á finalización do 
control municipal, o cal se mantén aínda que se articule a posteriori. 
 
Deste xeito, a mencionada presentación, e a toma de coñecemento por parte da 
Administración non supón unha autorización administrativa para exercer unha 
actividade, senón un medio para que a Administración coñeza a existencia da 
devandita actividade e activar as comprobacións pertinentes. 
 
O mantemento da licenza previa na apertura de determinadas actividades xustifícase 
por razóns imperiosas de interese xeral, de orde pública, seguridade pública, saúde 
pública, seguridade dos destinatarios de bens e servizos, dos traballadores, protección 
do medio ambiente e o medio urbano. Estamos a falar das actividades sometidas a 
autorización ambiental integrada, as sometidas a avaliación do seu impacto ambiental 
ou dos efectos e incidencia ambientais; así como as acollidas no catálogo galego de 
espectáculos e establecementos públicos.  
  
Tanto a declaración responsable como a comunicación previa, son dous instrumentos 
igualmente áxiles para o cidadán aínda que coa vantaxe de que a declaración 
responsable contén unha maior garantía de información dos requisitos e 
responsabilidades que implica a actuación. 
  
Polo tanto, en virtude da autonomía local constitucionalmente recoñecida, que garante 
aos Municipios personalidade xurídica propia e plena autonomía no ámbito dos seus 
intereses, e que lexitima o exercicio de competencias de control das actividades que 
se desenvolvan no seu termo municipal, dítase a presente Ordenanza previa 
observancia da tramitación establecida para ese fin polo artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 
de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 
 
1.CAPÍTULO PRIMEIRO. DISPOSICIÓNS XERAIS 

Artigo 1. Obxecto 

 
1. A presente Ordenanza ten por obxecto regular os procedementos de intervención 
municipal sobre os establecementos, locais, ou lugares estables, situados no termo 
municipal de Foz destinados ao exercicio de actividades económicas por conta propia, 
prestada normalmente a cambio dunha remuneración económica, ou a súa 
modificación, a través dos medios establecidos no artigo 84 da Lei 7/1985, do 2 de 
abril, reguladora das bases do réxime local, así como a comprobación do cumprimento 
e mantemento dos requisitos establecidos para o exercicio das devanditas actividades. 
 
2. A finalidade desta Ordenanza é garantir que os establecementos dedicados a 
actividades económicas cumpren coas condicións técnicas de seguridade, de hixiene, 
sanitarias, de accesibilidade e confortabilidade, de vibracións e de nivel de ruídos que 
regulamentariamente se determinen nas normas específicas de cada actividade. 
 

Artigo 2. Definicións 

 
Aos efectos desta Ordenanza entenderase por: 
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1. Actividade Económica: Toda aquela actividade industrial ou mercantil consiste en 
produción de bens ou prestación de servizos conforme ao previsto no art. 22.1 do 
Regulamento de Servizo das Corporacións Locais. 
 
2. Servizo: Calquera actividade económica por conta propia, prestada normalmente a 
cambio dunha remuneración. 
 
3. Declaración responsable: o documento subscrito por un interesado en que 
manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na 
normativa vixente para acceder ao recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o 
seu exercicio, que dispón da documentación que así acredítao e que se compromete a 
manter o seu cumprimento durante o período de tempo inherente ao devandito 
recoñecemento ou exercicio. 
 
4. Comunicación previa: o documento mediante o que os interesados poñen en 
coñecemento da administración competente os datos identificativos e demáis 
requisitos  esixibles  para o exercizo dun dereito ou o inicio dunha actividade de 
acordo co establecido no artigo 70.1 da Lei 30/1992 de 26 de novembro. 
 

Artigo 3. Ámbito de aplicación e consideracións xerais do réxime xurídico 

 
1.- Integranse no réxime de licenza todas aquelas actividades nas que se aprecien 
«razons imperiosas de interese xeral» que, en razón á natureza de aquelas, esixan 
unha especial protección do medio ambiente. 
 
2.- As actuacions no suxeitas ao réxime de licenza previa atópanse sometidas, según 
os casos, ao réxime de declaración responsable e/ou de comunicación previa nos 
térmos previstos nesta Ordenanza. 
 
3.- Cando algunha das actuacions que se pretendan levar a cabo non tivieran encaixe 
específico en algun dos supostos establecidos nesta Ordenanza, asimilarase coa que 
presente maior coincidencia, aplicándolle en consecuencia o mesmo réxime. 
O erro en que poida incurrir o interesado á hora de asignar a actividade que pretende 
levar a cabo nalgun dos rexímenes de licenza, declaración responsable ou 
comunicación previa non será obstáculo para a sua tramitación, siempre que do seu 
contido deduzase e seu verdadeiro carácter. En tal caso, o concello dictará resolución 
dándolle ao escrito en cuestión o carácter que lle corresponda, o que se notificará ao 
interesado con expresión dos efectos derivados de tal circunstancia e da 
documentación que no seu caso sexa precisa para continuar a sua tramitación. 
 
4.- Con carácter xeral, a presentación da declaración responsable ou comunicación 
previa conforma un acto administrativo implícito que permite á Administración coñecer 
a existencia do exercicio dos dereitos a que se refire ol párrafo anterior, sen perxuizo 
das posteriores facultades de comprobación, control e inspección atribuidas ao 
Ayuntamiento. 
 
5.- O exercicio dos devanditos dereitos atópase supeditado á presentación no Rexistro 
Xeral do Concello da correspondente documentación segundo o tipo de actividade de 
que se trate. 
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6.- Non obstante a declaración responsable ou a comunicación previa non surtirán 
efectos: 

 
a) cando non tivera entrada no Rexistro do  Concello documentación de carácter 
esencial exigida en cada caso. 
 
b) cando o contido das actuacións notificadas ao Concello non tiveran encaixe nos 
supostos previstos para a declaración responsable ou para a comunicación previa. 
 
c) cando para o desenrolo da actividade fora preceptivo informe ou autorización 
previa doutros organismos públicos. 
 
d) cando a actuación efectivamente desenrolada polo interesado non se axuste ao 
declarado ou comunicado. 

 
7.- A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, 
manifestación ou documento que se acompañe ou incorpore á declaración 
responsable ou comunicación previa, ou a non presentación ante a Administración 
determinará a imposibilidade de desempeñar a actividade manifestada, sen perxuizo 
das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbera lugar. 
 
8.- Nos supostos de actuacións sometidas ao réxime de declaración responsable ou 
comunicación previa, a intervención municipal no exame da documentación 
circunscribirase á comprobación da integridade formal da notificación efectuada ao 
Concello, e a suficiencia legal do proxecto técnico, memoria ou calquera outra 
documentación exigible para executar as obras e instalacións necesarias para prestar 
a actividade, así como a verificar a súa conformidade coa adecuación da actividade ás 
ordenanzas municipais, á legalidade urbanística, á normativa de seguridade, sanitaria, 
ambiental e aquelas outras que resulten exigibles, valorando no seu caso as medidas 
correctoras propostas e o seu grado de eficacia, nos mesmos termos e co  mesmo 
alcance que os establecidos para a licenza. 
 
9.- O titular dos dereitos derivados dunha declaración responsable ou comunicación 
previa, está obrigado a executar as instalacións nos prazos establecidos e a solicitar, 
no seu caso, as prórrogas dos prazos previstos, así como a introducir as modificacións 
ou alteracións que sexan necesarias. 
 
10.- Tra-la implantación das instalacións, o seu titular virá obrigado, nos termos que se 
especifican nesta ordenanza, a presentar declaración responsable de posta en marcha 
da actividade xustificativa de que as instalacións implantadas se axustan ao proxecto 
ou memoria presentado, a partires de cuio momento estará en condicións de darlle o 
uso previsto ou a iniciar a actividade de que se trate. 
 
11. A declaración responsable debe formalizarse unha vez acabadas as obras e 
instalacións conforme a licenza urbanística concedida e obtidos as demais 
autorizacións sectoriais necesarias para levar a cabo a actividade. 
 
12. A presentación da correspondente declaración responsable  ou comunicación 
previa faculta o interesado ao inicio da actividade proxectada desde o mesmo día da 
presentación ou desde a data manifestada de inicio, para cuxa validez non se poderá 
postergar máis alá de seis meses. 
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13. A copia da documentación presentada e debidamente selada ou o recibo emitido 
polo rexistro electrónico terá a consideración de toma de coñecemento pola 
Administración. Este documento deberá estar de forma permanente no 
establecemento obxecto da actividade. 
 
14. A toma de coñecemento non é unha autorización administrativa para exercer unha 
actividade senón un medio para que a Administración coñeza a existencia da 
devandita actividade e posibilitar un control posterior, distinto da facultade de 
inspección ordinaria, mediante as oportunas actuacións administrativas que permiten 
esixir unha taxa pola actividade administrativa conforme se estableza na 
correspondente ordenanza fiscal. 
 
 
2. CAPÍTULO SEGUNDO.PROCEDEMENTOS DE AUTORIZACIÓN, DECLARACIÓN 
RESPONSABLE E COMUNICACIÓN PREVIA. 
 

Artígo 4.- Exercizo de actividades sometidas ao réxime de declaración 
responsable. 
 

Cando se trate da prestación de servizos ou exercizo de actividades sometidas ao 
procedemento de declaración responsable, a inicial posta en funcionamiento da 
actividade económica incluída dentro do ámbito de aplicación da Lei 17/2009, de 23 
novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, non 
sometidas a avaliación de impacto, efectos e incidencia ambiental nos termos da 
lexislación reguladora dos mesmos, e a de ruídos e prevención da contaminación 
acústica, agás cando por unha norma con rango Lei se estableza outro réxime de 
autorización. 
 
A apertura de establecementos para o exercicio das actividades económicas non 
incluídas dentro do ámbito de aplicación da Lei 17/2009, de 23 novembro, cando non 
se encontren sometidas a instrumentos de prevención e control ambiental de 
competencia autonómica conforme á Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección 
ambiental de Galicia, agás cando por unha norma con rango Lei se estableza outro 
réxime de autorización. 
 
 As modificacións das actividades sometidas a declaración responsable. 
 
A modificación non substancial de actividades sometidas a avaliación da incidencia 
ambiental 

 
Artigo 5.- Exercizo de actividades sometidas ao réxime  de comunicación previa. 
 
 

1.- Por este procedemento de comunicación previa  tramitarase o exercicio de aquelas 
actividades que, sen estar contempladas nos supostos de licenza ou declaración 
responsable, cumpran os usos urbanísticos establecidos para a zona e teñan unha 
reducida repercusión medioambiental e escasa entidade técnica que non esixa un 
control previo para determinar a súa adecuación á normativa aplicable. 
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2.- En concreto están suxeitas a este réxime as actividades inocuas e para a 
implantación de meros usos sempre que non dispoñan no seu interior de instalacións 
ou aparatos que por sí mesmos poidan ser constitutivos dunha actividade clasificada. 
 
3.- A enumeración de actividades que se fai a continuación é a título meramente 
informativo que inclúe alguhnas excepcións: 
 
Comerciais: 

 
a) Comercio ao por menor de alimentos (excepto carnicerías e charcuterías, 
elaboración, envasado, almacenaxe e venda de comidas preparadas 
directamente ao consumidor final), bebidas e tabaco en establecementos 
especializados. 
 
b) Comercio ao por menor de artículos de beleza e hixiéne. 
 
c) Comercio ao por menor de textiles, pezas de vestir, calzado e artículos de 
cuero. 
 
d) Comercio ao por menor de mobles, aparatos de iluminación e outros artículos 
para o fogar. 
 
e) Comercio ao por menor de electrodomésticos, aparatos de radio, televisión e 
sonido. 
 
f) Comercio ao por menor de ferretería, vidrio, pinturas e materiais de bricolaxe. 
 
g) Comercio ao por menor de materiais de construcción, e material de 
saneamento. 
 
h) Comercio ao por menor de libros, periódicos e papelería. 
 
i) Comercio ao por menor de óptica, fotografía e precisión. 
 
j) Comercio ao por menor de artículos de reloxería, xoería e pratería. 
 
k) Comercio ao por menor de xoguetes e artículos de deporte. 
 
l) Comercio ao por menor de artículos de droguería, papeles pintados e 
revestimentos de solos. 
 
ll) Comercio ao por menor de semillas, frores, prantas e animais de compañía. 
 
m) Galerías de arte comerciais. 
 
n) Outro comercio ao por menor de artículos novos en establecementos 
especializados ou non especializados. 
 
ñ) Comercio ao por menor de bens de segunda mao e anticuarios. 
 
o) Industriais sempre que a potencia mecánica instalada non supere os 15 Kw. e 
a súa superficie non supere os 400 m2 
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- Talleres de confección, sastrería, peletería e similares. 
 
- Talleres auxiliares de construcción, tales como carpintería, albañilería, 
escaiolista, cristalería, electricidade, fontanería, calefacción e aire 
acondicionado. 
 
- Talleres de encuadernación e afines. 
 
- Talleres de reloxería, orfebrería, óptica, ortopedia, e otros afines aos 
anteriormente indicados. 
 
- Reparación de efectos personais e enseres domésticos, sempre que a 
potencia mecánica instalada non supere 15 Kw. e a superficie non supere 
500 m2. 

 
p) Almacenes: 

 
- Actividades de almacenamiento de equipos e productos agrícolas, 
sempre que non conten con sistemas de refrixeración e/ou sistemas 
forzados de ventilación, que como máximo conteñan 2.000 litros de 
gasóleo ou outros combustibles. 
 
- Actividades de almacenamento de obxetos e materiais, sempre que a  
súa superficie sexa inferior a 500 m2, excepto as de productos químicos ou 
farmacéuticos, combustibles, lubricantes, fertilizantes, plaguicidas, 
herbicidas, pinturas, barnices, ceras ou neumáticos. 

 
q) Outras actividades: 

 
- Centros e academias de ensinanza, excepto salas de baile, música e 
canto. 
 
- Despachos profesionais (avogados, arquitectos, médicos), xestorías, 
oficinas e similares, salvo que dispoñan de aparatos ou instalacións de 
raios X ou similares. 
 
- Barberías, saunas, institutos de beleza e similares (salvo que dispoñan 
de instalacións de raios UVA ou similares). 
 
- Garaxes para estacionamiento de ata dous vehículos. 
 
- Colocación de carteis ou rótulos visibles dende a vía pública. 
 
- Clínicas veterinarias (neste suposto deberá adxuntarse a previa 
comunicación á Consellería competente en materia de benestar animal). 
 
- Plantas de tratamento de augas residuais para poboacións inferiores a 
2.000 habitantes equivalentes. 

 
r) As transmisións ou cambios de titularidade de actividades con licenza, 
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declaración responsable ou comunicación previa en vigor, dentro do mesmo uso, 
categoría e clase, sempre que concurran a totalidade das seguintes condicións: 

 
- Que non haxa ampliación ou modificación de instalacións ou da 
actividade que requiran a aplicación de novas medidas correctoras. 
 
- Que a ocupación teórica previsible do local non aumente ou non se 
alteren as condicións de evacuación e seguridade contempladas na 
licenza, declaración responsable ou comunicación previa en vigor. 
 
- Se se pretendera executar obras no inmoble, ademáis do cambio de 
titularidade,  requerirase que se presente a correspondente licenza, 
declaración responsable ou comunicación previa. 

 
Artigo 6. Control municipal sobre as actividades suxeitas a declaración 
responsable ou comunicación previa. 

 
1.- O Concello conserva todas as súas funcións de control sobre as actividades 
suxeitas a declaración responsable ou comunicación previa, tanto antes como despois 
de notificadas ao Concello ou executadas. 
 
2.- O mesmo réxime de control municipal  exercerase sobre o exercicio de actividades, 
se ben adaptando a éstas o relativo á protección da legalidade urbanística e/ou 
medioambiental que resulte de aplicación. 
 
3.- O exercicio de actividades sen que o interesado houbese presentado a 
correspondente declaración responsable ou comunicación previa asimilase ao 
exercicio de actividades sen licenza. 
 
4. Sen prexuízo do réxime e procedementos previstos nos anteriores apartados, as 
actividades neles referidas deberán obter as demais autorizacións que fosen 
preceptivas de acordo coa normativa sectorial aplicable. 
 

Artigo 7. Exclusións. 

 
Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta Ordenanza os seguintes 
establecementos e actividades, que se axustarán ao que se estableza na normativa 
sectorial de aplicación: 
 

a) O exercicio de actividades profesionais relacionadas na sección segunda das 
tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas, sempre que se trate de uso de 
oficina ou despacho profesional, sempre que non produzan no seu 
desenvolvemento residuos, verteduras ou radiacións tóxicas ou perigosas, nin 
contaminantes á atmosfera non asimilable aos producidos polo uso residencial. 
Non están amparadas expresamente desta exclusión aquelas actividades de 
índole sanitaria ou asistencial que inclúan algún tipo de intervención cirúrxica, 
dispoñan de aparellos de radiodiagnóstico ou en cuxo desenvolvemento se 
prevexa a presenza de animais. 
 
b) Os establecementos situados en postos de mercado de abastos municipais.  
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c) Os quioscos para venda de prensa, revistas e publicacións, lambetadas, flores 
e outros de natureza análoga situada nos espazos de uso público do municipio. 
 
d) A venda ambulante, situada na vía e espazos públicos. 
 
e) O uso do dominio público que poida realizarse no exercicio dunha actividade 
económica. 

 

Artigo 8.- Efectos das licenzas, declaracions responsables ou comunicacions 
previas. 

 
 
1.- O outorgamento de licenza ou a presentación de declaracións responsables ou 
comunicacións previas producirá efectos entre o Concello e o suxeto a cuia actuación 
se refiran pero non alterarán as situacións xurídicas privadas entre éste e as demáis 
persoas. 
 
3.- As licenzas entenderánse outorgadas deixando a salvo o dereito de propiedade e 
sen perxuizo de terceiro. Idénticos efectos producirá a presentación de declaracións 
responsables ou comunicacións previas. 
 
4.- En ningún caso entendéranse adquiridos por estos procedementos dereitos en 
contra da lexislación ou planeamento urbanístico ou de outra normativa que resulte de 
aplicación á actividade. 
 
5.- Nos termos legalmente establecidos, a licenza urbanística ou a licenza para o 
exercicio de actividades ou servicios constitúe un acto reglado da Administración 
Municipal polo cal, previa comprobación das condicións establecidas pola normativa 
aplicable, autorizase ao solicitante o exercicio do seu dereito preexistente a executar 
as obras ou para desenrolar determinadas actividades ou servicios. 
 
6.- Non se poderán iniciar a execución das obras ata que se obteña a preceptiva 
licenza e, no seu caso, se houbera presentado a correspondente declaración 
responsable aportando o proxecto técnico de execución das obras (suposto de licenza 
de obra e actividade suxeita a declaración previa). 
 

Artigo 9.- Supostos de simultaneidade de obras e actividades. 

 
Nos casos no que unha das actuacións pretendidas se atópase sometida ao réxime de 
licenza e a outra ao réxime de comunicación previa ou ben cando ambas actuacións 
estivesen suxeitas ao mesmo réxime actuarase do seguinte modo: 

 
Con carácter xeral, todas as actividades que para a súa implantación precisen da 
previa realización de obras que requiran de licenza (a licenza de actividade e a 
de obras) tramitaránse simultáneamente en expedientes independientes e 
concederánse conxuntamente segundo o artigo 196.2 da Lei 9/2002, LOUGA). 

 

http://legislacion.derecho.com/ley-9-2002-de-creacion-del-colegio-profesional-de-higienistas-dentales-de-la-comunidad-de-madrid
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Artigo 10.- Actividades ou servizos sometidos ao réxime de licenza de 
actividade. 

 
Sen perxuízo das demais autorizacións que sexan procedentes con arreglo á 
lexislación sectorial aplicable, están suxeitos a licenza de actividade, se teñan que 
realizar obras ou non, todos os actos de implantación, modificación ou cambio de 
actividades que se pretendan desenrolar nun determinado local ou na vía pública nos 
que, en aplicación da lexislación vixente, se den «razóns imperiosas de interés xeral» 
para a protección do medio ambiente e do entorno urbano así como para a 
conservación do patrimonio cultural, en particular os seguintes: 

 
1.-As actividades contempladas no Decreto 133/2008, de 12 xuño, regulador da 
evaluación de incidencia ambiental, que deban ser sometidas a dictamen de 
evaluación de incidencia ambiental por parte da Consellería competente en 
materia de medio ambiente: 

 
Comerciais: 
 
As que teñen que someterse a evaluación de incidencia ambiental 
segundo o Decreto 133/2008 de 12 de xuño: 
 
Industriais: 
 
As que teñen que someterse a evaluación de incidencia ambiental 
segundo o Decreto 133/2008 de 12 de xuño. 
 
Almacenes: 
 
Almacenamiento de obxetos e materiais, con superficie superior a 500 m2 
e todos os almacenes de productos químicos, farmacéuticos, 
combustibles, lubricantes, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, pinturas, 
barnices, ceras, neumáticos, con independencia da súa superficie. 
 
Oficinas: 
 
Servicios non económicos de interés xeral. 
 
Servicios bancarios. 
 
Empresas de traballo temporal. 
 
Empresas de transporte. 
 
Actividades que supoñan o exercicio de autoridade pública, en particular 
notarios, rexistradores da propiedade e mercantís. 

 
2.- Os locais fixos nos que se desenrolen as seguintes actividades contempladas 
no Decreto 292/2004, de 18 de novembro modificado por Decreto nº 160/2005 
de 2 de xuño, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e 
actividades recreativas da Comunidad Autónoma de Galicia: 

http://www.derecho.com/c/Patrimonio_Cultural
http://www.derecho.com/c/Comunidad_Aut%C3%B3noma
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- Espectáculos públicos (que inclúe cines, teatros, auditorios, salas de 
actuacións, recintos feriais, etc.) 
 
- Actividades recreativas de ocio e entretenemento (que inclúen as de 
salas de festas, discotecas, salas de baile, pubs, karaoke. Cibercafés ou 
salóns ciber e locais de exhibicións especiais, etc.). 
 
- Actividades recreativas de restauración (que inclúe restaurantes, bares 
ou cafés, tablaos, cafeterías, cafés-teatro, e locais de horario especial, 
etc.) 

 
3.- Servicios sanitarios e servicios farmacéuticos, realizados ou non en 
establecementos sanitarios. 
 
4.- Servicios sociales relativos á la vivenda social, a atención á infancia 
(guarderías) e apoio a familias e persoas temporal ou permanentemente 
necesitadas provistos directamente pola administración pública ou por 
prestadores privados na medida de que ditos servicios se presten en virtude de 
acordo, concerto ou convenio coa referida administración. 
 
5.- Servicios de seguridade privada. 
 
6.- Garaxes para estacionamento de vehículos (comunitarios que se solicitará 
coa solicitude de licenza de obras do edificio, ao materializar o estándar 
urbanístico de prazas de garaxe/vivenda ou superficie comercial construida). 
 
7.-Garaxes comerciais. 
 
8.- Aquelas actividades que requiran de emisión informe/autorización de outra 
administración distinta da Administración Local, dentro do propio procedemento 
de licenza de actividade: 

 
- Empresas funerarias (sanidade). 
 
- Establecementos e servicios biocidas (sanidade). 
 
- Infraestructuras de augas de consumo humano: depósitos, estacións de 
tratamento de auga potable (sanidade). 
 
- Centros de tatuaxe, piercing e micropigmentación (sanidade). 
 
- Centros de bronceado (sanidade). 
 
- Piscinas colectivas (sanidade). 
 
- Elaboración, envasado, almacenaxe e venda de comidas preparadas 
directamente ao consumidor final (sanidade). 

 
9.-Actividades (autorizables/permitidas) que poidan desenrolarse no solo rústico, 
con independencia do seu carácter de uso constructivo ou non constructivo. 

http://www.derecho.com/c/Administraci%C3%B3n_local
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10.- En xeral aquelas actividades que se pretendan desenrolar en terreos ou 
bens que esixindo a intervención do Concello precisen ademais de autorizacións 
sectoriais de outras Administracións. 
 
11.- Actividades que se pretendan levar a cabo en bens declarados de interese 
cultural ou incluidos no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia ou no seu 
entorno, así como tamén en aquelas incluidas no catálogo do Plan Xeral. 
 
12.- As transmisións ou cambios de titularidade de actividades con licenza, 
declaración responsable ou comunicación previa cando se produza ampliación 
ou modificación de instalacións ou da actividade que requiran a aplicación de 
novas medidas correctoras ou cando a ocupación teórica previsible do local 
aumente ou se alteren as condicións de evacuación e seguridade contempladas 
na licenza, declaración responsable ou comunicación previa en vigor. 
 
13.- E en xeral en todas aquelas obras ou actuacións non específicamente 
contempladas nos supostos anteriores nas que se aprecien «razóns imperiosas 
de interese xeral» en razón á natureza das mesmas e po la súa incidencia no 
medio ambiente do seu entorno. 

 

Artigo 11. Normas comúns para o desenvolvemento das actividades 

 
1. As persoas responsables das actividades e establecementos están obrigadas a 
desenvolvelas e mantelas nas debidas condicións de seguridade, salubridade, 
acústicas,ornato, accesibilidade e calidade ambiental, reducindo a posible afección 
dos espazos públicos e empregando as mellores técnicas dispoñibles, que se é o 
caso, resultaren necesarias para o cumprimento das condicións expresadas. 
 
2. A declaración responsable ou a comunicación previa quedará sen efecto no caso de 
que se suspenda a actividade ou cesamento o exercicio da mesma por un período 
superior a seis meses. En tal caso, para poder reemprender o exercicio da actividade 
correspondente requirirase a presentación de declaración responsable. 
Igualmente quedarán extinguidos os efectos da declaración responsable se a 
actividade a que a mesma se refire non comeza a exercitarse no prazo e seis meses 
contados dende a data da súa presentación. 
 

Artigo 12. Consulta previa 

 
1. Sen prexuízo do sinalado no artigo 18 da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre 
acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, os interesados poderán presentar 
solicitudes de consulta previa sobre aspectos concernentes a un proxecto de apertura 
de establecemento ou inicio de actividade, que acompañarán dunha memoria 
descritiva ou dos datos suficientes que definan as características xerais da actividade 
proxectada e do inmoble en que se pretenda levar a cabo. 
 
2. A contestación á consulta realizarase de acordo cos termos da mesma e a 
documentación achegada, e farase indicación ao interesado de cantos aspectos 
concirnan á apertura do establecemento ou inicio da actividade, e en concreto: 
 

http://www.derecho.com/c/Patrimonio_Cultural
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a) Requisitos esixidos. 
 
b) Documentación a achegar. 
 
c) Administración que sexa competente en cada caso, en atención ao tipo de 
actividade de que se trate. 
 
d) Outros aspectos que sexan de interese para a apertura do establecemento ou 
o inicio da actividade. 

 
3. O sentido da resposta ás consultas formuladas non terá carácter vinculante para a 
Administración. 
 
4. Se se presentase a declaración responsable nun momento posterior, farase 
referencia clara ao contido da consulta previa e a súa contestación. 
 

Artigo 13. Documentación exixible. 

 
1. Na tramitación necesaria para o acceso e exercicio dunha actividade reguladas por 
esta ordenanza, só poderán esixirse os documentos ou datos que sexan estrictamente 
necesarios para conformar a vontade da Administración e resolver en cada 
procedemento concreto, e que a Administración non poida obter polos seus propios 
medios. 
 
2. Non se poderá exixir a presentación de documentos ou a achega de datos que xa 
estean en poder das Administracións Públicas.  
 
3. O Concello promoverá, na medida da súa posibilidades, a dispoñibilidade dun 
sistema electrónico de intercambio de información co resto de Administracións 
públicas españolas e, no seu caso, coas institucións públicas europeas, que garanta a 
interoperabilidade da información contemplada nesta Ordenanza e na normativa 
vixente. 
 
4. Non obstante o disposto nos apartados 2 e 3, aos efectos de acreditar o 
cumprimento dos requisitos esixidos para o acceso e exercicio dunha actividade, 
aceptaranse os documentos procedentes de calquera Administración pública española 
ou de calquera institución pública doutro Estado membro da Unión Europea, dos que 
se desprenda que se cumpren tales requisitos. 
 
5. No caso de documentos emitidos por unha autoridade competente, non se esixirá a 
presentación de documentos orixinais ou copias compulsadas nin traducións xuradas, 
salvo nos casos previstos pola normativa vixente, ou xustificados por motivos de orde 
pública e de seguridade pública. 
 
6. Aos efectos establecidos nos apartados anteriores, o solicitante deberá declarar en 
que Administración ou institución pública consta o dato ou a documentación orixinal 
 
No caso de que tal Administración sexa distinta deste Concello, de acordo co 
establecido no artigo 11 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección 
de Datos de Carácter Persoal, deberá autorizar expresa e inequivocamente a este 
Concello para a petición e obtención da devandita información, debendo constar 
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devandito consentimento na solicitude de iniciación do procedemento ou en calquera 
outra comunicación posterior, salvo que sexa de aplicación o réxime de excepcións do 
consentimento previsto no apartado 2 do devandito artigo. 
 
Cando se trate dun dato ou documentación que obre en poder deste Concello  deberá 
informarse ao cidadán de que se vai a consultar o devandito dato ou documento. 
 
7. Adoptaranse modelos normalizados para facilitar aos interesados a achega dos 
datos e a documentación requirida. Os devanditos modelos deberán estar a 
disposición dos cidadáns por medios electrónicos no portelo único previsto no art. 18 
da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu 
exercicio, e na oficina municipal de información ao cidadán ou na Sede Electrónica do 
Concello. 
 
8. Nas actuacións sometidas a declaración responsable ou comunicación previa 
achegarase a seguinte documentación: 
 

a)  Modelo normalizado debidamente cuberto, en relación co cumprimento previo 
ao inicio efectivo da actividade e mantemento dos requisitos que fosen de 
aplicación ao exercicio da mesma. Así mesmo, incluirá unha autorización para a 
comprobación telemática con outras Administracións públicas dos datos 
declarados. 
 
b)  Acreditación da representación nos casos en que proceda.  
 
c) Indicación que permita a identificación, ou copia da licenza urbanística de 
obras, primeira utilización ou modificación de uso, segundo corresponda, que 
faculte para o pretendido destino urbanístico do establecemento. 
 
d) Certificado técnico de cumprimento de normativa urbanística e técnica para 
aqueles locais que non conten con licenza de primeira utilización. 

 
O declarante, na data de presentar a declaración responsable, queda comprometido  
diante do concello e baixo a súa responsabilidade, a dispoñer da seguinte 
documentación: 
 

a. Licenza urbanística de obras, no suposto de que a apertura da actividade 
esixa a realización das mesmas. 
 
b.Título ou autorización de ocupación do local ou espazo destinado ao 
desenvolvemento da actividade. 
 
c. Proxecto Técnico, asinado por técnico competente e visado, se a actividade 
de que se trata o require segundo a lexislación sectorial reguladora da mesma e,  
en todo caso, cando deban de realizarse obras que poidan cualificarse como 
maiores ao tratarse das previdas polo artigo 2.2 da Lei de Ordenación da 
edificación. O proxecto ou nos seus anexos deberán incluírse os certificados 
acreditativos requiridos pola normativa sectorial de aplicación. 
 
d. No suposto de que non sexa esixible Proxecto técnico, deberá contarse cunha 
Memoria Técnica descritiva e gráfica da actividade segundo o contido que se 
indica nesta ordenanza. 
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e. Documentación complementaria esixida na normativa sectorial que regule a 
actividade de que se trate. 

 
En caso de cambios de titularidade, unirase copia do documento acreditativo da 
transmisión, e indicación que permita a identificación ou copia da licenza de apertura 
ou, se é o caso, da toma de coñecemento da declaración responsable. 
 

Artigo 14. Documentación relativa á identidade e ao domicilio. 

 
1. Nos procedementos cuxa tramitación e resolución corresponda ao Concello, non se 
esixirá, a efectos da comprobación dos datos de identidade persoal, a achega de 
fotocopias do documento nacional de identidade nin do documento acreditativo da 
identidade ou tarxeta de residencia dos estranxeiros residentes en territorio español 
expedidos por autoridades españolas. A comprobación ou constancia dos datos de 
identidade realizarase de oficio polo órgano instrutor, de acordo cos datos de 
identificación que obren en poder da Administración municipal, ou acudindo aos 
mecanismos de interoperabilidade. 
 
2. Non se esixirá a achega do certificado ou do volante de empadroamento como 
documento acreditativo do domicilio e residencia, a quen estea empadroado neste 
Municipio e teña a condición de interesado nos procedementos cuxa tramitación e 
resolución corresponda a este Concello. 
 
3. Nos procedementos municipais para cuxa tramitación sexa imprescindible acreditar 
de modo fehaciente os datos do domicilio e residencia do interesado neste municipio, 
o órgano instrutor comprobará tales datos. En todo caso, será preciso informar ao 
interesado de que os datos van ser consultados polo órgano instrutor. 
 
4. Nos procedementos municipais para cuxa tramitación sexa imprescindible acreditar 
de modo fehaciente os datos do domicilio e residencia do interesado noutros 
municipios, o órgano instrutor comprobará tales datos, previo consentimento do 
interesado, salvo que sexa de aplicación o réxime de excepcións do consentimento 
previsto no apartado 2 do artigo 11 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de 
Protección de Datos de Carácter Persoal. 
 
5. Se o interesado non prestase o consentimento mencionado no apartado 4, deberá 
achegar o certificado ou volante de empadroamento, sendo a súa non achega causa 
para requirirlle a subsanación de conformidade co disposto no artigo 71.1 da Lei 
30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común. 
 

Artigo 15.- Presentación da declaración responsable ou comunicación previa. 
 

1.- Nos casos que esta Ordenanza someta o exercicio de actividade ao réxime de 
declaración responsable ou comunicación previa, os interesados deberán presentar en 
calquera dos puntos habilitados legalmente para elo o correspondente escrito no que 
describirán as actuacións que pretendan levar a cabo. 
 
2.- Aos devanditos escritos acompañarase: 
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A documentación esixida en cada caso 
 
Un exemplar do proxecto suscrito por técnico competente (ou no se caso 
Memoria) nos termos que se establecen nos anexos desta Ordenanza. 
 
Mención expresa da data na que se dé inicio á execución das obras, prazo de 
duración estimada de aquelas ata a súa total finalización e data de inicio da 
actividade declarada. 
 
A formulación de declaración responsable e comunicación previa está suxeita ao 
pago das tasas establecidas na ordenanza fiscal correspondente. O seu ingreso 
deberá efectuarse xunto coa solicitude e se acreditará o xustificante do abono da 
taxa. 

 
3.- O interesado só poderá dar comezo á execución das obras ou ao exercicio da 
actividade unha vez presentada a declaración responsable e/ou a comunicación previa 
coa documentación completa nos termos establecidos nesta Ordenanza. 
 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA TIPO DE PROCEDEMENTO: 

 
1.1 Solicitude de licenza 

 
A solicitude de licenza presentarase en modelo normalizado con expresión de: 
 

a) os datos personais do solicitante ou promotor.  
 
b) Tipo de actividade a desempeñar expresando sintéticamente o seu alcance. 
 
c) Situación,  
 
d) Xustificante, no seu caso, de liquidación/ingreso de tributos, 
 
e) Documentación que se une: 
Proxecto de actividade asinado por técnico competente xustificativo da 
actividade, do establecemento e das instalacións do mesmo (electricidade, 
ventilación, protección contra incendios, accesibilidade, acústica,,) e axustado ao 
establecido na normativa técnica de aplicación.  
 
Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de aluguer, 
escritura de propiedade..)así como de seguro de responsabilidade civil sobre a 
actividade aberta ao público.  
 
Copia da alta nas obrigas tributarias indicativa do epígrafe fiscal. Acreditación do 
uso do local-nota rexistral simple- co obxeto de comprobar a afección do local a 
actividade solicitada no caso de que o local non esté en planta baixa.  
 
En sociedades, escritura de constitución. 
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1.2 Declaración responsable. 

 
Na declaración responsable o seu titular manifesta ao Concello, baixo a súa 
responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para 
acceder ao reconocemento de un dereito ou facultade ou para o seu exercicio, que 
dispón da documentación que así o acredita e que se compromete a manter o seu 
cumprimento durante o periodo de tempo inherente a dito recoñecemento ou exercicio, 
conforme aos modelos que se indicarán. 
 
Ao modelo oficial de solicitude acompañará: 
 

-Declaración xurada declarativa de 
 

Que as características indicadas na solicitude reflexan fielmente a 
actividade e instalacións a implantar. 
 
Que se  dispón dos servizos de hixiene de acordo co establecido nas 
normas aplicables. 
 
Que os elementos instalados cumpren coa normativa de protección contra 
a contaminación acústica da Xunta de Galicia. 
 
Que a instalación eléctrica axústase ao regulamento electrotécnico de 
baixa tensión. 
Que a actividade cumple co CTE-DBSI 
 
Que se cumpre coa normativa de accesibilidade 
 
Que se cumpren os requisitos sobre tratamento de residuos. 
 
Que o uso que se implanta é conforme coa ordenanza urbanística de 
aplicación. 

 
-Proxecto técnico de actividade asinado por técnico competente xustificativo da 
actividade, do establecemento e das instalacións do mesmo (electricidade, 
ventilación, protección contra incendios, accesibilidade, acústica,,) e axustado ao 
establecido na normativa técnica de aplicación 
 
-Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de aluguer, 
escritura de propiedade..)así como de seguro de responsabilidade civil sobre a 
actividade aberta ao público. 
 
-Copia da alta nas obrigas tributarias indicativa do epígrafe fiscal 
 
-Acreditación do uso do local-nota rexistral simple- co obxeto de comprobar a 
afección do local a actividade solicitada no caso de que o local non esté en 
planta baixa. 
 
-En sociedades, escritura de constitución. 
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1.3 Comunicación previa. 

 
Na comunicación previa o seu titular pon en coñecemento do Concello os seus datos 
identificativos e demáis requisitos esixibles para o exercicio de un dereito ou o inicio 
dunha actividade, de acordo co establecido no artigo 70.1 da Lei 30/1992, de 26 de 
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento 
Administrativo Común de acordo aos modelo que se especificarán. 
 
Ao modelo oficial de solicitude acompañará: 
 

-Declaración xurada declarativa de 
 

Que as características indicadas na solicitude reflexan fielmente a 
actividade e instalacións a implantar. 
 
Que se  dispón dos servizos de hixiene de acordo co establecido nas 
normas aplicables. 
 
Que os elementos instalados cumpren coa normativa de protección contra 
a contaminación acústica da Xunta de Galicia. 
 
Que a instalación eléctrica axústase ao regulamento electrotécnico de 
baixa tensión. 
 
Que a actividade cumple co CTE-DBSI 
 
Que se cumpre coa normativa de accesibilidade 
 
Que se cumpren os requisitos sobre tratamento de residuos. 
 
Que o uso que se implanta é conforme coa ordenanza urbanística de 
aplicación. 

 
- Proxecto técnico ou memoria que conterá:  
 

O plano de situación e emplazamento. 
 
Plano de planta con distribución do local e indicación de usos, superficie e 
mobiliario. 
 
O tipo de actividades a implantar 
 
Presuposto estimado 
 
Prazos de execución  

 
-Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de aluguer, 
escritura de propiedade..)así como de seguro de responsabilidade civil sobre a 
actividade aberta ao público. 
 
-Copia da alta nas obrigas tributarias indicativa do epígrafe fiscal 
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-Acreditación do uso do local -nota rexistral simple- co obxeto de comprobar a 
afección do local a actividade solicitada no caso de que o local non esté en 
planta baixa. 
 
-En sociedades, escritura de constitución. 

 
Segundo a natureza das actuacións que se pretendan levar a cabo, deberase  
presentar o correspondente proxecto técnico ou memoria. 
 
Cando as obras a executar non precisen a redacción dun proxecto técnico, requeriráse 
a presentación dunha Memoria explicativa da obra ou actividade que pretenda levar a 
cabo co suficiente detalle para que poidan valorarse e interpretarse inequívocamente 
na función de control por parte da Administración. 
 
Presentaránse dous exemplares do Proxecto ou da Memoria e outras máis tamén en 
papel para cada un dos organismos de outras administracións que haxan de informar 
a solicitude. 
 
Se os servicios municipais detectaran omisións, deficiencias ou imprecisións ben na 
declaración responsable e/ou comunicación previa, ben na documentación aportada 
que impedira o exercicio do dereito, requeriráse ao interesado para que no prazo 
mínimo de 10 días as complete, subsane ou aclare, coa indicación de que, entretanto, 
queda suspendido a execución das obras ou montaxe das instalacións. Advertiráselle 
ademáis que en caso de incumprimento ou defectuoso acatamiento do requerimento 
dictaráse resolución nos termos contidos no párrafo 5 deste artículo. 
 
O interesado poderá solicitar ampliación do prazo se no termo concedido non puideran 
subsanar a deficiencia. A denegación da ampliación de prazo será motivada. 
 
Cumprimentado  polo interesado o requerimento de subsanación e mellora da 
solicitude, alzaráse a suspensión decretada. 
 
Se o interesado non cumprimentara o requerimento, dictaráse resolución declarando 
sein efecto o exercicio do dereito para a execución de obras ou exercicio da actividade 
declaradas ou comunicadas e, no se caso, imporáse a interesado a obrigación de 
restituir a situación alterada ao momento anterior á declaración ou comunicación 
presentada. 
 
Se o interesado houbese introducido variacións significativas respecto ás obras ou 
actividades contidas no proxecto ou memoria presentadas coa declaración 
responsable ou comunicación previa, virá obrigado a presentar unha nova declaración 
ou comunicación con aportación, segundo os casos, dun novo proxecto (ou memoria) 
que sustiúa  íntegramente ao anterior ou un proxecto (ou memoria) complementario. 
 
 

Artigo 16.- Prazos para iniciar e finalizar a execución das actividade nos casos 
de declaración responsable ou comunicación previa. 

 
1.- O prazo para dar inicio das instalacións da actividade sometidas ao réxime de 
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declaración responsable ou comunicación previa será o establecido na respectiva 
declaración responsable ou comunicación previa. 
 
2.- Non obstante este prazo non poderá superar os seis meses no caso de que as 
actuacións se atopen sometidas ao réxime de declaración responsable, ou no de tres 
meses si estiveran suxeitas ao de comunicación previa. 
 
3.-Sen prexuízo das prórrogas que se houbesen concedido, o prazo para rematar a 
instalación da actividade sometidas ao réxime de declaración responsable ou 
comunicación previa será o establecido na respectiva declaración responsable ou 
comunicación previa. 
 
4.- Os prazos establecidos na declaración responsable ou comunicación previa para a 
implantación de actividades poderán prorrogarse a instancia do titular e con 
anterioridade á conclusión dos prazos expresamente establecidos naquélas. 
 
En calquera caso, a prórroga só se entenderá concedida por unha soa vez e por un 
prazo que no sexa superior ao inicialmente fijxado no correspondente escrito. 
 
 

Artigo 17.- Extinción e caducidade das declaracions responsables ou 
comunicacions previas. 

 
 
1.- Os dereitos derivados de declaracións responsables ou comunicacións previas 
extinguiránse  polas mesmas causas que as establecidas para as licenzas. 
 
 
2.- Os dereitos derivados de declaracións responsables ou comunicacións previas 
poderán declararse caducados, salvo causa non imputable ao seu titular, nos 
seguintes casos: 

 
a) Cando no se houbera iniciado ou rematado a execución das actuacións 
notificadas no prazo fixado na correspondente declaración responsable ou 
comunicación previa e, no seu defecto, no de tres meses se se tratase de 
declaracións responsables, ou no de un mes no caso das comunicacións 
previas. 
 
b) No caso da prestación de servicios o exercicio de actividades cando non se 
houbera iniciado a actividade nos tres meses seguintes á implantación das 
instalacións. 

 
3.- En todo caso, a caducidade das actuacións declaradas ou comunicadas  
declararanse previa audiencia do interesado. 
 
4.- A declaración de caducidade extinguirá os dereitos derivados da declaración ou 
comunicación, non  podéndose  exercer a actividade, salvo traballos de seguridade e 
mantemento dos cales se dará conta ao Concello para o seu control, sen prexuízo do 
establecido no párrafo seguinte. 
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Artigo 18.- Réxime xurídico do silencio administrativo en supostos de 
sometimento a licenza. 

 
1.- Cando para determina-la actuación suxeita a licenza se esixira,  nun único 
procedemento e con carácter previo a  licenza, autorizacións ou informes preceptivos 
e vinculantes de outras Administracións, o prazo para outorgar licenza, e polo tanto 
para que opere o silencio administrativo, entenderase interrompido polo tempo que 
tarde en emitirse a autorización ou informe. 
 
2.- Cando transcorresen os prazos sinalados para resolver a licenza, coas 
interrupcións legalmente procedentes, sen que a Administración Municipal houbera 
adoptado resolución expresa, operará o silencio administrativo da seguinte forma: 

 
a) Se a licenza solicitada refírase a actuacións que puideran afectar a vías 
públicas, espazos libres, etc. ou a bens de dominio público local ou patrimoniais,  
entenderase denegada. 
 
b) Se a licenza solicitada esixira o informe o autorización preceptiva de outra 
Administración Pública e houbera transcorrido o prazo de que esta dispón para 
pronunciarse,  entenderase denegada. 
 
c) Se a licenza se refire a calquera outro tipo de actuacións,  entenderase 
outorgada por silencio administrativo nos termos legalmente establecidos. 

 
3.- Prazo de outorgamento de licenzas. 

 
O outorgamento do acto da licenza de actividades ou de servicios, farase de 
conformidade ao establecido no artigo 42 da LRJPAC. A petición de documentos 
ou a subsanación dos presentados interrompe o cómputo de prazo para o 
outorgamento da licenza. 
 
4.- En ningún caso entenderanse  adquiridas por silencio administrativo licenzas 
en contra da lexislación ou do planeamento urbanístico. 

 

Artigo 19.- Transmisión de licenzas, declaracións responsables ou 
comunicacións previas. 

 
 
1.- As licenzas, así como os dereitos derivados das declaracións responsables ou 
comunicacións previas relativos as condicións  dunha instalación ou servicio, serán 
transmisibles se ben, para que opere o cambio de titularidade, será preciso que se 
acredite ante o Concello que a transmisión produciuse por calquera dos medios 
admitidos en Dereito, facendo expresa referencia a  licenza, declaración responsable 
ou comunicación previa cuxo obxecto fose transmitido. 
 
2.- O Concello tomará razón do feito da transmisión da que dará conta os propios 
interesados. 
 
3.- Unha vez producida a transmisión, o novo titular  subrogárase nos dereitos, 
obrigacións e responsabilidades que o anterior titular tiña recoñecidos na licenza 
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concedida ou nos termos contidos na declaración responsable ou comunicación previa 
debidamente cumprimentada. 
 
4.- Non obstante o anterior, se a transmisión da licenza se houbera producido sen que 
o anterior e o novo titular o houberan comunicado o Concello, ambos quedarán 
suxeitos a todas as responsabilidades e obrigacións derivadas do incumprimento de 
dita obrigación. 
 
5.- A inexactitude ou falsidade na comunicación de calquera dato, manifestación ou 
documento, determinará a imposibilidade de continuar no  exercicio do dereito do que 
se trate. 
 

Artigo 20. Comprobación 

 
1. Se a declaración responsable ou comunicación previa non reúne os requisitos 
esixidos, requirirase ao interesado para que, nun prazo de dez días, subsane a falta ou 
acompañe os documentos preceptivos, con indicación da inmediata suspensión da 
actividade en caso de requisitos de carácter esencial. Así mesmo, indicarase que se 
non emendase a declaración responsable no prazo establecido se lle terá por non 
presentada, comportando a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou 
actividade afectada, e a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao 
momento previo ao inicio da actividade correspondente, sen prexuízo das 
responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar. 
 
2. Poderá requirirse ao interesado a achega ou exhibición da documentación que 
declare posuír así como a demais que sexa pertinente para a comprobación da 
actividade e, nomeadamente, a sinalada no artigo 9 desta ordenanza. 
 
3. O control realizado posteriormente á presentación da declaración responsable 
formalizarase nun informe técnico que verifique a efectiva adecuación da actividade á 
normativa aplicable, sen prexuízo do procedemento de protección da legalidade que 
se é o caso puidese iniciarse. 
 
4. No caso de que se realicen visitas de comprobación da actividade levantarse a 
correspondente acta de comprobación. 
 
 
 
3. CAPÍTULO TERCEIRO. ACTIVIDADE DE CONTROL E INSPECCIÓN 
  

Artigo 21- Actividades de control e inspección 

 
1.- A Administración municipal está obrigada a exercer de forma permanente e 
continuada as funcións de comprobación, vixilancia, control e inspección sobre as 
actividades que se realicen no término municipal. Esta obrigación conlevará a 
realización de determinadas actividades administrativas que suporán no seu caso a 
exacción das pertinentes taxas. 
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2.- As actuacións de comprobación e inspección, así como as de vixilancia e control, 
axustaranse ás normas sectoriais que correspondan. En ausencia das mesmas serán 
de aplicación os preceptos contidos no presente Capítulo.  
 
3.- Os servizos municipais poderán realizar en calquera momento actividades de 
comprobación, vixilancia, control e inspección, podendo esixir así mesmo ao titular da 
mesma a presentación da documentación acreditativa do cumprimento de calquera 
esixencia ou requisito esixido para a realización da actividade de acordo coa 
lexislación vixente.  
 
4.- No suposto de apreciación de indicios da comisión dunha infracción, levantarase 
acta polo funcionario e formularase, no seu caso, proposta de adopción de cantas 
medidas resulten pertinentes.  
 
5.- Naquelas actividades de carácter técnico que requiran o exercicio de funcións de 
comprobación, vixilancia, control e inspección, e que sexan derivadas de 
competencias estatais ou autonómicas, a Administración municipal poderá solicitar o 
auxilio institucional das Administracións públicas competentes para levar a cabo tales 
funcións. 
 
6.- En todo caso, o Concello poderá solicitar asistencia técnica á Deputación Provincial 
para levar a cabo as actividades de control e inspección reguladas nesta ordenanza. 
 
 

Artigo 22.- Actas de comprobación, inspección ou control  

 
1.- As actuacións das actividades de comprobación, inspección e control finalizarán 
mediante o levantamento da acta pertinente, así como da adopción dalgunha das 
seguintes propostas no informe correspondente: 
 

a) Favorable: no caso que a actividade comprobada, inspeccionada ou 
controlada, exérzase de acordo coa normativa en vigor.  
 
b) Condicionado: no caso que se aprecie que a actividade comprobada, 
inspeccionada ou controlada, necesita adoptar determinadas medidas 
correctoras.  
 
c) Desfavorable: no caso que a actividade comprobada, inspeccionada ou 
controlada, mostre irregularidades substanciais e apréciese a necesidade de 
suspensión da citada actividade até o momento no cal se adopten as medidas 
correctoras pertinentes, no suposto que fose posible adoptalas. En caso 
contrario proporase o cesamento definitivo da actividade.  

 
2.- No suposto de informe condicionado ou desfavorable este será motivado e os 
servizos competentes determinarán o prazo para a adopción das medidas correctoras 
propostas.  
 
3.- Transcorrido o prazo anterior, salvo supostos excepcionais de prórroga que non 
excedan da metade do prazo inicial, sempre que as circunstancias o aconsellen e non 
se prexudique o dereito de terceiros, ditarase polo órgano competente resolución 
acordando a suspensión da actividade ata que tales medidas correctoras sexan 
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adoptadas, sen prexuízo do procedemento sancionador que no seu caso se puido 
incoar.  

 

Artigo 23.- Suspensión da actividade 

 
1.- As actividades previstas na presente Ordenanza poderán ser obxecto de 
suspensión nos supostos que non sexan exercidas de acordo cos requisitos 
establecidos na normativa aplicable en cada caso.  
 
2.- As denuncias que se formulen poderán dar lugar á apertura das dilixencias 
correspondentes a fin de comprobar a veracidade dos feitos denunciados.  
 
3.- As actividades que se exerzan sen a presentación da correspondente declaración 
responsable ou comunicación previa, así como as que contraveñan as medidas 
correctoras que se determinaron, serán suspendidas pola Administración desde o 
mesmo momento en que se teña coñecementos de tales irregularidades.  
 
4.- Así mesmo, a comprobación por parte da Administración Pública da inexactitude ou 
falsidade en calquera dato, manifestación ou documento, de carácter esencial, que se 
achegue, así como do incumprimento dos requisitos establecidos na lexislación 
vixente, determinarán a imposibilidade de continuar co exercicio da actividade desde o 
mesmo momento en que se teña constancia expresa dos feitos e sen prexuízo do 
procedemento sancionador que se poida incoar como consecuencia de tales feitos. 
 
 
4. CAPÍTULO CUARTO. RÉXIME SANCIONADOR 

Artigo 24. Infraccións e sancións 

 
1. En defecto de normativa sectorial específica, teñen a consideración de infraccións 
administrativas as accións e omisións que vulneren as normas contidas na presente 
Ordenanza, así como a desobediencia dos mandatos e requirimentos da 
Administración municipal ou dos seus axentes ditados en aplicación da mesma. 
 
2. As infraccións clasifícanse en moi graves, graves e leves, de conformidade coa 
tipificación establecida nos artigos seguintes. 
 

Artigo 25 Tipificación de infraccións. 

 
1. Considéranse infraccións moi graves: 
 

a) O exercicio da actividade sen a presentación da correspondente declaración 
responsable. 
 
b) O incumprimento da orde de cesamento ou suspensión da actividade 
previamente decretadas pola autoridade competente. 
 
c) O incumprimento das sancións accesorias previstas no artigo 18 
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d) A reiteración ou reincidencia na comisión de faltas graves. 
 
e) Aquelas condutas infractoras que determinen especiais situacións de perigo 
ou grave risco para os bens ou para a seguridade e integridade física das 
persoas, ou supoñan unha perturbación relevante da convivencia que afecte de 
forma grave, inmediata e directa á tranquilidade ou ao exercicio de dereitos 
lexítimos doutras persoas ou ao normal desenvolvemento das actividades. 

 
2. Considéranse infraccións graves: 
 

a) A falsidade en calquera dato, manifestación ou documento, de carácter 
esencial, que se achegar. 
 
b) O mal estado dos locais e dependencias nas que se realice a actividade, en 
materia de seguridade, cando diminúa o grao de seguridade esixible. 
 
c) A dedicación dos establecementos a actividades distintas das declaradas 
 
d) O exercicio das actividades excedendo das limitacións fixadas na licenza. 
 
e) A modificación substancial dos establecementos e as súas instalacións sen a 
correspondente autorización ou toma de coñecemento. 
 
f) O incumprimento das medidas correctoras establecidas, se é o caso. 
 
g) O incumprimento do requirimento efectuado para a execución das medidas 
correctoras que se fixen. 
 
h) O incumprimento das condicións de seguridade que serviron de base para a 
apertura do establecemento ou o inicio da actividade. 
 
i) A presentación da documentación técnica final ou a sinatura do certificado final 
de instalación sen axustarse á realidade existente á data da emisión do 
documento ou certificado. 
 
j) A reiteración ou reincidencia na comisión de infraccións leves. 

 
3. Considéranse infraccións leves: 
 

a) As accións ou omisións tipificadas como infraccións graves cando por seu 
escasa significación, transcendencia ou prexuízo ocasionado a terceiros non 
deban ser cualificadas como tales. 
 
b) O funcionamento da actividade con portas, ventás ou outros ocos abertos ao 
exterior, cando a actividade cause prexuízos ou molestias ao medio. 
 
c) Non encontrarse no establecemento o documento acreditativo da toma de 
coñecemento. 
 
d) A modificación non substancial das condicións técnicas dos establecementos 
sen a correspondente toma de coñecemento cando esta sexa preceptiva. 
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e) A modificación non substancial dos establecementos e as súas instalacións 
sen a correspondente toma de coñecemento. 
 
f) Calquera incumprimento do que se establece na presente Ordenanza e nas 
leis e disposicións regulamentarias a que se remita, sempre que non estea 
tipificado como infracción moi grave ou grave. 

 
 

Artigo 26. Sancións. 

 
A comisión das infraccións tipificadas na presente Ordenanza levará aparellada, en 
defecto de normativa sectorial específica, a imposición das seguintes sancións: 
 

a) Infraccións moi graves: multa de mil cincocentos uns euros (1.501,00 euros)  
a tres mil euros (3.000,00 euros). 
 
b) Infraccións graves: multa de setecentos cincuenta e un euros (751,00 euros)  
a mil cincocentos euros (1.500,00 euros)  . 
 
c) Infraccións leves: multa de cen euros (100,00 euros)   a setecentos cincuenta 
euros (750,00 euros). 

 

Artigo 27. Sancións accesorias. 

 
Sen prexuízo das sancións pecuniarias previstas, as infraccións tipificadas na presente 
Ordenanza levarán aparellada as seguintes sancións accesorias, cando se deriven 
efectos prexudiciais para a saúde, seguridade, medio ambiente, ou intereses públicos 
ou de terceiros: 
 

a) Suspensión temporal das actividades e clausura temporal dos 
establecementos dun a tres meses para as infraccións graves e de tres a seis 
meses para as infraccións moi graves 
 
b) Inhabilitación do promotor para a realización da mesma ou análoga actividade 
en que se cometeu a infracción durante o prazo dun a tres meses para as 
infraccións graves e de tres a seis meses para as infraccións moi graves. 

 

Artigo 28. Responsables das infracción. 

 
1. Son responsables das infraccións, atendendo ás circunstancias concorrentes, quen 
realicen as condutas infractoras, e en particular: 
 

a) Os titulares das actividades. 
 
b) Os encargados da explotación técnica e económica da actividade 
 
c) Os técnicos que subscriban a documentación técnica. 
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2. Cando o cumprimento das obrigas establecidas na presente Ordenanza 
corresponda a varias persoas conxuntamente, responderán solidariamente das 
infraccións que se cometan e das sancións que se impoñan. No caso de extinción de 
persoas xurídicas, esixirase se é o caso a responsabilidade aos administradores das 
mesmas, na forma prevista nas normas por que se rexan aquelas. 
 
3. Cando os responsables das infraccións sexan técnicos para cuxo exercicio 
profesional se requira a colexiación, poranse os feitos en coñecemento do 
correspondente Colexio Profesional para que adopte as medidas que considere 
procedentes, sen prexuízo das sancións que poidan imporse pola Administración 
municipal como consecuencia da tramitación do oportuno procedemento sancionador. 
 

 

Artigo 29. Graduación das sancións. 

 
1. As multas correspondentes a cada clase de infracción graduaranse tendo en conta 
a valoración dos seguintes criterios: 
 

a) O risco de dano á saúde ou seguridade esixible. 
 
b) O beneficio derivado da actividade infractora.  
 
c) A existencia de intencionalidade do causante da infracción.  
 
d) A reiteración e a reincidencia na comisión das infraccións sempre que, 
previamente, non sexan tidas en conta para determinar a infracción sancionable. 
 
e)  A non colaboración coa administración local no exercizo das facultades de 
inspección e comprobación ou a non presentación de documentación requerida, 
entre outros. 

 
2. Terá a consideración de circunstancia atenuante da responsabilidade a adopción 
espontánea por parte do autor da infracción de medidas correctoras con anterioridade 
á incoación do expediente sancionador. 
 

Artigo 30. Medidas provisionais. 

 
Nos termos e cos efectos previstos no artigo 72 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo 
Común, poderán adoptarse medidas de carácter provisional cando sexan necesarias 
para asegurar a eficacia da resolución que puidese recaer, as esixencias dos intereses 
xerais, a bo fin do procedemento ou evitar o mantemento dos efectos da infracción. 
 

Artigo 31. Reincidencia e reiteración. 

 
1. Aos efectos da presente Ordenanza, entenderase que existe reincidencia nos casos 
de comisión dunha segunda infracción da mesma natureza no prazo dun ano desde 
que adquira firmeza a resolución administrativa. 
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2. Aos efectos da presente Ordenanza, considerarase que existe reiteración nos casos 
de comisión dunha segunda infracción de distinta natureza no prazo de dous anos 
desde que adquira firmeza a resolución administrativa. 
 

Disposición adicional única. Modelos de documentos 

 
 Facúltase á alcaldía para a aprobación e modificación de cantos modelos 
normalizados de documentos requira o desenvolvemento desta Ordenanza. 
 

Disposición transitoria primeira. Procedementos en tramitación. 

 
En relación cos procedementos de autorización iniciada con anterioridade á entrada en 
vigor desta Ordenanza, os interesados poderán continuar a tramitación dos mesmos 
polos procedementos ou réximes regulados no presente, mediante comunicación a 
este Concello. 
 

Disposición transitoria segunda. Mantemento temporal da licenza de apertura. 

 
1. O réxime de sometemento a licenza municipal de apertura manterase para as 
actividades sometidas aos procedementos de declaración de impacto, efectos e 
incidencia ambiental previstos na Lei 1/1995, de protección ambiental de Galicia, ata 
que se modifiquen as referencias á devandita licenza na normativa medioambiental. 
 
2. O réxime de sometemento a licenza municipal de apertura manterase para as 
actividades dentro do ámbito de aplicación da normativa de espectáculos públicos e 
actividades recreativas ata que se modifiquen as referencias á devandita licenza ou 
establézase de maneira expresa a sometemento a declaración responsable. 
 

Disposición derrogatoria 

 
Quedan derrogadas cantas disposicións municipais de igual ou inferior rango 
opóñanse ao que se establece nesta Ordenanza. 
 

Disposición final. Entrada en vigor 

 
A presente Ordenanza entrará en vigor aos quince días hábiles seguintes ao da súa 
completa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 
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5. ANEXO I 
 
MODELO DE SOLICITUDE. 
 
1 DATOS DO SOLICITANTE 
 
NOME E APELIDOS Ou RAZÓN SOCIAL: 
NIF/CIF / ou equivalente: 
REPRESENTANTE: NOME E APELIDOS: 
NIF ou equivalente: 
DOMICILIO Para OS EFECTOS de NOTIFICACIÓN: 
LOCALIDADE: 
PROVINCIA:  
PAÍS:  
C. POSTAL: 
TEL. FIXO: TEL. MÓBIL: FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
 
Se desexa que o MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEXA MEDIANTE 
COMPARECENCIA NA SEDE ELECTRÓNICA desta Administración, indique o correo 
electrónico e / ou o número de teléfono móbil onde desexa recibir un aviso para que 
acceda á sede e ao contido da notificación: 
Correo electrónico  
.....…………………...................................................@...................................................... 
Número de teléfono móbil (aviso vía SMS): .......................................... 
 
O interesado poderá, en calquera momento, revogar o seu consentimento para que as 
notificacións deixen de efectuarse por vía electrónica, en cuxo caso deberá 
comunicaro así ao órgano competente e indicar a dirección onde practicar as futuras 
notificacións. 
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
_____Apertura de establecementos para o exercicio das actividades económicas NON 
SOMETIDAS Á AVALIACIÓN DA INCEDENCIA AMBIENTAL  nin no Catálogo de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas e Establecementos Públicos da 
Comunidade Autónoma de Galicia 
_____ Modificacións non substanciais das actividades sometidas a licenza municipal. 
 _____Modificacións substanciais das actividades sometidas a declaración 
responsable. 
 
OBSERVACIÓNS: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  
DATOS DA ACTIVIDADE 
 
DIRECCIÓN: 
 
LOCALIDADE: 
PROVINCIA:  
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C. POSTAL: 
TELÉFONO: 
 
FAX: CORREO ELECTRÓNICO 
GRUPO IAE:  
NOME COMERCIAL DA ACTIVIDADE: 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: 
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN  
....... 
 
 
2.- O DECLARANTE ASUME BAIXO A SÚA RESPOSABILIDADE QUE NESTA DATA 
CONTA E DISPÓN DA SEGUINTE DOCUMENTACIÓN 
 

a. Licenza urbanística de obras no suposto de que a apertura da actividade esixa 
a realización delas. 
 
b.Título ou autorización de ocupación do local ou espazo destinado ao 
desenvolvemento da actividade. 
 
c. Proxecto Técnico, asinado por técnico competente e visado, se a actividade 
de que se trata o require e, en  todo caso, cando deban de realizarse obras que 
poidan cualificarse como maiores por ser das previdas polo artigo 2.2 da lei de 
Ordenación da Edificación, que inclúa os certificados acreditativos requiridos 
pola normativa sectorial de aplicación. 
 
d. No suposto de que non sexa esixible Proxecto técnico, debera contarse cunha 
Memoria Técnica descritiva e gráfica da actividade, o establecemento e as súas 
instalacións, asinada por técnico competente, que inclúa os certificados 
acreditativos requiridos pola normativa sectorial de aplicación. 
 
e. Documentación complementaria esixida na normativa sectorial que regule a 
actividade de que se trate 

 
3. OUTROS DOCUMENTOS esixidos pola lexislación sectorial que se anexan con 
carácter voluntario sen prexuízo do posible requirimento da documentación que 
proceda no momento da comprobación ou da inspección da actividade: 
 
O/A EMBAIXO ASINANTE DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE, QUE 
SON CERTOS OS DATOS QUE FIGURAN NO PRESENTE DOCUMENTO, QUE 
POSÚE A DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ ACREDÍTAO, E: 
 

Que conta coa documentación que se establece como obrigatoria pola 
ordenanza municipal de apertura de actividades económicas non sometidas a 
avaliación da incidencia ambiental, así como coa documentación de aportación 
voluntaria. 
Que o establecemento reúne as condicións establecidas no Código Técnico da 
Edificación, o Regulamento electrotécnico para Baixa Tensión, pola normativa de 
protección contra o ruído e contra a contaminación acústica, pola lexislación 
reguladora sobre accesibilidade, pola lexislación reguladora dos vertidos á rede 
municipal de sumidoiros,  e polas disposicións legais e regulamentarias  
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aplicables para que a actividade obxecto desta declaración poida ser exercida no 
referido emprazamento. 
 
Que  realizou, ou realizará antes do inicio da actividade, a Alta na Declaración 
Censual (modelo 036 da Axencia Tributaria), e a correspondente inscrición da 
empresa na Seguridade Social e apertura de conta de cotización, ou se é o 
caso, Alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos. 
 
Que presentou o Boletín de instalación eléctrica na Consellería competente. 
 
Que conta con contrato de mantemento das instalacións de protección contra 
incendios, por empresa autorizada, en caso de ser legalmente esixible. 
 
Que conta coa documentación específica da actividade segundo a normativa 
sectorial de aplicación. 
 
Que cumpre con todos os requisitos esixidos pola normativa para o exercicio da 
actividade incluída, no seu caso, a habilitación profesional 
de.......................................... 
 
Que manterá o cumprimento dos requisitos legalmente esixidos durante todo o 
período de tempo inherente ao exercicio da actividade. 
 
Que dispón de título posesorio que lexitima a ocupación do local ou 
establecemento. 
 
Que aos efectos da normativa sobre protección de datos persoais autorizo a esta  
 
Administración á comprobación telemática con outras Administracións públicas 
dos datos declarados e demais circunstancias relativas ao exercicio da 
actividade a desenvolver. 
 
Que COMUNICA que iniciará a actividade a partir do 
día.........../............../................. (En caso de non indicar data, entenderase a 
partir do mesmo día da presentación). 

 
(NOTA INFORMATIVA: O apartado 4 do artigo 71. bis da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común, dispón que “A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter 
esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe ou 
incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa, ou a non 
presentación ante a Administración competente da declaración responsable ou 
comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito 
ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, 
sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese 
lugar. 
 
Así mesmo, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias 
poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento 
previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade 
correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo 



 

 Concello de Foz (Lugo)   Teléfonos: 982 14 00 27 
 CIF: P2701900I     982 14 02 21 

 Avda. Álvaro Cunqueiro, 24    Fax: 982 14 16 00 
  27780 FOZ (Lugo)       

 

obxecto durante un período de tempo determinado, todo iso conforme aos termos 
establecidos nas normas sectoriais de aplicación.”) 
 
En ………....., a ………de …………….....de.................................................................... 
Asdo. 
 
 
CAMBIO DE TITULARIDADE: 
 
Deberá achegarse a seguinte documentación: 

____Documento acreditativo da transmisión 
 
Poderase achegar con carácter voluntario a seguinte documentación, sen 
prexuízo do posible requirimento da documentación que proceda  
 
___Copia da licenza de apertura ou da toma de coñecemento, se é o caso, ou a 
seguinte indicación que permite a súa identificación. 

 
......................., a ………de …………….....de.................................................................... 
Asdo.   “ 
 
 

SEGUNDO. Someter dita Ordenanza municipal a información pública e 

audiencia dos interesados, con publicación  no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e 

tablón de anuncios do concello, polo prazo de trinta días para que poidan presentar 

reclamacions ou suxerencias, que serán resoltas pola Corporación. De non 

presentarse reclamacions ou suxerencias no mencionado prazo, se considerará 

aprobada definitivamente sen necesidade de Acordo expreso polo Pleno. 

 

TERCEIRO. Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para suscribir e firmar toda clase 

de documentos relacionados con este asunto. 

 

Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 
asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado: 
 
 Votos a favor: 5 ( 3, PP; 2, UNIFOZ) 

Abstencións: 3 ( 2, PSdeG-PSOE; 1, BNG) 
 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora da apertura 

de establecementos para o exercicio de actividades non sometidas a avaliación 

da incidencia ambiental do concello de Foz segundo o literal que se transcribe 

na proposta. 
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SEGUNDO. Someter dita Ordenanza municipal a información pública e 

audiencia dos interesados, con publicación  no Boletín Oficial da Provincia de 

Lugo e tablón de anuncios do concello, polo prazo de trinta días para que poidan 

presentar reclamacions ou suxerencias, que serán resoltas pola Corporación. De 

non presentarse reclamacions ou suxerencias no mencionado prazo, se 

considerará aprobada definitivamente sen necesidade de Acordo expreso polo 

Pleno. 

 

TERCEIRO. Facultar o Sr. Alcalde-Presidente para suscribir e firmar toda 
clase de documentos relacionados con este asunto”. 

 
Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 

transcriben en síntese. 
Por parte do Sr. Alcalde deféndese o fondo da proposta presentada. 
 
Por parte do voceiro do PSOE afírmase que posto que trátase dunha 

aprobación inicial pide que se de difusión para que se fagan alegacións polos 
interesados. 

 

 
Unha vez rematado o turno de debate, acórdase aprobar por unanimidade, o 

seguinte acordo: 

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora da apertura 

de establecementos para o exercicio de actividades non sometidas a avaliación 

da incidencia ambiental do concello de Foz segundo o literal que se transcribe: 

“ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA APERTURA DE 
ESTABLECEMENTOS PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES NON SOMETIDAS 
A AVALIACIÓN DA INCIDENCIA AMBIENTAL DO CONCELLO DE FOZ. 

   

RÉXIME DE LICENZAS 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
A Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de 
decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, impón aos Estados 
membros a obriga de eliminar todas as trabas xurídicas e barreiras 
administrativas inxustificadas á liberdade de establecemento e de prestación de 
servizos que se contemplan nos artigos 49 e 57 do Tratado de Funcionamento 
da Unión Europea, respectivamente, establece un principio xeral segundo o cal o 
acceso a unha actividade de servizos e o seu exercicio non estarán suxeitos a 
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un réxime de autorización. A transposición parcial ao ordenamento xurídico 
español realizado a través da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso ás 
actividades de servizos e o seu exercicio, dispón que unicamente poderán 
manterse réximes de autorización previa cando así se estableza por Lei, cando 
non sexan discriminatorios, estean xustificados por unha razón imperiosa de 
interese xeral e sexan proporcionados. En particular, considerarase que non 
está xustificada unha autorización cando sexa suficiente unha comunicación ou 
unha declaración responsable do prestador, para facilitar, se cómpre, o control 
da actividade. 
 
No ámbito local, a licenza de apertura de establecemento constituíu un 
instrumento de control municipal co fin de manter o equilibrio entre a liberdade 
de creación de empresa e a protección do interese xeral xustificado polos riscos 
inherentes das actividades de producir incomodidades, alterar as condicións 
normais de salubridade e medio ambientais, incidir nos usos urbanísticos, ou 
implicar riscos graves para a seguridade das persoas ou bens. 
 
As modificacións normativas introducidas no noso ordenamento xurídico coa 
transposición ao dereito interno das disposicións da Directiva de Servizos, 
outorgan á licenza de apertura un carácter potestativo para o municipio, agás 
cando se trate do acceso e exercicio de actividades de servizos incluídos no 
ámbito de aplicación da Lei 17/2009, en cuxo caso os réximes de autorización 
previa encóntranse limitados conforme ao indicado no parágrafo anterior. 
 
Por outra banda, da análise do procedemento administrativo en orde á 
concesión de licenzas,  pon de manifesto que debemos perfeccionar aqueles 
aspectos da burocracia administrativa que supón demoras e cargas 
burocráticas, non sempre necesarias, que teñen que ser superadas en atención 
ao principio de eficacia que consagra o art. 103.1 da Constitución Española e ao 
principio de celeridade expresada nos artigos 74 e 75 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das Administracións Públicas e do procedemento 
administrativo común, e en aplicación da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre 
libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio. 
 
Dentro do amplo concepto de actividade de servizo acollida tanto na Directiva 
como na Lei 17/2009, resulta evidente que unha parte importante das mesmas 
veñen constituídas polas actividades comerciais reguladas pola Lei 13/2010, 17 
de decembro, de comercio interior de Galicia, pola que se traspón ao dereito 
galego a Directiva, establecendo no seu artigo 28 o seguinte réxime, polo que ás 
licenzas de apertura se refire: 
 

“1. Para a apertura dun establecemento comercial será requisito 
imprescindible a obtención da licenza municipal de apertura ou de 
actividade ou, no seu caso, comunicación previa ou declaración 
responsable. Ademais do anterior, nos supostos previstos nesta lei, 
requírese a autorización comercial da Comunidade Autónoma. 
2. As licenzas de apertura dos establecementos serán concedidas polos 
concellos, de acordo coa normativa vixente en materia de urbanismo, 
seguridade, salubridade e protección do medio ambiente. 
3. En todo caso, as actividades comerciais non suxeitas ao trámite de 
incidencia, efecto ou impacto ambiental, nin ao informe da consellería 
titular da competencia en sanidade, estarán exentas da obtención da 
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licenza municipal de apertura  ou de actividade, bastando para o inicio 
desta a presentación dunha comunicación previa ou dunha declaración 
responsable. 
4. Suxéitanse unicamente ao deber de presentar unha comunicación 
previa, asinada pola persoa transmitente e a adquirente, os cambios de 
titularidade das licenzas de actividade  ou de apertura de establecementos 
e actividades comerciais.   
5. Os datos contidos nas licenzas de apertura de establecementos 
comerciais ou, no seu caso, as comunicacións previas ou declaracións 
responsables recibidas serán comunicadas polo respectivo concello á 
dirección xeral  con competencia en materia de comercio para os efectos 
da súa inscrición no Rexistro galego de Comercio de conformidade co 
disposto no Art. 8 desta lei” 

 
Por outra banda, a lei galega de comercio interior só esixe a autorización 
comercial autonómica para a instalación, a ampliación e o traslado dos 
establecementos comerciais individuais ou colectivos que destinándose ao 
comercio polo miúdo de calquera clase de artigos teñan unha incidencia 
ambiental, territorial, urbanística e no sistema viario que transcenda o termo 
municipal no que se localicen, pola súa magnitude, importancia e 
características. 
 
Para estes efectos entende que unicamente ten incidencia supramunicipal, e por 
tanto, están suxeitos á autorización comercial autonómica, a instalación e o 
traslado dos establecementos comerciais cunha superficie útil de exposición e 
venda igual ou superior a 2.500 metros cadrados polo impacto territorial, 
urbanístico, viario e medio ambiental xerado. Tamén será preceptiva a citada 
autorización no caso de ampliacións de establecementos comerciais cando a 
superficie que resulte tras a  ampliación sexa igual ou superior a 2.500 metros 
cadrados. 
 
En cambio, non precisarán tal autorización  os establecementos comerciais 
individuais dedicados á exposición e á venda de automóbiles, de embarcacións 
e outros vehículos, maquinaria industrial ou agrícola, de materiais para a 
construción e artigos de saneamento, que requiran un gran espazo físico, e 
tampouco a requiren os mercados municipais e os denominados centros 
comerciais abertos. 
 
Resulta tamén salientable que no ordenamento galego, as licenzas de actividade 
e  de apertura teñen o mesmo obxecto, son conceptos sinónimos. Así, como 
acabamos de ver “....Para a apertura dun establecemento comercial será 
requisito imprescindible a obtención da licenza municipal de apertura ou de 
actividade...”. Esta unificación xa se producira anteriormente por obra do 
Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación da incidencia 
ambiental. Dicimos isto, xa que na cultura administrativa local segue pesando a 
diferenciación entre licenza de actividade ou instalación e licenza de apertura ou 
de funcionamento, diferenciación derivada do vello RAMIN e que hoxe debemos 
superar, de tal maneira que a licenza de instalación virá subsumida na 
urbanística de obras e na de primeira utilización e a de apertura limitará o seu 
obxecto a autorizar o funcionamento da actividade obxecto do proxecto 
autorizado coa licenza de obras. 
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Como consecuencia, este Concello, dentro das medidas de adaptación á nova 
normativa, mediante a presente Ordenanza, pretende facilitar e facultar a posta 
en marcha de actividades económicas non sometidas a avaliación da incidencia 
ambiental, nin de efectos nin de impacto ambiental, tanto as incluídas no ámbito 
de aplicación da Lei 17/2009, como outras actividades non incluídas nela, 
sempre e cando, para o desenvolvemento das mesmas  estea excluída a 
avaliación da súa incidencia, efectos e impacto ambiental, co fin de estender a 
eliminación de trabas e axilización administrativa a outras actividades, de xeito 
que poderán iniciarse sen previa licenza municipal desde o mesmo día da 
presentación da declaración responsable ou comunicación previa, sen 
necesidade de esperar á finalización do control municipal, o cal se mantén aínda 
que se articule a posteriori. 
 
Deste xeito, a mencionada presentación, e a toma de coñecemento por parte da 
Administración non supón unha autorización administrativa para exercer unha 
actividade, senón un medio para que a Administración coñeza a existencia da 
devandita actividade e activar as comprobacións pertinentes. 
 
O mantemento da licenza previa na apertura de determinadas actividades 
xustifícase por razóns imperiosas de interese xeral, de orde pública, seguridade 
pública, saúde pública, seguridade dos destinatarios de bens e servizos, dos 
traballadores, protección do medio ambiente e o medio urbano. Estamos a falar 
das actividades sometidas a autorización ambiental integrada, as sometidas a 
avaliación do seu impacto ambiental ou dos efectos e incidencia ambientais; así 
como as acollidas no catálogo galego de espectáculos e establecementos 
públicos.  
  
Tanto a declaración responsable como a comunicación previa, son dous 
instrumentos igualmente áxiles para o cidadán aínda que coa vantaxe de que a 
declaración responsable contén unha maior garantía de información dos 
requisitos e responsabilidades que implica a actuación. 
  
Polo tanto, en virtude da autonomía local constitucionalmente recoñecida, que 
garante aos Municipios personalidade xurídica propia e plena autonomía no 
ámbito dos seus intereses, e que lexitima o exercicio de competencias de 
control das actividades que se desenvolvan no seu termo municipal, dítase a 
presente Ordenanza previa observancia da tramitación establecida para ese fin 
polo artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local. 
 
 
 
1.CAPÍTULO PRIMEIRO. DISPOSICIÓNS XERAIS 
 

Artigo 1. Obxecto 

 
1. A presente Ordenanza ten por obxecto regular os procedementos de 
intervención municipal sobre os establecementos, locais, ou lugares estables, 
situados no termo municipal de Foz destinados ao exercicio de actividades 
económicas por conta propia, prestada normalmente a cambio dunha 
remuneración económica, ou a súa modificación, a través dos medios 
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establecidos no artigo 84 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do 
réxime local, así como a comprobación do cumprimento e mantemento dos 
requisitos establecidos para o exercicio das devanditas actividades. 
 
2. A finalidade desta Ordenanza é garantir que os establecementos dedicados a 
actividades económicas cumpren coas condicións técnicas de seguridade, de 
hixiene, sanitarias, de accesibilidade e confortabilidade, de vibracións e de nivel 
de ruídos que regulamentariamente se determinen nas normas específicas de 
cada actividade. 
 

Artigo 2. Definicións 

 
Aos efectos desta Ordenanza entenderase por: 
 
1. Actividade Económica: Toda aquela actividade industrial ou mercantil 
consiste en produción de bens ou prestación de servizos conforme ao previsto 
no art. 22.1 do Regulamento de Servizo das Corporacións Locais. 
 
2. Servizo: Calquera actividade económica por conta propia, prestada 
normalmente a cambio dunha remuneración. 
 
3. Declaración responsable: o documento subscrito por un interesado en que 
manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos 
establecidos na normativa vixente para acceder ao recoñecemento dun dereito 
ou facultade ou para o seu exercicio, que dispón da documentación que así 
acredítao e que se compromete a manter o seu cumprimento durante o período 
de tempo inherente ao devandito recoñecemento ou exercicio. 
 
4. Comunicación previa: o documento mediante o que os interesados poñen en 
coñecemento da administración competente os datos identificativos e demáis 
requisitos  esixibles  para o exercizo dun dereito ou o inicio dunha actividade de 
acordo co establecido no artigo 70.1 da Lei 30/1992 de 26 de novembro. 
 
 

 

Artigo 3. Ámbito de aplicación e consideracións xerais do réxime xurídico 

 
1.- Integranse no réxime de licenza todas aquelas actividades nas que se 
aprecien «razons imperiosas de interese xeral» que, en razón á natureza de 
aquelas, esixan unha especial protección do medio ambiente. 
 
2.- As actuacions no suxeitas ao réxime de licenza previa atópanse sometidas, 
según os casos, ao réxime de declaración responsable e/ou de comunicación 
previa nos térmos previstos nesta Ordenanza. 
 
3.- Cando algunha das actuacions que se pretendan levar a cabo non tivieran 
encaixe específico en algun dos supostos establecidos nesta Ordenanza, 
asimilarase coa que presente maior coincidencia, aplicándolle en consecuencia 
o mesmo réxime. 
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O erro en que poida incurrir o interesado á hora de asignar a actividade que 
pretende levar a cabo nalgun dos rexímenes de licenza, declaración responsable 
ou comunicación previa non será obstáculo para a sua tramitación, siempre que 
do seu contido deduzase e seu verdadeiro carácter. En tal caso, o concello 
dictará resolución dándolle ao escrito en cuestión o carácter que lle 
corresponda, o que se notificará ao interesado con expresión dos efectos 
derivados de tal circunstancia e da documentación que no seu caso sexa 
precisa para continuar a sua tramitación. 
 
4.- Con carácter xeral, a presentación da declaración responsable ou 
comunicación previa conforma un acto administrativo implícito que permite á 
Administración coñecer a existencia do exercicio dos dereitos a que se refire ol 
párrafo anterior, sen perxuizo das posteriores facultades de comprobación, 
control e inspección atribuidas ao Ayuntamiento. 
 
5.- O exercicio dos devanditos dereitos atópase supeditado á presentación no 
Rexistro Xeral do Concello da correspondente documentación segundo o tipo de 
actividade de que se trate. 
 
6.- Non obstante a declaración responsable ou a comunicación previa non 
surtirán efectos: 

 
a) cando non tivera entrada no Rexistro do  Concello documentación de 
carácter esencial exigida en cada caso. 
 
b) cando o contido das actuacións notificadas ao Concello non tiveran 
encaixe nos supostos previstos para a declaración responsable ou para a 
comunicación previa. 
 
c) cando para o desenrolo da actividade fora preceptivo informe ou 
autorización previa doutros organismos públicos. 
 
d) cando a actuación efectivamente desenrolada polo interesado non se 
axuste ao declarado ou comunicado. 

 
7.- A inexactitude, falsedade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, 
manifestación ou documento que se acompañe ou incorpore á declaración 
responsable ou comunicación previa, ou a non presentación ante a 
Administración determinará a imposibilidade de desempeñar a actividade 
manifestada, sen perxuizo das responsabilidades penais, civís ou 
administrativas a que houbera lugar. 
 
8.- Nos supostos de actuacións sometidas ao réxime de declaración responsable 
ou comunicación previa, a intervención municipal no exame da documentación 
circunscribirase á comprobación da integridade formal da notificación efectuada 
ao Concello, e a suficiencia legal do proxecto técnico, memoria ou calquera 
outra documentación exigible para executar as obras e instalacións necesarias 
para prestar a actividade, así como a verificar a súa conformidade coa 
adecuación da actividade ás ordenanzas municipais, á legalidade urbanística, á 
normativa de seguridade, sanitaria, ambiental e aquelas outras que resulten 
exigibles, valorando no seu caso as medidas correctoras propostas e o seu 
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grado de eficacia, nos mesmos termos e co  mesmo alcance que os establecidos 
para a licenza. 
 
9.- O titular dos dereitos derivados dunha declaración responsable ou 
comunicación previa, está obrigado a executar as instalacións nos prazos 
establecidos e a solicitar, no seu caso, as prórrogas dos prazos previstos, así 
como a introducir as modificacións ou alteracións que sexan necesarias. 
 
10.- Tra-la implantación das instalacións, o seu titular virá obrigado, nos termos 
que se especifican nesta ordenanza, a presentar declaración responsable de 
posta en marcha da actividade xustificativa de que as instalacións implantadas 
se axustan ao proxecto ou memoria presentado, a partires de cuio momento 
estará en condicións de darlle o uso previsto ou a iniciar a actividade de que se 
trate. 
 
11. A declaración responsable debe formalizarse unha vez acabadas as obras e 
instalacións conforme a licenza urbanística concedida e obtidos as demais 
autorizacións sectoriais necesarias para levar a cabo a actividade. 
 
12. A presentación da correspondente declaración responsable  ou 
comunicación previa faculta o interesado ao inicio da actividade proxectada 
desde o mesmo día da presentación ou desde a data manifestada de inicio, para 
cuxa validez non se poderá postergar máis alá de seis meses. 
 
13. A copia da documentación presentada e debidamente selada ou o recibo 
emitido polo rexistro electrónico terá a consideración de toma de coñecemento 
pola Administración. Este documento deberá estar de forma permanente no 
establecemento obxecto da actividade. 
 
14. A toma de coñecemento non é unha autorización administrativa para exercer 
unha actividade senón un medio para que a Administración coñeza a existencia 
da devandita actividade e posibilitar un control posterior, distinto da facultade 
de inspección ordinaria, mediante as oportunas actuacións administrativas que 
permiten esixir unha taxa pola actividade administrativa conforme se estableza 
na correspondente ordenanza fiscal. 
 
 
 
2. CAPÍTULO SEGUNDO.PROCEDEMENTOS DE AUTORIZACIÓN, DECLARACIÓN 
RESPONSABLE E COMUNICACIÓN PREVIA. 
 

Artígo 4.- Exercizo de actividades sometidas ao réxime de declaración 
responsable. 
 
 

Cando se trate da prestación de servizos ou exercizo de actividades sometidas 
ao procedemento de declaración responsable, a inicial posta en funcionamiento 
da actividade económica incluída dentro do ámbito de aplicación da Lei 17/2009, 
de 23 novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, 
non sometidas a avaliación de impacto, efectos e incidencia ambiental nos 
termos da lexislación reguladora dos mesmos, e a de ruídos e prevención da 
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contaminación acústica, agás cando por unha norma con rango Lei se estableza 
outro réxime de autorización. 
 
A apertura de establecementos para o exercicio das actividades económicas non 
incluídas dentro do ámbito de aplicación da Lei 17/2009, de 23 novembro, cando 
non se encontren sometidas a instrumentos de prevención e control ambiental 
de competencia autonómica conforme á Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de 
protección ambiental de Galicia, agás cando por unha norma con rango Lei se 
estableza outro réxime de autorización. 
 
 As modificacións das actividades sometidas a declaración responsable. 
 
A modificación non substancial de actividades sometidas a avaliación da 
incidencia ambiental 
 

 
Artigo 5.- Exercizo de actividades sometidas ao réxime  de comunicación previa. 
 
 

1.- Por este procedemento de comunicación previa  tramitarase o exercicio de 
aquelas actividades que, sen estar contempladas nos supostos de licenza ou 
declaración responsable, cumpran os usos urbanísticos establecidos para a 
zona e teñan unha reducida repercusión medioambiental e escasa entidade 
técnica que non esixa un control previo para determinar a súa adecuación á 
normativa aplicable. 
 
2.- En concreto están suxeitas a este réxime as actividades inocuas e para a 
implantación de meros usos sempre que non dispoñan no seu interior de 
instalacións ou aparatos que por sí mesmos poidan ser constitutivos dunha 
actividade clasificada. 
 
3.- A enumeración de actividades que se fai a continuación é a título meramente 
informativo que inclúe alguhnas excepcións: 
 
Comerciais: 

 
a) Comercio ao por menor de alimentos (excepto carnicerías e 
charcuterías, elaboración, envasado, almacenaxe e venda de comidas 
preparadas directamente ao consumidor final), bebidas e tabaco en 
establecementos especializados. 
 
b) Comercio ao por menor de artículos de beleza e hixiéne. 
 
c) Comercio ao por menor de textiles, pezas de vestir, calzado e artículos 
de cuero. 
 
d) Comercio ao por menor de mobles, aparatos de iluminación e outros 
artículos para o fogar. 
 
e) Comercio ao por menor de electrodomésticos, aparatos de radio, 
televisión e sonido. 
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f) Comercio ao por menor de ferretería, vidrio, pinturas e materiais de 
bricolaxe. 
 
g) Comercio ao por menor de materiais de construcción, e material de 
saneamento. 
 
h) Comercio ao por menor de libros, periódicos e papelería. 
 
i) Comercio ao por menor de óptica, fotografía e precisión. 
 
j) Comercio ao por menor de artículos de reloxería, xoería e pratería. 
 
k) Comercio ao por menor de xoguetes e artículos de deporte. 
 
l) Comercio ao por menor de artículos de droguería, papeles pintados e 
revestimentos de solos. 
 
ll) Comercio ao por menor de semillas, frores, prantas e animais de 
compañía. 
 
m) Galerías de arte comerciais. 
 
n) Outro comercio ao por menor de artículos novos en establecementos 
especializados ou non especializados. 
 
ñ) Comercio ao por menor de bens de segunda mao e anticuarios. 
 
o) Industriais sempre que a potencia mecánica instalada non supere os 15 
Kw. e a súa superficie non supere os 400 m2 

 
- Talleres de confección, sastrería, peletería e similares. 
 
- Talleres auxiliares de construcción, tales como carpintería, 
albañilería, escaiolista, cristalería, electricidade, fontanería, 
calefacción e aire acondicionado. 
 
- Talleres de encuadernación e afines. 
 
- Talleres de reloxería, orfebrería, óptica, ortopedia, e otros afines aos 
anteriormente indicados. 
 
- Reparación de efectos personais e enseres domésticos, sempre que 
a potencia mecánica instalada non supere 15 Kw. e a superficie non 
supere 500 m2. 

 
p) Almacenes: 

 
- Actividades de almacenamiento de equipos e productos agrícolas, 
sempre que non conten con sistemas de refrixeración e/ou sistemas 
forzados de ventilación, que como máximo conteñan 2.000 litros de 
gasóleo ou outros combustibles. 
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- Actividades de almacenamento de obxetos e materiais, sempre que 
a  súa superficie sexa inferior a 500 m2, excepto as de productos 
químicos ou farmacéuticos, combustibles, lubricantes, fertilizantes, 
plaguicidas, herbicidas, pinturas, barnices, ceras ou neumáticos. 

 
q) Outras actividades: 

 
- Centros e academias de ensinanza, excepto salas de baile, música e 
canto. 
 
- Despachos profesionais (avogados, arquitectos, médicos), 
xestorías, oficinas e similares, salvo que dispoñan de aparatos ou 
instalacións de raios X ou similares. 
 
- Barberías, saunas, institutos de beleza e similares (salvo que 
dispoñan de instalacións de raios UVA ou similares). 
 
- Garaxes para estacionamiento de ata dous vehículos. 
 
- Colocación de carteis ou rótulos visibles dende a vía pública. 
 
- Clínicas veterinarias (neste suposto deberá adxuntarse a previa 
comunicación á Consellería competente en materia de benestar 
animal). 
 
- Plantas de tratamento de augas residuais para poboacións inferiores 
a 2.000 habitantes equivalentes. 

 
r) As transmisións ou cambios de titularidade de actividades con licenza, 
declaración responsable ou comunicación previa en vigor, dentro do 
mesmo uso, categoría e clase, sempre que concurran a totalidade das 
seguintes condicións: 

 
- Que non haxa ampliación ou modificación de instalacións ou da 
actividade que requiran a aplicación de novas medidas correctoras. 
 
- Que a ocupación teórica previsible do local non aumente ou non se 
alteren as condicións de evacuación e seguridade contempladas na 
licenza, declaración responsable ou comunicación previa en vigor. 
 
- Se se pretendera executar obras no inmoble, ademáis do cambio de 
titularidade,  requerirase que se presente a correspondente licenza, 
declaración responsable ou comunicación previa. 

 
Artigo 6. Control municipal sobre as actividades suxeitas a declaración 
responsable ou comunicación previa. 

 
1.- O Concello conserva todas as súas funcións de control sobre as actividades 
suxeitas a declaración responsable ou comunicación previa, tanto antes como 
despois de notificadas ao Concello ou executadas. 
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2.- O mesmo réxime de control municipal  exercerase sobre o exercicio de 
actividades, se ben adaptando a éstas o relativo á protección da legalidade 
urbanística e/ou medioambiental que resulte de aplicación. 
 
3.- O exercicio de actividades sen que o interesado houbese presentado a 
correspondente declaración responsable ou comunicación previa asimilase ao 
exercicio de actividades sen licenza. 
 
4. Sen prexuízo do réxime e procedementos previstos nos anteriores apartados, 
as actividades neles referidas deberán obter as demais autorizacións que fosen 
preceptivas de acordo coa normativa sectorial aplicable. 
 

Artigo 7. Exclusións. 

 
Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta Ordenanza os seguintes 
establecementos e actividades, que se axustarán ao que se estableza na 
normativa sectorial de aplicación: 
 

a) O exercicio de actividades profesionais relacionadas na sección 
segunda das tarifas do Imposto sobre Actividades Económicas, sempre 
que se trate de uso de oficina ou despacho profesional, sempre que non 
produzan no seu desenvolvemento residuos, verteduras ou radiacións 
tóxicas ou perigosas, nin contaminantes á atmosfera non asimilable aos 
producidos polo uso residencial. 
Non están amparadas expresamente desta exclusión aquelas actividades 
de índole sanitaria ou asistencial que inclúan algún tipo de intervención 
cirúrxica, dispoñan de aparellos de radiodiagnóstico ou en cuxo 
desenvolvemento se prevexa a presenza de animais. 
 
b) Os establecementos situados en postos de mercado de abastos 
municipais.  
 
c) Os quioscos para venda de prensa, revistas e publicacións, lambetadas, 
flores e outros de natureza análoga situada nos espazos de uso público do 
municipio. 
 
d) A venda ambulante, situada na vía e espazos públicos. 
 
e) O uso do dominio público que poida realizarse no exercicio dunha 
actividade económica. 

 
 

Artigo 8.- Efectos das licenzas, declaracions responsables ou comunicacions 
previas. 

 
 
1.- O outorgamento de licenza ou a presentación de declaracións responsables 
ou comunicacións previas producirá efectos entre o Concello e o suxeto a cuia 
actuación se refiran pero non alterarán as situacións xurídicas privadas entre 
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éste e as demáis persoas. 
 
3.- As licenzas entenderánse outorgadas deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen perxuizo de terceiro. Idénticos efectos producirá a 
presentación de declaracións responsables ou comunicacións previas. 
 
4.- En ningún caso entendéranse adquiridos por estos procedementos dereitos 
en contra da lexislación ou planeamento urbanístico ou de outra normativa que 
resulte de aplicación á actividade. 
 
5.- Nos termos legalmente establecidos, a licenza urbanística ou a licenza para o 
exercicio de actividades ou servicios constitúe un acto reglado da 
Administración Municipal polo cal, previa comprobación das condicións 
establecidas pola normativa aplicable, autorizase ao solicitante o exercicio do 
seu dereito preexistente a executar as obras ou para desenrolar determinadas 
actividades ou servicios. 
 
6.- Non se poderán iniciar a execución das obras ata que se obteña a preceptiva 
licenza e, no seu caso, se houbera presentado a correspondente declaración 
responsable aportando o proxecto técnico de execución das obras (suposto de 
licenza de obra e actividade suxeita a declaración previa). 
 

Artigo 9.- Supostos de simultaneidade de obras e actividades. 

 
Nos casos no que unha das actuacións pretendidas se atópase sometida ao 
réxime de licenza e a outra ao réxime de comunicación previa ou ben cando 
ambas actuacións estivesen suxeitas ao mesmo réxime actuarase do seguinte 
modo: 

 
Con carácter xeral, todas as actividades que para a súa implantación 
precisen da previa realización de obras que requiran de licenza (a licenza 
de actividade e a de obras) tramitaránse simultáneamente en expedientes 
independientes e concederánse conxuntamente segundo o artigo 196.2 da 
Lei 9/2002, LOUGA). 

 

Artigo 10.- Actividades ou servizos sometidos ao réxime de licenza de 
actividade. 

 
Sen perxuízo das demais autorizacións que sexan procedentes con arreglo á 
lexislación sectorial aplicable, están suxeitos a licenza de actividade, se teñan 
que realizar obras ou non, todos os actos de implantación, modificación ou 
cambio de actividades que se pretendan desenrolar nun determinado local ou na 
vía pública nos que, en aplicación da lexislación vixente, se den «razóns 
imperiosas de interés xeral» para a protección do medio ambiente e do entorno 
urbano así como para a conservación do patrimonio cultural, en particular os 
seguintes: 

 
1.-As actividades contempladas no Decreto 133/2008, de 12 xuño, regulador 
da evaluación de incidencia ambiental, que deban ser sometidas a 

http://legislacion.derecho.com/ley-9-2002-de-creacion-del-colegio-profesional-de-higienistas-dentales-de-la-comunidad-de-madrid
http://www.derecho.com/c/Patrimonio_Cultural
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dictamen de evaluación de incidencia ambiental por parte da Consellería 
competente en materia de medio ambiente: 

 
Comerciais: 
 
As que teñen que someterse a evaluación de incidencia ambiental 
segundo o Decreto 133/2008 de 12 de xuño: 
 
Industriais: 
 
As que teñen que someterse a evaluación de incidencia ambiental 
segundo o Decreto 133/2008 de 12 de xuño. 
 
Almacenes: 
 
Almacenamiento de obxetos e materiais, con superficie superior a 500 
m2 e todos os almacenes de productos químicos, farmacéuticos, 
combustibles, lubricantes, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, 
pinturas, barnices, ceras, neumáticos, con independencia da súa 
superficie. 
 
Oficinas: 
 
Servicios non económicos de interés xeral. 
 
Servicios bancarios. 
 
Empresas de traballo temporal. 
 
Empresas de transporte. 
 
Actividades que supoñan o exercicio de autoridade pública, en 
particular notarios, rexistradores da propiedade e mercantís. 

 
2.- Os locais fixos nos que se desenrolen as seguintes actividades 
contempladas no Decreto 292/2004, de 18 de novembro modificado por 
Decreto nº 160/2005 de 2 de xuño, polo que se aproba o Catálogo de 
espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidad Autónoma 
de Galicia: 

 
- Espectáculos públicos (que inclúe cines, teatros, auditorios, salas 
de actuacións, recintos feriais, etc.) 
 
- Actividades recreativas de ocio e entretenemento (que inclúen as de 
salas de festas, discotecas, salas de baile, pubs, karaoke. Cibercafés 
ou salóns ciber e locais de exhibicións especiais, etc.). 
 
- Actividades recreativas de restauración (que inclúe restaurantes, 
bares ou cafés, tablaos, cafeterías, cafés-teatro, e locais de horario 
especial, etc.) 

http://www.derecho.com/c/Comunidad_Aut%C3%B3noma
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3.- Servicios sanitarios e servicios farmacéuticos, realizados ou non en 
establecementos sanitarios. 
 
4.- Servicios sociales relativos á la vivenda social, a atención á infancia 
(guarderías) e apoio a familias e persoas temporal ou permanentemente 
necesitadas provistos directamente pola administración pública ou por 
prestadores privados na medida de que ditos servicios se presten en 
virtude de acordo, concerto ou convenio coa referida administración. 
 
5.- Servicios de seguridade privada. 
 
6.- Garaxes para estacionamento de vehículos (comunitarios que se 
solicitará coa solicitude de licenza de obras do edificio, ao materializar o 
estándar urbanístico de prazas de garaxe/vivenda ou superficie comercial 
construida). 
 
7.-Garaxes comerciais. 
 
8.- Aquelas actividades que requiran de emisión informe/autorización de 
outra administración distinta da Administración Local, dentro do propio 
procedemento de licenza de actividade: 

 
- Empresas funerarias (sanidade). 
 
- Establecementos e servicios biocidas (sanidade). 
 
- Infraestructuras de augas de consumo humano: depósitos, 
estacións de tratamento de auga potable (sanidade). 
 
- Centros de tatuaxe, piercing e micropigmentación (sanidade). 
 
- Centros de bronceado (sanidade). 
 
- Piscinas colectivas (sanidade). 
 
- Elaboración, envasado, almacenaxe e venda de comidas preparadas 
directamente ao consumidor final (sanidade). 

 
9.-Actividades (autorizables/permitidas) que poidan desenrolarse no solo 
rústico, con independencia do seu carácter de uso constructivo ou non 
constructivo. 
 
10.- En xeral aquelas actividades que se pretendan desenrolar en terreos 
ou bens que esixindo a intervención do Concello precisen ademais de 
autorizacións sectoriais de outras Administracións. 
 
11.- Actividades que se pretendan levar a cabo en bens declarados de 
interese cultural ou incluidos no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia 
ou no seu entorno, así como tamén en aquelas incluidas no catálogo do 
Plan Xeral. 

http://www.derecho.com/c/Administraci%C3%B3n_local
http://www.derecho.com/c/Patrimonio_Cultural
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12.- As transmisións ou cambios de titularidade de actividades con licenza, 
declaración responsable ou comunicación previa cando se produza 
ampliación ou modificación de instalacións ou da actividade que requiran a 
aplicación de novas medidas correctoras ou cando a ocupación teórica 
previsible do local aumente ou se alteren as condicións de evacuación e 
seguridade contempladas na licenza, declaración responsable ou 
comunicación previa en vigor. 
 
13.- E en xeral en todas aquelas obras ou actuacións non específicamente 
contempladas nos supostos anteriores nas que se aprecien «razóns 
imperiosas de interese xeral» en razón á natureza das mesmas e po la súa 
incidencia no medio ambiente do seu entorno. 

 

Artigo 11. Normas comúns para o desenvolvemento das actividades 

 
1. As persoas responsables das actividades e establecementos están obrigadas 
a desenvolvelas e mantelas nas debidas condicións de seguridade, salubridade, 
acústicas,ornato, accesibilidade e calidade ambiental, reducindo a posible 
afección dos espazos públicos e empregando as mellores técnicas dispoñibles, 
que se é o caso, resultaren necesarias para o cumprimento das condicións 
expresadas. 
 
2. A declaración responsable ou a comunicación previa quedará sen efecto no 
caso de que se suspenda a actividade ou cesamento o exercicio da mesma por 
un período superior a seis meses. En tal caso, para poder reemprender o 
exercicio da actividade correspondente requirirase a presentación de 
declaración responsable. 
Igualmente quedarán extinguidos os efectos da declaración responsable se a 
actividade a que a mesma se refire non comeza a exercitarse no prazo e seis 
meses contados dende a data da súa presentación. 
 

Artigo 12. Consulta previa 

 
1. Sen prexuízo do sinalado no artigo 18 da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre 
libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, os interesados 
poderán presentar solicitudes de consulta previa sobre aspectos concernentes a 
un proxecto de apertura de establecemento ou inicio de actividade, que 
acompañarán dunha memoria descritiva ou dos datos suficientes que definan as 
características xerais da actividade proxectada e do inmoble en que se pretenda 
levar a cabo. 
 
2. A contestación á consulta realizarase de acordo cos termos da mesma e a 
documentación achegada, e farase indicación ao interesado de cantos aspectos 
concirnan á apertura do establecemento ou inicio da actividade, e en concreto: 
 

a) Requisitos esixidos. 
 
b) Documentación a achegar. 
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c) Administración que sexa competente en cada caso, en atención ao tipo 
de actividade de que se trate. 
 
d) Outros aspectos que sexan de interese para a apertura do 
establecemento ou o inicio da actividade. 

 
3. O sentido da resposta ás consultas formuladas non terá carácter vinculante 
para a Administración. 
 
4. Se se presentase a declaración responsable nun momento posterior, farase 
referencia clara ao contido da consulta previa e a súa contestación. 
 

Artigo 13. Documentación exixible. 

 
1. Na tramitación necesaria para o acceso e exercicio dunha actividade 
reguladas por esta ordenanza, só poderán esixirse os documentos ou datos que 
sexan estrictamente necesarios para conformar a vontade da Administración e 
resolver en cada procedemento concreto, e que a Administración non poida 
obter polos seus propios medios. 
 
2. Non se poderá exixir a presentación de documentos ou a achega de datos que 
xa estean en poder das Administracións Públicas.  
 
3. O Concello promoverá, na medida da súa posibilidades, a dispoñibilidade dun 
sistema electrónico de intercambio de información co resto de Administracións 
públicas españolas e, no seu caso, coas institucións públicas europeas, que 
garanta a interoperabilidade da información contemplada nesta Ordenanza e na 
normativa vixente. 
 
4. Non obstante o disposto nos apartados 2 e 3, aos efectos de acreditar o 
cumprimento dos requisitos esixidos para o acceso e exercicio dunha 
actividade, aceptaranse os documentos procedentes de calquera Administración 
pública española ou de calquera institución pública doutro Estado membro da 
Unión Europea, dos que se desprenda que se cumpren tales requisitos. 
 
5. No caso de documentos emitidos por unha autoridade competente, non se 
esixirá a presentación de documentos orixinais ou copias compulsadas nin 
traducións xuradas, salvo nos casos previstos pola normativa vixente, ou 
xustificados por motivos de orde pública e de seguridade pública. 
 
6. Aos efectos establecidos nos apartados anteriores, o solicitante deberá 
declarar en que Administración ou institución pública consta o dato ou a 
documentación orixinal 
 
No caso de que tal Administración sexa distinta deste Concello, de acordo co 
establecido no artigo 11 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de 
Protección de Datos de Carácter Persoal, deberá autorizar expresa e 
inequivocamente a este Concello para a petición e obtención da devandita 
información, debendo constar devandito consentimento na solicitude de 
iniciación do procedemento ou en calquera outra comunicación posterior, salvo 
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que sexa de aplicación o réxime de excepcións do consentimento previsto no 
apartado 2 do devandito artigo. 
 
Cando se trate dun dato ou documentación que obre en poder deste Concello  
deberá informarse ao cidadán de que se vai a consultar o devandito dato ou 
documento. 
 
7. Adoptaranse modelos normalizados para facilitar aos interesados a achega 
dos datos e a documentación requirida. Os devanditos modelos deberán estar a 
disposición dos cidadáns por medios electrónicos no portelo único previsto no 
art. 18 da Lei 17/2009, de 23 novembro, sobre libre acceso ás actividades de 
servizos e o seu exercicio, e na oficina municipal de información ao cidadán ou 
na Sede Electrónica do Concello. 
 
8. Nas actuacións sometidas a declaración responsable ou comunicación previa 
achegarase a seguinte documentación: 
 

a)  Modelo normalizado debidamente cuberto, en relación co cumprimento 
previo ao inicio efectivo da actividade e mantemento dos requisitos que 
fosen de aplicación ao exercicio da mesma. Así mesmo, incluirá unha 
autorización para a comprobación telemática con outras Administracións 
públicas dos datos declarados. 
 
b)  Acreditación da representación nos casos en que proceda.  
 
c) Indicación que permita a identificación, ou copia da licenza urbanística 
de obras, primeira utilización ou modificación de uso, segundo 
corresponda, que faculte para o pretendido destino urbanístico do 
establecemento. 
 
d) Certificado técnico de cumprimento de normativa urbanística e técnica 
para aqueles locais que non conten con licenza de primeira utilización. 

 
O declarante, na data de presentar a declaración responsable, queda 
comprometido  diante do concello e baixo a súa responsabilidade, a dispoñer da 
seguinte documentación: 
 

a. Licenza urbanística de obras, no suposto de que a apertura da actividade 
esixa a realización das mesmas. 
 
b.Título ou autorización de ocupación do local ou espazo destinado ao 
desenvolvemento da actividade. 
 
c. Proxecto Técnico, asinado por técnico competente e visado, se a 
actividade de que se trata o require segundo a lexislación sectorial 
reguladora da mesma e,  en todo caso, cando deban de realizarse obras 
que poidan cualificarse como maiores ao tratarse das previdas polo artigo 
2.2 da Lei de Ordenación da edificación. O proxecto ou nos seus anexos 
deberán incluírse os certificados acreditativos requiridos pola normativa 
sectorial de aplicación. 
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d. No suposto de que non sexa esixible Proxecto técnico, deberá contarse 
cunha Memoria Técnica descritiva e gráfica da actividade segundo o 
contido que se indica nesta ordenanza. 
 
e. Documentación complementaria esixida na normativa sectorial que 
regule a actividade de que se trate. 

 
En caso de cambios de titularidade, unirase copia do documento acreditativo da 
transmisión, e indicación que permita a identificación ou copia da licenza de 
apertura ou, se é o caso, da toma de coñecemento da declaración responsable. 
 

Artigo 14. Documentación relativa á identidade e ao domicilio. 

 
1. Nos procedementos cuxa tramitación e resolución corresponda ao Concello, 
non se esixirá, a efectos da comprobación dos datos de identidade persoal, a 
achega de fotocopias do documento nacional de identidade nin do documento 
acreditativo da identidade ou tarxeta de residencia dos estranxeiros residentes 
en territorio español expedidos por autoridades españolas. A comprobación ou 
constancia dos datos de identidade realizarase de oficio polo órgano instrutor, 
de acordo cos datos de identificación que obren en poder da Administración 
municipal, ou acudindo aos mecanismos de interoperabilidade. 
 
2. Non se esixirá a achega do certificado ou do volante de empadroamento como 
documento acreditativo do domicilio e residencia, a quen estea empadroado 
neste Municipio e teña a condición de interesado nos procedementos cuxa 
tramitación e resolución corresponda a este Concello. 
 
3. Nos procedementos municipais para cuxa tramitación sexa imprescindible 
acreditar de modo fehaciente os datos do domicilio e residencia do interesado 
neste municipio, o órgano instrutor comprobará tales datos. En todo caso, será 
preciso informar ao interesado de que os datos van ser consultados polo órgano 
instrutor. 
 
4. Nos procedementos municipais para cuxa tramitación sexa imprescindible 
acreditar de modo fehaciente os datos do domicilio e residencia do interesado 
noutros municipios, o órgano instrutor comprobará tales datos, previo 
consentimento do interesado, salvo que sexa de aplicación o réxime de 
excepcións do consentimento previsto no apartado 2 do artigo 11 da Lei 
Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter 
Persoal. 
 
5. Se o interesado non prestase o consentimento mencionado no apartado 4, 
deberá achegar o certificado ou volante de empadroamento, sendo a súa non 
achega causa para requirirlle a subsanación de conformidade co disposto no 
artigo 71.1 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 
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Artigo 15.- Presentación da declaración responsable ou comunicación previa. 
 

1.- Nos casos que esta Ordenanza someta o exercicio de actividade ao réxime de 
declaración responsable ou comunicación previa, os interesados deberán 
presentar en calquera dos puntos habilitados legalmente para elo o 
correspondente escrito no que describirán as actuacións que pretendan levar a 
cabo. 
 
2.- Aos devanditos escritos acompañarase: 

 
A documentación esixida en cada caso 
 
Un exemplar do proxecto suscrito por técnico competente (ou no se caso 
Memoria) nos termos que se establecen nos anexos desta Ordenanza. 
 
Mención expresa da data na que se dé inicio á execución das obras, prazo 
de duración estimada de aquelas ata a súa total finalización e data de inicio 
da actividade declarada. 
 
A formulación de declaración responsable e comunicación previa está 
suxeita ao pago das tasas establecidas na ordenanza fiscal 
correspondente. O seu ingreso deberá efectuarse xunto coa solicitude e se 
acreditará o xustificante do abono da taxa. 

 
3.- O interesado só poderá dar comezo á execución das obras ou ao exercicio da 
actividade unha vez presentada a declaración responsable e/ou a comunicación 
previa coa documentación completa nos termos establecidos nesta Ordenanza. 
 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA TIPO DE PROCEDEMENTO: 

 
1.1 Solicitude de licenza 

 
A solicitude de licenza presentarase en modelo normalizado con expresión de: 
 

a) os datos personais do solicitante ou promotor.  
 
b) Tipo de actividade a desempeñar expresando sintéticamente o seu 
alcance. 
 
c) Situación,  
 
d) Xustificante, no seu caso, de liquidación/ingreso de tributos, 
 
e) Documentación que se une: 
Proxecto de actividade asinado por técnico competente xustificativo da 
actividade, do establecemento e das instalacións do mesmo (electricidade, 
ventilación, protección contra incendios, accesibilidade, acústica,,) e 
axustado ao establecido na normativa técnica de aplicación.  
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Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de aluguer, 
escritura de propiedade..)así como de seguro de responsabilidade civil 
sobre a actividade aberta ao público.  
 
Copia da alta nas obrigas tributarias indicativa do epígrafe fiscal. 
Acreditación do uso do local-nota rexistral simple- co obxeto de comprobar 
a afección do local a actividade solicitada no caso de que o local non esté 
en planta baixa.  
 
En sociedades, escritura de constitución. 

 
1.2 Declaración responsable. 

 
Na declaración responsable o seu titular manifesta ao Concello, baixo a súa 
responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente 
para acceder ao reconocemento de un dereito ou facultade ou para o seu 
exercicio, que dispón da documentación que así o acredita e que se compromete 
a manter o seu cumprimento durante o periodo de tempo inherente a dito 
recoñecemento ou exercicio, conforme aos modelos que se indicarán. 
 
Ao modelo oficial de solicitude acompañará: 
 

-Declaración xurada declarativa de 
 

Que as características indicadas na solicitude reflexan fielmente a 
actividade e instalacións a implantar. 
 
Que se  dispón dos servizos de hixiene de acordo co establecido nas 
normas aplicables. 
 
Que os elementos instalados cumpren coa normativa de protección 
contra a contaminación acústica da Xunta de Galicia. 
 
Que a instalación eléctrica axústase ao regulamento electrotécnico de 
baixa tensión. 
Que a actividade cumple co CTE-DBSI 
 
Que se cumpre coa normativa de accesibilidade 
 
Que se cumpren os requisitos sobre tratamento de residuos. 
 
Que o uso que se implanta é conforme coa ordenanza urbanística de 
aplicación. 

 
-Proxecto técnico de actividade asinado por técnico competente 
xustificativo da actividade, do establecemento e das instalacións do 
mesmo (electricidade, ventilación, protección contra incendios, 
accesibilidade, acústica,,) e axustado ao establecido na normativa técnica 
de aplicación 
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-Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de aluguer, 
escritura de propiedade..)así como de seguro de responsabilidade civil 
sobre a actividade aberta ao público. 
 
-Copia da alta nas obrigas tributarias indicativa do epígrafe fiscal 
 
-Acreditación do uso do local-nota rexistral simple- co obxeto de 
comprobar a afección do local a actividade solicitada no caso de que o 
local non esté en planta baixa. 
 
-En sociedades, escritura de constitución. 

 
1.3 Comunicación previa. 

 
Na comunicación previa o seu titular pon en coñecemento do Concello os seus 
datos identificativos e demáis requisitos esixibles para o exercicio de un dereito 
ou o inicio dunha actividade, de acordo co establecido no artigo 70.1 da Lei 
30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e 
Procedemento Administrativo Común de acordo aos modelo que se 
especificarán. 
 
Ao modelo oficial de solicitude acompañará: 
 

-Declaración xurada declarativa de 
 

Que as características indicadas na solicitude reflexan fielmente a 
actividade e instalacións a implantar. 
 
Que se  dispón dos servizos de hixiene de acordo co establecido nas 
normas aplicables. 
 
Que os elementos instalados cumpren coa normativa de protección 
contra a contaminación acústica da Xunta de Galicia. 
 
Que a instalación eléctrica axústase ao regulamento electrotécnico de 
baixa tensión. 
 
Que a actividade cumple co CTE-DBSI 
 
Que se cumpre coa normativa de accesibilidade 
 
Que se cumpren os requisitos sobre tratamento de residuos. 
 
Que o uso que se implanta é conforme coa ordenanza urbanística de 
aplicación. 

 
- Proxecto técnico ou memoria que conterá:  
 

O plano de situación e emplazamento. 
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Plano de planta con distribución do local e indicación de usos, 
superficie e mobiliario. 
 
O tipo de actividades a implantar 
 
Presuposto estimado 
 
Prazos de execución  

 
-Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de aluguer, 
escritura de propiedade..)así como de seguro de responsabilidade civil 
sobre a actividade aberta ao público. 
 
-Copia da alta nas obrigas tributarias indicativa do epígrafe fiscal 
 
-Acreditación do uso do local -nota rexistral simple- co obxeto de 
comprobar a afección do local a actividade solicitada no caso de que o 
local non esté en planta baixa. 
 
-En sociedades, escritura de constitución. 

 
Segundo a natureza das actuacións que se pretendan levar a cabo, deberase  
presentar o correspondente proxecto técnico ou memoria. 
 
Cando as obras a executar non precisen a redacción dun proxecto técnico, 
requeriráse a presentación dunha Memoria explicativa da obra ou actividade que 
pretenda levar a cabo co suficiente detalle para que poidan valorarse e 
interpretarse inequívocamente na función de control por parte da 
Administración. 
 
Presentaránse dous exemplares do Proxecto ou da Memoria e outras máis 
tamén en papel para cada un dos organismos de outras administracións que 
haxan de informar a solicitude. 
 
Se os servicios municipais detectaran omisións, deficiencias ou imprecisións 
ben na declaración responsable e/ou comunicación previa, ben na 
documentación aportada que impedira o exercicio do dereito, requeriráse ao 
interesado para que no prazo mínimo de 10 días as complete, subsane ou aclare, 
coa indicación de que, entretanto, queda suspendido a execución das obras ou 
montaxe das instalacións. Advertiráselle ademáis que en caso de incumprimento 
ou defectuoso acatamiento do requerimento dictaráse resolución nos termos 
contidos no párrafo 5 deste artículo. 
 
O interesado poderá solicitar ampliación do prazo se no termo concedido non 
puideran subsanar a deficiencia. A denegación da ampliación de prazo será 
motivada. 
 
Cumprimentado  polo interesado o requerimento de subsanación e mellora da 
solicitude, alzaráse a suspensión decretada. 
 
Se o interesado non cumprimentara o requerimento, dictaráse resolución 
declarando sein efecto o exercicio do dereito para a execución de obras ou 
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exercicio da actividade declaradas ou comunicadas e, no se caso, imporáse a 
interesado a obrigación de restituir a situación alterada ao momento anterior á 
declaración ou comunicación presentada. 
 
Se o interesado houbese introducido variacións significativas respecto ás obras 
ou actividades contidas no proxecto ou memoria presentadas coa declaración 
responsable ou comunicación previa, virá obrigado a presentar unha nova 
declaración ou comunicación con aportación, segundo os casos, dun novo 
proxecto (ou memoria) que sustiúa  íntegramente ao anterior ou un proxecto (ou 
memoria) complementario. 
 
 

Artigo 16.- Prazos para iniciar e finalizar a execución das actividade nos casos 
de declaración responsable ou comunicación previa. 

 
1.- O prazo para dar inicio das instalacións da actividade sometidas ao réxime de 
declaración responsable ou comunicación previa será o establecido na 
respectiva declaración responsable ou comunicación previa. 
 
2.- Non obstante este prazo non poderá superar os seis meses no caso de que 
as actuacións se atopen sometidas ao réxime de declaración responsable, ou no 
de tres meses si estiveran suxeitas ao de comunicación previa. 
 
3.-Sen prexuízo das prórrogas que se houbesen concedido, o prazo para rematar 
a instalación da actividade sometidas ao réxime de declaración responsable ou 
comunicación previa será o establecido na respectiva declaración responsable 
ou comunicación previa. 
 
4.- Os prazos establecidos na declaración responsable ou comunicación previa 
para a implantación de actividades poderán prorrogarse a instancia do titular e 
con anterioridade á conclusión dos prazos expresamente establecidos naquélas. 
 
En calquera caso, a prórroga só se entenderá concedida por unha soa vez e por 
un prazo que no sexa superior ao inicialmente fijxado no correspondente 
escrito. 
 
 

Artigo 17.- Extinción e caducidade das declaracions responsables ou 
comunicacions previas. 

 
 
1.- Os dereitos derivados de declaracións responsables ou comunicacións 
previas extinguiránse  polas mesmas causas que as establecidas para as 
licenzas. 
 
 
2.- Os dereitos derivados de declaracións responsables ou comunicacións 
previas poderán declararse caducados, salvo causa non imputable ao seu titular, 
nos seguintes casos: 
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a) Cando no se houbera iniciado ou rematado a execución das actuacións 
notificadas no prazo fixado na correspondente declaración responsable ou 
comunicación previa e, no seu defecto, no de tres meses se se tratase de 
declaracións responsables, ou no de un mes no caso das comunicacións 
previas. 
 
b) No caso da prestación de servicios o exercicio de actividades cando non 
se houbera iniciado a actividade nos tres meses seguintes á implantación 
das instalacións. 

 
3.- En todo caso, a caducidade das actuacións declaradas ou comunicadas  
declararanse previa audiencia do interesado. 
 
4.- A declaración de caducidade extinguirá os dereitos derivados da declaración 
ou comunicación, non  podéndose  exercer a actividade, salvo traballos de 
seguridade e mantemento dos cales se dará conta ao Concello para o seu 
control, sen prexuízo do establecido no párrafo seguinte. 
 
 

Artigo 18.- Réxime xurídico do silencio administrativo en supostos de 
sometimento a licenza. 

 
1.- Cando para determina-la actuación suxeita a licenza se esixira,  nun único 
procedemento e con carácter previo a  licenza, autorizacións ou informes 
preceptivos e vinculantes de outras Administracións, o prazo para outorgar 
licenza, e polo tanto para que opere o silencio administrativo, entenderase 
interrompido polo tempo que tarde en emitirse a autorización ou informe. 
 
2.- Cando transcorresen os prazos sinalados para resolver a licenza, coas 
interrupcións legalmente procedentes, sen que a Administración Municipal 
houbera adoptado resolución expresa, operará o silencio administrativo da 
seguinte forma: 

 
a) Se a licenza solicitada refírase a actuacións que puideran afectar a vías 
públicas, espazos libres, etc. ou a bens de dominio público local ou 
patrimoniais,  entenderase denegada. 
 
b) Se a licenza solicitada esixira o informe o autorización preceptiva de 
outra Administración Pública e houbera transcorrido o prazo de que esta 
dispón para pronunciarse,  entenderase denegada. 
 
c) Se a licenza se refire a calquera outro tipo de actuacións,  entenderase 
outorgada por silencio administrativo nos termos legalmente establecidos. 

 
3.- Prazo de outorgamento de licenzas. 

 
O outorgamento do acto da licenza de actividades ou de servicios, farase 
de conformidade ao establecido no artigo 42 da LRJPAC. A petición de 
documentos ou a subsanación dos presentados interrompe o cómputo de 
prazo para o outorgamento da licenza. 
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4.- En ningún caso entenderanse  adquiridas por silencio administrativo 
licenzas en contra da lexislación ou do planeamento urbanístico. 

 

Artigo 19.- Transmisión de licenzas, declaracións responsables ou 
comunicacións previas. 

 
 
1.- As licenzas, así como os dereitos derivados das declaracións responsables 
ou comunicacións previas relativos as condicións  dunha instalación ou 
servicio, serán transmisibles se ben, para que opere o cambio de titularidade, 
será preciso que se acredite ante o Concello que a transmisión produciuse por 
calquera dos medios admitidos en Dereito, facendo expresa referencia a  licenza, 
declaración responsable ou comunicación previa cuxo obxecto fose transmitido. 
 
2.- O Concello tomará razón do feito da transmisión da que dará conta os 
propios interesados. 
 
3.- Unha vez producida a transmisión, o novo titular  subrogárase nos dereitos, 
obrigacións e responsabilidades que o anterior titular tiña recoñecidos na 
licenza concedida ou nos termos contidos na declaración responsable ou 
comunicación previa debidamente cumprimentada. 
 
4.- Non obstante o anterior, se a transmisión da licenza se houbera producido 
sen que o anterior e o novo titular o houberan comunicado o Concello, ambos 
quedarán suxeitos a todas as responsabilidades e obrigacións derivadas do 
incumprimento de dita obrigación. 
 
5.- A inexactitude ou falsidade na comunicación de calquera dato, manifestación 
ou documento, determinará a imposibilidade de continuar no  exercicio do 
dereito do que se trate. 
 

Artigo 20. Comprobación 

 
1. Se a declaración responsable ou comunicación previa non reúne os requisitos 
esixidos, requirirase ao interesado para que, nun prazo de dez días, subsane a 
falta ou acompañe os documentos preceptivos, con indicación da inmediata 
suspensión da actividade en caso de requisitos de carácter esencial. Así 
mesmo, indicarase que se non emendase a declaración responsable no prazo 
establecido se lle terá por non presentada, comportando a imposibilidade de 
continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada, e a obriga do 
interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao inicio da 
actividade correspondente, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou 
administrativas a que houbese lugar. 
 
2. Poderá requirirse ao interesado a achega ou exhibición da documentación que 
declare posuír así como a demais que sexa pertinente para a comprobación da 
actividade e, nomeadamente, a sinalada no artigo 9 desta ordenanza. 
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3. O control realizado posteriormente á presentación da declaración responsable 
formalizarase nun informe técnico que verifique a efectiva adecuación da 
actividade á normativa aplicable, sen prexuízo do procedemento de protección 
da legalidade que se é o caso puidese iniciarse. 
 
4. No caso de que se realicen visitas de comprobación da actividade levantarse a 
correspondente acta de comprobación. 
 
 
 
3. CAPÍTULO TERCEIRO. ACTIVIDADE DE CONTROL E INSPECCIÓN 
  

Artigo 21- Actividades de control e inspección 

 
1.- A Administración municipal está obrigada a exercer de forma permanente e 
continuada as funcións de comprobación, vixilancia, control e inspección sobre 
as actividades que se realicen no término municipal. Esta obrigación conlevará a 
realización de determinadas actividades administrativas que suporán no seu 
caso a exacción das pertinentes taxas. 
 
2.- As actuacións de comprobación e inspección, así como as de vixilancia e 
control, axustaranse ás normas sectoriais que correspondan. En ausencia das 
mesmas serán de aplicación os preceptos contidos no presente Capítulo.  
 
3.- Os servizos municipais poderán realizar en calquera momento actividades de 
comprobación, vixilancia, control e inspección, podendo esixir así mesmo ao 
titular da mesma a presentación da documentación acreditativa do cumprimento 
de calquera esixencia ou requisito esixido para a realización da actividade de 
acordo coa lexislación vixente.  
 
4.- No suposto de apreciación de indicios da comisión dunha infracción, 
levantarase acta polo funcionario e formularase, no seu caso, proposta de 
adopción de cantas medidas resulten pertinentes.  
 
5.- Naquelas actividades de carácter técnico que requiran o exercicio de 
funcións de comprobación, vixilancia, control e inspección, e que sexan 
derivadas de competencias estatais ou autonómicas, a Administración municipal 
poderá solicitar o auxilio institucional das Administracións públicas 
competentes para levar a cabo tales funcións. 
 
6.- En todo caso, o Concello poderá solicitar asistencia técnica á Deputación 
Provincial para levar a cabo as actividades de control e inspección reguladas 
nesta ordenanza. 
 
 

Artigo 22.- Actas de comprobación, inspección ou control  

 
1.- As actuacións das actividades de comprobación, inspección e control 
finalizarán mediante o levantamento da acta pertinente, así como da adopción 
dalgunha das seguintes propostas no informe correspondente: 
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a) Favorable: no caso que a actividade comprobada, inspeccionada ou 
controlada, exérzase de acordo coa normativa en vigor.  
 
b) Condicionado: no caso que se aprecie que a actividade comprobada, 
inspeccionada ou controlada, necesita adoptar determinadas medidas 
correctoras.  
 
c) Desfavorable: no caso que a actividade comprobada, inspeccionada ou 
controlada, mostre irregularidades substanciais e apréciese a necesidade 
de suspensión da citada actividade até o momento no cal se adopten as 
medidas correctoras pertinentes, no suposto que fose posible adoptalas. 
En caso contrario proporase o cesamento definitivo da actividade.  

 
2.- No suposto de informe condicionado ou desfavorable este será motivado e 
os servizos competentes determinarán o prazo para a adopción das medidas 
correctoras propostas.  
 
3.- Transcorrido o prazo anterior, salvo supostos excepcionais de prórroga que 
non excedan da metade do prazo inicial, sempre que as circunstancias o 
aconsellen e non se prexudique o dereito de terceiros, ditarase polo órgano 
competente resolución acordando a suspensión da actividade ata que tales 
medidas correctoras sexan adoptadas, sen prexuízo do procedemento 
sancionador que no seu caso se puido incoar.  

 

Artigo 23.- Suspensión da actividade 

 
1.- As actividades previstas na presente Ordenanza poderán ser obxecto de 
suspensión nos supostos que non sexan exercidas de acordo cos requisitos 
establecidos na normativa aplicable en cada caso.  
 
2.- As denuncias que se formulen poderán dar lugar á apertura das dilixencias 
correspondentes a fin de comprobar a veracidade dos feitos denunciados.  
 
3.- As actividades que se exerzan sen a presentación da correspondente 
declaración responsable ou comunicación previa, así como as que contraveñan 
as medidas correctoras que se determinaron, serán suspendidas pola 
Administración desde o mesmo momento en que se teña coñecementos de tales 
irregularidades.  
 
4.- Así mesmo, a comprobación por parte da Administración Pública da 
inexactitude ou falsidade en calquera dato, manifestación ou documento, de 
carácter esencial, que se achegue, así como do incumprimento dos requisitos 
establecidos na lexislación vixente, determinarán a imposibilidade de continuar 
co exercicio da actividade desde o mesmo momento en que se teña constancia 
expresa dos feitos e sen prexuízo do procedemento sancionador que se poida 
incoar como consecuencia de tales feitos. 
 
 
4. CAPÍTULO CUARTO. RÉXIME SANCIONADOR 
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Artigo 24. Infraccións e sancións 

 
1. En defecto de normativa sectorial específica, teñen a consideración de 
infraccións administrativas as accións e omisións que vulneren as normas 
contidas na presente Ordenanza, así como a desobediencia dos mandatos e 
requirimentos da Administración municipal ou dos seus axentes ditados en 
aplicación da mesma. 
 
2. As infraccións clasifícanse en moi graves, graves e leves, de conformidade 
coa tipificación establecida nos artigos seguintes. 
 

Artigo 25 Tipificación de infraccións. 

 
1. Considéranse infraccións moi graves: 
 

a) O exercicio da actividade sen a presentación da correspondente 
declaración responsable. 
 
b) O incumprimento da orde de cesamento ou suspensión da actividade 
previamente decretadas pola autoridade competente. 
 
c) O incumprimento das sancións accesorias previstas no artigo 18 
 
d) A reiteración ou reincidencia na comisión de faltas graves. 
 
e) Aquelas condutas infractoras que determinen especiais situacións de 
perigo ou grave risco para os bens ou para a seguridade e integridade 
física das persoas, ou supoñan unha perturbación relevante da convivencia 
que afecte de forma grave, inmediata e directa á tranquilidade ou ao 
exercicio de dereitos lexítimos doutras persoas ou ao normal 
desenvolvemento das actividades. 

 
2. Considéranse infraccións graves: 
 

a) A falsidade en calquera dato, manifestación ou documento, de carácter 
esencial, que se achegar. 
 
b) O mal estado dos locais e dependencias nas que se realice a actividade, 
en materia de seguridade, cando diminúa o grao de seguridade esixible. 
 
c) A dedicación dos establecementos a actividades distintas das 
declaradas 
 
d) O exercicio das actividades excedendo das limitacións fixadas na 
licenza. 
 
e) A modificación substancial dos establecementos e as súas instalacións 
sen a correspondente autorización ou toma de coñecemento. 
 
f) O incumprimento das medidas correctoras establecidas, se é o caso. 
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g) O incumprimento do requirimento efectuado para a execución das 
medidas correctoras que se fixen. 
 
h) O incumprimento das condicións de seguridade que serviron de base 
para a apertura do establecemento ou o inicio da actividade. 
 
i) A presentación da documentación técnica final ou a sinatura do 
certificado final de instalación sen axustarse á realidade existente á data da 
emisión do documento ou certificado. 
 
j) A reiteración ou reincidencia na comisión de infraccións leves. 

 
3. Considéranse infraccións leves: 
 

a) As accións ou omisións tipificadas como infraccións graves cando por 
seu escasa significación, transcendencia ou prexuízo ocasionado a 
terceiros non deban ser cualificadas como tales. 
 
b) O funcionamento da actividade con portas, ventás ou outros ocos 
abertos ao exterior, cando a actividade cause prexuízos ou molestias ao 
medio. 
 
c) Non encontrarse no establecemento o documento acreditativo da toma 
de coñecemento. 
 
d) A modificación non substancial das condicións técnicas dos 
establecementos sen a correspondente toma de coñecemento cando esta 
sexa preceptiva. 
 
e) A modificación non substancial dos establecementos e as súas 
instalacións sen a correspondente toma de coñecemento. 
 
f) Calquera incumprimento do que se establece na presente Ordenanza e 
nas leis e disposicións regulamentarias a que se remita, sempre que non 
estea tipificado como infracción moi grave ou grave. 

 
 

Artigo 26. Sancións. 

 
A comisión das infraccións tipificadas na presente Ordenanza levará aparellada, 
en defecto de normativa sectorial específica, a imposición das seguintes 
sancións: 
 

a) Infraccións moi graves: multa de mil cincocentos uns euros (1.501,00 
euros)  a tres mil euros (3.000,00 euros). 
 
b) Infraccións graves: multa de setecentos cincuenta e un euros (751,00 
euros)  a mil cincocentos euros (1.500,00 euros)  . 
 
c) Infraccións leves: multa de cen euros (100,00 euros)   a setecentos 
cincuenta euros (750,00 euros). 
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Artigo 27. Sancións accesorias. 

 
Sen prexuízo das sancións pecuniarias previstas, as infraccións tipificadas na 
presente Ordenanza levarán aparellada as seguintes sancións accesorias, cando 
se deriven efectos prexudiciais para a saúde, seguridade, medio ambiente, ou 
intereses públicos ou de terceiros: 
 

a) Suspensión temporal das actividades e clausura temporal dos 
establecementos dun a tres meses para as infraccións graves e de tres a 
seis meses para as infraccións moi graves 
 
b) Inhabilitación do promotor para a realización da mesma ou análoga 
actividade en que se cometeu a infracción durante o prazo dun a tres 
meses para as infraccións graves e de tres a seis meses para as 
infraccións moi graves. 

 

Artigo 28. Responsables das infracción. 

 
1. Son responsables das infraccións, atendendo ás circunstancias concorrentes, 
quen realicen as condutas infractoras, e en particular: 
 

a) Os titulares das actividades. 
 
b) Os encargados da explotación técnica e económica da actividade 
 
c) Os técnicos que subscriban a documentación técnica. 

 
2. Cando o cumprimento das obrigas establecidas na presente Ordenanza 
corresponda a varias persoas conxuntamente, responderán solidariamente das 
infraccións que se cometan e das sancións que se impoñan. No caso de 
extinción de persoas xurídicas, esixirase se é o caso a responsabilidade aos 
administradores das mesmas, na forma prevista nas normas por que se rexan 
aquelas. 
 
3. Cando os responsables das infraccións sexan técnicos para cuxo exercicio 
profesional se requira a colexiación, poranse os feitos en coñecemento do 
correspondente Colexio Profesional para que adopte as medidas que considere 
procedentes, sen prexuízo das sancións que poidan imporse pola 
Administración municipal como consecuencia da tramitación do oportuno 
procedemento sancionador. 
 

 

Artigo 29. Graduación das sancións. 

 
1. As multas correspondentes a cada clase de infracción graduaranse tendo en 
conta a valoración dos seguintes criterios: 
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a) O risco de dano á saúde ou seguridade esixible. 
 
b) O beneficio derivado da actividade infractora.  
 
c) A existencia de intencionalidade do causante da infracción.  
 
d) A reiteración e a reincidencia na comisión das infraccións sempre que, 
previamente, non sexan tidas en conta para determinar a infracción 
sancionable. 
 
e)  A non colaboración coa administración local no exercizo das facultades 
de inspección e comprobación ou a non presentación de documentación 
requerida, entre outros. 

 
2. Terá a consideración de circunstancia atenuante da responsabilidade a 
adopción espontánea por parte do autor da infracción de medidas correctoras 
con anterioridade á incoación do expediente sancionador. 
 

Artigo 30. Medidas provisionais. 

 
Nos termos e cos efectos previstos no artigo 72 da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común, poderán adoptarse medidas de carácter 
provisional cando sexan necesarias para asegurar a eficacia da resolución que 
puidese recaer, as esixencias dos intereses xerais, a bo fin do procedemento ou 
evitar o mantemento dos efectos da infracción. 
 

Artigo 31. Reincidencia e reiteración. 

 
1. Aos efectos da presente Ordenanza, entenderase que existe reincidencia nos 
casos de comisión dunha segunda infracción da mesma natureza no prazo dun 
ano desde que adquira firmeza a resolución administrativa. 
 
2. Aos efectos da presente Ordenanza, considerarase que existe reiteración nos 
casos de comisión dunha segunda infracción de distinta natureza no prazo de 
dous anos desde que adquira firmeza a resolución administrativa. 
 

Disposición adicional única. Modelos de documentos 

 
 Facúltase á alcaldía para a aprobación e modificación de cantos modelos 
normalizados de documentos requira o desenvolvemento desta Ordenanza. 
 

Disposición transitoria primeira. Procedementos en tramitación. 

 
En relación cos procedementos de autorización iniciada con anterioridade á 
entrada en vigor desta Ordenanza, os interesados poderán continuar a 
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tramitación dos mesmos polos procedementos ou réximes regulados no 
presente, mediante comunicación a este Concello. 
 

Disposición transitoria segunda. Mantemento temporal da licenza de apertura. 

 
1. O réxime de sometemento a licenza municipal de apertura manterase para as 
actividades sometidas aos procedementos de declaración de impacto, efectos e 
incidencia ambiental previstos na Lei 1/1995, de protección ambiental de Galicia, 
ata que se modifiquen as referencias á devandita licenza na normativa 
medioambiental. 
 
2. O réxime de sometemento a licenza municipal de apertura manterase para as 
actividades dentro do ámbito de aplicación da normativa de espectáculos 
públicos e actividades recreativas ata que se modifiquen as referencias á 
devandita licenza ou establézase de maneira expresa a sometemento a 
declaración responsable. 
 

Disposición derrogatoria 

 
Quedan derrogadas cantas disposicións municipais de igual ou inferior rango 
opóñanse ao que se establece nesta Ordenanza. 
 

Disposición final. Entrada en vigor 

 
A presente Ordenanza entrará en vigor aos quince días hábiles seguintes ao da 
súa completa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 
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5. ANEXO I 
 
MODELO DE SOLICITUDE. 
 
1 DATOS DO SOLICITANTE 
 
NOME E APELIDOS Ou RAZÓN SOCIAL: 
NIF/CIF / ou equivalente: 
REPRESENTANTE: NOME E APELIDOS: 
NIF ou equivalente: 
DOMICILIO Para OS EFECTOS de NOTIFICACIÓN: 
LOCALIDADE: 
PROVINCIA:  
PAÍS:  
C. POSTAL: 
TEL. FIXO: TEL. MÓBIL: FAX: 
CORREO ELECTRÓNICO 
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
 
Se desexa que o MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE SEXA MEDIANTE 
COMPARECENCIA NA SEDE ELECTRÓNICA desta Administración, indique o 
correo electrónico e / ou o número de teléfono móbil onde desexa recibir un 
aviso para que acceda á sede e ao contido da notificación: 
Correo electrónico  
.....…………………...................................................@...................................................... 
Número de teléfono móbil (aviso vía SMS): .......................................... 
 
O interesado poderá, en calquera momento, revogar o seu consentimento para 
que as notificacións deixen de efectuarse por vía electrónica, en cuxo caso 
deberá comunicaro así ao órgano competente e indicar a dirección onde 
practicar as futuras notificacións. 
 
TIPO DE ACTUACIÓN 
_____Apertura de establecementos para o exercicio das actividades económicas 
NON SOMETIDAS Á AVALIACIÓN DA INCEDENCIA AMBIENTAL  nin no Catálogo 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas e Establecementos Públicos 
da Comunidade Autónoma de Galicia 
_____ Modificacións non substanciais das actividades sometidas a licenza 
municipal. 
 _____Modificacións substanciais das actividades sometidas a declaración 
responsable. 
 
OBSERVACIÓNS: 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  
DATOS DA ACTIVIDADE 
 
DIRECCIÓN: 
 
LOCALIDADE: 
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PROVINCIA:  
C. POSTAL: 
TELÉFONO: 
 
FAX: CORREO ELECTRÓNICO 
GRUPO IAE:  
NOME COMERCIAL DA ACTIVIDADE: 
DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: 
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN  
....... 
 
 
2.- O DECLARANTE ASUME BAIXO A SÚA RESPOSABILIDADE QUE NESTA 
DATA CONTA E DISPÓN DA SEGUINTE DOCUMENTACIÓN 
 

a. Licenza urbanística de obras no suposto de que a apertura da actividade 
esixa a realización delas. 
 
b.Título ou autorización de ocupación do local ou espazo destinado ao 
desenvolvemento da actividade. 
 
c. Proxecto Técnico, asinado por técnico competente e visado, se a 
actividade de que se trata o require e, en  todo caso, cando deban de 
realizarse obras que poidan cualificarse como maiores por ser das 
previdas polo artigo 2.2 da lei de Ordenación da Edificación, que inclúa os 
certificados acreditativos requiridos pola normativa sectorial de aplicación. 
 
d. No suposto de que non sexa esixible Proxecto técnico, debera contarse 
cunha Memoria Técnica descritiva e gráfica da actividade, o 
establecemento e as súas instalacións, asinada por técnico competente, 
que inclúa os certificados acreditativos requiridos pola normativa sectorial 
de aplicación. 
 
e. Documentación complementaria esixida na normativa sectorial que 
regule a actividade de que se trate 

 
3. OUTROS DOCUMENTOS esixidos pola lexislación sectorial que se anexan con 
carácter voluntario sen prexuízo do posible requirimento da documentación que 
proceda no momento da comprobación ou da inspección da actividade: 
 
O/A EMBAIXO ASINANTE DECLARA, BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE, QUE 
SON CERTOS OS DATOS QUE FIGURAN NO PRESENTE DOCUMENTO, QUE 
POSÚE A DOCUMENTACIÓN QUE ASÍ ACREDÍTAO, E: 
 

Que conta coa documentación que se establece como obrigatoria pola 
ordenanza municipal de apertura de actividades económicas non 
sometidas a avaliación da incidencia ambiental, así como coa 
documentación de aportación voluntaria. 
Que o establecemento reúne as condicións establecidas no Código 
Técnico da Edificación, o Regulamento electrotécnico para Baixa Tensión, 
pola normativa de protección contra o ruído e contra a contaminación 
acústica, pola lexislación reguladora sobre accesibilidade, pola lexislación 



 

 Concello de Foz (Lugo)   Teléfonos: 982 14 00 27 
 CIF: P2701900I     982 14 02 21 

 Avda. Álvaro Cunqueiro, 24    Fax: 982 14 16 00 
  27780 FOZ (Lugo)       

 

reguladora dos vertidos á rede municipal de sumidoiros,  e polas 
disposicións legais e regulamentarias  aplicables para que a actividade 
obxecto desta declaración poida ser exercida no referido emprazamento. 
 
Que  realizou, ou realizará antes do inicio da actividade, a Alta na 
Declaración Censual (modelo 036 da Axencia Tributaria), e a 
correspondente inscrición da empresa na Seguridade Social e apertura de 
conta de cotización, ou se é o caso, Alta no Réxime Especial de 
Traballadores Autónomos. 
 
Que presentou o Boletín de instalación eléctrica na Consellería 
competente. 
 
Que conta con contrato de mantemento das instalacións de protección 
contra incendios, por empresa autorizada, en caso de ser legalmente 
esixible. 
 
Que conta coa documentación específica da actividade segundo a 
normativa sectorial de aplicación. 
 
Que cumpre con todos os requisitos esixidos pola normativa para o 
exercicio da actividade incluída, no seu caso, a habilitación profesional 
de.......................................... 
 
Que manterá o cumprimento dos requisitos legalmente esixidos durante 
todo o período de tempo inherente ao exercicio da actividade. 
 
Que dispón de título posesorio que lexitima a ocupación do local ou 
establecemento. 
 
Que aos efectos da normativa sobre protección de datos persoais autorizo 
a esta  
 
Administración á comprobación telemática con outras Administracións 
públicas dos datos declarados e demais circunstancias relativas ao 
exercicio da actividade a desenvolver. 
 
Que COMUNICA que iniciará a actividade a partir do 
día.........../............../................. (En caso de non indicar data, entenderase a 
partir do mesmo día da presentación). 

 
(NOTA INFORMATIVA: O apartado 4 do artigo 71. bis da Lei 30/1992, do 26 de 
novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común, dispón que “A inexactitude, falsidade ou 
omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento 
que se acompañe ou incorpore a unha declaración responsable ou a unha 
comunicación previa, ou a non presentación ante a Administración competente 
da declaración responsable ou comunicación previa, determinará a 
imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde 
o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das 
responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar. 
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Así mesmo, a resolución da Administración Pública que declare tales 
circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación 
xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao 
inicio da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un 
novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo 
determinado, todo iso conforme aos termos establecidos nas normas sectoriais 
de aplicación.”) 
 
En ………....., a ………de …………….....de.................................................................... 
Asdo. 
 
 
CAMBIO DE TITULARIDADE: 
 
Deberá achegarse a seguinte documentación: 

____Documento acreditativo da transmisión 
 
Poderase achegar con carácter voluntario a seguinte documentación, sen 
prexuízo do posible requirimento da documentación que proceda  
 
___Copia da licenza de apertura ou da toma de coñecemento, se é o caso, 
ou a seguinte indicación que permite a súa identificación. 

 
......................., a ………de 
…………….....de.................................................................... 
Asdo.   
 
 

SEGUNDO. Someter dita Ordenanza municipal a información pública e audiencia 

dos interesados, con publicación  no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e 

tablón de anuncios do concello, polo prazo de trinta días para que poidan 

presentar reclamacions ou suxerencias, que serán resoltas pola Corporación. De 

non presentarse reclamacions ou suxerencias no mencionado prazo, se 

considerará aprobada definitivamente sen necesidade de Acordo expreso polo 

Pleno. 

 
TERCEIRO. Facultar ao Sr. Alcalde-Presidente para suscribir e firmar toda clase 
de documentos relacionados con este asunto. 
 
 
 
8.-APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA 
POR OUTORGAMENTO DE LICENZA DE ACTIVIDADE E APERTURA DE 
ESTABLECEMENTOS.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Contas, Economía e Facenda en sesión celebrada o día 22 de marzo 
de 2012, que no seu literal indica: 
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“Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de 
Economía, Facenda e Especial de Contas a implantación da Ordenanza Fiscal 
reguladora da Taxa por outorgamento de licenza de actividade e apertura de 
establecementos, 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. 
 

O motivo do establecemento desta nova configuración desta tipoloxía de 
figuras tributarias radica na modificación sufrida pola lexislación reguladora do 
exercicio de actividades, que se flexibiliza, non someténdose con carácter xeral á 
obtención de licenzas ou outros medios de control preventivo salvo aquelas 
actividades que afecten á protección do medio ambiente ou do patrimonio histórico-
artístico, seguridade ou saúde públicas, ou que impliquen o uso privativo e ocupación 
dos bens de dominio público, polo que é obrigado adaptar tanto a normativa 
correspondente para a concesión de autorizacións e licenzas como os feitos 
impoñibles das taxas que permiten resarcirse dos custos das actuacións de 
comprobación por parte do concello. 
 

En consecuencia, despois de examinar o expediente tramitado para o 
establecemento da taxa por outorgamento de licenza de actividade e apertura de 
establecementos, e tendo en conta ademais os seguintes fundamentos xurídicos: 
 
- Os apartados a) e b) do artigo 4.1 e o artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, que atribúen aos Municipios a potestade 
regulamentaria, tributaria e financeira. 
- Os artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, nos que se 
regula o procedemento para a imposición, ordenación e modificación dos tributos 
locais a través das correspondentes ordenanzas fiscais. 
- O artigo 22.2,e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime 
Local, que asigna ao Concello Pleno competencia para a determinación dos recursos 
propios de carácter tributario. 
- Os artigos 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que 
se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais onde se regula 
o réxime xurídico das taxas das Entidades Locais. 
 
En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva a seguinte proposta: 
 

PRIMEIRO. - Aprobar con carácter provisional a imposición da taxa por 
outorgamento de licenza de actividade e apertura de establecementos, así como a 
Ordenanza Fiscal reguladora da mesma, quedando redactada do seguinte xeito: 
 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OUTORGAMENTO DE LICENZA DE 
ACTIVIDADE E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS 

 
I.- FUNDAMENTO E NATUREZA 

Artigo 1º.-  
 
Este Concello consonte ó autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases de Réxime Local, e de acordo co previsto no artigo20.4.i) do 
RDL 2/2004, de 5 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, establece a taxa polo outorgamento de licenza de 
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apertura de establecementos, que se regulará pola presente Ordenanza, redactada 
consonte o disposto no artigo 16 co citado RDL 2/2004, de 5 de marzo.  
 

II.-FEITO IMPOÑIBLE  
Artigo 2º.-  
 
1.- Constitúe o feito impoñible deste tributo a prestación dos servizos técnicos e 
administrativos previos ó outorgamento da necesaria licenza para a apertura de locais 
ou establecementos, calquera que sexa a actividade que nos mesmos se realice, 
sempre e cando lles sexa de aplicación o disposto na Lei 1/95, de 2 de xaneiro, de 
Protección Ambiental de Galicia e o Decreto 133/2008, de 12 de xuño.  Igualmente 
constitúe feito impoñible a prestación da actividade municipal, técnica e administrativa 
de control e comprobación a efectos de verificar se a actividade realizada ou que se 
pretende realizar se axusta ao cumprimento dos requisitos establecidos na lexislación 
sectorial reguladora da mesma, así como na urbanística, sobre ruídos, accesibilidade, 
medio ambiente e no Código Técnico da Edificación, de calquera actividade 
económica: agropecuaria, industrial, comercial, profesional, de servizos, etc., cuxa 
apertura se realice en réxime de declaración responsable ou comunicación previa, así 
como as súas modificacións, ao obxecto de procurar que os mesmos teñan as 
condicións de tranquilidade, seguridade, salubridade, medio ambientais, acústicas e 
calquera outras esixidas polas normas reguladoras do exercicio da actividade de que 
se trate. Todo iso de acordo coas facultades de intervención administrativa conferidas 
aos municipios polo artigo 84 e 84.ter da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases 
de Réxime Local. 
 
2.- Estarán suxeitas a esta taxa todas as actividades que se tramiten consonte á Lei 
1/95, de 2 de xaneiro e Decreto 133/2008, de 12 de xuño, así como as actividades 
cuxa apertura se regula na Ordenanza Reguladora da apertura de actividades 
económicas non sometidas á avaliación da incidencia ambiental nas que se resulte 
obrigatoria a realización da actividade de inspección verificación nos termos 
establecidos no parágrafo anterior ao tratarse de actividades non suxeitas a 
autorización ou control previo e, entre outras, os seguintes:  
 
a) Ampliación da superficie de establecementos con licenza de apertura, sempre que 

non implique unha modificación substancial da actividade. 
b) Ampliación de actividade en establecementos con licenza de apertura sempre que 

non se trate dunha modificación substancial da mesma 
c) Ampliación da actividade con ampliación de superficie en establecementos con 

licenza de apertura, sempre que non se trate dunha modificación substancial. 
d) Reforma de establecementos con licenza de apertura, sen cambio de uso nin 

ampliación superficial nin da actividade 
e) A reapertura de establecemento ou local, por reiniciar a mesma o titular que obtivo 

licenza no seu día, se a licenza non tivera caducado 
f) A posta en coñecemento da administración de calquera modificación dunha 

actividade que se realizou a preceptiva declaración responsable 
g) Cambio de titular nas actividades nas que xa se realizou a preceptiva declaración 

responsable, tendo tal consideración a posta en coñecemento da administración 
de dito cambio por persoa distinta que para seguir exercéndoa nun 
establecemento sempre que tanto a propia actividade, o establecemento onde se 
desenvolva e as súas instalacións non sufriran modificacións respecto á 
desenvolvida polo anterior responsable e conforme a súa declaración, salvo as que 
expresamente se impoñan por precepto legal. 
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3.- Aos efectos desta taxa entenderase por establecemento toda edificación, 
instalación ou recinto cuberto ou ao aire libre, estea ou non aberto ao público, ou como 
complemento ou accesorio doutro establecemento ou actividade principal, destinado, 
habitual ou temporalmente, ao exercicio de actividades económicas por conta propia. 
 
4.- Non están suxeitos á presente taxa os seguintes supostos de traslado de local, 
sempre que se manteña no novo establecemento a actividade anterior ao traslado: 
 -Como consecuencia de derrubamento 
 -Declaración de estado ruinoso 
 -Expropiación forzosa realizada polo Concello. 
 
5.-Os cambios de denominación social que non supoñan ningunha outra alteración na 
personalidade xurídica da sociedade titular da licenza nin na actividade desenvolvida 
non implicarán ningún pago en concepto desta taxa. 
 

III. OBRIGADO TRIBUTARIO 
 

Artigo 3.-  
 
Son obrigados tributarios desta Taxa, as persoas físicas e xurídicas, así como 

as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de 
personalidade xurídica, constitúan unha unidade económica ou un patrimonio 
separado, susceptible de imposición; que sexan titulares da actividade que pretendan 
levar a cabo ou que de feito desenvolvan, en calquera local ou establecemento 
mercantil, industrial ou de servizos en xeral, que inicien expediente de solicitude de 
licenza ou similar para a mesma ou se é o caso, porque presente declaración 
responsable. 

 

IV. RESPONSABLES 

Artigo 4.-  
 
Ós efectos de recoñecer ós responsables solidarios e subsidiarios da obriga 

tributaria, estarase ó disposto no establecido na Sección 3ª do Capítulo II do Título II 
da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

V. DEVENGO 

Artigo 5.- 
 

1.- A obriga de contribuír nacerá, para as actividades sometidas á Lei 1/95, de 2 de 
xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia e o Decreto 133/2008, de 12 de xuño, no 
momento de outorgarse a licenza solicitada; desde que o local ou establecemento 
onde vaia desenvolverse a actividade se utilice ou estea en funcionamento sen terse 
obtido a preceptiva licenza, e desde que se produza algunha das circunstancias das 
establecidas no número 2 do artigo 2 desta Ordenanza. 

 
2.- Para as actividades non suxeitas á anterior Lei, devéngase a taxa e nace a 

correspondente obriga de contribuír, cando se inicie a actividade municipal que 
constitúe o feito impoñible. A estes efectos entenderase iniciada dita actividade no 
momento da emisión da acta que determine a verificación do cumprimento dos 
requisitos establecidos na lexislación sectorial. 
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3.- A obriga de contribuír, unha vez nacida, non se verá afectada en ningún xeito 
pola clausura da actividade, suspensión temporal da mesma, desistimento ou 
renuncia. 
 

VI. BASE IMPOÑIBLE E TIPO DE GRAVAME 
Artigo 6.- 

 
1.- A base impoñible do tributo estará constituída polo tipo de local ou establecemento 
para o que se solicite a licenza de apertura ou a actividade administrativa de control e 
comprobación, ou no que se realice a actividade obxecto desta Ordenanza. 
 
2.- O tipo de gravame a aplicar será o seguinte: 

 
a) Establecementos ou locais suxeitos á Lei 1/95, de 2 de xaneiro e ó Decreto 

133/2008, de 12 de xuño, tributarán por un tarifa de 300,00 euros. 
b) Establecementos ou locais sen incidencia ambiental, tributarán por unha tarifa 

mínima de 150,00 euros, nos casos de tramitación de licenza municipal sen 
incidencia ambiental, declaración responsable ou comunicación previa. 

c) Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso das actividades 
seguintes a tarifa a aplicar será en todo caso de 500,00 euros polas súas 
circunstancias especiais e complexidade: 

a. Almacenamento de obxectos e materiais, con superficie superior a 500 m2 
e todos os almacéns de produtos químicos, farmacéuticos, combustibles, 
lubricantes, fertilizantes, praguicidas, herbicidas, pinturas, vernices, ceras, 
pneumáticos, con independencia da súa superficie. 

b. Servizos bancarios. 
c. Actividades que supoñan o exercicio de autoridade pública, en particular 

notarios, rexistradores da propiedade e mercantís. 
d. Espectáculos públicos (que inclúe cines, teatros, auditorios, salas de 

actuacións, recintos feirais, etc.) 
e. Actividades recreativas de ocio e entretemento (que inclúen as de salas de 

festas, discotecas, salas de baile, pubs, karaoke. Cibercafés ou salóns 
ciber e locais de exhibicións especiais, etc.). 

f. Actividades recreativas de restauración (que inclúe restaurantes, bares ou 
cafés, tablados, cafeterías, cafés-teatro, e locais de horario especial, etc.) 

g. Aquelas actividades que requiran de emisión informe/autorización de outra 
administración distinta da Administración Local, dentro do propio 
procedemento de licenza de actividade como pro exemplo:Empresas 
funerarias (sanidade), Establecementos e servizos biocidas (sanidade), 
Infraestruturas de augas de consumo humano: depósitos, estacións de 
tratamento de auga potable (sanidade) 

d) Os cambios de titularidade tributarán ó 50% da primitiva tarifa aboada. 
 

VII. EXENCIÓNS, REDUCIÓNS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE 
APLICABLES 

 

Artigo 7.-  
 
De conformidade co disposto no artigo 9 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, non 

se recoñece ningún beneficio tributario, coa salvedade dos que sexan consecuencia 
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do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou veñan previstos en normas 
con rango de Lei. 
 

VIII. NORMAS DE XESTIÓN 
Artigo 8.- 
 
1. De acordo co establecido no artigo 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais as taxas recollidas na presente ordenanza esixiranse en réxime de 
autoliquidación. 

2. En consecuencia para aquelas actividades suxeitas a incidencia ambiental, os 
obrigados tributarios presentarán no Concello a solicitude de apertura á que 
acompañarán os documentos normalizados correspondentes á autoliquidación da 
taxa. Deberán depositarse ademais, con carácter previo, os gastos de publicación 
a que se refire o artigo 8.3 do Decreto 133/2008, de 12 de xuño.  

3. Para as actividades que carecen de incidencia ambiental, coa comunicación ou 
declaración axuntarase o xustificante de ter realizado a oportuna autoliquidación 
do importe da taxa. 

4. As autoliquidacións presentadas polo contribuínte, aos efectos desta Ordenanza, 
están sometidas a comprobación administrativa. Finalizada a actividade municipal 
de comprobación e unha vez ditada a Resolución que proceda no seu caso sobre 
a licenza de apertura, practicarase se é o caso, a liquidación definitiva 
correspondente, que será notificada ao suxeito pasivo  

 
IX. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS 

 
Artigo 9.-  
 

Constitúen casos especiais de infracción grave: 
 

a) A apertura de locais sen a obtención da correspondente licenza. 
b) A falsidade dos datos necesarios para a determinación da base impoñible. 
 
Artigo 10.-  

 
No relativo á cualificación de infraccións tributarias e sancións, ademais do 

previsto nesta Ordenanza, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria e demais 
normativa aplicable. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
A presente Ordenanza entrará en vigor e comezará a aplicarse no momento da súa 
publicación no BOP. 
 
DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA 
 
Queda derrogada a actual Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por licenza de 
apertura de establecementos. 
 

SEGUNDO.- Acordar a derrogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa 
por licenza de apertura de establecementos do concello de Foz vixente ata a data. 
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TERCEIRO.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o 
presente acordo provisional, e a redacción dos artigos da nova Ordenanza Fiscal, 
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 
devandita publicación. 
 

Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará 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 adoptado 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 provincial, sen que entren en vigor ata 
que se leve a cabo a devandita publicación. 
 

Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 
asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado: 
 
 Votos a favor: 3 (PP)  

Abstencións: 5 ( 2, PSdeG-PSOE; 2 UNIFOZ, 1 BNG) 
 
PRIMEIRO. - Aprobar con carácter provisional a imposición da taxa por 

outorgamento de licenza de actividade e apertura de establecementos, así como 
a Ordenanza Fiscal reguladora da mesma segundo o literal transcrito na 
proposta 
 

SEGUNDO.- Acordar a derrogación da ordenanza fiscal reguladora da 
taxa por licenza de apertura de establecementos do concello de Foz vixente ata a 
data. 

 
TERCEIRO.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste 

Concello o presente acordo provisional, e a redacción dos artigos da nova 
Ordenanza Fiscal, 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 devandita publicación. 
 

Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará 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 adoptado 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 provincial, sen que entren en 
vigor ata que se leve a cabo a devandita publicación”. 
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Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 

transcriben en síntese. 
 
Por parte do Sr. Alcalde deféndese o fondo da proposta presentada. 
 
Por parte do voceiro de UNIFOZ maniféstase o voto en contra do seu grupo xa 

que neste tempos debería de haber exención e medidas que estimulen o negocio, 
como por exemplo unha exención para os dous primeiros anos de abrir o negocio. 

 
Por parte do voceiro do BNG indícase que o tipo de gravamen é máis ou 

menos parecido ao da anterior, pero hai determinados negocios cos que non está de 
acordo con que se lles grave máis, por eso é a abstención que manifestará no 
momento da votación. 

 
Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do 

asunto obténdose o seguinte resultado: 
 

- Votos a favor: 9 ( 5, PP; 4, PSOE) 
- Abstencións: 1 (BNG) 
- Votos en contra: 3 (UNIFOZ) 

 
Resultando aprobado o seguinte acordo: 
 

PRIMEIRO. - Aprobar con carácter provisional a imposición da taxa por 
outorgamento de licenza de actividade e apertura de establecementos, así como 
a Ordenanza Fiscal reguladora da mesma, quedando redactada do seguinte 
xeito: 
 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR OUTORGAMENTO DE LICENZA DE 
ACTIVIDADE E APERTURA DE ESTABLECEMENTOS 

 
I.- FUNDAMENTO E NATUREZA 

Artigo 1º.-  
 
Este Concello consonte ó autorizado polo artigo 106 da Lei 7/85, de 2 de 

abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e de acordo co previsto no 
artigo20.4.i) do RDL 2/2004, de 5 de novembro, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establece a taxa polo 
outorgamento de licenza de apertura de establecementos, que se regulará pola 
presente Ordenanza, redactada consonte o disposto no artigo 16 co citado RDL 
2/2004, de 5 de marzo.  
 

II.-FEITO IMPOÑIBLE  
Artigo 2º.-  
 
1.- Constitúe o feito impoñible deste tributo a prestación dos servizos técnicos e 
administrativos previos ó outorgamento da necesaria licenza para a apertura de 
locais ou establecementos, calquera que sexa a actividade que nos mesmos se 
realice, sempre e cando lles sexa de aplicación o disposto na Lei 1/95, de 2 de 
xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia e o Decreto 133/2008, de 12 de xuño.  
Igualmente constitúe feito impoñible a prestación da actividade municipal, 
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técnica e administrativa de control e comprobación a efectos de verificar se a 
actividade realizada ou que se pretende realizar se axusta ao cumprimento dos 
requisitos establecidos na lexislación sectorial reguladora da mesma, así como 
na urbanística, sobre ruídos, accesibilidade, medio ambiente e no Código 
Técnico da Edificación, de calquera actividade económica: agropecuaria, 
industrial, comercial, profesional, de servizos, etc., cuxa apertura se realice en 
réxime de declaración responsable ou comunicación previa, así como as súas 
modificacións, ao obxecto de procurar que os mesmos teñan as condicións de 
tranquilidade, seguridade, salubridade, medio ambientais, acústicas e calquera 
outras esixidas polas normas reguladoras do exercicio da actividade de que se 
trate. Todo iso de acordo coas facultades de intervención administrativa 
conferidas aos municipios polo artigo 84 e 84.ter da Lei 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local. 
 
2.- Estarán suxeitas a esta taxa todas as actividades que se tramiten consonte á 
Lei 1/95, de 2 de xaneiro e Decreto 133/2008, de 12 de xuño, así como as 
actividades cuxa apertura se regula na Ordenanza Reguladora da apertura de 
actividades económicas non sometidas á avaliación da incidencia ambiental nas 
que se resulte obrigatoria a realización da actividade de inspección verificación 
nos termos establecidos no parágrafo anterior ao tratarse de actividades non 
suxeitas a autorización ou control previo e, entre outras, os seguintes:  
 
h) Ampliación da superficie de establecementos con licenza de apertura, 

sempre que non implique unha modificación substancial da actividade. 
i) Ampliación de actividade en establecementos con licenza de apertura 

sempre que non se trate dunha modificación substancial da mesma 
j) Ampliación da actividade con ampliación de superficie en establecementos 

con licenza de apertura, sempre que non se trate dunha modificación 
substancial. 

k) Reforma de establecementos con licenza de apertura, sen cambio de uso nin 
ampliación superficial nin da actividade 

l) A reapertura de establecemento ou local, por reiniciar a mesma o titular que 
obtivo licenza no seu día, se a licenza non tivera caducado 

m) A posta en coñecemento da administración de calquera modificación dunha 
actividade que se realizou a preceptiva declaración responsable 

n) Cambio de titular nas actividades nas que xa se realizou a preceptiva 
declaración responsable, tendo tal consideración a posta en coñecemento da 
administración de dito cambio por persoa distinta que para seguir 
exercéndoa nun establecemento sempre que tanto a propia actividade, o 
establecemento onde se desenvolva e as súas instalacións non sufriran 
modificacións respecto á desenvolvida polo anterior responsable e conforme 
a súa declaración, salvo as que expresamente se impoñan por precepto legal. 

 
3.- Aos efectos desta taxa entenderase por establecemento toda edificación, 
instalación ou recinto cuberto ou ao aire libre, estea ou non aberto ao público, 
ou como complemento ou accesorio doutro establecemento ou actividade 
principal, destinado, habitual ou temporalmente, ao exercicio de actividades 
económicas por conta propia. 
 
4.- Non están suxeitos á presente taxa os seguintes supostos de traslado de 
local, sempre que se manteña no novo establecemento a actividade anterior ao 
traslado: 
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 -Como consecuencia de derrubamento 
 -Declaración de estado ruinoso 
 -Expropiación forzosa realizada polo Concello. 
 
5.-Os cambios de denominación social que non supoñan ningunha outra 
alteración na personalidade xurídica da sociedade titular da licenza nin na 
actividade desenvolvida non implicarán ningún pago en concepto desta taxa. 
 

III. OBRIGADO TRIBUTARIO 
 

Artigo 3.-  
 
Son obrigados tributarios desta Taxa, as persoas físicas e xurídicas, así 

como as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, 
carentes de personalidade xurídica, constitúan unha unidade económica ou un 
patrimonio separado, susceptible de imposición; que sexan titulares da 
actividade que pretendan levar a cabo ou que de feito desenvolvan, en calquera 
local ou establecemento mercantil, industrial ou de servizos en xeral, que inicien 
expediente de solicitude de licenza ou similar para a mesma ou se é o caso, 
porque presente declaración responsable. 

 

IV. RESPONSABLES 

Artigo 4.-  
 
Ós efectos de recoñecer ós responsables solidarios e subsidiarios da 

obriga tributaria, estarase ó disposto no establecido na Sección 3ª do Capítulo II 
do Título II da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

V. DEVENGO 

Artigo 5.- 
 

1.- A obriga de contribuír nacerá, para as actividades sometidas á Lei 1/95, de 
2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia e o Decreto 133/2008, de 12 de 
xuño, no momento de outorgarse a licenza solicitada; desde que o local ou 
establecemento onde vaia desenvolverse a actividade se utilice ou estea en 
funcionamento sen terse obtido a preceptiva licenza, e desde que se produza 
algunha das circunstancias das establecidas no número 2 do artigo 2 desta 
Ordenanza. 

 
2.- Para as actividades non suxeitas á anterior Lei, devéngase a taxa e nace a 

correspondente obriga de contribuír, cando se inicie a actividade municipal que 
constitúe o feito impoñible. A estes efectos entenderase iniciada dita actividade 
no momento da emisión da acta que determine a verificación do cumprimento 
dos requisitos establecidos na lexislación sectorial. 

 
3.- A obriga de contribuír, unha vez nacida, non se verá afectada en ningún 

xeito pola clausura da actividade, suspensión temporal da mesma, desistimento 
ou renuncia. 
 

VI. BASE IMPOÑIBLE E TIPO DE GRAVAME 
Artigo 6.- 
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1.- A base impoñible do tributo estará constituída polo tipo de local ou 
establecemento para o que se solicite a licenza de apertura ou a actividade 
administrativa de control e comprobación, ou no que se realice a actividade 
obxecto desta Ordenanza. 
 
2.- O tipo de gravame a aplicar será o seguinte: 

 
e) Establecementos ou locais suxeitos á Lei 1/95, de 2 de xaneiro e ó Decreto 

133/2008, de 12 de xuño, tributarán por un tarifa de 300,00 euros. 
f) Establecementos ou locais sen incidencia ambiental, tributarán por unha 

tarifa mínima de 150,00 euros, nos casos de tramitación de licenza municipal 
sen incidencia ambiental, declaración responsable ou comunicación previa. 

g) Non obstante o disposto nos apartados anteriores, no caso das actividades 
seguintes a tarifa a aplicar será en todo caso de 500,00 euros polas súas 
circunstancias especiais e complexidade: 

a. Almacenamento de obxectos e materiais, con superficie superior a 500 
m2 e todos os almacéns de produtos químicos, farmacéuticos, 
combustibles, lubricantes, fertilizantes, praguicidas, herbicidas, 
pinturas, vernices, ceras, pneumáticos, con independencia da súa 
superficie. 

b. Servizos bancarios. 
c. Actividades que supoñan o exercicio de autoridade pública, en 

particular notarios, rexistradores da propiedade e mercantís. 
d. Espectáculos públicos (que inclúe cines, teatros, auditorios, salas de 

actuacións, recintos feirais, etc.) 
e. Actividades recreativas de ocio e entretemento (que inclúen as de 

salas de festas, discotecas, salas de baile, pubs, karaoke. Cibercafés 
ou salóns ciber e locais de exhibicións especiais, etc.). 

f. Actividades recreativas de restauración (que inclúe restaurantes, 
bares ou cafés, tablados, cafeterías, cafés-teatro, e locais de horario 
especial, etc.) 

g. Aquelas actividades que requiran de emisión informe/autorización de 
outra administración distinta da Administración Local, dentro do 
propio procedemento de licenza de actividade como pro 
exemplo:Empresas funerarias (sanidade), Establecementos e servizos 
biocidas (sanidade), Infraestruturas de augas de consumo humano: 
depósitos, estacións de tratamento de auga potable (sanidade) 

h) Os cambios de titularidade tributarán ó 50% da primitiva tarifa aboada. 
 

VII. EXENCIÓNS, REDUCIÓNS E DEMAIS BENEFICIOS LEGALMENTE 
APLICABLES 

 

Artigo 7.-  
 
De conformidade co disposto no artigo 9 do RDL 2/2004, de 5 de marzo, 

non se recoñece ningún beneficio tributario, coa salvedade dos que sexan 
consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou veñan 
previstos en normas con rango de Lei. 
 

VIII. NORMAS DE XESTIÓN 
Artigo 8.- 
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5. De acordo co establecido no artigo 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 

5 de marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais as taxas recollidas na presente ordenanza esixiranse en 
réxime de autoliquidación. 

6. En consecuencia para aquelas actividades suxeitas a incidencia ambiental, 
os obrigados tributarios presentarán no Concello a solicitude de apertura á 
que acompañarán os documentos normalizados correspondentes á 
autoliquidación da taxa. Deberán depositarse ademais, con carácter previo, 
os gastos de publicación a que se refire o artigo 8.3 do Decreto 133/2008, de 
12 de xuño.  

7. Para as actividades que carecen de incidencia ambiental, coa comunicación 
ou declaración axuntarase o xustificante de ter realizado a oportuna 
autoliquidación do importe da taxa. 

8. As autoliquidacións presentadas polo contribuínte, aos efectos desta 
Ordenanza, están sometidas a comprobación administrativa. Finalizada a 
actividade municipal de comprobación e unha vez ditada a Resolución que 
proceda no seu caso sobre a licenza de apertura, practicarase se é o caso, a 
liquidación definitiva correspondente, que será notificada ao suxeito pasivo  

 
IX. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS 

 
Artigo 9.-  
 

Constitúen casos especiais de infracción grave: 
 

c) A apertura de locais sen a obtención da correspondente licenza. 
d) A falsidade dos datos necesarios para a determinación da base impoñible. 
 
Artigo 10.-  

 
No relativo á cualificación de infraccións tributarias e sancións, ademais 

do previsto nesta Ordenanza, estarase ó disposto na Lei Xeral Tributaria e 
demais normativa aplicable. 
 
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 
 
A presente Ordenanza entrará en vigor e comezará a aplicarse no momento da 
súa publicación no BOP. 
 
DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA 
 
Queda derrogada a actual Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por licenza de 
apertura de establecementos. 
 
SEGUNDO.- Acordar a derrogación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por 
licenza de apertura de establecementos do concello de Foz vixente ata a data. 

 
TERCEIRO.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o 
presente acordo provisional, e a redacción dos artigos da nova Ordenanza 
Fiscal, durante o prazo de trinta días hábiles, co fin de que os interesados 
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren 
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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 devandita publicación. 
 

Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará 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 adoptado 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 provincial, sen que entren en 
vigor ata que se leve a cabo a devandita publicación. 

 
 
 

9.-DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE XESTIÓN, LIQUIDACIÓN, 
RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA NA EXCMA. DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE LUGO DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES, IMPOSTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA, TANTO EN PERÍODO VOLUNTARIO COMO EN VÍA 
EXECUTIVA.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Contas, Economía e Facenda en sesión celebrada o día 22 de marzo 
de 2012, que no seu literal indica: 

 
“A Deputación Provincial de Lugo en sesión celebrada o 27/11/2007, aprobou 

as novas bases que rexen a aceptación e asunción, por delegación expresa, de 
competencias en materia de xestión, inspección, e recadación en relación cos tributos, 
prezos públicos e outros ingresos de dereito público, e cuxo contido íntegro 
incorpórase na parte dispositiva desta proposta de ditame e que require, en todo caso, 
para poder acceder ao servizo a delegación en bloque das facultades relativas ao IBI, 
IAE e IVTM. 
 

 Visto o informe da Intervención Municipal do 15 de marzo de 2012. 
 
  Considerando que as citadas bases inclúen como melloras esenciais nas 
condicións que regulan a prestación das facultades delegadas, a minoración do prezo 
do servizo que de acordo ca Base décima pasa a ser do 3 por 100 do principal e dos 
xuros recadados en período voluntario (antes 6 por 100), e do 75 por 100 da recarga 
en período executivo procedentes e os xuros recados neste período (antes 100 por 
100 da recargas, xuros e custes do procedemento), así como a implantación na Base 
decimoprimeira de entregas mensuais a conta equivalentes ao 90 por 100 da 
recadación voluntaria das débedas de notificación colectiva por padrón (antes 
liquidación anual). 
 
  Considerando que a mellora da recadación, sobre todo na fase de executiva, 
dos principais tributos dos que é titular o concello é unha das medidas fundamentais 
que permitirá mellorar a situación financeira da entidade, e que con esta delegación na 
Deputación Provincial pode conseguirse este resultado, mellora esta á que xa se 
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comprometera o pleno municipal ao tratarse dunha das medidas incluídas no Plan de 
Saneamento aprobado no exercicio 2009 aprobado en aplicación do disposto no Real 
Decreto Lei 5/2009. 
 

Considerando que o réxime de anticipos mensuais a conta recollido nas 
bases do convenio coa Deputación melloran de forma ostensible a xestión da 
Tesourería Municipal, actualmente sometida a fortes tensión a curto prazo, por canto 
a nova delegación de facultades vai permitir entregas mensuais  por importe 
aproximado de 124.850,98 €, equivalente ao 90 por 100 da recadación voluntaria no 
ano 2011 dos Impostos que constitúen o obxecto da presente delegación. 
  

Considerando, que en virtude do establecido no artigo 133.2. da C.E. de 1978, 
nos artigos 4.1.b) e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime 
Local, e nos artigos 2. e 12 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a potestade 
tributaria, comprensiva das funcións de xestión, liquidación, inspección e recadación 
dos tributos locais está atribuída as Entidades Locais quedando o seu exercicio 
sometido ao preceptuado na Lei Xeral Tributaria (Lei 58/2003, de 17 de decembro). 
 

Considerando que as referidas funcións son susceptibles de delegación en 
virtude do establecido no artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e 
materializable en convenio de colaboración ao abeiro do establecido nos artigos 13 e 
15 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, sobre delegación de 
competencias e encomenda de xestión entre distintas Administracións Públicas. 
 

Considerando que, de conformidade co establecido no citado artigo 7 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Pleno da corporación é o órgano 
competente para o outorgamento da delegación, sen que sexa susceptible de 
delegación, esta Alcaldía –Presidencia, en virtude da citada disposición, de acordo co 
disposto no artigo 106.3. da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de 
Réxime Local, en cumprimento do establecido no artigo 123.1. do RD 2568/1986, de 
28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das Entidades locais, de conformidade coas bases aprobadas polo 
Pleno da Deputación Provincial de Lugo de data 27 de novembro de 2007, e en virtude 
das competencias establecidas no artigo 21.1.f) da citada Lei 7/1985, do 2 de abril, 
conforme ao ditaminado pola Comisión informativa de asuntos económicos e facenda, 
somete a consideración do Pleno a seguinte PROPOSTA: 
 

PRIMEIRO: Delegar todas as competencias que este Concello ten atribuídas 
en materia de xestión, inspección e recadación, tanto en período voluntario como en 
período executivo, reguladas no vixente texto refundido da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, xa estean atribuídas, directamente, pola propia norma, ou sexan 
asumibles en virtude dos convenios de delegación ou acordos de colaboración que a 
Deputación Provincial puidese celebrar con calquera das Administracións Públicas, 
dos seguintes impostos: 
 
1. Imposto sobre Bens Inmobles. 
2. Imposto sobre Actividades Económicas. 
3. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
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SEGUNDO: Aprobar as seguintes condicións que rexerán a delegación: 
 
1. Réxime Xurídico 
 
  Para o exercicio das competencias delegadas, a Deputación Provincial aterase ao 
disposto nas presentes bases, ao ordenamento xurídico local e demais lexislación 
aplicable de conformidade coa normativa reguladora das facendas locais, así como 
normativa en materia de xestión, inspección e recadación que puidese ditar a Excma. 
Deputación Provincial de Lugo, en uso da potestade regulamentaria prevista no art. 
106.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril. 
 
  A Deputación Provincial, segundo o réxime de competencias dos seus órganos, 
poderá ditar disposicións sobre interpretación ou aplicación da normativa anterior, e 
aprobar os períodos de pagamento de cada un dos tributos. 
 
2. Contido e alcance da delegación 
 
  A delegación de competencias supón que, a Deputación Provincial, asume a 
totalidade de funcións e atribucións, tanto en relación a actuacións materiais, como 
executivas. 
 
  O concello poderá avocar para si, coa conformidade da Deputación Provincial, a 
tramitación de determinados expedientes que, pola súa repercusión económico -social, 
resulte aconsellable. 
 
  Calquera outra actuación do concello no ámbito das competencias delegadas suporía 
un incumprimento das presentes bases. 
 
  En ambos os dous supostos, por parte da Deputación, procederase a formular data 
das liquidacións ou cargos a afectados, e quedará exenta de responsabilidades que 
puidesen producirse no futuro, e sen que poidan ser cursadas de novo para continuar 
o procedemento. 
 
En particular sinálanse como competencia da Deputación: 
-Declaración de insolvencias e créditos incobrables. 
-Actuacións xudiciais en relación a procedementos realizados pola Deputación no 
marco destas bases, e actuacións xudiciais en materia concursal. 
 
3.- Mellora da xestión tributaria dos concellos 
 
  A Excma. Deputación Provincial de Lugo poderá, directamente ou mediante convenio 
con outras administracións públicas, prestar a súa colaboración para a mellora da 
xestión tributaria dos concellos, podendo proceder á contratación, con empresas 
especializadas, de traballos de asistencia técnica, ás condicións da cal poderán 
acollerse os concellos interesados. 
 
4.- Formas de xestión. 
 
  A Deputación Provincial poderá exercer as competencias delegadas a través de 
calquera das formas de xestión de servizos previstos pola Lei. 
 
5. Contías mínimas. 
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  Non se procederá á xestión (liquidación ou recadación) daquelas débedas inferiores 
á contía que se estime ou fixe como insuficiente para a cobertura do custo que a súa 
exacción ou recadación represente, segundo os criterios que estableza o Ministerio de 
Economía e Facenda en desenvolvemento do art. 16 da Lei 47/2003, de 26 de 
novembro, Xeral Orzamentaria, ou norma que a puidese substituír. 
 
  Non obstante poderanse acumular aquelas débedas inferiores á citada contía, 
referidas a un contribuínte e concepto, polo mesmo exercicio económico. 
 
6. Cargos en período executivo. 
 
  Os cargos que realicen os concellos para a súa xestión recadatoria en período 
executivo, haberán de acompañarse dun soporte informático no que se incorporen 
todos os elementos das débedas tributarias. Os devanditos cargos haberán de ser 
remitidos á Deputación Provincial, como tempo máximo, no exercicio seguinte a aquel 
en que se realizara a cobranza en período voluntario. 
 
7. Colaboración dos concellos. 
 
  Os concellos prestarán á Deputación Provincial de Lugo a colaboración que resulte 
necesaria para a boa prestación do servizo. 
 
8. Compensación económica. 
 
  Polo exercicio das funcións delegadas a Excma. Deputación Provincial de Lugo 
percibirá unha compensación económica consistente en: 
 
a) O 3% do principal e dos xuros recadados en período voluntario. 
b) O 75% da recarga en período executivo procedente, e dos xuros recadados neste 
período. 
 
  Estas porcentaxes poderán ser revisados á baixa pola Deputación Provincial, en 
función da evolución dos ingresos e custos do servizo. 
 
9. Entregas a conta. 
 
  A Deputación Provincial realizará entregas mensuais, sen custo para os concellos, a 
conta da recadación en período voluntario das débedas de notificación colectiva por 
padrón, que ha de recadar en cada exercicio, segundo competencias delegadas. 
 
  O importe das entregas a conta calcularase sobre o 90% da recadación, por padróns, 
do exercicio anterior, repartido en 12 mensualidades. 
 
 O importe da recadación do exercicio anterior sobre a que se realizará o cálculo do 90 
% poderase axustar en aqueles importes de liquidacións que modifiquen de forma 
certa o padrón do exercicio no que se realiza o anticipo. 
 
 
10. Liquidacións provisionais e definitiva. 
 
10.1. Liquidación provisional: 
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  A Deputación Provincial, para os efectos informativos, practicará liquidacións 
provisionais coa seguinte periodicidade: 
- Mensual: recadación en período voluntario de padróns. 
-Trimestral: recadación en período voluntario de liquidacións individuais e recadación 
en período executivo. 
 
10.2. Liquidación definitiva: 
  No primeiro trimestre do exercicio seguinte practicarase liquidación anual e definitiva 
e producirase o ingreso do importe definitivo de recadación do que se deducirá: 
 
-O importe das entregas a conta mensuais. 
-Devolucións de ingresos indebidos. 
-A compensación económica a que se refire a base décima pola prestación do servizo. 
-Calquera outro importe que proceda, relacionado coas competencias delegadas. 
 
  En relación a esta liquidación anual, unha vez comunicada ao concello este poderá, 
no prazo dun mes, alegar o que estime pertinente, así como achegar calquera tipo de 
documentación. Transcorrido o prazo sinalado, sen que se presenten alegacións, a 
liquidación anual entenderase definitivamente aprobada. 
 
  Polo Presidente da Deputación, resolverase sobre as alegacións formuladas e sobre 
a aprobación definitiva da liquidación anual. 
 
11. Réxime de vixencia. 
 
1. As presentes bases inician a súa vixencia a partir da súa publicación no Boletín 
Oficial da Provincia e o Diario Oficial de Galicia. Sendo o primeiro ano o da súa 
publicación, e finalizando o 31 de decembro de 2018. 
 
2. O prazo inicial de delegación renovarase, automaticamente, por períodos iguais, se 
ningunha das partes manifesta, expresamente, a súa vontade en contra, mediante 
acordo plenario adoptado, e comunicado cun mínimo dun ano de antelación á data de 
vencemento. 
 
3. Durante a vixencia da delegación, e sen que afecte ao período sinalado nesta, 
calquera concello poderá ampliar o seu contido dentro do marco establecido nestas 
bases, mediante acordo plenario comunicado á Deputación Provincial e producirá 
efecto dende a data da súa publicación no BOP e o DOG. 
 
4. Naqueles supostos, debidamente acreditados, en que existan contratos vixentes, ou 
compromisos ineludibles, adquiridos con anterioridade, entre algún concello e 
terceiros, procederase igualmente segundo as presentes bases, quedando en 
suspenso a efectividade da delegación en relación a aquelas competencias que 
estivesen afectadas polos citados contratos ou acordos, durante a súa vixencia. 
 
5. Estas bases manterán a súa vixencia naqueles supostos de cambios normativos 
que non varíen o réxime de delegación, ou establezan tributos ou outros ingresos 
públicos que substitúan os actuais. 
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6. Calquera concello que se incorpore, con posterioridade, ao réxime de delegación 
destas bases farao por un período de vixencia que finalizará na mesma data que o 
resto de delegacións. 
 
7. De non ser aceptadas estas bases por algún concello, manterase a delegación 
vixente, en réxime de transitoriedade, ata a súa finalización. 
 
12. Procedemento de delegación e aceptación. 
1. A aprobación das presentes bases supón a aceptación da delegación que efectúe 
cada concello, se o acordo municipal se axusta a estas. 
 
2. Cada concello adoptará un acordo, do Pleno, de delegación de competencias, que 
se comunicará á Deputación mediante certificación expedida polo seu secretario. 
 
3. A Deputación e cada un dos concellos delegantes formalizarán o compromiso, de 
delegación e aceptación, mediante a sinatura dun convenio que subscribirán os 
respectivos presidentes. 
 

TERCEIRO: Facultar ao Sr. Alcalde –Presidente para a sinatura do Convenio e 
todos os documentos que se precisen, así como para a execución das actuacións 
necesarias para levar a efecto este acordo. 
 

CUARTO: Dar traslado a Deputación Provincial de Lugo (Servizo de 
Recadación) para a súa aceptación e toma de coñecemento, e a Intervención e 
Tesourería Municipal. 
 

QUINTO: En virtude do disposto no artigo 7 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  o acordo adoptado,  unha vez aceptado será publicado no Boletín Oficial da 
Provincia e no Diario Oficial de Galicia. 
 

Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 
asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado: 
 
 Votos a favor: 3 (PP) 

Abstencións: 5 ( 2, PSdeG-PSOE; 2, UNIFOZ; 1, BNG) 
 

PRIMEIRO: Delegar todas as competencias que este Concello ten 
atribuídas en materia de xestión, inspección e recadación, tanto en período 
voluntario como en período executivo, reguladas no vixente texto refundido da 
Lei Reguladora das Facendas Locais, xa estean atribuídas, directamente, pola 
propia norma, ou sexan asumibles en virtude dos convenios de delegación ou 
acordos de colaboración que a Deputación Provincial puidese celebrar con 
calquera das Administracións Públicas, dos seguintes impostos: 
 
1. Imposto sobre Bens Inmobles. 
2. Imposto sobre Actividades Económicas. 
3. Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
 

SEGUNDO: Aprobar as seguintes condicións que rexerán a delegación 
segundo o literal incluído na proposta 
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TERCEIRO: Facultar ao Sr. Alcalde –Presidente para a sinatura do 
Convenio e todos os documentos que se precisen, así como para a execución 
das actuacións necesarias para levar a efecto este acordo. 
 

CUARTO: Dar traslado a Deputación Provincial de Lugo (Servizo de 
Recadación) para a súa aceptación e toma de coñecemento, e a Intervención e 
Tesourería Municipal. 
 

QUINTO: En virtude do disposto no artigo 7 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo,  o acordo adoptado,  unha vez aceptado,  será publicado no Boletín 
Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia”. 

 
Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 

transcriben en síntese. 
 
Por parte do Sr. Alcalde deféndese o fondo da proposta presentada. 
 
Por parte do Sr. Rivera non se vé clara a proposta porque en Foz hai unha 

oficina de recadación específica xa creada e con persoal e se van a perder miles de 
euros en recadación voluntaria para darllos á Deputación Provincial. A prescripción 
non é real xa que está unha débeda prescrita cando nobn se comunica nada ao 
debedor pero cando se tramita algo non prescribe. Require unha consignación 
orzamentaria primeiro como indica o informe do Interventor e a oficina de compras non 
é necesaria, plantexamento que se manifestou polo Alcalde para destinar a persoal do 
servizo de recadación. 

 
Por parte do voceiro de UNIFOZ indícase que a única ventaxa para o concello 

son os anticipos que fai a Deputación, porque ten coste para o concello, e indica que o 
problema está no concello que non recauda, e afirma que antes de dar este paso hai 
que reorganizar ao personal, e anque a maioria de concellos teñen a recadación 
delegada en Foz é diferente. 

 
Por parte do voceiro do BNG indícase que  está claramente en contra porque 

hai un servizo de recadación, porque o concello non sae gañando senon que ten que 
pagar, ademáis afirma que a RPT está recentemente aprobada e agora habería que 
rebaixarlles o salario aos traballadores do servizo de recadación, hai perda de decisión 
do concello, deberíase de funcionar coa via executiva porque se están a perder moitos 
cartos, e debería de ser unha das medidas do plan de axuste, ademáis de ser moi 
grave e estar penado o deixar de recadar. Propón adiantar algún tributo a primeiros de 
ano e que funcione a vía de apremio. 

 
O Sr. Alcalde indica que se contradicen cando se dice que é un bo servizo o de 

recadación e ao mesmo tempo díse que se están deixando de cobrar miles de euros 
na vía executiva que non funciona porque non é suficiente o persoal que hai. Os 
costes non son un problema porque se recadaría moito máis e cos anticipos elimínase 
a operación de tesourería que ten costes. Indica que é o único concello da Mariña con 
recadación propia 

 
O Sr. Rivera di que este tema preparouse moi rápido e que débese de 

profundizar no asunto.   
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O voceiro de UNIFOZ insiste en que primeiro hai que reestructurar o servizo de 
recadacion coa revisión de salarios que corresponda. 

 
O Alcalde indica que durante o primeiro ano as tres persoas do servizo terán 

que adicarse ao traspaso de datos e a data de agora era para incluir este ano a 
recadación do IBI  e o IAE deste exorcizo. 

 
O BNG indica que non ve necesario o incremento de persoal. 
 
O PSOE afirma que débese de deixar encima da mesa pero que o voto sería 

hoxe en día votar en contra.  
 
Unha vez rematado o turno de debate, acordase deixar o expediente enriba 

da mesa, procedéndose a continuación á votación, obténdose o seguinte resultado: 
 

- Votos a favor: 12 ( 5, PP; 4, PSOE; 3, UNIFOZ) 
- Votos en contra: 1 (BNG) 

 
 
 
 
10.-DETERMINACIÓN PLENARIA DOS CRITERIOS XERAIS DE REPARTO 
INDIVIDUALIZADO DO COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Contas, Economía e Facenda en sesión celebrada o día 22 de marzo 
de 2012, que no seu literal indica: 

 
“Determinado legalmente como un dos complementos retributivos a incluír na 

nómina de persoal o complemento de produtividade. 
 

Considerando que é competencia do Pleno da corporación a determinación dos 
criterios xerais de reparto individualizado do complemento de produtividade dos 
funcionarios do concello de Foz, de acordo co establecido no artigo 5 do Real Decreto 
861/1986, de 25 de abril, polo que se establece o Réxime das Retribucións dos 
Funcionarios de Administración Local. 
 

Celebrada mesa de negociación sindical o día 27/01/2012 e o 3/02/2012 e 
asamblea de traballadores públicos municipais en concreto o que se refire ós acordos 
establecidos con respecto ás retribucións complementarias do persoal funcionario. 
 

Tendo en conta o importe global anual da masa salarial destinada a retribuír o 
Complemento de Produtividade; dentro dos créditos dispoñibles, se leva a cabo a 
distribución mensual para os traballadores que reúnen os requisitos establecidos para 
a percepción do complemento retributivo de referencia. 

 
Considerando que o complemento de produtividade, establecido no art. 23.3.c) 

da Lei 30/1984, do 2 de agosto de Medidas para a Reforma da Función Pública 
(LRFP), ven regulado para os funcionarios locais no art. 5 do Real Decreto 861/1986, 
do 25 de abril e está destinado a retribuír «o especial rendemento, a actividade 
extraordinaria e o interese ou iniciativa con que o funcionario desempeña o seu 
traballo» (apartado 1); 
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Considerando que para o caso da produtividade, a súa apreciación deberá 

realizarse en función de circunstancias obxectivas relacionadas directamente co 
desempeño do posto de traballo e obxectivos fixados a este (apartado 2); 
 

Considerando que as contías que por tal complemento se asignen durante un 
período determinado non xera ningún dereito no funcionario a continuar percibíndoas 
en períodos sucesivos (apartado 3); 
 

Considerando que será de coñecemento público tanto para os demais 
funcionarios coma para os representantes sindicais (apartado 4); 
 

Considerando que corresponde ao Pleno da Corporación a fixación no 
Presuposto do crédito global destinado a este complemento (apartado 5); 
 

Considerando que corresponde ao Alcalde a asignación individualizada a cada 
funcionario, de acordo cos criterios que, no seu caso, establecera o Pleno (apartado 
6); 
 

Considerando que se debe ter en conta que o crédito global destinado a este 
complemento non pode exceder do 30 por 100 da cantidade que resulte de restar, da 
masa retributiva global presupostada para os funcionarios, o que a estes correspondan 
por retribucións básicas e complemento de destino (art. 7 do citado Real Decreto 
861/1986). 
 

Á vista do anterior, o complemento de produtividade é unha retribución de 
carácter subxectivo ou individual que implica a valoración diferenciada do traballo de 
cada funcionario; así non existe dereito do funcionario a percibir tal complemento, nin 
a que a súa contía se manteña indefinidamente, nin a súa percepción crea dereito 
adquirido algún. 
 

Polo anteriormente exposto, e baseándose na competencia de alcaldía de 
Xefatura superior do persoal, regulada no artigo 21.1 H) da Lei 7/1985 do 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local, e atendendo ó anteriormente establecido 
segundo regulación vixente contida na Lei 30/1984, do 2 de agosto de Medidas para a 
Reforma da Función Pública (LRFP), e no art. 5.6 do Real Decreto 861/1986, do 25 de 
abril. 
 

Considerando o establecido na Lei 7/2007 de 12 de abril do Estatuto Básico do 
Empregado público e no Decreto lexislativo 1/2008 de 13 de marzo polo que se aproba 
o texto refundido da Lei de función pública de Galicia. 
 

Propoño para a súa consideración polo Pleno corporativo a cantidade global de 
reparto así como os criterios de reparto individualizado do complemento de 
produtividade para os funcionarios ao servizo desta administración local, en 
consonancia cos establecidos no artigo 37 do convenio do persoal laboral do concello 
de Foz en vigor, conforme ao literal do acordo asinado o 2 de marzo de 2012 entre 
esta Alcaldía e o comité de empresa sobre acordos de persoal para o ano 2012: 
 
COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE. 
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 O complemento de produtividade remunerará o especial rendemento e a 
actividade extraordinaria, o interese e iniciativa ou esforzo con que o traballador/a 
desempeña as súas funcións, así como os resultados obtidos. 

 
Que a cantidade global a distribuir trimestralmente para o persoal funcionario e 

laboral en concepto de productividade para o ano 2012 sexa de 33.000,00 euros 
anuais e o seu reparto individualizado levarase a cabo conforme ao seguintes criterios:   
 
a) Competencia práctica: Valorando a capacidade manifestada na realización das 
tarefas propias do posto de traballo e o grado de fiabilidade que merece no seu 
desempeño. 
 
b) Colaboración: Valorando a disposición para cumprir normas ou aceptar suxestións e 
indicacións, así como a maneira de relacionarse no posto de traballo. 
 
c) Dirección: Valorando a capacidade de organizar os servizos baixo a súa 
dependencia, así como a capacidade de propor suxestións e indicacións. 
 
d) Responsabilidade: Valorando a capacidade de asumir e levar a cabo as tarefas 
encomendadas e de aceptar como propios os resultados do traballo. 
 
e) Volume de traballo: Valorando a cantidade de tarefas e actividades que se realizan, 
así como a rapidez en executalas. 
 
f) Iniciativa: Valorando a capacidade para dar resposta as esixencias do posto de 
traballo, tanto as habituais como as novas e imprevistas, así como de tomar decisións 
ou elixir entre diferentes opcións. 
 
g) Cumprimento dos obxectivos: Valorando as tarefas executadas, grado de 
cumprimento dos obxectivos e porcentaxe de execución dos créditos orzamentarios 
asignados. 
 
h) Acumulación temporal de funcións: Valorando o desempeño temporal de funcións 
distintas non asignadas ao posto de traballo. 
 
 Para a valoración destes factores o xefe inmediato de cada traballador ou, no 
seu defecto, o Secretario para os traballadores que están adscritos ou dependan de 
Secretaría e o Interventor para os que están adscritos a área de intervención, emitirán 
un informe no que se avaliarán ditos factores como satisfactorios ou non satisfactorios. 
 
 Corresponderalle a Alcaldía a valoración destes factores no caso dos 
traballadores da súa dependencia, no caso dos funcionarios con habilitación de 
carácter estatal e no caso de persoal eventual. 
 
 A asignación individualizada deste complemento corresponderá a Alcaldía 
dentro dos límites máximos fixados polo Pleno. 
 
 En calquera caso, con carácter previo a resolución de outorgamento deste 
complemento darase coñecemento aos representantes do persoal. 
 

Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 
asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado: 
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 Votos a favor: 3 (PP) 

Abstencións: 5 ( 2, PSdeG-PSOE; 2, UNIFOZ; !, BNG) 
 
 O complemento de produtividade remunerará o especial rendemento e a 
actividade extraordinaria, o interese e iniciativa ou esforzo con que o 
traballador/a desempeña as súas funcións, así como os resultados obtidos. 
 

Que a cantidade global a distribuir trimestralmente para o persoal 
funcionario e laboral en concepto de productividade para o ano 2012 sexa de 
33.000,00 euros anuais e o seu reparto individualizado levarase a cabo conforme 
ao seguintes criterios:   
 
a) Competencia práctica: Valorando a capacidade manifestada na realización das 
tarefas propias do posto de traballo e o grado de fiabilidade que merece no seu 
desempeño. 
 
b) Colaboración: Valorando a disposición para cumprir normas ou aceptar 
suxestións e indicacións, así como a maneira de relacionarse no posto de 
traballo. 
 
c) Dirección: Valorando a capacidade de organizar os servizos baixo a súa 
dependencia, así como a capacidade de propor suxestións e indicacións. 
 
d) Responsabilidade: Valorando a capacidade de asumir e levar a cabo as 
tarefas encomendadas e de aceptar como propios os resultados do traballo. 
 
e) Volume de traballo: Valorando a cantidade de tarefas e actividades que se 
realizan, así como a rapidez en executalas. 
 
f) Iniciativa: Valorando a capacidade para dar resposta as esixencias do posto de 
traballo, tanto as habituais como as novas e imprevistas, así como de tomar 
decisións ou elixir entre diferentes opcións. 
 
g) Cumprimento dos obxectivos: Valorando as tarefas executadas, grado de 
cumprimento dos obxectivos e porcentaxe de execución dos créditos 
orzamentarios asignados. 
 
h) Acumulación temporal de funcións: Valorando o desempeño temporal de 
funcións distintas non asignadas ao posto de traballo. 
 
 Para a valoración destes factores o xefe inmediato de cada traballador ou, 
no seu defecto, o Secretario para os traballadores que están adscritos ou 
dependan de Secretaría e o Interventor para os que están adscritos a área de 
intervención, emitirán un informe no que se avaliarán ditos factores como 
satisfactorios ou non satisfactorios. 
 
 Corresponderalle a Alcaldía a valoración destes factores no caso dos 
traballadores da súa dependencia, no caso dos funcionarios con habilitación de 
carácter estatal e no caso de persoal eventual. 
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 A asignación individualizada deste complemento corresponderá a 
Alcaldía dentro dos límites máximos fixados polo Pleno. 
 
 En calquera caso, con carácter previo a resolución de outorgamento 
deste complemento darase coñecemento aos representantes do persoal”. 
 

Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 
transcriben en síntese. 

 
Por parte do Sr. Alcalde deféndese o fondo da proposta presentada. 
 
Por parte do Sr Rivera do partido socialista indícase que se está a dar unha 

versión distinta da dada na Comisión informativa, e pregunta se esto estaba falado con 
todos os representantes dos traballadores, pero que en todo caso o PSOE  non está 
de acordo cos recortes dos dereitos dos traballadores, e afirma que a merma de 
salarios dos funcionarios deberíase de compensar cunha merma do salario do Alcalde. 
Esta productividade ten como fin a compensación dos bienios dos laborales cos 
trienios dos  funcionarios, pero baixala sería unha merma  de dereitos dos 
traballadores.  

 
O voceiro de UNIFOZ quere deixar claro que esta proposta de alcaldía non 

requiere consenso cos traballadores e podería traerse directamente a proposta. O 
documento ven asinado polos representantes dos traballadores e se lles dixo que se 
lles ia a subir o incremento para 2012 da RPT, e cando se acepta unha acéptase a 
outra e que haxa un importe menor non quere decir que cada un dos traballadores 
vaian a cobrar menos será conforme a súa productividade non traballo 

 
O voceiro do BNG indica que o reparto fíxose de xeito subxetivo e houbo 

traballadores que non coñecían os recortes que ían sufrir. A RPT non ten que ver 
porque débese de subir xa que hai un acordo que hai que cumplir, e outra cousa é a 
productividade. 100 euros menos que é o que implica por traballador nun salario de 
1000 euros é moito, e sempre se acude aos obreiros que en 2 anos levan perdido o 
15-20 % da súa capacidade salarial e non se pode quitar máis. 

 
O voceiro do PSOE dí que a RPT é unha cuestión pechada e non debe de 

vincularse a nada, xa que os traballadores aceptaron para favorecer ao concello que 
se dilatara o incremento aprobado na RPT, polo que o seu grupo está radicalmente en 
contra. 

 
O Sr. Alcalde por alusións intervén para indicar que a RPT e a suba deste ano 

contradí a Lei de orzamentos xerais do Estado. E que aquí se fixo con negociación cos 
representantes dos traballadores e cos propios traballadores. Neste momento o Sr. 
Rivera interrumpe ao Sr. Alcalde na súa intervención o que motivo unha primeira 
chamada ao orde ao concelleiro. 

 
O voceiro de UNIFOZ indica que neste acordo se trata de regular a cantidade 

global e os criterios de reparto que para funcionarios non había. 
 
O voceiro BNG inidica que hai máis de un traballador que non estaba 

informado ou non sabía ou non entendeu o que estabase a tratar 
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Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do 
asunto obténdose o seguinte resultado: 

 
- Votos a favor: 8 ( 5, PP; 3, UNIFOZ) 
- Votos en contra: 5 ( 4, PSOE; 1, BNG) 

 
Resultando aprobado o seguinte acordo: 
 

 -O complemento de produtividade remunerará o especial rendemento e a 
actividade extraordinaria, o interese e iniciativa ou esforzo con que o 
traballador/a desempeña as súas funcións, así como os resultados obtidos. 
 

Que a cantidade global a distribuir trimestralmente para o persoal 
funcionario e laboral en concepto de productividade para o ano 2012 sexa de 
33.000,00 euros anuais e o seu reparto individualizado levarase a cabo conforme 
ao seguintes criterios:   
 
a) Competencia práctica: Valorando a capacidade manifestada na realización das 
tarefas propias do posto de traballo e o grado de fiabilidade que merece no seu 
desempeño. 
 
b) Colaboración: Valorando a disposición para cumprir normas ou aceptar 
suxestións e indicacións, así como a maneira de relacionarse no posto de 
traballo. 
 
c) Dirección: Valorando a capacidade de organizar os servizos baixo a súa 
dependencia, así como a capacidade de propor suxestións e indicacións. 
 
d) Responsabilidade: Valorando a capacidade de asumir e levar a cabo as 
tarefas encomendadas e de aceptar como propios os resultados do traballo. 
 
e) Volume de traballo: Valorando a cantidade de tarefas e actividades que se 
realizan, así como a rapidez en executalas. 
 
f) Iniciativa: Valorando a capacidade para dar resposta as esixencias do posto de 
traballo, tanto as habituais como as novas e imprevistas, así como de tomar 
decisións ou elixir entre diferentes opcións. 
 
g) Cumprimento dos obxectivos: Valorando as tarefas executadas, grado de 
cumprimento dos obxectivos e porcentaxe de execución dos créditos 
orzamentarios asignados. 
 
h) Acumulación temporal de funcións: Valorando o desempeño temporal de 
funcións distintas non asignadas ao posto de traballo. 
 
 Para a valoración destes factores o xefe inmediato de cada traballador ou, 
no seu defecto, o Secretario para os traballadores que están adscritos ou 
dependan de Secretaría e o Interventor para os que están adscritos a área de 
intervención, emitirán un informe no que se avaliarán ditos factores como 
satisfactorios ou non satisfactorios. 
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 Corresponderalle a Alcaldía a valoración destes factores no caso dos 
traballadores da súa dependencia, no caso dos funcionarios con habilitación de 
carácter estatal e no caso de persoal eventual. 
 
 A asignación individualizada deste complemento corresponderá a 
Alcaldía dentro dos límites máximos fixados polo Pleno. 
 

En calquera caso, con carácter previo a resolución de outorgamento 
deste complemento darase coñecemento aos representantes do persoal. 
 
 
11.-DACIÓN DE CONTA DA RELACIÓN CERTIFICADA DE OBRIGAS PENDENTES 
DE PAGO DE ACORDO CON REAL DECRETO LEI 4/2012.- 
 
Por Secretaría dáse conta da certificación emitida polo Interventor Municipal en data 
14 de marzo de 2012 de obrigas pendentes de pago de acordo con Real Decreto Lei 
4/2012, que no seu teor literal dí: 
 

“Don Luís Ramón Vázquez Parga, Interventor del Ayuntamiento de Foz (Lugo), 
 

CERTIFICO 
 

La siguiente relación de obligaciones pendientes de pago que cumplen los requisitos 
establecidos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se 
determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un 

mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y 
disposición adicional tercera del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea 
el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, que figuran en esta intervención a 
disposición del que subscribe a fecha de emisión del presente certificado, en cumplimiento de 
la obligación de suministro de información de las entidades locales establecida en el artículo 
3 del citado Real-Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero: 

 
Nº Factura Dni/Cif Importe Nombre del Tercero Fecha de Registro Contabilización Ejercicio contab. 

01/057920 A15149271 9.876,60 € ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. 04/04/2011 P 2011 

Q6/2011 9716848S 7,64 € ADOLFO CASTAÑEDA CHAMORRO 21/02/2011 P 2011 

8/2011 9716848S 40,78 € ADOLFO CASTAÑEDA CHAMORRO 12/05/2011 P 2011 

3 34884600V 146,00 € ADRIAN PERNAS RAMOS 23/05/2011 P 2011 

26323/2011 B15404965 81,24 € ALFONSO CAMPOS, S.L. 07/07/2011 P 2011 

4761/01 A36005718 1,62 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 18/04/2011 P 2011 

4760/01 A36005718 29,25 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 18/04/2011 P 2011 

5847/01 A36005718 106,98 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 12/05/2011 P 2011 

90125/01 A36005718 2,67 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 23/05/2011 P 2011 

90127/01 A36005718 5,44 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 23/05/2011 P 2011 

90123/01 A36005718 245,58 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 23/05/2011 P 2011 

7275/01 A36005718 131,81 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 30/05/2011 P 2011 

7276/01 A36005718 95,44 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 30/05/2011 P 2011 

10852/01 A36005718 27,40 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 31/05/2011 P 2011 

11919/01 A36005718 127,58 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 07/07/2011 P 2011 

12472/01 A36005718 27,38 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 07/07/2011 P 2011 

16357/01 A36005718 173,41 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 25/08/2011 P 2011 

19337/01 A36005718 55,77 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 07/09/2011 P 2011 

19862/01 A36005718 46,28 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 07/09/2011 P 2011 

18332/01 A36005718 51,67 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 07/09/2011 P 2011 

22127/01 A36005718 39,51 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 06/10/2011 C 2011 

22624/01 A36005718 69,25 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 06/10/2011 C 2011 

21496/01 A36005718 48,03 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 06/10/2011 C 2011 

30173/01 A36005718 131,85 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 19/12/2011 C 2011 
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27607/01 A36005718 124,80 € ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. 19/12/2011 C 2011 

2000047 B27235381 35,40 € ALQUIOURO S.L. 23/02/2011 P 2011 

2000080 B27235381 177,00 € ALQUIOURO S.L. 11/03/2011 P 2011 

2000108 B27235381 177,00 € ALQUIOURO S.L. 04/04/2011 P 2011 

2000093 B27235381 35,40 € ALQUIOURO S.L. 04/04/2011 P 2011 

2000138 B27235381 177,00 € ALQUIOURO S.L. 13/04/2011 P 2011 

2000148 B27235381 35,40 € ALQUIOURO S.L. 12/05/2011 P 2011 

2000162 B27235381 177,00 € ALQUIOURO S.L. 12/05/2011 P 2011 

2000190 B27235381 35,40 € ALQUIOURO S.L. 30/05/2011 P 2011 

2000206 B27235381 177,00 € ALQUIOURO S.L. 30/05/2011 P 2011 

2000232 B27235381 177,00 € ALQUIOURO S.L. 14/06/2011 P 2011 

2000252 B27235381 35,40 € ALQUIOURO S.L. 27/06/2011 P 2011 

2000295 B27235381 236,00 € ALQUIOURO S.L. 13/07/2011 P 2011 

1000891 B27235381 177,00 € ALQUIOURO S.L. 08/10/2010 P 2011 

4/11 77595022Z 388,31 € ANA BELEN BARREIRA OURAL 25/08/2011 P 2011 

1 33839950G 255,00 € ANGEL CAO PEREZ 06/10/2011 C 2011 

17000111 33858423P 351,70 € ANGELES PIÑEIRO BASANTA 07/09/2011 C 2011 

411031924 B15044357 708,00 € APPLUS NORCONTROL, S.L.U 07/09/2011 P 2011 

411054320 B15044357 88,50 € APPLUS NORCONTROL, S.L.U 02/12/2011 C 2011 

2011 020 B70206008 845,00 € ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L. 08/04/2011 P 2011 

2011 066 B70206008 1.260,00 € ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L. 13/10/2011 P 2011 

11/478 B15656580 642,33 € ARUMIA,S.L.L. 21/06/2011 P 2011 

11/737 B15656580 642,33 € ARUMIA,S.L.L. 22/09/2011 C 2011 

11/1025 B15656580 642,33 € ARUMIA,S.L.L. 16/12/2011 C 2011 

144723 A36650992 41,65 € ASCENSORES ENOR, S.A. 04/04/2011 P 2011 

534086 A36650992 439,38 € ASCENSORES ENOR, S.A. 13/04/2011 P 2011 

534048 A36650992 370,07 € ASCENSORES ENOR, S.A. 13/04/2011 P 2011 

559805 A36650992 439,38 € ASCENSORES ENOR, S.A. 07/07/2011 P 2011 

559768 A36650992 370,07 € ASCENSORES ENOR, S.A. 07/07/2011 P 2011 

150302 A36650992 41,65 € ASCENSORES ENOR, S.A. 25/08/2011 P 2011 

151815 A36650992 41,65 € ASCENSORES ENOR, S.A. 04/10/2011 P 2011 

585738 A36650992 439,38 € ASCENSORES ENOR, S.A. 14/10/2011 P 2011 

156270 A36650992 181,81 € ASCENSORES ENOR, S.A. 31/12/2011 P 2011 

155871 A36650992 139,59 € ASCENSORES ENOR, S.A. 31/12/2011 P 2011 

151810 A36650992 90,48 € ASCENSORES ENOR, S.A. 04/10/2011 C 2011 

585701 A36650992 370,07 € ASCENSORES ENOR, S.A. 14/10/2011 C 2011 

154471 A36650992 64,43 € ASCENSORES ENOR, S.A. 28/11/2011 C 2011 

71635 A28161396 88,50 € ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL,S.A.E. 31/12/2011 P 2011 

15 G27316397 800,00 € ASOC.MUSICO CULTURAL RONDALLA 03/11/2011 C 2011 

1 G27255728 472,00 € ASOC.VECIÑOS SAN XULIAN DE 11/11/2011 C 2011 

10 G27015668 500,00 € ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DO XUNCO 18/10/2011 P 2011 

30 G27234806 800,00 € ASOCIACION FOLCLORICO CULTURAL A 03/11/2011 C 2011 

15 G70056965 1.500,00 € ASOCIACION MUSICO CULTURAL "LOS ZARES" 07/09/2011 P 2011 

17 G27417583 300,00 € ASOCIACION PENINSULA DA PAZ 07/09/2011 P 2011 

5 76548232T 268,00 € AUGUSTO ERNAO LEAL 31/12/2011 C 2011 

1173 A50878842 1.461,95 € AULOCE, S.A. (ESPUBLICO) 28/04/2011 P 2011 

195 B27113372 162,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ 31/12/2011 C 2011 

194 B27113372 216,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ 31/12/2011 C 2011 

28 B27113372 216,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 08/04/2011 P 2011 

25 B27113372 162,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 08/04/2011 P 2011 

44 B27113372 1.026,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 12/04/2011 P 2011 

42 B27113372 432,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 12/04/2011 P 2011 

61 B27113372 1.134,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 20/05/2011 P 2011 

66 B27113372 702,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 30/05/2011 P 2011 

63 B27113372 3.510,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 30/05/2011 P 2011 

85 B27113372 216,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 23/06/2011 P 2011 

96 B27113372 378,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 07/07/2011 P 2011 

105 B27113372 199,80 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 25/08/2011 P 2011 

112 B27113372 302,40 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 25/08/2011 P 2011 



 

 Concello de Foz (Lugo)   Teléfonos: 982 14 00 27 
 CIF: P2701900I     982 14 02 21 

 Avda. Álvaro Cunqueiro, 24    Fax: 982 14 16 00 
  27780 FOZ (Lugo)       

 
115 B27113372 972,00 € AUTOCARES RODRIGUEZ DOMINGUEZ,S.L. 07/09/2011 P 2011 

93/11 B32317547 354,18 € AUTOMATISMO Y CONTROL DE 03/11/2011 C 2011 

104/11 B32317547 354,18 € AUTOMATISMO Y CONTROL DE 22/12/2011 C 2011 

115/11 B32317547 354,18 € AUTOMATISMO Y CONTROL DE 22/12/2011 C 2011 

126/11 B32317547 354,18 € AUTOMATISMO Y CONTROL DE 31/12/2011 C 2011 

26/11 B32317547 354,18 € AUTOMATISMO Y CONTROL DE TRAFICO,S.L. 25/04/2011 P 2011 

37/11 B32317547 354,18 € AUTOMATISMO Y CONTROL DE TRAFICO,S.L. 25/08/2011 P 2011 

48/11 B32317547 354,18 € AUTOMATISMO Y CONTROL DE TRAFICO,S.L. 25/08/2011 P 2011 

59/11 B32317547 354,18 € AUTOMATISMO Y CONTROL DE TRAFICO,S.L. 25/08/2011 P 2011 

71/11 B32317547 354,18 € AUTOMATISMO Y CONTROL DE TRAFICO,S.L. 03/11/2011 P 2011 

82/11 B32317547 354,18 € AUTOMATISMO Y CONTROL DE TRAFICO,S.L. 03/11/2011 P 2011 

OR7/923 B27307388 310,50 € BAHIA CULTURA E OCIO, S.L. 21/06/2011 P 2011 

939 B27307388 600,00 € BAHIA CULTURA E OCIO, S.L. 18/07/2011 P 2011 

01/000043 B27025709 48,78 € BAHIA,S.L. 21/02/2011 P 2011 

01/000256 B27025709 326,90 € BAHIA,S.L. 04/04/2011 P 2011 

01/000264 B27025709 408,29 € BAHIA,S.L. 04/04/2011 P 2011 

01/000303 B27025709 150,57 € BAHIA,S.L. 04/04/2011 P 2011 

01/000321 B27025709 256,27 € BAHIA,S.L. 08/04/2011 P 2011 

01/000465 B27025709 260,64 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000466 B27025709 60,01 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000467 B27025709 87,41 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000468 B27025709 173,65 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000469 B27025709 59,57 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000470 B27025709 14,97 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000472 B27025709 113,59 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000473 B27025709 260,07 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000474 B27025709 615,37 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000475 B27025709 14,70 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000476 B27025709 104,03 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000477 B27025709 88,15 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000422 B27025709 15,60 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000421 B27025709 394,17 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000420 B27025709 154,11 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000419 B27025709 33,83 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000418 B27025709 64,62 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000417 B27025709 35,40 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000416 B27025709 11,56 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000415 B27025709 122,81 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000414 B27025709 243,38 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000413 B27025709 72,91 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000412 B27025709 32,85 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000411 B27025709 381,49 € BAHIA,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/000560 B27025709 105,37 € BAHIA,S.L. 30/05/2011 P 2011 

01/000561 B27025709 406,14 € BAHIA,S.L. 30/05/2011 P 2011 

01/000562 B27025709 39,41 € BAHIA,S.L. 30/05/2011 P 2011 

01/000563 B27025709 813,50 € BAHIA,S.L. 30/05/2011 P 2011 

01/000566 B27025709 42,48 € BAHIA,S.L. 30/05/2011 P 2011 

01/000567 B27025709 165,18 € BAHIA,S.L. 30/05/2011 P 2011 

01/000568 B27025709 105,27 € BAHIA,S.L. 30/05/2011 P 2011 

01/000569 B27025709 88,75 € BAHIA,S.L. 30/05/2011 P 2011 

01/612 B27025709 208,06 € BAHIA,S.L. 13/06/2011 P 2011 

01/611 B27025709 14,16 € BAHIA,S.L. 13/06/2011 P 2011 

01/000610 B27025709 368,17 € BAHIA,S.L. 13/06/2011 P 2011 

01/000609 B27025709 165,26 € BAHIA,S.L. 13/06/2011 P 2011 

01/000608 B27025709 189,22 € BAHIA,S.L. 13/06/2011 P 2011 

01/000607 B27025709 141,73 € BAHIA,S.L. 13/06/2011 P 2011 

01/000606 B27025709 191,12 € BAHIA,S.L. 13/06/2011 P 2011 

01/000605 B27025709 553,88 € BAHIA,S.L. 13/06/2011 P 2011 

01/000721 B27025709 133,10 € BAHIA,S.L. 23/06/2011 P 2011 
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01/000722 B27025709 70,80 € BAHIA,S.L. 23/06/2011 P 2011 

01/000723 B27025709 340,03 € BAHIA,S.L. 23/06/2011 P 2011 

01/000775 B27025709 3,60 € BAHIA,S.L. 13/07/2011 P 2011 

01/000774 B27025709 595,20 € BAHIA,S.L. 13/07/2011 P 2011 

01/000773 B27025709 27,25 € BAHIA,S.L. 13/07/2011 P 2011 

01/000772 B27025709 1.043,92 € BAHIA,S.L. 13/07/2011 P 2011 

01/000771 B27025709 28,79 € BAHIA,S.L. 13/07/2011 P 2011 

01/000770 B27025709 133,78 € BAHIA,S.L. 13/07/2011 P 2011 

01/000769 B27025709 12,33 € BAHIA,S.L. 13/07/2011 P 2011 

01/000877 B27025709 90,41 € BAHIA,S.L. 25/08/2011 P 2011 

01/000878 B27025709 61,36 € BAHIA,S.L. 25/08/2011 P 2011 

01/000879 B27025709 63,66 € BAHIA,S.L. 25/08/2011 P 2011 

01/000880 B27025709 20,30 € BAHIA,S.L. 25/08/2011 P 2011 

01/000881 B27025709 459,15 € BAHIA,S.L. 25/08/2011 P 2011 

01/000882 B27025709 74,08 € BAHIA,S.L. 25/08/2011 P 2011 

01/000883 B27025709 11,80 € BAHIA,S.L. 25/08/2011 P 2011 

01/000884 B27025709 54,76 € BAHIA,S.L. 25/08/2011 P 2011 

01/000885 B27025709 344,09 € BAHIA,S.L. 25/08/2011 P 2011 

01/000886 B27025709 70,80 € BAHIA,S.L. 25/08/2011 P 2011 

01/000919 B27025709 40,66 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/000920 B27025709 42,36 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/000921 B27025709 257,88 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/000922 B27025709 188,80 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/000925 B27025709 640,54 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/000924 B27025709 8,97 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/000925 B27025709 2,83 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/000927 B27025709 666,25 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/001037 B27025709 38,30 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/001035 B27025709 32,76 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/001036 B27025709 9,68 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/001034 B27025709 47,02 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/001039 B27025709 453,57 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 P 2011 

01/001079 B27025709 88,26 € BAHIA,S.L. 12/09/2011 P 2011 

01/001075 B27025709 19,49 € BAHIA,S.L. 12/09/2011 P 2011 

01/001074 B27025709 35,49 € BAHIA,S.L. 12/09/2011 P 2011 

01/001073 B27025709 11,40 € BAHIA,S.L. 12/09/2011 P 2011 

01/001175 B27025709 10,62 € BAHIA,S.L. 22/09/2011 P 2011 

01/001171 B27025709 35,40 € BAHIA,S.L. 22/09/2011 P 2011 

01/001170 B27025709 35,36 € BAHIA,S.L. 22/09/2011 P 2011 

01/001168 B27025709 28,32 € BAHIA,S.L. 22/09/2011 P 2011 

01/001167 B27025709 29,74 € BAHIA,S.L. 22/09/2011 P 2011 

01/001306 B27025709 352,62 € BAHIA,S.L. 03/11/2011 P 2011 

01/001438 B27025709 619,50 € BAHIA,S.L. 02/12/2011 P 2011 

01/001578 B27025709 479,88 € BAHIA,S.L. 18/11/2010 C 2011 

01/872 B27025709 88,16 € BAHIA,S.L. 12/07/2010 C 2011 

01/000926 B27025709 128,83 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 C 2011 

01/001038 B27025709 153,47 € BAHIA,S.L. 07/09/2011 C 2011 

01/001077 B27025709 163,82 € BAHIA,S.L. 12/09/2011 C 2011 

01/001076 B27025709 70,72 € BAHIA,S.L. 12/09/2011 C 2011 

01/001164 B27025709 644,17 € BAHIA,S.L. 22/09/2011 C 2011 

01/001174 B27025709 161,18 € BAHIA,S.L. 22/09/2011 C 2011 

01/001173 B27025709 75,27 € BAHIA,S.L. 22/09/2011 C 2011 

01/001172 B27025709 46,67 € BAHIA,S.L. 22/09/2011 C 2011 

01/001169 B27025709 423,58 € BAHIA,S.L. 22/09/2011 C 2011 

01/001216 B27025709 38,59 € BAHIA,S.L. 13/10/2011 C 2011 

01/001215 B27025709 52,57 € BAHIA,S.L. 13/10/2011 C 2011 

01/001214 B27025709 14,87 € BAHIA,S.L. 13/10/2011 C 2011 

01/001213 B27025709 21,48 € BAHIA,S.L. 13/10/2011 C 2011 

01/001212 B27025709 33,31 € BAHIA,S.L. 13/10/2011 C 2011 
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01/001211 B27025709 96,52 € BAHIA,S.L. 13/10/2011 C 2011 

01/001210 B27025709 3,19 € BAHIA,S.L. 13/10/2011 C 2011 

01/1347 B27025709 8,43 € BAHIA,S.L. 11/11/2011 C 2011 

01/1346 B27025709 69,12 € BAHIA,S.L. 11/11/2011 C 2011 

01/1345 B27025709 216,67 € BAHIA,S.L. 11/11/2011 C 2011 

01/1344 B27025709 86,82 € BAHIA,S.L. 11/11/2011 C 2011 

01/1343 B27025709 87,33 € BAHIA,S.L. 11/11/2011 C 2011 

01/1342 B27025709 159,30 € BAHIA,S.L. 11/11/2011 C 2011 

01/1341 B27025709 117,53 € BAHIA,S.L. 11/11/2011 C 2011 

01/001430 B27025709 79,65 € BAHIA,S.L. 28/11/2011 C 2011 

01/001431 B27025709 70,69 € BAHIA,S.L. 28/11/2011 C 2011 

01/001432 B27025709 139,43 € BAHIA,S.L. 28/11/2011 C 2011 

01/001433 B27025709 45,49 € BAHIA,S.L. 28/11/2011 C 2011 

01/001434 B27025709 23,90 € BAHIA,S.L. 28/11/2011 C 2011 

01/001435 B27025709 28,32 € BAHIA,S.L. 28/11/2011 C 2011 

01/001436 B27025709 4,25 € BAHIA,S.L. 28/11/2011 C 2011 

01/001437 B27025709 156,04 € BAHIA,S.L. 28/11/2011 C 2011 

01/001428 B27025709 35,40 € BAHIA,S.L. 28/11/2011 C 2011 

01/001429 B27025709 125,80 € BAHIA,S.L. 28/11/2011 C 2011 

01/001467 B27025709 92,04 € BAHIA,S.L. 02/12/2011 C 2011 

01/001474 B27025709 31,86 € BAHIA,S.L. 16/12/2011 C 2011 

01/001473 B27025709 105,79 € BAHIA,S.L. 16/12/2011 C 2011 

01/001472 B27025709 6,14 € BAHIA,S.L. 16/12/2011 C 2011 

01/001471 B27025709 45,43 € BAHIA,S.L. 16/12/2011 C 2011 

01/001470 B27025709 250,60 € BAHIA,S.L. 16/12/2011 C 2011 

01/001469 B27025709 33,34 € BAHIA,S.L. 16/12/2011 C 2011 

01/001559 B27025709 61,36 € BAHIA,S.L. 22/12/2011 C 2011 

01/001558 B27025709 84,96 € BAHIA,S.L. 22/12/2011 C 2011 

01/001557 B27025709 9,99 € BAHIA,S.L. 22/12/2011 C 2011 

T/60 76559219Q 80,00 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 11/04/2011 P 2011 

T/61 76559219Q 1.474,01 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 11/04/2011 P 2011 

T/81 76559219Q 635,50 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 20/05/2011 P 2011 

T/92 76559219Q 46,00 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 31/05/2011 P 2011 

T/100 76559219Q 385,00 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 06/06/2011 P 2011 

T/129 76559219Q 953,00 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 13/07/2011 P 2011 

T/159 76559219Q 847,00 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 07/09/2011 P 2011 

T/177 76559219Q 474,01 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 20/09/2011 P 2011 

T/178 76559219Q 410,81 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 12/09/2011 C 2011 

V/188 76559219Q 80,00 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 21/10/2011 C 2011 

T/214 76559219Q 963,86 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 11/11/2011 C 2011 

T/198 76559219Q 55,01 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 16/11/2011 C 2011 

T/226 76559219Q 307,01 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 22/12/2011 C 2011 

T/227 76559219Q 50,00 € BALTASAR FERNANDEZ GIL 31/12/2011 C 2011 

008/11 A28000032 32.508,36 € BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 18/07/2011 P 2011 

A11-1034 A28000032 1.911,60 € BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 04/04/2011 P 2011 

A11-1061 A28000032 5.853,60 € BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 12/05/2011 P 2011 

A11-1056 A28000032 2.106,29 € BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 12/05/2011 P 2011 

A11-1081 A28000032 1.252,80 € BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 06/06/2011 P 2011 

A11-1073 A28000032 2.106,29 € BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 06/06/2011 P 2011 

A11-1085 A28000032 864,00 € BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 13/06/2011 P 2011 

5 V27177468 3.400,00 € BANDA DE MUSICA DE FOZ 03/11/2011 C 2011 

012/2011 B27200765 6,30 € BARATIJAS,S.L. 13/04/2011 P 2011 

011/2011 B27200765 13,95 € BARATIJAS,S.L. 13/04/2011 P 2011 

09/2011 B27200765 14,40 € BARATIJAS,S.L. 18/04/2011 P 2011 

08/2011 B27200765 17,10 € BARATIJAS,S.L. 13/04/2011 P 2011 

06/2011 B27200765 82,10 € BARATIJAS,S.L. 13/04/2011 P 2011 

07/2011 B27200765 47,20 € BARATIJAS,S.L. 13/04/2011 P 2011 

010/2011 B27200765 91,70 € BARATIJAS,S.L. 13/04/2011 P 2011 

38/2011 B27200765 228,45 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 
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37/2011 B27200765 3,60 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

36/2011 B27200765 6,00 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

35/2011 B27200765 8,00 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

34/2011 B27200765 21,00 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

33/2011 B27200765 23,00 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

32/2011 B27200765 21,95 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

31/2011 B27200765 20,50 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

30/2011 B27200765 33,00 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

29/2011 B27200765 6,58 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

28/2011 B27200765 37,59 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

27/2011 B27200765 41,25 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

26/2011 B27200765 60,15 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

25/2011 B27200765 44,40 € BARATIJAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

68/2011 B27200765 22,00 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 P 2011 

67/2011 B27200765 18,60 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 P 2011 

64/2011 B27200765 7,50 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 P 2011 

66/2011 B27200765 212,00 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 C 2011 

65/2011 B27200765 6,65 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 C 2011 

63/2011 B27200765 13,45 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 C 2011 

62/2011 B27200765 8,90 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 C 2011 

61/2011 B27200765 31,20 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 C 2011 

60/2011 B27200765 22,00 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 C 2011 

58/2011 B27200765 143,20 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 C 2011 

59/2011 B27200765 30,00 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 C 2011 

57/2011 B27200765 135,85 € BARATIJAS,S.L. 31/12/2011 C 2011 

356 33994029Y 89,39 € BEATRIZ PIÑON LOPEZ 28/02/2011 C 2011 

2032 B27246347 12,00 € BELIAN NORTE, S.L., 30/05/2011 P 2011 

T/316/2011 B15755853 471,07 € BREOGAN AUTOLUX, S.L. 31/12/2011 P 2011 

T/1200 B15755853 30,43 € BREOGAN AUTOLUX, S.L. 31/12/2011 C 2011 

B34/11 B27248111 196,02 € CABALEIROS XARDIN S.L. 12/05/2011 P 2011 

B68/11 B27248111 234,36 € CABALEIROS XARDIN S.L. 07/09/2011 P 2011 

B82/11 B27248111 136,08 € CABALEIROS XARDIN S.L. 16/11/2011 C 2011 

2011000642 E27392190 249,70 € CAFETERIA PASTELERIA ANDURIÑA 08/09/2011 C 2011 

C/7/11 G46002804 6.948,85 € 
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN 

Y ALICANTE, BANCAJA 
12/05/2011 P 2011 

C/6/11 G46002804 4.695,53 € 
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN 

Y ALICANTE, BANCAJA 
12/05/2011 P 2011 

C/5/11 G46002804 2.749,40 € 
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN 

Y ALICANTE, BANCAJA 
12/05/2011 P 2011 

C/8/11 G46002804 9.516,94 € 
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN 

Y ALICANTE, BANCAJA 
07/06/2011 P 2011 

46/11 G46002804 3.147,06 € 
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN 

Y ALICANTE, BANCAJA 
09/06/2011 P 2011 

1100058 B27324375 1.568,49 € CANTERAS SANTA CECILIA, S.L. 08/04/2011 P 2011 

1100089 B27324375 486,09 € CANTERAS SANTA CECILIA, S.L. 12/05/2011 P 2011 

1100134 B27324375 1.851,09 € CANTERAS SANTA CECILIA, S.L. 14/06/2011 P 2011 

1100164 B27324375 452,64 € CANTERAS SANTA CECILIA, S.L. 13/07/2011 P 2011 

1000322 B27324375 248,71 € CANTERAS SANTA CECILIA, S.L. 14/12/2010 C 2011 

1100278 B27324375 1.116,03 € CANTERAS SANTA CECILIA, S.L. 11/11/2011 C 2011 

1100316 B27324375 438,61 € CANTERAS SANTA CECILIA, S.L. 19/12/2011 C 2011 

09/2011 B86163144 1.452,20 € CARADIS RECREACION CULTURAL HISTORICA 13/10/2011 P 2011 

87 B27227388 4.698,88 € CARFERLO, S.L. 14/04/2011 P 2011 

176 B27227388 1.938,74 € CARFERLO, S.L. 12/05/2011 P 2011 

FE11 193 B27227388 49.266,25 € CARFERLO, S.L. 02/06/2011 P 2011 

194 B27227388 3.534,55 € CARFERLO, S.L. 06/06/2011 P 2011 

197 B27227388 4.413,20 € CARFERLO, S.L. 06/06/2011 P 2011 

196 B27227388 1.239,00 € CARFERLO, S.L. 06/06/2011 P 2011 

195 B27227388 194,70 € CARFERLO, S.L. 06/06/2011 P 2011 

286 B27227388 389,40 € CARFERLO, S.L. 13/07/2011 P 2011 

440 B27227388 2.059,10 € CARFERLO, S.L. 14/10/2011 C 2011 

FE09 130 B27227388 8.458,72 € CARFERLO, S.L. 18/06/2009 C 2011 

477 B27227388 6.192,70 € CARFERLO, S.L. 22/11/2011 C 2011 



 

 Concello de Foz (Lugo)   Teléfonos: 982 14 00 27 
 CIF: P2701900I     982 14 02 21 

 Avda. Álvaro Cunqueiro, 24    Fax: 982 14 16 00 
  27780 FOZ (Lugo)       

 
513 B27227388 2.117,51 € CARFERLO, S.L. 22/12/2011 C 2011 

39/2011 77002331X 118,00 € CARLOS ALBERTO PARDO VIDAL 12/05/2011 P 2011 

46/2011 B27236298 188,80 € CARPINTERIA DE ALUMINIO PEMAR, S.L.L. 23/02/2011 P 2011 

131 B43393610 283,20 € CASTILLA SOFTWARE, S.L. 28/11/2011 P 2011 

20110685 B84399484 271,40 € CDR INSTAL Y MANTEN DE SISTEMAS DE 13/07/2011 C 2011 

20110456 B84399484 63,72 € 
CDR INSTAL Y MANTEN DE SISTEMAS DE 

SEGUR 
12/05/2011 P 2011 

54/11 B27025253 151,04 € CELPI,S.L. -CARPINTERIA DE ALUMINIO/PVC 12/05/2011 P 2011 

55/11 B27025253 55,46 € CELPI,S.L. -CARPINTERIA DE ALUMINIO/PVC 12/05/2011 P 2011 

56/11 B27025253 516,84 € CELPI,S.L. -CARPINTERIA DE ALUMINIO/PVC 12/05/2011 P 2011 

57/11 B27025253 50,74 € CELPI,S.L. -CARPINTERIA DE ALUMINIO/PVC 12/05/2011 P 2011 

58/11 B27025253 260,78 € CELPI,S.L. -CARPINTERIA DE ALUMINIO/PVC 12/05/2011 P 2011 

196/11 B27025253 265,50 € CELPI,S.L. -CARPINTERIA DE ALUMINIO/PVC 11/11/2011 P 2011 

271-11 B27166545 1.679,10 € CELTA PRIX,S.L. 30/06/2011 P 2011 

259-11 B27166545 2.098,87 € CELTA PRIX,S.L. 30/06/2011 P 2011 

409-11 B27166545 839,55 € CELTA PRIX,S.L. 07/09/2011 P 2011 

410-11 B27166545 2.518,65 € CELTA PRIX,S.L. 07/09/2011 P 2011 

411-11 B27166545 419,77 € CELTA PRIX,S.L. 07/09/2011 P 2011 

564-11 B27166545 1.259,32 € CELTA PRIX,S.L. 16/11/2011 C 2011 

566-11 B27166545 3.777,97 € CELTA PRIX,S.L. 16/11/2011 C 2011 

565-11 B27166545 419,77 € CELTA PRIX,S.L. 16/11/2011 C 2011 

96/2011 B33114851 798,86 € CENTRO EMISOR DE OCCIDENTE, S.L. 11/03/2011 P 2011 

294303 A27025717 631,67 € COMERCIAL CEREIJO,S.A. 07/09/2011 P 2011 

11104-11 B27406339 1.077,34 € 
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS GRUPO EL 

PROG 
23/05/2011 P 2011 

2011/49 B80183916 12.385,14 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 08/02/2011 P 2011 

2011/48 B80183916 12.608,44 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 08/02/2011 P 2011 

2011/232 B80183916 10.793,05 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 02/03/2011 P 2011 

2011/514 B80183916 9.335,81 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/515 B80183916 1.121,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/513 B80183916 434,83 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/512 B80183916 403,27 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/511 B80183916 621,62 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/510 B80183916 585,16 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/509 B80183916 2.136,60 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/508 B80183916 1.432,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/507 B80183916 247,33 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/506 B80183916 478,49 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/234 B80183916 513,30 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/233 B80183916 1.215,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/03/2011 P 2011 

2011/822 B80183916 397,07 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 13/04/2011 P 2011 

2011/821 B80183916 223,02 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 08/04/2011 P 2011 

2011/820 B80183916 234,48 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 08/04/2011 P 2011 

2011/908 B80183916 1.628,45 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 28/04/2011 P 2011 

2011/906 B80183916 1.121,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 28/04/2011 P 2011 

2011/905 B80183916 9.415,10 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 28/04/2011 P 2011 

2011/904 B80183916 634,17 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 28/04/2011 P 2011 

2011/907 B80183916 615,39 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 28/04/2011 P 2011 

2011/903 B80183916 815,21 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 28/04/2011 P 2011 

2011/902 B80183916 1.845,54 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 28/04/2011 P 2011 

2011/1188 B80183916 1.415,43 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 

2011/1189 B80183916 1.449,54 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 

2011/1190 B80183916 1.381,33 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 

2011/1191 B80183916 1.244,92 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 

2011/1192 B80183916 1.547,69 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 

2011/1193 B80183916 850,40 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 

2011/1194 B80183916 1.423,56 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 

2011/1195 B80183916 1.394,78 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 

2011/1196 B80183916 612,29 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 

2011/1197 B80183916 10.610,81 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 
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2011/1198 B80183916 1.121,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 23/05/2011 P 2011 

2011/1537 B80183916 10.797,97 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 09/06/2011 P 2011 

2011/1536 B80183916 1.121,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 09/06/2011 P 2011 

2011/1643 B80183916 1.923,40 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 30/06/2011 P 2011 

2011/1942 B80183916 1.121,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 13/07/2011 P 2011 

2011/1941 B80183916 10.894,17 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 13/07/2011 P 2011 

2011/2300 B80183916 1.121,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 07/09/2011 P 2011 

2011/2299 B80183916 12.510,77 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 07/09/2011 P 2011 

2011/2557 B80183916 299,72 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 20/09/2011 P 2011 

2011/2556 B80183916 1.121,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 20/09/2011 P 2011 

2011/2297 B80183916 2.264,13 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 06/10/2011 P 2011 

2011/2295 B80183916 1.630,17 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 06/10/2011 P 2011 

2011/2880 B80183916 1.121,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 24/10/2011 P 2011 

2011/3245 B80183916 1.121,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/11/2011 P 2011 

2011/3791 B80183916 1.121,87 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 31/12/2011 P 2011 

2011/1543 B80183916 350,15 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 09/06/2011 C 2011 

2011/1542 B80183916 722,25 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 09/06/2011 C 2011 

2011/1541 B80183916 408,56 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 09/06/2011 C 2011 

2011/1540 B80183916 939,30 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 09/06/2011 C 2011 

2011/1539 B80183916 774,43 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 09/06/2011 C 2011 

2011/1538 B80183916 1.220,78 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 09/06/2011 C 2011 

2011/2555 B80183916 12.490,06 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 20/09/2011 C 2011 

2011/2298 B80183916 716,12 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 06/10/2011 C 2011 

2011/2296 B80183916 443,89 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 06/10/2011 C 2011 

2011/3244 B80183916 9.346,15 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/11/2011 C 2011 

2011/3246 B80183916 1.369,76 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/11/2011 C 2011 

2011/3247 B80183916 1.173,72 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 17/11/2011 C 2011 

2011/3792 B80183916 8.501,78 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 31/12/2011 C 2011 

2011/3793 B80183916 1.165,01 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 31/12/2011 C 2011 

2011/3794 B80183916 823,94 € COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, S.L. 31/12/2011 C 2011 

2011/013 B27321272 802,40 € CONSTRUCCIONES BALEA DA COSTA, S.L. 23/05/2011 P 2011 

29/2011 B27124817 141,60 € CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO, S.L. 23/05/2011 P 2011 

85/2011 B27124817 424,80 € CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO, S.L. 07/09/2011 P 2011 

95/2011 B27124817 507,40 € CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO, S.L. 08/09/2011 P 2011 

117/2011 B27124817 413,00 € CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO, S.L. 13/10/2011 C 2011 

134/2011 B27124817 118,00 € CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO, S.L. 16/11/2011 C 2011 

A0102/11 B27250182 10.384,00 € CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO, S.L. 06/06/2011 P 2011 

18039 F27009844 3.250,29 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 08/04/2011 P 2011 

15054 F27009844 153,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 12/05/2011 P 2011 

18051 F27009844 17,70 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 12/05/2011 P 2011 

18052 F27009844 159,30 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 12/05/2011 P 2011 

18053 F27009844 17,70 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 12/05/2011 P 2011 

18050 F27009844 306,80 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 12/05/2011 P 2011 

18072 F27009844 17,70 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 14/06/2011 P 2011 

18073 F27009844 153,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 14/06/2011 P 2011 

18074 F27009844 153,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 14/06/2011 P 2011 

18091 F27009844 53,10 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 13/07/2011 P 2011 

18088 F27009844 109,74 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 13/07/2011 P 2011 

18090 F27009844 153,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 13/07/2011 P 2011 

18089 F27009844 17,70 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 13/07/2011 P 2011 

18109 F27009844 153,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 25/08/2011 P 2011 

18110 F27009844 141,60 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 25/08/2011 P 2011 

18111 F27009844 153,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 25/08/2011 P 2011 

18112 F27009844 17,70 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 25/08/2011 P 2011 

18108 F27009844 1.625,14 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 25/08/2011 P 2011 

18120 F27009844 153,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 07/09/2011 P 2011 

18119 F27009844 153,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 07/09/2011 P 2011 

18118 F27009844 283,20 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 07/09/2011 P 2011 

18117 F27009844 35,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 07/09/2011 P 2011 
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18132 F27009844 17,70 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 18/10/2011 P 2011 

18133 F27009844 35,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 18/10/2011 C 2011 

18134 F27009844 17,70 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 18/10/2011 C 2011 

18135 F27009844 153,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 18/10/2011 C 2011 

18145 F27009844 153,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 11/11/2011 C 2011 

18147 F27009844 259,60 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 11/11/2011 C 2011 

18146 F27009844 94,40 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 11/11/2011 C 2011 

18171 F27009844 88,50 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 31/12/2011 C 2011 

18172 F27009844 88,50 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 31/12/2011 C 2011 

18173 F27009844 9,44 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 31/12/2011 C 2011 

18170 F27009844 17,70 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 31/12/2011 C 2011 

18169 F27009844 17,70 € COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL JOCAR 31/12/2011 C 2011 

74/2011 B27223684 27,36 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 04/04/2011 P 2011 

77/2011 B27223684 23,60 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 04/04/2011 P 2011 

75/2011 B27223684 41,42 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 04/04/2011 P 2011 

76/2011 B27223684 67,08 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 05/04/2011 P 2011 

124/2011 B27223684 48,09 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 20/05/2011 P 2011 

125/2011 B27223684 18,53 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 20/05/2011 P 2011 

126/2011 B27223684 93,52 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 20/05/2011 P 2011 

127/2011 B27223684 8,38 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 20/05/2011 P 2011 

130/2011 B27223684 103,01 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 20/05/2011 P 2011 

146/2011 B27223684 20,65 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 06/06/2011 P 2011 

148/2011 B27223684 71,39 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 06/06/2011 P 2011 

202/2011 B27223684 39,29 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

200/2011 B27223684 83,19 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

199/2011 B27223684 85,61 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

201/2011 B27223684 159,30 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

184/2011 B27223684 187,50 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

185/2011 B27223684 875,00 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

186/2011 B27223684 78,53 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

203/2011 B27223684 63,54 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

204/2011 B27223684 100,30 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

217/2011 B27223684 111,16 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 15/09/2011 P 2011 

274/2011 B27223684 63,20 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/11/2011 P 2011 

272/2011 B27223684 8,26 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/11/2011 P 2011 

256/2011 B27223684 9,44 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/11/2011 P 2011 

257/2011 B27223684 45,78 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/11/2011 P 2011 

283/2011 B27223684 21,24 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/11/2011 P 2011 

300/2011 B27223684 365,75 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 16/12/2011 P 2011 

299/2011 B27223684 15,00 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 16/12/2011 P 2011 

218/2011 B27223684 79,06 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 15/09/2011 C 2011 

273/2011 B27223684 35,40 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/11/2011 C 2011 

259/2011 B27223684 19,77 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/11/2011 C 2011 

258/2011 B27223684 106,32 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/11/2011 C 2011 

282/2011 B27223684 93,81 € COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. 25/11/2011 C 2011 

7 V27021484 1.500,00 € CORAL POLIFONICA DE FOZ 13/10/2011 C 2011 

1/2011 V27023464 700,00 € CORAL POLIFONICA DE RIBADEO 12/05/2011 P 2011 

1 G27342948 472,00 € CORO DE SAN ACISCLO 03/11/2011 C 2011 

1 G27250760 472,00 € CORO PAROQUIAL DE FOZ 23/11/2011 C 2011 

2 G27341981 472,00 € CORO PARROQUIAL DE CANGAS 11/11/2011 C 2011 

A/1077 B27235373 181,72 € COSTA LUCENSE 07/09/2011 P 2011 

20112934 B31596968 179,92 € DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, S.L. 02/12/2011 P 2011 

20114597 B31596968 197,08 € DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, S.L. 02/12/2011 C 2011 

050-011 32794587Z 168,78 € DAVID PERNAS LAZARO 19/07/2011 P 2011 

95/11 B15088743 4.000,00 € DEPORTIVAS SADA 21/10/2011 C 2011 

11000155 77597185S 141,54 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 04/04/2011 P 2011 

11000307 77597185S 103,90 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 06/06/2011 P 2011 

11000306 77597185S 218,49 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 06/06/2011 P 2011 

11000305 77597185S 264,67 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 21/06/2011 P 2011 
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11000386 77597185S 2.568,86 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 28/07/2011 P 2011 

11000436 77597185S 108,73 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 25/08/2011 P 2011 

11000493 77597185S 1.699,20 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 07/09/2011 P 2011 

11000539 77597185S 503,27 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 22/09/2011 P 2011 

11000492 77597185S 79,06 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 07/09/2011 C 2011 

11000692 77597185S 108,70 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 25/11/2011 C 2011 

11000691 77597185S 62,16 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 25/11/2011 C 2011 

11000694 77597185S 123,25 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 25/11/2011 C 2011 

11000693 77597185S 104,81 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 25/11/2011 C 2011 

11000695 77597185S 135,10 € DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ 25/11/2011 C 2011 

50101395 33797654M 598,50 € E. LOPEZ FULGUEIRA -ESTACION DE 23/02/2011 C 2011 

50111028 33797654M 744,38 € E. LOPEZ FULGUEIRA -ESTACION DE 16/11/2011 C 2011 

30110790 33797654M 750,27 € E. LOPEZ FULGUEIRA -ESTACION DE SERVICIO 12/05/2011 P 2011 

312604184 B39702436 7,14 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 16/09/2011 P 2011 

312564863 B39702436 33,62 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312870109 B39702436 508,65 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486813 B39702436 6,53 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605894 B39702436 213,12 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312765532 B39702436 34,88 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312616160 B39702436 29,46 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486806 B39702436 7,41 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312882640 B39702436 5,86 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312765527 B39702436 5,33 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504156 B39702436 13,44 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504151 B39702436 276,88 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605892 B39702436 20,60 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564882 B39702436 28,37 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312870110 B39702436 61,82 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564881 B39702436 24,80 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564880 B39702436 61,82 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312588349 B39702436 20,13 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605897 B39702436 39,02 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605896 B39702436 16,91 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312588348 B39702436 8,06 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504169 B39702436 49,02 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605895 B39702436 10,80 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312588347 B39702436 24,08 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312870108 B39702436 43,49 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312616164 B39702436 23,67 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486812 B39702436 28,44 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605893 B39702436 97,42 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504168 B39702436 60,72 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312616163 B39702436 244,91 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312716011 B39702436 134,32 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504167 B39702436 34,01 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486811 B39702436 325,47 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486810 B39702436 126,21 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486809 B39702436 11,02 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486808 B39702436 6,29 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486807 B39702436 219,33 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504166 B39702436 228,31 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486805 B39702436 92,84 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486804 B39702436 208,40 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486803 B39702436 155,30 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312765531 B39702436 21,22 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312765530 B39702436 32,32 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312765529 B39702436 319,02 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312882642 B39702436 23,36 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312882641 B39702436 139,95 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 
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312882639 B39702436 145,80 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312882638 B39702436 2,69 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504165 B39702436 151,32 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504164 B39702436 199,55 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504163 B39702436 212,16 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564878 B39702436 102,09 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564877 B39702436 177,57 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504162 B39702436 176,79 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504161 B39702436 177,78 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312716010 B39702436 116,77 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486802 B39702436 35,31 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312486801 B39702436 123,42 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504160 B39702436 23,91 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312765528 B39702436 235,10 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504159 B39702436 198,23 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504158 B39702436 128,97 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504157 B39702436 63,78 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504155 B39702436 249,85 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504154 B39702436 136,71 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504153 B39702436 99,42 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504152 B39702436 219,78 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504150 B39702436 16,98 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312504149 B39702436 80,42 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564876 B39702436 100,17 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564875 B39702436 16,42 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564874 B39702436 35,98 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564873 B39702436 316,22 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312667589 B39702436 227,06 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564872 B39702436 42,31 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564871 B39702436 10,57 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564870 B39702436 8,19 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605891 B39702436 200,60 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312686492 B39702436 318,35 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564869 B39702436 6,57 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564868 B39702436 157,79 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605890 B39702436 140,24 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312616162 B39702436 123,88 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312616161 B39702436 201,87 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564867 B39702436 90,27 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564866 B39702436 20,73 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564865 B39702436 172,95 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564864 B39702436 251,15 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605889 B39702436 191,70 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605888 B39702436 73,86 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605887 B39702436 51,26 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312716009 B39702436 309,36 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605886 B39702436 119,35 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312716008 B39702436 20,51 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312716007 B39702436 54,65 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312731737 B39702436 19,42 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312716006 B39702436 57,42 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605885 B39702436 60,53 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605884 B39702436 217,43 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605883 B39702436 63,52 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605882 B39702436 172,61 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312605881 B39702436 13,46 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312588346 B39702436 84,08 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312588345 B39702436 129,75 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564862 B39702436 55,65 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 
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312564861 B39702436 596,62 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564860 B39702436 205,73 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564859 B39702436 204,52 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312564858 B39702436 148,99 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 10/10/2011 P 2011 

312963112 B39702436 8,32 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 18/10/2011 P 2011 

313074124 B39702436 42,14 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 30/12/2011 P 2011 

313424668 B39702436 42,23 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

312912496 B39702436 12,24 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313231110 B39702436 6,41 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313204135 B39702436 5,66 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946244 B39702436 17,84 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946239 B39702436 370,53 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074130 B39702436 26,88 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313097259 B39702436 84,49 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074131 B39702436 101,30 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946258 B39702436 325,61 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313059419 B39702436 75,80 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074132 B39702436 141,99 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074133 B39702436 42,89 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946260 B39702436 53,49 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053251 B39702436 11,61 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053252 B39702436 22,57 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312921732 B39702436 5,70 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946257 B39702436 10,80 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946259 B39702436 10,47 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946256 B39702436 47,37 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053250 B39702436 53,25 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313036610 B39702436 11,54 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312912497 B39702436 209,26 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312912498 B39702436 169,11 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312912499 B39702436 19,27 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312912500 B39702436 247,25 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312912501 B39702436 464,60 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946253 B39702436 79,34 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313146261 B39702436 73,25 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053248 B39702436 133,58 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946254 B39702436 122,80 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313036609 B39702436 106,92 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312912502 B39702436 48,51 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313231111 B39702436 71,78 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313231112 B39702436 11,59 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313256946 B39702436 418,23 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313201437 B39702436 26,82 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313201438 B39702436 44,75 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312912493 B39702436 162,39 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312912494 B39702436 422,29 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312912495 B39702436 251,16 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946252 B39702436 474,16 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313201436 B39702436 267,01 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946248 B39702436 29,88 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312912492 B39702436 141,12 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312466249 B39702436 49,15 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313146260 B39702436 70,93 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946250 B39702436 272,41 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946251 B39702436 387,90 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313003331 B39702436 156,90 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313003332 B39702436 202,68 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312964309 B39702436 203,95 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312964310 B39702436 227,09 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 
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312964311 B39702436 213,50 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313231108 B39702436 2,01 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313231109 B39702436 109,79 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946245 B39702436 136,47 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946246 B39702436 279,98 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946247 B39702436 247,25 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946240 B39702436 306,45 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946241 B39702436 262,59 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946242 B39702436 279,15 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946243 B39702436 441,92 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946234 B39702436 99,29 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946236 B39702436 122,17 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946237 B39702436 234,43 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946238 B39702436 18,21 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946233 B39702436 76,30 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074129 B39702436 192,29 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313036608 B39702436 308,79 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074125 B39702436 316,69 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074126 B39702436 108,70 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074127 B39702436 100,36 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313036606 B39702436 133,97 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313256945 B39702436 36,91 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946232 B39702436 4,68 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074128 B39702436 283,27 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313036607 B39702436 151,31 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312964308 B39702436 13,46 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313003330 B39702436 14,76 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312964304 B39702436 471,06 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312964305 B39702436 333,69 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312964306 B39702436 18,25 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312964307 B39702436 129,76 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312979772 B39702436 213,83 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312979773 B39702436 159,30 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312979774 B39702436 168,42 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312979775 B39702436 405,08 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312979776 B39702436 45,71 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053242 B39702436 259,39 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053243 B39702436 65,02 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074119 B39702436 16,83 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074120 B39702436 215,24 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074121 B39702436 162,53 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074122 B39702436 222,37 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313074123 B39702436 140,25 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313146255 B39702436 96,49 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313146256 B39702436 6,67 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313146257 B39702436 91,70 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313146258 B39702436 34,67 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053244 B39702436 84,17 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313146259 B39702436 283,09 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053245 B39702436 99,64 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053246 B39702436 88,55 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053247 B39702436 339,69 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313271842 B39702436 36,31 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313036611 B39702436 14,21 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313256947 B39702436 12,45 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313201440 B39702436 32,06 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

313053249 B39702436 212,39 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312946255 B39702436 20,12 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 

312964303 B39702436 20,61 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/11/2011 C 2011 
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313595283 B39702436 7,34 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 31/12/2011 C 2011 

201156306 B39702436 17,78 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/12/2011 C 2011 

201158853 B39702436 62,21 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 15/12/2011 C 2011 

313325832 B39702436 111,85 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313325833 B39702436 56,39 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313325834 B39702436 74,86 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313325835 B39702436 36,83 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313325836 B39702436 19,59 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313325837 B39702436 56,39 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313325838 B39702436 38,14 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313325839 B39702436 74,86 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305928 B39702436 72,66 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305929 B39702436 14,40 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305934 B39702436 130,26 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305933 B39702436 54,74 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305932 B39702436 54,74 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305931 B39702436 36,83 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305938 B39702436 41,83 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305937 B39702436 65,62 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305936 B39702436 33,21 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305947 B39702436 72,66 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305946 B39702436 36,82 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305945 B39702436 108,37 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305944 B39702436 72,65 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313424667 B39702436 23,85 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313424666 B39702436 25,18 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313424665 B39702436 380,64 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305943 B39702436 28,80 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305942 B39702436 108,82 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305941 B39702436 65,62 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305940 B39702436 15,30 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305939 B39702436 33,21 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313424664 B39702436 287,75 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305956 B39702436 36,82 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305955 B39702436 72,66 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305954 B39702436 36,83 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305953 B39702436 104,84 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305952 B39702436 35,62 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305951 B39702436 19,02 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305950 B39702436 36,82 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305949 B39702436 54,74 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305958 B39702436 43,37 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305959 B39702436 51,28 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313354354 B39702436 81,55 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305930 B39702436 91,27 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305935 B39702436 65,17 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313424663 B39702436 5,16 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305948 B39702436 43,37 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313325831 B39702436 59,65 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313305957 B39702436 28,78 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

313407862 B39702436 80,09 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

201051936 B39702436 354,34 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

201026386 B39702436 398,76 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

201012559 B39702436 384,74 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

201012558 B39702436 568,19 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

200999370 B39702436 735,64 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

201012557 B39702436 748,42 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

200999368 B39702436 948,08 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

200999367 B39702436 786,72 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 
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200999366 B39702436 832,20 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

201051935 B39702436 1.133,41 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

201025158 B39702436 1.212,37 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

201025157 B39702436 1.251,13 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

201025156 B39702436 733,35 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

201025155 B39702436 1.282,94 € E.ON Comercializadora de Último Recurso 20/12/2011 C 2011 

J100174 A15000391 236,00 € 
EDITORIAL COMPOSTELA,S.A. -CORREO 

GALEGO 
08/04/2011 P 2011 

46 B27309509 1.121,00 € EIJO ARIAS, S.L. 07/09/2011 P 2011 

47 B27309509 1.616,30 € EIJO ARIAS, S.L. 07/09/2011 P 2011 

48 B27309509 206,50 € EIJO ARIAS, S.L. 07/09/2011 P 2011 

49 B27309509 444,86 € EIJO ARIAS, S.L. 07/09/2011 P 2011 

50 B27309509 159,30 € EIJO ARIAS, S.L. 07/09/2011 P 2011 

51 B27309509 93,22 € EIJO ARIAS, S.L. 07/09/2011 P 2011 

52 B27309509 224,20 € EIJO ARIAS, S.L. 07/09/2011 P 2011 

53 B27309509 106,20 € EIJO ARIAS, S.L. 07/09/2011 P 2011 

54 B27309509 106,20 € EIJO ARIAS, S.L. 07/09/2011 C 2011 

3-4784 B27000637 182,95 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 18/02/2011 P 2011 

3-17358 B27000637 94,95 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 12/05/2011 P 2011 

3-17359 B27000637 94,95 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 12/05/2011 P 2011 

3-17360 B27000637 94,95 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 12/05/2011 P 2011 

11104-973 B27000637 207,68 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 20/05/2011 P 2011 

11105-830 B27000637 354,00 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 21/06/2011 P 2011 

11106-930 B27000637 41,54 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 13/07/2011 P 2011 

11106-929 B27000637 415,36 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 13/07/2011 P 2011 

3-29190 B27000637 94,95 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

3-29189 B27000637 94,95 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

3-29188 B27000637 94,95 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 25/08/2011 P 2011 

11107-800 B27000637 413,00 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 07/09/2011 P 2011 

11107-801 B27000637 18,41 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 07/09/2011 P 2011 

11107-802 B27000637 184,08 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 07/09/2011 P 2011 

11107-799 B27000637 20,77 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 07/09/2011 P 2011 

11107-798 B27000637 207,68 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 07/09/2011 P 2011 

11108-821 B27000637 207,68 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 15/09/2011 P 2011 

11108-822 B27000637 20,77 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 15/09/2011 P 2011 

11109-793 B27000637 207,68 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 14/10/2011 P 2011 

11109-792 B27000637 207,68 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 14/10/2011 P 2011 

3-40761 B27000637 94,95 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 03/11/2011 P 2011 

3-40763 B27000637 94,95 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 03/11/2011 P 2011 

11110-743 B27000637 207,68 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 16/11/2011 P 2011 

11110-742 B27000637 41,54 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 16/11/2011 P 2011 

11110-741 B27000637 415,36 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 16/11/2011 P 2011 

11111-733 B27000637 415,36 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 16/12/2011 P 2011 

11111-734 B27000637 41,54 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 16/12/2011 P 2011 

11111-735 B27000637 207,68 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 16/12/2011 P 2011 

3-29201 B27000637 187,00 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 25/08/2011 C 2011 

3-40762 B27000637 94,95 € EL PROGRESO DE LUGO, S.L. 03/11/2011 C 2011 

F001/58 E27403377 200,00 € EL RINCON DE ANITA, C.B. 14/06/2011 P 2011 

01/18 B27118389 32,04 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 22/03/2011 P 2011 

01/17 B27118389 141,38 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 22/03/2011 P 2011 

01/121 B27118389 73,24 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 

01/95 B27118389 555,87 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 

01/91 B27118389 9,24 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 

01/93 B27118389 41,74 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 

01/94 B27118389 17,03 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 

01/97 B27118389 122,13 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 

01/92 B27118389 214,45 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 

01/122 B27118389 317,82 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 

01/96 B27118389 169,63 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 
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01/89 B27118389 95,67 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 

444 B27118389 1.058,19 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 25/04/2011 P 2011 

01/160 B27118389 18,56 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/161 B27118389 103,57 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/155 B27118389 422,12 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 12/05/2011 P 2011 

01/154 B27118389 5,57 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 12/05/2011 P 2011 

567 B27118389 28,32 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 23/05/2011 P 2011 

649 B27118389 85,94 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 23/05/2011 P 2011 

572 B27118389 64,79 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 23/05/2011 P 2011 

603 B27118389 144,37 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 23/05/2011 P 2011 

601 B27118389 682,54 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 23/05/2011 P 2011 

676 B27118389 176,54 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 23/05/2011 P 2011 

749 B27118389 104,91 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 13/06/2011 P 2011 

756 B27118389 368,30 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 13/06/2011 P 2011 

761 B27118389 61,27 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 13/06/2011 P 2011 

768 B27118389 188,92 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 13/06/2011 P 2011 

717 B27118389 184,55 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 13/06/2011 P 2011 

899 B27118389 238,12 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 13/06/2011 P 2011 

862 B27118389 91,84 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 13/06/2011 P 2011 

861 B27118389 1.008,88 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 14/06/2011 P 2011 

855 B27118389 361,71 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 14/06/2011 P 2011 

849 B27118389 233,26 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 14/06/2011 P 2011 

776 B27118389 115,50 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 14/06/2011 P 2011 

1170 B27118389 94,51 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 07/09/2011 P 2011 

1192 B27118389 90,91 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 07/09/2011 P 2011 

1143 B27118389 246,74 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 07/09/2011 P 2011 

1371 B27118389 98,27 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 06/10/2011 P 2011 

1376 B27118389 54,24 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 06/10/2011 P 2011 

1379 B27118389 34,75 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 06/10/2011 P 2011 

1407 B27118389 829,62 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 06/10/2011 P 2011 

01/387 B27118389 4,68 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 P 2011 

01/350 B27118389 66,71 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 P 2011 

01/388 B27118389 2,04 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 P 2011 

01/347 B27118389 53,65 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 P 2011 

2110 B27118389 159,30 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 17/03/2011 C 2011 

2139 B27118389 61,60 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 17/03/2011 C 2011 

1300 B27118389 1.800,44 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 06/10/2011 C 2011 

1419 B27118389 188,80 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 06/10/2011 C 2011 

1430 B27118389 48,18 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 06/10/2011 C 2011 

01/396 B27118389 400,85 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 C 2011 

01/348 B27118389 8,20 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 C 2011 

01/345 B27118389 15,35 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 C 2011 

01/349 B27118389 108,49 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 C 2011 

01/346 B27118389 124,37 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 C 2011 

01/343 B27118389 34,40 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 C 2011 

01/344 B27118389 5,49 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 C 2011 

01/351 B27118389 475,27 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 21/10/2011 C 2011 

1485 B27118389 79,58 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 03/11/2011 C 2011 

1491 B27118389 1.295,75 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 03/11/2011 C 2011 

1501 B27118389 122,51 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 03/11/2011 C 2011 

1500 B27118389 243,40 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 03/11/2011 C 2011 

1512 B27118389 166,57 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 03/11/2011 C 2011 

1666 B27118389 63,66 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 11/11/2011 C 2011 

1657 B27118389 358,83 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 11/11/2011 C 2011 

1644 B27118389 51,57 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 11/11/2011 C 2011 

1641 B27118389 102,93 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 11/11/2011 C 2011 

1629 B27118389 96,87 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 11/11/2011 C 2011 

1622 B27118389 35,91 € ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. 11/11/2011 C 2011 

27269/7534 B27011931 175,05 € ENERVI SL 11/03/2011 P 2011 
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2726900076 B27011931 175,05 € ENERVI SL 04/04/2011 P 2011 

8356 B27011931 176,61 € ENERVI, S.L. 28/07/2011 P 2011 

40817 B39540760 113,98 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 P 2011 

200845554 B39540760 42,08 € E-ON ENERGIA, S.L. 03/10/2011 P 2011 

200808512 B39540760 673,31 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200808513 B39540760 1.389,12 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200793094 B39540760 429,20 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200808510 B39540760 90,66 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200823523 B39540760 93,47 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200828349 B39540760 703,33 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200823521 B39540760 680,54 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200891406 B39540760 347,12 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200891407 B39540760 528,46 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200891408 B39540760 843,36 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200891409 B39540760 593,82 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200891410 B39540760 494,87 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200823522 B39540760 740,85 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200848496 B39540760 705,82 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200868783 B39540760 651,73 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200848497 B39540760 334,29 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200808520 B39540760 339,78 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200823518 B39540760 1.844,07 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200808518 B39540760 623,00 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200823517 B39540760 547,15 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200808514 B39540760 63,65 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200808511 B39540760 266,14 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200808517 B39540760 201,86 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200793095 B39540760 351,27 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200808515 B39540760 332,24 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200793093 B39540760 274,10 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200808516 B39540760 81,46 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200823520 B39540760 110,57 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200823519 B39540760 193,90 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200808519 B39540760 128,86 € E-ON ENERGIA, S.L. 10/10/2011 P 2011 

200966492 B39540760 31,82 € E-ON ENERGIA, S.L. 03/11/2011 P 2011 

200966493 B39540760 313,77 € E-ON ENERGIA, S.L. 03/11/2011 P 2011 

200978824 B39540760 175,22 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

201063879 B39540760 313,77 € E-ON ENERGIA, S.L. 02/12/2011 C 2011 

200999369 B39540760 360,48 € E-ON ENERGIA, S.L. 20/12/2011 C 2011 

201020312 B39540760 1.001,31 € E-ON ENERGIA, S.L. 20/12/2011 C 2011 

201210502 B39540760 292,45 € E-ON ENERGIA, S.L. 31/12/2011 C 2011 

200907288 B39540760 256,78 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200978823 B39540760 316,62 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200978821 B39540760 824,50 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200914149 B39540760 1.003,41 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200978827 B39540760 262,50 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200964330 B39540760 30,51 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200964329 B39540760 32,49 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200958757 B39540760 27,55 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200978822 B39540760 1.166,56 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200978829 B39540760 161,07 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200935519 B39540760 101,41 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200907294 B39540760 83,56 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200935520 B39540760 397,73 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200907291 B39540760 70,65 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200907292 B39540760 469,12 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200907289 B39540760 3.332,30 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200907290 B39540760 184,65 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

200978825 B39540760 966,33 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 
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200978826 B39540760 1.489,47 € E-ON ENERGIA, S.L. 15/11/2011 C 2011 

8 B27336007 1.770,00 € ESPECTACULOS PRINCIPAL SL 11/11/2011 C 2011 

44/2011 76563071G 300,90 € EVA ALVAREZ RAMON 22/09/2011 P 2011 

2011/07 B27139088 741,04 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 04/04/2011 P 2011 

2011/05 B27139088 8.566,80 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 04/04/2011 P 2011 

2011/06 B27139088 3.575,40 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 04/04/2011 P 2011 

2011/12 B27139088 3.634,40 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 30/05/2011 P 2011 

2011/13 B27139088 1.770,00 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 30/05/2011 P 2011 

2011/26 B27139088 2.732,88 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 28/11/2011 P 2011 

2011/27 B27139088 7.277,06 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 16/11/2011 C 2011 

2011/31 B27139088 541,62 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 28/11/2011 C 2011 

2011/32 B27139088 1.751,12 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 28/11/2011 C 2011 

2011/33 B27139088 247,80 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 28/11/2011 C 2011 

2011/34 B27139088 165,79 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 28/11/2011 C 2011 

2011/35 B27139088 347,51 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 28/11/2011 C 2011 

2011/36 B27139088 5.890,56 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 28/11/2011 C 2011 

2011/37 B27139088 250,16 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 28/11/2011 C 2011 

2011/38 B27139088 151,04 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 28/11/2011 C 2011 

2011/39 B27139088 116,23 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 28/11/2011 C 2011 

2011/43 B27139088 2.832,00 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 16/12/2011 C 2011 

2011/42 B27139088 1.248,44 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 16/12/2011 C 2011 

2011/30 B27139088 1.812,48 € EXCAVACIONES MATIAS, S.L. 16/12/2011 C 2011 

A/1535 B27407022 37,76 € EXTINTORES COSTA NORTE, S.L. 11/11/2011 P 2011 

2007 B32166324 195,41 € EXTINTORES EXGAL,S.L. 09/09/2010 C 2011 

1819 B32166324 168,74 € EXTINTORES EXGAL,S.L. 27/07/2011 C 2011 

16/2011 B27337898 64,80 € FABEIRO ARTE FLORAL, S.L. 28/04/2011 P 2011 

22 B27337898 43,20 € FABEIRO ARTE FLORAL, S.L. 20/05/2011 P 2011 

25-2011 B27337898 27,42 € FABEIRO ARTE FLORAL, S.L. 21/06/2011 P 2011 

30-2011 B27337898 32,40 € FABEIRO ARTE FLORAL, S.L. 25/08/2011 P 2011 

37-2011 B27337898 118,80 € FABEIRO ARTE FLORAL, S.L. 03/10/2011 P 2011 

38-2011 B27337898 221,70 € FABEIRO ARTE FLORAL, S.L. 03/10/2011 C 2011 

110014 76566212V 50,19 € FARMACIA FATIMA MAAÑON LAGE 30/05/2011 P 2011 

110040 76566212V 1.268,07 € FARMACIA FATIMA MAAÑON LAGE 11/11/2011 P 2011 

7 34839892K 488,64 € FARMACIA FATIMA SAA QUINTAS 16/02/2011 P 2011 

24 34839892K 658,58 € FARMACIA FATIMA SAA QUINTAS 10/02/2011 C 2011 

A/2011005 V15038458 3.000,00 € FEDERACION DE LIBREIROS DE GALICIA 12/09/2011 P 2011 

1 G15125206 650,00 € FEDERACION GALLEGA DE FUTBOL SALA 06/10/2011 C 2011 

F-0252010 33316577L 3.776,00 € FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ 20/09/2011 C 2011 

106 33712661C 179,60 € FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 31/12/2011 C 2011 

107 33712661C 23,90 € FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 31/12/2011 C 2011 

105 33712661C 58,05 € FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 31/12/2011 C 2011 

103 33712661C 199,30 € FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 31/12/2011 C 2011 

39 33712661C 234,40 € 
FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 

FUENTE- 
14/06/2011 P 2011 

40 33712661C 274,90 € 
FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 

FUENTE- 
14/06/2011 P 2011 

41 33712661C 688,15 € 
FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 

FUENTE- 
14/06/2011 P 2011 

42 33712661C 93,55 € 
FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 

FUENTE- 
14/06/2011 P 2011 

43 33712661C 28,90 € 
FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 

FUENTE- 
14/06/2011 P 2011 

44 33712661C 45,50 € 
FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 

FUENTE- 
14/06/2011 P 2011 

104 33712661C 7,10 € 
FERRETERIA FUENTE -JOSEFA CAGEAO 

FUENTE- 
31/12/2011 P 2011 

9/2011 33842331Q 1.175,37 € FRANCISCO JOSE ALONSO MARTINEZ 12/05/2011 P 2011 

01-11-1375 36091178S 48,22 € FRANCISCO MANUEL MARIÑO PARDO 13/10/2011 P 2011 

A/110374 B27025519 7.038,70 € FUNDICIONES PARDO S.L. 28/07/2011 P 2011 

6735 A44143485 8,46 € GEOPOST ESPAÑA PARCEL, S.A.U 10/01/2011 C 2011 

005/11 A27367093 40.334,55 € GESTION DE PROYECTOS VINCALLO S.A. 13/06/2011 P 2011 

12/11 A27367093 3.453,66 € GESTION DE PROYECTOS VINCALLO S.A. 12/12/2011 P 2011 

304/11 B33594482 319,68 € GESTION GRATELU, S.L. 20/09/2011 C 2011 
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425/11 B33594482 894,24 € GESTION GRATELU, S.L. 16/12/2011 C 2011 

450/11 B33594482 164,16 € GESTION GRATELU, S.L. 31/12/2011 C 2011 

0-2011/93 A78139755 34.071,65 € GESTION Y TECNICAS DEL AGUA -GESTAGUA- 11/08/2011 P 2011 

2011/98 A78139755 34.071,65 € GESTION Y TECNICAS DEL AGUA -GESTAGUA- 12/09/2011 P 2011 

3340210774 A50001726 284,73 € GIESA SCHINDLER,S.A. 11/03/2011 P 2011 

3340237007 A50001726 284,73 € GIESA SCHINDLER,S.A. 13/04/2011 P 2011 

3340301900 A50001726 284,73 € GIESA SCHINDLER,S.A. 12/05/2011 P 2011 

3340325034 A50001726 284,73 € GIESA SCHINDLER,S.A. 13/06/2011 P 2011 

3340350435 A50001726 284,73 € GIESA SCHINDLER,S.A. 13/07/2011 P 2011 

3340415907 A50001726 284,73 € GIESA SCHINDLER,S.A. 07/09/2011 P 2011 

3340437661 A50001726 284,73 € GIESA SCHINDLER,S.A. 12/09/2011 P 2011 

3340527968 A50001726 284,73 € GIESA SCHINDLER,S.A. 11/11/2011 P 2011 

3340550142 A50001726 284,73 € GIESA SCHINDLER,S.A. 19/12/2011 P 2011 

747/11/106 B85837938 335,94 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 12/05/2011 P 2011 

C74711157 B85837938 371,77 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 20/05/2011 P 2011 

C74711136 B85837938 323,77 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 20/05/2011 P 2011 

C74711193 B85837938 373,45 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 06/06/2011 P 2011 

C74711225 B85837938 365,15 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 30/06/2011 P 2011 

747/11/254 B85837938 377,85 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 07/09/2011 P 2011 

C747/10/024 B85837938 257,30 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 22/03/2011 C 2011 

747/11/288 B85837938 539,83 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 12/09/2011 C 2011 

C74711312 B85837938 574,50 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 06/10/2011 C 2011 

C74710063 B85837938 243,20 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 20/10/2011 C 2011 

C74711357 B85837938 514,03 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 03/11/2011 C 2011 

C74711386 B85837938 363,26 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 02/12/2011 C 2011 

438/11/018 B85837938 253,84 € GLOBAL VAMBRU, S.L.U 31/12/2011 C 2011 

41 B27157577 1.988,53 € GRAFICAS ARFE,S.L. 23/02/2011 P 2011 

301 B27157577 637,20 € GRAFICAS ARFE,S.L. 07/09/2011 P 2011 

9715 B27226752 958,16 € GRAFICAS RIBADEO 17/03/2011 P 2011 

10096 B27226752 424,80 € GRAFICAS RIBADEO 21/06/2011 P 2011 

10172 B27226752 1.274,40 € GRAFICAS RIBADEO 07/07/2011 P 2011 

10450 B27226752 900,34 € GRAFICAS RIBADEO 13/10/2011 P 2011 

10938 B27226752 180,54 € GRAFICAS RIBADEO 22/12/2011 P 2011 

10967 B27226752 424,80 € GRAFICAS RIBADEO 31/12/2011 P 2011 

10212 B27226752 1.001,82 € GRAFICAS RIBADEO 07/09/2011 C 2011 

10710 B27226752 927,48 € GRAFICAS RIBADEO 11/11/2011 C 2011 

2403 B27150747 285,56 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 06/04/2011 P 2011 

2438 B27150747 271,40 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 20/05/2011 P 2011 

2445 B27150747 587,64 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 31/05/2011 P 2011 

2473 B27150747 159,30 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 23/06/2011 P 2011 

2478 B27150747 204,14 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 30/06/2011 P 2011 

2565 B27150747 346,92 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 06/10/2011 P 2011 

2578 B27150747 177,00 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 16/11/2011 P 2011 

2597 B27150747 80,24 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 28/11/2011 P 2011 

2608 B27150747 265,50 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 28/11/2011 P 2011 

2515 B27150747 208,86 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 07/09/2011 C 2011 

2641 B27150747 23,60 € GRAFICAS TINTANOVA,S.L. 31/12/2011 C 2011 

11-OD-11 G33673583 650,00 € GRUPO DE TEATRO EL CIOYO 07/09/2011 P 2011 

6 G27277383 600,00 € GRUPO DE TEATRO RAIOLAS 07/09/2011 P 2011 

1539 B27313873 486,00 € GRUPO RESTAURGAL, S.L. 13/10/2011 C 2011 

11/101 B27250414 503,87 € HERBRONCE,S.L.L. 07/07/2011 P 2011 

466 E27040997 678,69 € HNOS. VILLARINO,C.B. 20/05/2011 P 2011 

1162 E27040997 434,17 € HNOS. VILLARINO,C.B. 28/11/2011 C 2011 

1623139906 B27021401 444,03 € HORMIGONES MIÑO, S.L. 04/04/2011 P 2011 

909403 B73296105 71,28 € HUMANITEL 22/09/2011 C 2011 

A11-1107 B27357391 108,00 € I.G. 10 SPORTS, S.L. 13/07/2011 P 2011 

A11-1132 B27357391 2.106,29 € I.G. 10 SPORTS, S.L. 07/09/2011 P 2011 

A11-1144 B27357391 2.106,29 € I.G. 10 SPORTS, S.L. 12/09/2011 P 2011 

A11-1159 B27357391 2.106,29 € I.G. 10 SPORTS, S.L. 13/10/2011 P 2011 
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A11-1178 B27357391 2.106,29 € I.G. 10 SPORTS, S.L. 11/11/2011 P 2011 

A11-1194 B27357391 2.106,29 € I.G. 10 SPORTS, S.L. 19/12/2011 P 2011 

A11-1207 B27357391 2.106,29 € I.G. 10 SPORTS, S.L. 31/12/2011 P 2011 

A10-1049 B27357391 2.041,67 € I.G. 10 SPORTS, S.L. 07/05/2010 C 2011 

A11-1112 B27357391 1.080,00 € I.G. 10 SPORTS, S.L. 07/09/2011 C 2011 

A11-1164 B27357391 4.585,41 € I.G. 10 SPORTS, S.L. 16/11/2011 C 2011 

03/11 B70207824 13.995,98 € IBERCAT INGENIERIA S.L. 13/04/2011 P 2011 

5696 A33024522 14,33 € IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.A. 08/04/2011 P 2011 

8605 A33024522 32,47 € IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.A. 12/05/2011 P 2011 

15437 A33024522 224,06 € IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.A. 13/07/2011 P 2011 

16872 A33024522 57,21 € IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.A. 07/09/2011 P 2011 

18289 A33024522 98,79 € IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.A. 07/09/2011 P 2011 

23391 A33024522 29,64 € IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.A. 21/10/2011 C 2011 

26303 A33024522 44,57 € IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.A. 16/11/2011 C 2011 

24854 A33024522 12,48 € IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.A. 19/12/2011 C 2011 

28949 A33024522 192,80 € IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.A. 31/12/2011 C 2011 

42 B15279359 2.950,00 € ILUMINACIONES SANTIAGUESAS,S.L. 17/03/2011 P 2011 

13/11-R B27223999 3.707,34 € INDUSTRIAS VARIAS REUNIDAS,S.L. 06/04/2011 P 2011 

33/11-R B27223999 3.707,34 € INDUSTRIAS VARIAS REUNIDAS,S.L. 25/08/2011 P 2011 

45/11-R B27223999 3.707,34 € INDUSTRIAS VARIAS REUNIDAS,S.L. 03/11/2011 C 2011 

58/11-R B27223999 3.707,34 € INDUSTRIAS VARIAS REUNIDAS,S.L. 31/12/2011 C 2011 

B/17959 B84386119 1.177,64 € INFOSIZAL, S.L. 25/08/2011 P 2011 

20110920 B27286236 90,00 € INFOTEC MARIÑA, S.L. 18/07/2011 P 2011 

20111079 B27286236 48,00 € INFOTEC MARIÑA, S.L. 07/09/2011 P 2011 

20111491 B27286236 57,50 € INFOTEC MARIÑA, S.L. 11/11/2011 C 2011 

2110016 B27340215 1.217,76 € INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L. 08/04/2011 P 2011 

2110019 B27340215 545,16 € INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L. 08/04/2011 P 2011 

2110018 B27340215 226,56 € INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L. 08/04/2011 P 2011 

2110017 B27340215 94,40 € INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L. 08/04/2011 P 2011 

2110031 B27340215 1.247,26 € INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L. 06/06/2011 P 2011 

2110032 B27340215 4.819,12 € INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L. 06/06/2011 P 2011 

2110049 B27340215 522,27 € INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L. 20/09/2011 P 2011 

211062 B27340215 106,20 € INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L. 25/11/2011 C 2011 

11/01327 A01018654 816,48 € INTEMAN,S.A, -LABORATORIOS- 08/04/2011 P 2011 

27 38787295A 281,00 € JAIME MAS CUADRADA 14/06/2011 P 2011 

26 38787295A 17,00 € JAIME MAS CUADRADA 14/06/2011 P 2011 

25 38787295A 246,50 € JAIME MAS CUADRADA 14/06/2011 P 2011 

3373 33994222S 29,00 € JOSE ANTONIO ANDRADE FERNANDEZ 31/05/2011 P 2011 

11 33798481G 30,00 € JOSE ANTONIO RIO RIO "MUSICAL RIO" 06/06/2011 P 2011 

15 33798481G 39,00 € JOSE ANTONIO RIO RIO "MUSICAL RIO" 07/07/2011 P 2011 

07/0103 33844662R 245,44 € JOSE LEDO CASERIO 06/06/2011 P 2011 

013/11 76548662Q 2.678,60 € JOSE MANIN PALMEIRO 08/04/2011 P 2011 

022/11 76548662Q 2.507,50 € JOSE MANIN PALMEIRO 09/06/2011 P 2011 

021/11 76548662Q 1.534,00 € JOSE MANIN PALMEIRO 09/06/2011 P 2011 

44/11 76548662Q 3.917,60 € JOSE MANIN PALMEIRO 27/10/2011 C 2011 

2911 33743973Y 1.921,04 € JOSE R. RUBAL COUTO 07/09/2011 P 2011 

7610 33743973Y 661,10 € JOSE R. RUBAL COUTO 25/01/2011 C 2011 

7210 33743973Y 128,38 € JOSE R. RUBAL COUTO 23/02/2011 C 2011 

7310 33743973Y 103,83 € JOSE R. RUBAL COUTO 23/02/2011 C 2011 

7410 33743973Y 152,22 € JOSE R. RUBAL COUTO 23/02/2011 C 2011 

7510 33743973Y 2,24 € JOSE R. RUBAL COUTO 23/02/2011 C 2011 

19/10 76559305X 486,00 € JOSEFINA TRELLES GARCIA 13/12/2010 C 2011 

P11/7509 A15000649 295,00 € LA VOZ DE GALICIA 21/06/2011 P 2011 

013210V A15000649 110,01 € LA VOZ DE GALICIA 21/06/2011 P 2011 

P11/9253 A15000649 590,00 € LA VOZ DE GALICIA 18/07/2011 P 2011 

P11/13888 A15000649 295,00 € LA VOZ DE GALICIA 15/09/2011 P 2011 

77/2011 B27194521 129,80 € LESDYN,S.L. 04/04/2011 P 2011 

76/2011 B27194521 259,01 € LESDYN,S.L. 04/04/2011 P 2011 

75/2011 B27194521 389,40 € LESDYN,S.L. 04/04/2011 P 2011 



 

 Concello de Foz (Lugo)   Teléfonos: 982 14 00 27 
 CIF: P2701900I     982 14 02 21 

 Avda. Álvaro Cunqueiro, 24    Fax: 982 14 16 00 
  27780 FOZ (Lugo)       

 
74/2011 B27194521 1.312,16 € LESDYN,S.L. 04/04/2011 P 2011 

73/2011 B27194521 230,10 € LESDYN,S.L. 04/04/2011 P 2011 

72/2011 B27194521 265,50 € LESDYN,S.L. 04/04/2011 P 2011 

71/2011 B27194521 84,96 € LESDYN,S.L. 04/04/2011 P 2011 

412 B27331826 1.610,70 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 13/04/2011 P 2011 

507 B27331826 186,65 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 13/04/2011 P 2011 

584 B27331826 1.610,70 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 12/05/2011 P 2011 

672 B27331826 186,65 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 12/05/2011 P 2011 

752 B27331826 1.610,70 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 13/06/2011 P 2011 

844 B27331826 186,65 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 13/06/2011 P 2011 

921 B27331826 1.610,70 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 13/07/2011 P 2011 

1016 B27331826 186,65 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 13/07/2011 P 2011 

1368 B27331826 554,60 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 12/09/2011 P 2011 

1097 B27331826 186,65 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 12/09/2011 C 2011 

1267 B27331826 186,65 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 12/09/2011 C 2011 

1546 B27331826 141,60 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 13/10/2011 C 2011 

1545 B27331826 186,65 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 13/10/2011 C 2011 

1444 B27331826 1.949,36 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 13/10/2011 C 2011 

1621 B27331826 1.982,40 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 11/11/2011 C 2011 

1718 B27331826 460,20 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 11/11/2011 C 2011 

1719 B27331826 186,65 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 11/11/2011 C 2011 

1894 B27331826 460,20 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 22/12/2011 C 2011 

1798 B27331826 186,65 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 22/12/2011 C 2011 

1870 B27331826 2.891,00 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 22/12/2011 C 2011 

1970 B27331826 2.081,52 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 31/12/2011 C 2011 

2041 B27331826 186,65 € LIMPEZAS LEMA, S.L.U. 31/12/2011 C 2011 

130-2011 B27384379 1.427,80 € LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L. 06/06/2011 P 2011 

159-2011 B27384379 1.427,80 € LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L. 07/07/2011 P 2011 

191-2011 B27384379 1.362,90 € LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L. 25/08/2011 P 2011 

222-2011 B27384379 1.298,00 € LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L. 07/09/2011 P 2011 

154-2011 B27384379 1.309,00 € LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L. 21/10/2011 P 2011 

282-2011 B27384379 1.374,70 € LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L. 03/11/2011 C 2011 

311-2011 B27384379 1.439,60 € LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L. 02/12/2011 C 2011 

335-2011 B27384379 1.357,00 € LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L. 31/12/2011 C 2011 

11027 B27180454 119,18 € LIVING SPORT,S.L. 25/04/2011 P 2011 

11033 B27180454 3.527,50 € LIVING SPORT,S.L. 12/05/2011 P 2011 

11034 B27180454 300,00 € LIVING SPORT,S.L. 20/05/2011 P 2011 

11044 B27180454 184,08 € LIVING SPORT,S.L. 21/06/2011 P 2011 

11056 B27180454 512,12 € LIVING SPORT,S.L. 25/08/2011 P 2011 

11063 B27180454 1.959,20 € LIVING SPORT,S.L. 07/09/2011 C 2011 

478 77592175L 821,13 € LORENA FERNANDEZ PRIETO 20/05/2011 P 2011 

485 77592175L 99,00 € LORENA FERNANDEZ PRIETO 14/06/2011 P 2011 

497 77592175L 139,74 € LORENA FERNANDEZ PRIETO 30/06/2011 P 2011 

390 77592175L 28,08 € LORENA FERNANDEZ PRIETO 05/10/2011 C 2011 

138 34431624A 2.908,46 € LUIS SOTO REBOLLO 28/11/2011 P 2011 

7170038698 A79206223 164,61 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 12/05/2011 P 2011 

7170039383 A79206223 65,31 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 09/06/2011 P 2011 

7170039382 A79206223 115,96 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 09/06/2011 P 2011 

7170039381 A79206223 588,22 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 09/06/2011 P 2011 

7170039778 A79206223 427,36 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 09/06/2011 P 2011 

7170041399 A79206223 97,35 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 25/08/2011 P 2011 

7170041396 A79206223 610,08 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 07/09/2011 P 2011 

7170041397 A79206223 168,88 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 07/09/2011 P 2011 

7170041398 A79206223 158,30 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 07/09/2011 P 2011 

7170042163 A79206223 82,60 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 12/09/2011 P 2011 

7170042162 A79206223 973,17 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 12/09/2011 P 2011 

7170042161 A79206223 466,61 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 12/09/2011 P 2011 

7170043982 A79206223 404,82 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 11/11/2011 P 2011 

7170043983 A79206223 329,07 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 11/11/2011 P 2011 
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7170045060 A79206223 642,51 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 16/12/2011 P 2011 

7170041622 A79206223 496,34 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 07/09/2011 C 2011 

7170042299 A79206223 246,11 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 12/09/2011 C 2011 

7170042165 A79206223 42,42 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 12/09/2011 C 2011 

7170042164 A79206223 152,96 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 12/09/2011 C 2011 

7170042910 A79206223 1.104,98 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 13/10/2011 C 2011 

7170045061 A79206223 1.629,46 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 16/12/2011 C 2011 

7170044908 A79206223 1.288,98 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 22/12/2011 C 2011 

7170045807 A79206223 1.290,68 € LYRECO ESPAÑA, S.A. 31/12/2011 C 2011 

00-180 B27225317 127,79 € M.F. MOURELO, S.L. 23/05/2011 P 2011 

602 B27225317 67,40 € M.F. MOURELO, S.L. 31/12/2011 P 2011 

1/4 E27106459 232,00 € M.V.C. DE REAL RAÑADOIRO E AGUDO 22/07/2008 P 2008 

29/2011 33841004T 129,80 € Mª DEL CARMEN COUCEIRO ROSENDE 30/06/2011 P 2011 

28/F/001 35973571F 425,00 € Mª LUISA MENDEZ FRAGA 22/09/2011 C 2011 

29/F/001 35973571F 135,00 € Mª LUISA MENDEZ FRAGA 22/09/2011 C 2011 

179 76559706C 113,75 € MAGÍN BELLO FERREIRO 06/04/2011 P 2011 

11/13 34256530P 1.622,50 € MANUEL MARTINEZ FUENTES 25/08/2011 C 2011 

1000003 33861942P 236,00 € MANUEL SANCHEZ GOMEZ 18/07/2011 P 2011 

2 33796263V 785,28 € MARCELINO GONZALEZ LOPEZ 23/05/2011 P 2011 

3 33796263V 725,06 € MARCELINO GONZALEZ LOPEZ 06/06/2011 P 2011 

14 33796263V 34,56 € MARCELINO GONZALEZ LOPEZ 15/09/2011 C 2011 

19 33796263V 337,23 € MARCELINO GONZALEZ LOPEZ 06/10/2011 C 2011 

21 33796263V 292,68 € MARCELINO GONZALEZ LOPEZ 22/11/2011 C 2011 

28 33796263V 339,12 € MARCELINO GONZALEZ LOPEZ 16/12/2011 C 2011 

27 33796263V 321,03 € MARCELINO GONZALEZ LOPEZ 16/12/2011 C 2011 

26 33796263V 276,48 € MARCELINO GONZALEZ LOPEZ 19/12/2011 C 2011 

A/92000038 B27168822 245,30 € MAREI COSTA, S.L. 17/03/2011 P 2011 

A/92000051 B27168822 153,40 € MAREI COSTA, S.L. 08/04/2011 P 2011 

A/92000085 B27168822 1.039,67 € MAREI COSTA, S.L. 31/05/2011 P 2011 

A/92000088 B27168822 265,50 € MAREI COSTA, S.L. 31/05/2011 P 2011 

A/92000089 B27168822 28,32 € MAREI COSTA, S.L. 31/05/2011 P 2011 

A/92000086 B27168822 196,30 € MAREI COSTA, S.L. 31/05/2011 P 2011 

A/92000087 B27168822 82,60 € MAREI COSTA, S.L. 31/05/2011 P 2011 

A/92000158 B27168822 1.092,68 € MAREI COSTA, S.L. 07/09/2011 P 2011 

A/92000160 B27168822 624,03 € MAREI COSTA, S.L. 07/09/2011 P 2011 

A/92000159 B27168822 200,60 € MAREI COSTA, S.L. 07/09/2011 C 2011 

A/92000187 B27168822 443,33 € MAREI COSTA, S.L. 13/10/2011 C 2011 

A/92000183 B27168822 193,52 € MAREI COSTA, S.L. 13/10/2011 C 2011 

A/92000184 B27168822 139,24 € MAREI COSTA, S.L. 13/10/2011 C 2011 

A/92000185 B27168822 23,60 € MAREI COSTA, S.L. 13/10/2011 C 2011 

A/92000186 B27168822 849,60 € MAREI COSTA, S.L. 13/10/2011 C 2011 

A/92000231 B27168822 342,20 € MAREI COSTA, S.L. 11/11/2011 C 2011 

3/11 76517310J 126,49 € MARIA ANTONIA ULLOA ROO 12/05/2011 P 2011 

12/2011 76517310J 160,98 € MARIA ANTONIA ULLOA ROO 09/09/2011 P 2011 

15/2011 76517310J 21,00 € MARIA ANTONIA ULLOA ROO 11/11/2011 P 2011 

13/2011 76517310J 178,51 € MARIA ANTONIA ULLOA ROO 11/11/2011 P 2011 

03-2011 11067770D 199,99 € MARIA DOLORES NEIRA FERNANDEZ 06/06/2011 P 2011 

1 77591807L 269,99 € MARIA JOSE MON MASEDA 09/06/2011 P 2011 

2/2011 77594933V 8,00 € MARIA JOSE VILLARMEA BARREIRA 04/03/2011 P 2011 

1/2011 77594933V 35,00 € MARIA JOSE VILLARMEA BARREIRA 04/03/2011 P 2011 

3/2011 77594933V 50,00 € MARIA JOSE VILLARMEA BARREIRA 04/03/2011 P 2011 

27 77594933V 40,00 € MARIA JOSE VILLARMEA BARREIRA 14/06/2011 P 2011 

12/11 10527935F 175,60 € MARIA LUISA OTERO RODRIGUEZ 23/05/2011 P 2011 

2 33306525H 471,75 € MARIA ROCIO RIVERA SEARA 14/06/2011 P 2011 

1 33306525H 510,00 € MARIA ROCIO RIVERA SEARA 14/06/2011 P 2011 

1 76546097G 375,00 € MARINA ABAD LOPEZ 09/06/2011 P 2011 

2 76546097G 300,00 € MARINA ABAD LOPEZ 09/06/2011 P 2011 

840 B27329481 5.849,26 € MARIÑACLIMA S.L. 21/02/2011 P 2011 

33M 77592573A 63,00 € MARTA ELENA LOPEZ 22/12/2011 C 2011 



 

 Concello de Foz (Lugo)   Teléfonos: 982 14 00 27 
 CIF: P2701900I     982 14 02 21 

 Avda. Álvaro Cunqueiro, 24    Fax: 982 14 16 00 
  27780 FOZ (Lugo)       

 
11-120 B27160399 6,50 € MARZAN GAS-OIL,S.L. 08/04/2011 P 2011 

11-119 B27160399 9,60 € MARZAN GAS-OIL,S.L. 08/04/2011 P 2011 

11-118 B27160399 51,85 € MARZAN GAS-OIL,S.L. 08/04/2011 P 2011 

11-149 B27160399 1.753,50 € MARZAN GAS-OIL,S.L. 12/05/2011 P 2011 

11-218 B27160399 60,00 € MARZAN GAS-OIL,S.L. 09/06/2011 P 2011 

11-316 B27160399 28,90 € MARZAN GAS-OIL,S.L. 07/09/2011 P 2011 

11-330 B27160399 132,00 € MARZAN GAS-OIL,S.L. 08/09/2011 P 2011 

2 77594790N 1.982,40 € MIGUEL ANGEL MOSQUERA NOVO 25/03/2011 C 2011 

15/2011 47437459M 947,22 € MIJAIL MORIATOV YAKIMYCHEVA 12/05/2011 P 2011 

7 76573054M 295,00 € MONTSERRAT FERNANDEZ PEREZ 07/09/2011 C 2011 

180309 A15418551 17,29 € MOTIVO JCB GALICIA, S.A. 12/04/2011 P 2011 

1621 A15418551 163,76 € MOTIVO JCB GALICIA, S.A. 13/07/2011 P 2011 

E00005828 B27170877 47,26 € MRW, S.L. 22/03/2010 P 2010 

5864 B27170877 62,66 € MRW, S.L. 25/05/2010 P 2010 

E00005963 B27170877 23,14 € MRW, S.L. 14/09/2010 P 2010 

E00005930 B27170877 32,48 € MRW, S.L. 14/09/2010 P 2010 

E00005903 B27170877 29,58 € MRW, S.L. 14/09/2010 P 2010 

E00005794 B27170877 47,55 € MRW, S.L. 22/03/2010 P 2010 

E6020 B27170877 14,69 € MRW, S.L. 08/11/2010 P 2010 

E5993 B27170877 139,95 € MRW, S.L. 09/11/2010 P 2010 

E00005497 B27170877 9,16 € MRW, S.L. 13/04/2009 P 2009 

5550 B27170877 44,43 € MRW, S.L. 03/06/2009 P 2009 

5612 B27170877 17,90 € MRW, S.L. 07/09/2009 P 2009 

5639 B27170877 16,23 € MRW, S.L. 07/09/2009 P 2009 

E00005672 B27170877 9,22 € MRW, S.L. 29/10/2009 P 2009 

E00005701 B27170877 138,07 € MRW, S.L. 26/11/2009 P 2009 

E00005732 B27170877 119,28 € MRW, S.L. 26/11/2009 P 2009 

E00006104 B27170877 56,62 € MRW, S.L. 08/02/2011 P 2011 

E00006043 B27170877 37,70 € MRW, S.L. 08/02/2011 P 2011 

E00006074 B27170877 10,03 € MRW, S.L. 08/02/2011 P 2011 

E00006134 B27170877 130,61 € MRW, S.L. 08/02/2011 P 2011 

E00006165 B27170877 138,77 € MRW, S.L. 20/05/2011 P 2011 

6230 B27170877 48,46 € MRW, S.L. 27/10/2011 P 2011 

6272 B27170877 17,91 € MRW, S.L. 27/10/2011 P 2011 

6303 B27170877 90,52 € MRW, S.L. 27/10/2011 P 2011 

E6411 B27170877 14,23 € MRW, S.L. 22/12/2011 P 2011 

E6376 B27170877 38,24 € MRW, S.L. 22/12/2011 P 2011 

E6333 B27170877 24,78 € MRW, S.L. 22/12/2011 P 2011 

E6453 B27170877 23,74 € MRW, S.L. 22/12/2011 C 2011 

2010/14274 B70055504 938,60 € MUGATRA SOCIEDAD DE 23/11/2010 C 2011 

2011/14460 B70055504 938,60 € MUGATRA SOCIEDAD DE PREVENCION,S.L. 28/11/2011 P 2011 

844 F27284876 793,29 € MULTIMARCA JAEMI, S.C.G. 04/10/2011 C 2011 

077/2009 B63741888 4.640,00 € NATS NUS, S.L. 28/04/2010 C 2011 

103 33857742V 179,36 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 15/04/2011 P 2011 

102 33857742V 160,48 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 15/04/2011 P 2011 

107 33857742V 264,32 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 12/05/2011 P 2011 

105 33857742V 153,40 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 12/05/2011 P 2011 

106 33857742V 202,96 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 12/05/2011 P 2011 

109 33857742V 164,02 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 20/05/2011 P 2011 

108 33857742V 165,20 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 20/05/2011 P 2011 

110 33857742V 125,80 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 23/05/2011 P 2011 

112 33857742V 132,16 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 31/05/2011 P 2011 

113 33857742V 110,92 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 31/05/2011 P 2011 

120 33857742V 147,50 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 23/06/2011 P 2011 

122 33857742V 154,58 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 30/06/2011 P 2011 

123 33857742V 189,98 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 30/06/2011 P 2011 

125 33857742V 152,22 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 07/07/2011 P 2011 

124 33857742V 123,90 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 07/07/2011 P 2011 

127 33857742V 212,40 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 13/07/2011 P 2011 
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129 33857742V 148,68 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 18/07/2011 P 2011 

133 33857742V 129,80 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 25/08/2011 P 2011 

132 33857742V 140,42 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 25/08/2011 P 2011 

136 33857742V 169,92 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 25/08/2011 P 2011 

135 33857742V 155,76 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 25/08/2011 P 2011 

131 33857742V 129,80 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 25/08/2011 P 2011 

130 33857742V 141,60 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 25/08/2011 P 2011 

139 33857742V 139,24 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 07/09/2011 P 2011 

145 33857742V 194,70 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 07/09/2011 P 2011 

142 33857742V 127,44 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 07/09/2011 P 2011 

151 33857742V 185,26 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 20/09/2011 P 2011 

155 33857742V 126,26 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 04/10/2011 P 2011 

159 33857742V 261,96 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 03/11/2011 P 2011 

157 33857742V 169,92 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 16/11/2011 P 2011 

174 33857742V 116,82 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 16/12/2011 P 2011 

138 33857742V 130,98 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 07/09/2011 C 2011 

148 33857742V 254,88 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 12/09/2011 C 2011 

149 33857742V 217,12 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 12/09/2011 C 2011 

152 33857742V 197,06 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 20/09/2011 C 2011 

154 33857742V 154,58 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 04/10/2011 C 2011 

156 33857742V 135,70 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 04/10/2011 C 2011 

160 33857742V 192,34 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 18/10/2011 C 2011 

161 33857742V 174,64 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 21/10/2011 C 2011 

163 33857742V 135,70 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 21/10/2011 C 2011 

166 33857742V 202,96 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 11/11/2011 C 2011 

167 33857742V 147,50 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 11/11/2011 C 2011 

170 33857742V 139,24 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 22/11/2011 C 2011 

172 33857742V 156,94 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 25/11/2011 C 2011 

175 33857742V 127,44 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 16/12/2011 C 2011 

173 33857742V 146,32 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 19/12/2011 C 2011 

178 33857742V 140,42 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 22/12/2011 C 2011 

179 33857742V 127,44 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 31/12/2011 C 2011 

182 33857742V 127,44 € NICANOR ÁLVAREZ RUIZ 31/12/2011 C 2011 

55 B36302784 1.400,00 € NINGURES PRODUCCION, S.L. 04/10/2011 P 2011 

79 B36302784 1.400,00 € NINGURES PRODUCCION, S.L. 22/11/2011 P 2011 

A11-1060 A70302039 1.508,76 € NOVAGALICIA BANCO 12/05/2011 P 2011 

A11-1084 A70302039 3.025,78 € NOVAGALICIA BANCO 13/06/2011 P 2011 

A11-1100 A70302039 2.106,29 € NOVAGALICIA BANCO 13/07/2011 P 2011 

A11-1128 A70302039 2.265,60 € NOVAGALICIA BANCO 25/08/2011 P 2011 

A11-1127 A70302039 2.932,43 € NOVAGALICIA BANCO 25/08/2011 P 2011 

A11-1126 A70302039 3.875,37 € NOVAGALICIA BANCO 25/08/2011 P 2011 

A11-1125 A70302039 3.115,20 € NOVAGALICIA BANCO 25/08/2011 P 2011 

A11-1149 A70302039 10.922,80 € NOVAGALICIA BANCO 12/09/2011 P 2011 

A11-1163 A70302039 9.720,00 € NOVAGALICIA BANCO 11/10/2011 P 2011 

511005057 A78068202 3.044,40 € NOVOTEC CONSULTORES, S.A 07/09/2011 P 2011 

1 33309799A 3.304,00 € NURIA M. CAMPANON SANJURGO 03/10/2011 P 2011 

6670568 B80441306 246,31 € OFFICE DEPOT, S.L. 16/12/2011 P 2011 

A00000133 B27228766 37,76 € OFIFOZ,S.L. 08/04/2011 P 2011 

A169 B27228766 35,50 € OFIFOZ,S.L. 12/05/2011 P 2011 

A180 B27228766 100,00 € OFIFOZ,S.L. 06/06/2011 P 2011 

A191 B27228766 29,90 € OFIFOZ,S.L. 14/06/2011 P 2011 

A193 B27228766 38,60 € OFIFOZ,S.L. 14/06/2011 P 2011 

A245 B27228766 24,95 € OFIFOZ,S.L. 13/07/2011 P 2011 

A242 B27228766 270,20 € OFIFOZ,S.L. 13/07/2011 P 2011 

A216 B27228766 17,65 € OFIFOZ,S.L. 13/07/2011 P 2011 

A211 B27228766 1,40 € OFIFOZ,S.L. 13/07/2011 P 2011 

A339 B27228766 11,65 € OFIFOZ,S.L. 14/10/2011 P 2011 

A345 B27228766 13,16 € OFIFOZ,S.L. 14/10/2011 P 2011 

A290 B27228766 45,95 € OFIFOZ,S.L. 14/10/2011 P 2011 
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A325 B27228766 36,60 € OFIFOZ,S.L. 14/10/2011 P 2011 

A425 B27228766 3,95 € OFIFOZ,S.L. 21/10/2011 P 2011 

A351 B27228766 38,60 € OFIFOZ,S.L. 21/10/2011 P 2011 

A186 B27228766 77,21 € OFIFOZ,S.L. 12/05/2010 C 2011 

A368 B27228766 37,70 € OFIFOZ,S.L. 21/10/2011 C 2011 

A374 B27228766 36,60 € OFIFOZ,S.L. 21/10/2011 C 2011 

A496 B27228766 75,20 € OFIFOZ,S.L. 22/12/2011 C 2011 

1308 A27011980 147,03 € ONEMONS,S.A. 13/10/2011 C 2011 

1416 A27011980 83,15 € ONEMONS,S.A. 11/11/2011 C 2011 

C 1506 A27011980 121,36 € ONEMONS,S.A. 31/12/2011 C 2011 

A/678 B27189216 283,20 € ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. 06/04/2011 P 2011 

A/655 B27189216 362,92 € ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. 06/04/2011 P 2011 

A/656 B27189216 230,10 € ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. 06/04/2011 P 2011 

A/769 B27189216 1.221,30 € ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. 19/07/2011 P 2011 

A/768 B27189216 424,80 € ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. 19/07/2011 P 2011 

A/767 B27189216 234,05 € ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. 19/07/2011 P 2011 

A/766 B27189216 419,90 € ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. 19/07/2011 P 2011 

A/765 B27189216 194,82 € ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. 19/07/2011 P 2011 

A/953 B27189216 339,25 € ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. 31/12/2011 P 2011 

A/878 B27189216 1.274,40 € ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. 13/10/2011 C 2011 

115101239 F20025318 129,89 € ORONA, S.COOP. 11/04/2011 P 2011 

115145076 F20025318 129,89 € ORONA, S.COOP. 12/05/2011 P 2011 

115155131 F20025318 137,54 € ORONA, S.COOP. 09/06/2011 P 2011 

115183269 F20025318 137,54 € ORONA, S.COOP. 07/07/2011 P 2011 

115236618 F20025318 137,54 € ORONA, S.COOP. 07/09/2011 C 2011 

115226846 F20025318 137,54 € ORONA, S.COOP. 07/09/2011 C 2011 

115263422 F20025318 137,54 € ORONA, S.COOP. 13/10/2011 C 2011 

115306949 F20025318 137,54 € ORONA, S.COOP. 11/11/2011 C 2011 

115317222 F20025318 137,54 € ORONA, S.COOP. 16/12/2011 C 2011 

162 B27346105 412,42 € OUVIÑA Y LESTEGAS, S.L. 11/11/2011 C 2011 

32 77593518M 80,24 € PABLO CID GOMEZ 08/04/2011 P 2011 

33 77593518M 200,60 € PABLO CID GOMEZ 08/04/2011 P 2011 

35 77593518M 896,80 € PABLO CID GOMEZ 08/04/2011 P 2011 

47 77593518M 129,80 € PABLO CID GOMEZ 12/05/2011 P 2011 

53 77593518M 271,40 € PABLO CID GOMEZ 31/05/2011 P 2011 

60 77593518M 354,00 € PABLO CID GOMEZ 10/06/2011 P 2011 

73 77593518M 974,68 € PABLO CID GOMEZ 25/08/2011 P 2011 

85 77593518M 1.303,90 € PABLO CID GOMEZ 07/09/2011 P 2011 

93 77593518M 123,90 € PABLO CID GOMEZ 15/09/2011 P 2011 

98 77593518M 218,30 € PABLO CID GOMEZ 04/10/2011 P 2011 

106 77593518M 61,36 € PABLO CID GOMEZ 18/10/2011 P 2011 

109 77593518M 59,00 € PABLO CID GOMEZ 24/10/2011 P 2011 

120 77593518M 67,26 € PABLO CID GOMEZ 22/11/2011 P 2011 

125 77593518M 29,50 € PABLO CID GOMEZ 02/12/2011 P 2011 

47/11 32793208S 258,33 € PABLO SANCHEZ PEREZ 31/12/2011 P 2011 

GR-107/11 33821037C 2.124,00 € PEDRO CAO FEBRERO 14/10/2011 C 2011 

11/4753 B36112043 212,40 € PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 07/07/2011 P 2011 

11/4754 B36112043 207,68 € PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. 07/07/2011 P 2011 

1100002996 B27021237 38,69 € PRELO, S.L. 13/06/2011 P 2011 

1100004280 B27021237 98,70 € PRELO, S.L. 07/09/2011 P 2011 

1100006589 B27021237 98,70 € PRELO, S.L. 16/12/2011 C 2011 

18987 B36209633 2.301,00 € PROCESADORA GALLEGA DE ALIMENTOS SL 02/03/2011 P 2011 

19008 B36209633 1.003,00 € PROCESADORA GALLEGA DE ALIMENTOS SL 08/04/2011 P 2011 

380 B81792244 750,00 € PROCULTOR, S.L. 31/12/2011 P 2011 

B/29 B27359744 1.415,68 € PRO-CURRO EQUIPAMENTO 07/09/2011 C 2011 

1/119531 A62496518 551,36 € PRODUCTOS QUIMICOS REGENT 11/11/2011 C 2011 

001/119648 A62496518 551,36 € PRODUCTOS QUIMICOS REGENT 16/12/2011 C 2011 

1179 B15321730 299,38 € PROTECCION MEDIO AMBENTAL, S.L. 07/09/2011 P 2011 

20111024 B27036805 732,78 € PUBLILAR,S.L. -GRAFICAS LAR- 31/12/2011 P 2011 
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20110887 B27036805 533,00 € PUBLILAR,S.L. -GRAFICAS LAR- 22/11/2011 C 2011 

20110888 B27036805 531,00 € PUBLILAR,S.L. -GRAFICAS LAR- 22/11/2011 C 2011 

A/303274 A48250351 800,04 € QUIMICA INDUSTRIAL DISOL,S.A. 21/06/2011 P 2011 

229 A27019710 142,92 € RADIO LUGO,S.A. 11/04/2011 P 2011 

01/09 33993642X 467,05 € RAFAEL LOUZAO DEAN 21/01/2010 P 2010 

061-11 77594753K 1.230,12 € RAMON GONZALEZ PEREZ 16/12/2011 C 2011 

062-11 77594753K 6.414,98 € RAMON GONZALEZ PEREZ 16/12/2011 C 2011 

A/19563 E27176817 112,14 € RECAMBIOS PEPE,C.B. 31/05/2011 P 2011 

A/19638 E27176817 60,32 € RECAMBIOS PEPE,C.B. 31/05/2011 P 2011 

A/19718 E27176817 657,38 € RECAMBIOS PEPE,C.B. 31/05/2011 P 2011 

A/19999 E27176817 692,78 € RECAMBIOS PEPE,C.B. 13/10/2011 P 2011 

A/20056 E27176817 56,64 € RECAMBIOS PEPE,C.B. 13/10/2011 P 2011 

A/20131 E27176817 685,58 € RECAMBIOS PEPE,C.B. 13/10/2011 C 2011 

A/20315 E27176817 704,46 € RECAMBIOS PEPE,C.B. 12/12/2011 C 2011 

A/20259 E27176817 14,16 € RECAMBIOS PEPE,C.B. 12/12/2011 C 2011 

12/11 B81093288 186,25 € RECYGES, S.L. 23/02/2011 P 2011 

31/11 B81093288 263,75 € RECYGES, S.L. 29/03/2011 P 2011 

50/11 B81093288 245,75 € RECYGES, S.L. 12/05/2011 P 2011 

69/11 B81093288 225,00 € RECYGES, S.L. 22/06/2011 P 2011 

85/11 B81093288 392,41 € RECYGES, S.L. 23/06/2011 P 2011 

123/11 B81093288 362,50 € RECYGES, S.L. 07/09/2011 P 2011 

105/11 B81093288 669,00 € RECYGES, S.L. 12/09/2011 P 2011 

141/11 B81093288 524,25 € RECYGES, S.L. 15/09/2011 P 2011 

182/11 B81093288 702,50 € RECYGES, S.L. 16/11/2011 P 2011 

191/08 B81093288 187,00 € RECYGES, S.L. 11/12/2008 C 2011 

12/09 B81093288 23,00 € RECYGES, S.L. 10/02/2009 C 2011 

FM424 B27303296 83,88 € REGALCERÁMICA, S.L. 15/09/2011 P 2011 

A/110 B74261728 10.620,00 € REIRIZ FUEGOS ARTIFICIALES, S.L.U. 07/09/2011 P 2011 

A/78 B74261728 1.349,28 € REIRIZ FUEGOS ARTIFICIALES, S.L.U. 07/09/2011 C 2011 

A/113 B74261728 2.195,98 € REIRIZ FUEGOS ARTIFICIALES, S.L.U. 07/09/2011 C 2011 

A/136 B74261728 2.832,00 € REIRIZ FUEGOS ARTIFICIALES, S.L.U. 14/10/2011 C 2011 

1023818662 A28076420 108,03 € REPSOL BUTANO, S.A. 25/05/2011 P 2011 

1024411635 A28076420 237,01 € REPSOL BUTANO, S.A. 21/07/2011 P 2011 

1024411513 A28076420 93,60 € REPSOL BUTANO, S.A. 21/07/2011 P 2011 

1025041234 A28076420 86,94 € REPSOL BUTANO, S.A. 26/09/2011 P 2011 

1025041340 A28076420 29,03 € REPSOL BUTANO, S.A. 26/09/2011 P 2011 

1025629883 A28076420 120,87 € REPSOL BUTANO, S.A. 28/11/2011 P 2011 

2726900087 A28076420 179,61 € REPSOL BUTANO, S.A. 06/10/2011 C 2011 

2726900089 A28076420 177,81 € REPSOL BUTANO, S.A. 03/11/2011 C 2011 

9168 A28076420 179,16 € REPSOL BUTANO, S.A. 16/12/2011 C 2011 

8610 33538298C 60,00 € RESTAURANTE COSTUMES DO MAR 12/04/2011 P 2011 

8646 33538298C 60,00 € RESTAURANTE COSTUMES DO MAR 12/05/2011 P 2011 

617 33538298C 60,00 € RESTAURANTE COSTUMES DO MAR 12/05/2011 P 2011 

7011 33756299G 53,37 € 
RESTAURANTE LEYTON -ANGEL LOPEZ 

LEITON- 
16/08/2011 P 2011 

6959 33756299G 1.836,54 € 
RESTAURANTE LEYTON -ANGEL LOPEZ 

LEITON- 
07/09/2011 P 2011 

5094 B27154806 238,00 € RESTAURANTE XOIÑA,S.L. 23/05/2011 P 2011 

5096 B27154806 222,79 € RESTAURANTE XOIÑA,S.L. 23/05/2011 P 2011 

5095 B27154806 323,60 € RESTAURANTE XOIÑA,S.L. 23/05/2011 P 2011 

5135 B27154806 364,00 € RESTAURANTE XOIÑA,S.L. 07/09/2011 C 2011 

0032009000058 E27392190 199,50 € RIO TRIGO CB 10/01/2010 P 2010 

2169 B27044270 649,00 € SAGON, S.L.- PUBLICIDAD- 04/10/2011 P 2011 

1 33993948V 720,01 € SALOME MAAÑON ALVAREZ 09/06/2011 P 2011 

1100067 B27101450 354,00 € 
SANTOS HECTOR, S.L., MONTAJES 

ELECTRICOS 
21/06/2011 P 2011 

A/2957 B27200708 49,56 € SARRIANA DE EXTINTORES,S.L. 02/12/2011 C 2011 

5204 B27202514 243,08 € SEÑALIZACIONES GALICIA, S.L. 31/05/2011 P 2011 

5218 B27202514 647,82 € SEÑALIZACIONES GALICIA, S.L. 06/06/2011 P 2011 

1271 B27380203 230,10 € SERVICIOS GRAFICOS MEDIASTINTAS, 22/12/2011 C 2011 
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424 B27380203 370,52 € SERVICIOS GRAFICOS MEDIASTINTAS, S.L. 12/05/2011 P 2011 

480 B27380203 21,24 € SERVICIOS GRAFICOS MEDIASTINTAS, S.L. 20/05/2011 P 2011 

454 B27380203 106,20 € SERVICIOS GRAFICOS MEDIASTINTAS, S.L. 20/05/2011 P 2011 

11/1/129 B27333160 3.564,00 € SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 07/09/2011 P 2011 

11/1/00162 B27333160 16.911,96 € SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 06/10/2011 P 2011 

11/1/180 B27333160 1.093,50 € SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 22/11/2011 P 2011 

11/1/00223 B27333160 656,10 € SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 31/12/2011 P 2011 

11100179 B27333160 16.888,87 € SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 11/11/2011 C 2011 

11/1/00222 B27333160 15.691,18 € SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. 31/12/2011 C 2011 

11-895 B27147776 1.584,53 € SETRAMUR,S.L. 25/08/2011 P 2011 

8091801424 A80773534 1.923,40 € SGS ICS IBERICA, S.A. 08/09/2011 P 2011 

6/2011 B70111984 1.160,00 € SIRGO TORCENDO, S.L. 12/05/2011 P 2011 

4/2011 B70111984 1.247,00 € SIRGO TORCENDO, S.L. 12/05/2011 P 2011 

11-000385 B27329440 163,36 € SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA 16/03/2011 P 2011 

572 B27329440 225,62 € SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA 06/04/2011 P 2011 

757 B27329440 214,80 € SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA 20/05/2011 P 2011 

453 B27329440 659,62 € SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA 30/05/2011 P 2011 

1165 B27329440 500,08 € SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA 12/09/2011 P 2011 

1559 B27329440 384,82 € SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA 16/11/2011 P 2011 

1558 B27329440 539,39 € SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA 16/11/2011 P 2011 

1557 B27329440 140,33 € SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA 16/11/2011 P 2011 

13402 E27114594 673,10 € TALLERES BASANTA,C.B. 08/02/2011 P 2011 

13419 E27114594 239,25 € TALLERES BASANTA,C.B. 21/02/2011 P 2011 

13486 E27114594 1.236,95 € TALLERES BASANTA,C.B. 17/03/2011 P 2011 

13487 E27114594 38,80 € TALLERES BASANTA,C.B. 17/03/2011 P 2011 

13488 E27114594 524,62 € TALLERES BASANTA,C.B. 17/03/2011 P 2011 

13540 E27114594 1.053,36 € TALLERES BASANTA,C.B. 08/04/2011 P 2011 

13549 E27114594 244,44 € TALLERES BASANTA,C.B. 14/04/2011 P 2011 

13586 E27114594 497,97 € TALLERES BASANTA,C.B. 12/05/2011 P 2011 

13585 E27114594 183,74 € TALLERES BASANTA,C.B. 12/05/2011 P 2011 

13774 E27114594 895,41 € TALLERES BASANTA,C.B. 07/09/2011 P 2011 

13976 E27114594 556,98 € TALLERES BASANTA,C.B. 03/11/2011 C 2011 

13985 E27114594 227,17 € TALLERES BASANTA,C.B. 11/11/2011 C 2011 

14013 E27114594 254,24 € TALLERES BASANTA,C.B. 17/11/2011 C 2011 

14053 E27114594 96,16 € TALLERES BASANTA,C.B. 31/12/2011 C 2011 

14113 E27114594 840,70 € TALLERES BASANTA,C.B. 31/12/2011 C 2011 

70/11 B36303576 1.150,50 € TANXARINA TITERES 07/09/2011 P 2011 

13 B36701506 850,00 € TEATRO ALLA ESCALA 1.5, S.L 31/05/2011 P 2011 

138 B70163969 316,00 € TEATRO BABALUVA, S.L. 15/09/2011 P 2011 

48/11 B27310143 1.699,20 € TERMAFE FOZ, S.L.L. 07/09/2011 P 2011 

7656039 B46001897 1.017,64 € THYSSENKRUPP ELEVADORES SL 13/04/2011 P 2011 

7766459 B46001897 1.017,64 € THYSSENKRUPP ELEVADORES SL 13/07/2011 P 2011 

2180006556 B46001897 169,80 € THYSSENKRUPP ELEVADORES SL 13/10/2011 P 2011 

7874869 B46001897 1.017,64 € THYSSENKRUPP ELEVADORES SL 24/10/2011 C 2011 

33-11 B15720196 6.018,00 € 
TIPOLOG.ESTRUCT.EN MADERA HORM.Y 

ACERO 
16/12/2011 P 2011 

27 B27201078 790,60 € TOLDOS JOCAR,S.L. 17/03/2011 P 2011 

52 B27201078 1.888,00 € TOLDOS JOCAR,S.L. 09/06/2011 P 2011 

53 B27201078 1.121,00 € TOLDOS JOCAR,S.L. 10/06/2011 P 2011 

76 B27201078 1.770,00 € TOLDOS JOCAR,S.L. 07/09/2011 C 2011 

92 B27201078 560,50 € TOLDOS JOCAR,S.L. 22/09/2011 C 2011 

98 B27201078 1.298,00 € TOLDOS JOCAR,S.L. 04/10/2011 C 2011 

112 B27201078 1.180,00 € TOLDOS JOCAR,S.L. 11/11/2011 C 2011 

T11/066 A15148547 12.401,80 € TOPONORT,S.A. 28/07/2011 P 2011 

10/11 B27044148 5.131,60 € TORVAR,S.L. 07/09/2011 P 2011 

IV/407 B27044148 456,08 € TORVAR,S.L. 11/03/2011 P 2011 

IV/515 B27044148 33,85 € TORVAR,S.L. 04/04/2011 P 2011 

IV/514 B27044148 164,61 € TORVAR,S.L. 04/04/2011 P 2011 

1A/1142 B27044148 114,60 € TORVAR,S.L. 13/04/2011 P 2011 
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1A/1381 B27044148 193,39 € TORVAR,S.L. 28/04/2011 P 2011 

1A/1604 B27044148 114,60 € TORVAR,S.L. 23/05/2011 P 2011 

1A/2570 B27044148 90,80 € TORVAR,S.L. 13/07/2011 P 2011 

1A/2571 B27044148 90,80 € TORVAR,S.L. 13/07/2011 P 2011 

1V/1581 B27044148 336,89 € TORVAR,S.L. 28/07/2011 P 2011 

1A/3066 B27044148 83,07 € TORVAR,S.L. 25/08/2011 P 2011 

1A/3065 B27044148 274,11 € TORVAR,S.L. 25/08/2011 P 2011 

1A/3064 B27044148 274,11 € TORVAR,S.L. 25/08/2011 P 2011 

1A/3063 B27044148 373,99 € TORVAR,S.L. 25/08/2011 P 2011 

1A/3483 B27044148 274,11 € TORVAR,S.L. 15/09/2011 P 2011 

1A/3482 B27044148 274,11 € TORVAR,S.L. 15/09/2011 P 2011 

1A/3791 B27044148 63,39 € TORVAR,S.L. 04/10/2011 P 2011 

1A/3790 B27044148 63,39 € TORVAR,S.L. 04/10/2011 P 2011 

IV/1833 B27044148 262,26 € TORVAR,S.L. 08/09/2011 C 2011 

1A/3317 B27044148 62,07 € TORVAR,S.L. 12/09/2011 C 2011 

1A/3318 B27044148 1.173,71 € TORVAR,S.L. 12/09/2011 C 2011 

1A/3319 B27044148 83,07 € TORVAR,S.L. 12/09/2011 C 2011 

1A/3320 B27044148 107,03 € TORVAR,S.L. 12/09/2011 C 2011 

1A/3485 B27044148 47,67 € TORVAR,S.L. 15/09/2011 C 2011 

1A/3484 B27044148 47,67 € TORVAR,S.L. 15/09/2011 C 2011 

IV/2212 B27044148 304,70 € TORVAR,S.L. 14/10/2011 C 2011 

1A/3994 B27044148 5,72 € TORVAR,S.L. 14/10/2011 C 2011 

1A/4236 B27044148 114,60 € TORVAR,S.L. 03/11/2011 C 2011 

1A/4444 B27044148 14,33 € TORVAR,S.L. 16/11/2011 C 2011 

IV/2459 B27044148 54,87 € TORVAR,S.L. 16/11/2011 C 2011 

1A/4682 B27044148 114,60 € TORVAR,S.L. 16/12/2011 C 2011 

1A/4895 B27044148 14,33 € TORVAR,S.L. 22/12/2011 C 2011 

15/2011 J15965510 360,50 € TROMPICALLO, S.C. 21/06/2011 P 2011 

1100000314 A27008812 337,78 € TUBOLENS,S.A. 22/03/2011 P 2011 

1100000464 A27008812 509,48 € TUBOLENS,S.A. 15/04/2011 P 2011 

1100000493 A27008812 351,66 € TUBOLENS,S.A. 28/04/2011 P 2011 

45 B27318583 400,00 € TWITY SL 07/09/2011 C 2011 

2111013723 A08216459 198,24 € UNIPREX, S.A. 11/04/2011 P 2011 

29 B15778434 14.553,53 € URANIA CONSULTORES JURIDICOS, S.L. 04/10/2011 P 2011 

73 B15134182 916,53 € VEICAR, S.L. 06/04/2011 P 2011 

100140 B15134182 740,98 € VEICAR, S.L. 12/05/2011 P 2011 

135 B15134182 916,53 € VEICAR, S.L. 09/06/2011 P 2011 

204 B15134182 916,53 € VEICAR, S.L. 07/09/2011 P 2011 

255 B15134182 916,53 € VEICAR, S.L. 13/10/2011 P 2011 

100458 B15134182 611,59 € VEICAR, S.L. 16/12/2011 C 2011 

85 B70179635 1.519,13 € VERTIDOS CERO, S.L. 08/04/2011 P 2011 

121 B70179635 314,50 € VERTIDOS CERO, S.L. 12/05/2011 P 2011 

178 B70179635 2.862,76 € VERTIDOS CERO, S.L. 13/07/2011 P 2011 

196 B70179635 461,92 € VERTIDOS CERO, S.L. 07/09/2011 P 2011 

226 B70179635 2.947,00 € VERTIDOS CERO, S.L. 20/09/2011 C 2011 

260 B70179635 1.333,80 € VERTIDOS CERO, S.L. 13/10/2011 C 2011 

305 B70179635 841,00 € VERTIDOS CERO, S.L. 16/11/2011 C 2011 

345 B70179635 689,36 € VERTIDOS CERO, S.L. 16/12/2011 C 2011 

359 B70179635 2.379,78 € VERTIDOS CERO, S.L. 31/12/2011 C 2011 

140 76557451L 1.403,00 € VIAJES RODRIGUEZ.OFELIA DORADO 07/09/2011 C 2011 

5/11 33831098F 40,95 € VICTORINO VILLARINO DIAZ 12/05/2011 P 2011 

9/11 33831098F 46,80 € VICTORINO VILLARINO DIAZ 12/05/2011 P 2011 

13/11 33831098F 40,95 € VICTORINO VILLARINO DIAZ 03/11/2011 P 2011 

08-11 J36491041 944,00 € VIRAVOLTA  S.C. 04/04/2011 P 2011 

3 B27200542 1.767,29 € VIVIENDAS DECONS, S.A.L. 20/11/2007 P 2007 

3080 A80907397 60,27 € VODAFONE ESPAÑA, S.A. 10/10/2011 P 2011 

2011-29466 A58417346 689,13 € WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 09/06/2011 P 2011 

2011-37275 A58417346 1.729,31 € WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 21/10/2011 P 2011 

30083093 A58417346 119,60 € WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. 15/04/2011 C 2011 
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536370 A08472276 152,69 € WURTH ESPAÑA, S.A. 06/06/2011 P 2011 

563699 A08472276 385,15 € WURTH ESPAÑA, S.A. 13/06/2011 P 2011 

TOTAL 1.233.365,99 €     

 
No se incluye en la citada relación el resto de campos recogidos en el formato de 

transmisión de datos que figura en la oficina virtual para la coordinación financiera con las 
entidades locales, puesto que no consta para el que subscribe reclamación ante los 
tribunales de justicia del pago de ninguna de las facturas recogidas en la misma ni tampoco 
acuerdo de pago fraccionado con los terceros. 

 
Del mismo modo se recoge en concordancia con lo anterior la relación de contratistas 

que poseen obligaciones pendientes atendiendo al formato para este fin requerido en la 
oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales:  

 
Dni/Cif Denominación social Domicilio social Dimensión 

A15149271 ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A. 
CTRA. BAÑOS DE ARTEIXO, 48-PARQUE EMPRES.DE AGRELA 15008 LA CORUÑA 
LA CORUÑA P 

9716848S ADOLFO CASTAÑEDA CHAMORRO CORPORACIONES MUNICIPALES, 66 BAJO 27780 FOZ LUGO A 

34884600V ADRIAN PERNAS RAMOS AVDA- DA RIBEIRA 27780 FOZ LUGO A 

B15404965 ALFONSO CAMPOS, S.L. CAPITAN JUAN VARELA, 13 BAJO 15007 LA CORUÑA LA CORUÑA S 

A36005718 ALMACENES CELSO MIGUEZ,S.A. ALMIRANTE MATOS, 25-27-29 36002 PONTEVEDRA PONTEVEDRA O 

B27235381 ALQUIOURO S.L. POLIG. INDUSTRIAL DE SAN COSME PARCELA 33-34 27790 BARREIROS LUGO P 

77595022Z ANA BELEN BARREIRA OURAL XOSE ANTONIO, 14 27760 VILANOVA DE LOURENZÁ LUGO A 

33839950G ANGEL CAO PEREZ AVDA. DA MARIÑA 27, 2C 27780 FOZ LUGO S 

33858423P ANGELES PIÑEIRO BASANTA AVDA. DA MARIÑA, 48 27780 FOZ LUGO A 

B15044357 APPLUS NORCONTROL, S.L.U CTRA.NACIONAL VI, KM. 582 15168 SADA A CORUÑA S 

B70206008 ARTESTUDIO XESTION CULTURAL, S.L. R/MARINA NIETO ALVAREZ, 12, BAIXO 15009 A CORUÑA A CORUÑA P 

B15656580 ARUMIA,S.L.L. AS LAGOAS,2 CIRCUNV.20    2 15002 A CORUÑA P 

A36650992 ASCENSORES ENOR, S.A. AVDA.ALCALDE DE LAVADORES 102 36214 VIGO PONTEVEDRA O 

A28161396 
ASISTENCIA TECNICA 
INDUSTRIAL,S.A.E. SAN TELMO, Nº 67 28016 MADRID MADRID O 

G27316397 ASOC.MUSICO CULTURAL RONDALLA  AVDA. DA MARIÑA, 23-4º E 27780 FOZ LUGO O 

G27255728 
ASOC.VECIÑOS SAN XULIAN DE 
CORDIDO CENTRO CIVICO 27892 CORDIDO-FOZ LUGO O 

G27015668 
ASOCIACION CULTURAL AIRIÑOS DO 
XUNCO CERVO 27891 CERVO LUGO O 

G27234806 
ASOCIACION FOLCLORICO CULTURAL 
A SUBELA AVDA. DA MARIÑA           31    1º D 27780 FOZ O 

G70056965 
ASOCIACION MUSICO CULTURAL "LOS 
ZARES" C/ PARDIÑAS Nº 29 - 31, 3º DCHA 15401 FERROL A CORUÑA O 

G27417583 ASOCIACION PENINSULA DA PAZ 
AVDA. DA MARIÑA, 60 -EDIFICIO DA CULTURA 1 27880 SAN CIPRIAN CERVO 
LUGO O 

76548232T AUGUSTO ERNAO LEAL ALVARO CUNQUEIRO          30  FOZ P 

A50878842 AULOCE, S.A. (ESPUBLICO) EDUARDO IBARRA, 6-1ª PLANTA 50009 ZARAGOZA ZARAGOZA P 

B27113372 
AUTOCARES RODRIGUEZ 
DOMINGUEZ,S.L. FAZOURO 27789 FOZ LUGO P 

B32317547 
AUTOMATISMO Y CONTROL DE 
TRAFICO,S.L. C/CORUÑA, Nº 12-BAJO 32300 O BARCO DE VALDEORRAS OURENSE S 

B27307388 BAHIA CULTURA E OCIO, S.L. AVDA. DA MARIÑA, 40 27780 FOZ LUGO P 

B27025709 BAHIA,S.L. MAESTRO LUGILDE, 6 27780 FOZ LUGO P 

76559219Q BALTASAR FERNANDEZ GIL ALVARO CUNQUEIRO          39 27780 FOZ LUGO A 

A28000032 BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO PASEO DE LA CASTELLANA    7 28046 MADRID O 

V27177468 BANDA DE MUSICA DE FOZ ALVONSO X EL SABIO 27780 FIZ LUGO O 

B27200765 BARATIJAS,S.L. ALVARO CUNQUEIRO, Nº 2 -     B 27780 FOZ LUGO P 

33994029Y BEATRIZ PIÑON LOPEZ AVDA. DE CERVANTES, 30- ENTLO.DCHA 27850 VIVEIRO LUGO A 

B27246347 BELIAN NORTE, S.L., ALVARO CUNQUEIRO, 1, BAJO 27780 FOZ LUGO P 

B15755853 BREOGAN AUTOLUX, S.L. AVDA. FINISTERRE Nº 331 15008 A CORUÑA A CORUÑA S 

B27248111 CABALEIROS XARDIN S.L. CTRA. NC 634 PK 578 27760 LOURENZA LUGO P 

G46002804 
CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, 
CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA C CABALLEROS, 2 12001 CASTELLÓN O 

B27324375 CANTERAS SANTA CECILIA, S.L. VILATUIXE, 27 27785 SANTA CECILIA LUGO P 

B86163144 
CARADIS RECREACION CULTURAL 
HISTORICA AVDA. MARCELO CELAYETA 31014 PAMPLONA NAVARRA S 

B27227388 CARFERLO, S.L. PGIDN CAMBA, NUM.56 27870 XOVE LUGO P 

77002331X CARLOS ALBERTO PARDO VIDAL AVDA. DE SANTA MARIÑA, 40 36800 REDONDELA PONTEVEDRA A 
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B27236298 
CARPINTERIA DE ALUMINIO PEMAR, 
S.L.L. PARQUE EMPRESARIAL Nº 2 27789 FAZOURO LUGO P 

B43393610 CASTILLA SOFTWARE, S.L. CTRA. CASTELLVELL, 16 43206 REUS TARRAGONA S 

B84399484 
CDR INSTAL Y MANTEN DE SISTEMAS 
DE SEGUR c/ MAR CANTABRICO, 83-85 27003 LUGO 27003 LUGO LUGO S 

B27025253 
CELPI,S.L. -CARPINTERIA DE 
ALUMINIO/PVC CTRA.GRAL. N-642, KM. 35 27780 FOZ LUGO P 

B27166545 CELTA PRIX,S.L. C/ ARMAÑÁ, 17-1º D-27001 27001 LUGO LUGO P 

B33114851 CENTRO EMISOR DE OCCIDENTE, S.L. TALARÉN-NAVIA 33719 NAVIA (ASTURIAS) ASTURIAS P 

A27025717 COMERCIAL CEREIJO,S.A. CTRA. DE LA CORUÑA (Nnal VI) KM 506 27003 LUGO LUGO P 

B27406339 
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS 
GRUPO EL PROG RIBADEO, 5 27002 LUGO LUGO S 

B80183916 
COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES, 
S.L. C/ANTONIO GAUDIA, 32-POL.IND.EL PALOMO 28946 FUENLABRADA MADRID O 

B27321272 
CONSTRUCCIONES BALEA DA COSTA, 
S.L. C/HNOS. MENESIANOS, 6-2º A 27780 FOZ LUGO S 

B27124817 
CONSTRUCCIONES COTO RIBADEO, 
S.L. C/S. FRANCISCO            18 27700 RIBADEO P 

B27250182 CONSTRUCCIONES ISIDRO OTERO, S.L. VALIÑADARES 8 27740 MONDOÑEDO LUGO S 

F27009844 
COOP.PRODUCCION INDUSTRIAL 
JOCAR MARZÁN CTRA. RIBADEO-VIVERO 27780 FOZ LUGO P 

B27223684 COPISTERIA-PAPELERIA PAPIRO, S.L. AVDA. DA MARIÑA           27 (GALERIAS) 27780 FOZ LUGO P 

V27021484 CORAL POLIFONICA DE FOZ AVDA. CANTABRICO, 67 27780 FOZ LUGO O 

V27023464 CORAL POLIFONICA DE RIBADEO CLEMENTE MARTINEZ PASARON, Nº 8-BIS 27700 RIBADEO LUGO O 

G27342948 CORO DE SAN ACISCLO ANTIGAS ESCOLAS SAN ACISCLO 1, 27780 FOZ LUGO O 

G27250760 CORO PAROQUIAL DE FOZ URB.AS LAGOAS.TORRE F     37 27780 FOZ O 

G27341981 CORO PARROQUIAL DE CANGAS OS CASTROS 1 CTRA DA IGREXA  CANGAS LUGO O 

B27235373 COSTA LUCENSE POL.IND.DE SAN COSME. PARCELA 33-34 27790 BARREIROS LUGO S 

B31596968 DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS, S.L. C/MONASTERIO DE URDAX, 40-BAJOS 31011 PAMPLONA NAVARRA S 

32794587Z DAVID PERNAS LAZARO S.ROSENDO 10, BAIXO 15007 A CORUÑA A CORUÑA A 

B15088743 DEPORTIVAS SADA AVDA. DE LA MARINA, 62-BAJO IZDO 15160 SADA A CORUÑA S 

77597185S DIEGO MENENDEZ RODRIGUEZ MAÑENTE, 16 27788 FOZ LUGO A 

33797654M 
E. LOPEZ FULGUEIRA -ESTACION DE 
SERVICIO CTRA.GRAL.RIBADEO-VIVERO 27780 MARZAN-FOZ LUGO A 

B39702436 E.ON Comercializadora de Último Recurso CALLE MEDIO, Nº 12 39003 SANTANDER SANTANDER O 

A15000391 
EDITORIAL COMPOSTELA,S.A. -
CORREO GALEGO PREGUNTOIRO               29 15704 SANTIAGO LA CORUÑA S 

B27309509 EIJO ARIAS, S.L. CURROS ENRIQUEZ, Nº 10 BAJO 27780 FOZ LUGO S 

B27000637 EL PROGRESO DE LUGO, S.L. PROGRESO, 12              12 27001 LUGO LUGO O 

E27403377 EL RINCON DE ANITA, C.B. A FIALLEGA, Nº 5 27780 MARZAN-FOZ LUGO P 

B27118389 ELECTRICIDAD NUÑEZ,S.L. AVDA. DA MARIÑA           36    BAJO 27780 FOZ LUGO P 

B27011931 ENERVI, S.L. MISERICORDIA 43, 27850 VIVEIRO LUGO S 

B39540760 E-ON ENERGIA, S.L. PASEO DE PEREDA, 30-1º DCHA. 39004 SANTANDER SANTANDER O 

B27336007 ESPECTACULOS PRINCIPAL SL LG VILOALLE 1 27740 MONDOÑEDO LUGO S 

76563071G EVA ALVAREZ RAMON RUA CONCELLO DE RIBADEO, 21 27780 FOZ LUGO A 

B27139088 EXCAVACIONES MATIAS, S.L. CANGAS DE FOZ  FOZ P 

B27407022 EXTINTORES COSTA NORTE, S.L. 
PARCELA Nº 76 POLIGONO INDUSTRAIL DE BARREIROS 27790 SAN COSME DE 
BARREIROS LUGO P 

B32166324 EXTINTORES EXGAL,S.L. NTRA.SRA.DA SAINZA        24 32500 ORENSE S 

B27337898 FABEIRO ARTE FLORAL, S.L. ALVARO CUNQUEIRO, 29 27780 FOZ LUGO P 

76566212V FARMACIA FATIMA MAAÑON LAGE AVDA. DA MARIÑA   BAJO 27780 FOZ LUGO A 

34839892K FARMACIA FATIMA SAA QUINTAS C/MAESTRO LUGILDE, 16 27780 FOZ LUGO A 

V15038458 
FEDERACION DE LIBREIROS DE 
GALICIA REP.DE EL SALVADOR, 28 ENTRECHAN B 15701 SANTIAGO A CORUÑA O 

G15125206 
FEDERACION GALEGA DE FÚTBOL 
SALA Avda. de Glasgow 13 15008 A CORUÑA O 

33316577L FERNANDO MARTINEZ RODRIGUEZ AVDA. DE GALICIA, 23-4º A 27700 RIBADEO LUGO A 

33712661C 
FERRETERIA FUENTE -JOSEFA 
CAGEAO FUENTE- AVDA. DA MARIÑA           38    BAJO 27780 FOZ LUGO A 

33842331Q FRANCISCO JOSE ALONSO MARTINEZ TRAPERO PARDO             4     1º IZQ. 27780 FOZ A 

36091178S FRANCISCO MANUEL MARIÑO PARDO GARCIA LORCA, 1 - 1º 27780 FOZ LUGO A 

B27025519 FUNDICIONES PARDO S.L. POLIGONO DO CEAO, RUA FACTORIA ,129 27003 LUGO LUGO S 

A44143485 GEOPOST ESPAÑA PARCEL, S.A.U AVDA. BENIGNO RIVERA, 12 27003 LUGO LUGO S 

A27367093 
GESTION DE PROYECTOS VINCALLO 
S.A. FORXÁN, 4 27780 FOZ LUGO P 

B33594482 GESTION GRATELU, S.L. CTRA.N-634.KM.558,7 APARTADO CORREOS, Nº 16 27700 RIBADEO LUGO S 

A78139755 
GESTION Y TECNICAS DEL AGUA -
GESTAGUA- C/ROSARIO PINO            14-16 12 DCHA 28020 MADRID O 
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A50001726 GIESA SCHINDLER,S.A. CARRIL DOS INDIOS, 10-12 27002 LUGO LUGO O 

B85837938 GLOBAL VAMBRU, S.L.U C/CABALLERO ANDANTE, Nº 8 28021 MADRID MADRID S 

B27157577 GRAFICAS ARFE,S.L. O RIO                     10    BAJO 27880 BURELA LUGO P 

B27226752 GRAFICAS RIBADEO RAMON GONZALEZ            37 27700 RIBADEO P 

B27150747 GRAFICAS TINTANOVA,S.L. C/CONCELLO DE BARREIROS, 2 27780 FOZ LUGO P 

G33673583 GRUPO DE TEATRO EL CIOYO PIÑERA-CASTROPOL 33760 PIÑERA-CASTROPOL ASTURIAS O 

G27277383 GRUPO DE TEATRO RAIOLAS A SEARA 27776 ALFOZ LUGO O 

B27313873 GRUPO RESTAURGAL, S.L. PASEO DE COLON. EDIFICIO DAMIAN 27780 FOZ LUGO S 

B27250414 HERBRONCE,S.L.L. AVDA. DEL FERROL.GALERIAS 1 27850 VIVEIRO LUGO P 

E27040997 HNOS. VILLARINO,C.B. FORXAN 27780 FOZ LUGO P 

B27021401 HORMIGONES MIÑO, S.L. C/BRASIL, 56 36204 VIGO PONTEVEDRA S 

B73296105 HUMANITEL APDO. CORREOS 4563 30006 MURCIA MURCIA S 

B27357391 I.G. 10 SPORTS, S.L. RUA JULIA MINGUILLON, 9-1º H 27780 FOZ LUGO P 

B70207824 IBERCAT INGENIERIA S.L. RONDA DE OUTEIRO Nº 122 15007 A CORUÑA A CORUÑA P 

A33024522 IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.A. CARRETERA DE OVIEDO-SANTANDER, KM 7 33199 MERES-SIERO ASTURIAS S 

B15279359 ILUMINACIONES SANTIAGUESAS,S.L. RUA DO TAMBRE             29    SOTANO  SANTIAGO P 

B27223999 INDUSTRIAS VARIAS REUNIDAS,S.L. VALPARAISO, Nº 35  27868 COVAS-VIVEIRO  LUGO P 

B84386119 INFOSIZAL, S.L. AVDA. DE LA DEMOCRACIA, 7 OFC. 609 28031 MADRID MADRID S 

B27286236 INFOTEC MARIÑA, S.L. RUA OTERO PEDRAYO, 5 BAJO 27780 FOZ LUGO P 

B27340215 INSTALACIONES BAHIA PARK, S.L. RUA CERVANTES, 16 27780 FOZ LUGO P 

A01018654 INTEMAN,S.A, -LABORATORIOS- LERMANDABIDE, 23 (PARQUE INDUSTRIAL DE JUNDIZ) 01080 VITORIA VITORIA P 

38787295A JAIME MAS CUADRADA EDUARDO PONDAL, Nº 6 27780 FOZ LUGO A 

33994222S JOSE ANTONIO ANDRADE FERNANDEZ XINZO, 6 27788 VILLARONTE-FOZ LUGO A 

33798481G JOSE ANTONIO RIO RIO "MUSICAL RIO" AVDA. DA MARIÑA           27    BAJO 27780 FOZ A 

33844662R JOSE LEDO CASERIO SAN MARTIN 27787 FOZ LUGO A 

76548662Q JOSE MANIN PALMEIRO FAZOURO  FOZ A 

33743973Y JOSE R. RUBAL COUTO M. DE CERVANTES 27780 FOZ A 

76559305X JOSEFINA TRELLES GARCIA MAÑENTE, 7 27780 FOZ LUGO A 

A15000649 LA VOZ DE GALICIA C/CONCEPCION ARENAL       11-13 15006 LA CORUÑA O 

B27194521 LESDYN,S.L. ESCANLAR                  2 27788 VILLARONTE P 

B27331826 LIMPEZAS LEMA, S.L.U. AVDA.TRAVESIA DA MARIÑA, 22-2º A 27760 LOURENZA LUGO P 

B27384379 LIMPIEZAS GALA NOIS, S.L. BARROSA, 17  NOIS 27893 FOZ LUGO P 

B27180454 LIVING SPORT,S.L. TRAPERO PARDO             14 27780 FOZ LUGO P 

77592175L LORENA FERNANDEZ PRIETO AVDA. DE ASTURIAS, 20 27780 FOZ LUGO A 

34431624A LUIS SOTO REBOLLO ZONA INDUSTRIAL EL PINO  ORENSE A 

A79206223 LYRECO ESPAÑA, S.A. CTRA.DE HOSPITALET        147-9 08940 CORNELLA LLOBREG BARCELONA S 

B27225317 M.F. MOURELO, S.L. C/CLERIGOS 5-2ºC 27001 LUGO LUGO P 

E27106459 M.V.C. DE REAL RAÑADOIRO E AGUDO VILACHA. CTRA. DA IGREXA 27892 CANGAS -FOZ LUGO P 

33841004T Mª DEL CARMEN COUCEIRO ROSENDE RUA DE SARRIA, 7 27780 FOZ LUGO A 

35973571F Mª LUISA MENDEZ FRAGA CONDE DE FONTAO, 5 27780 FOZ LUGO A 

76559706C MAGÍN BELLO FERREIRO SANTA CILLA 27780 FOZ LUGO A 

34256530P MANUEL MARTINEZ FUENTES C/GRAN VIA, Nº 24 27600 SARRIA LUGO A 

33861942P MANUEL SANCHEZ GOMEZ XOSÉ MARIA CAO, 9-2º DC 27891 CERVO LUGO A 

33796263V MARCELINO GONZALEZ LOPEZ AVDA. DE ASTURIAS, 28 27780 FOZ LUGO A 

B27168822 MAREI COSTA, S.L. PARCELA 3.3.1. FASE II - PARQUE EMPRESARIAL FAZOUR 27780 FOZ LUGO P 

76517310J MARIA ANTONIA ULLOA ROO ALVARO CUNQUEIRO, 2 BAJO IZDA 27780 FOZ LUGO A 

11067770D MARIA DOLORES NEIRA FERNANDEZ UXIO NOVO NEIRA, Nº 1-1º E 27780 FOZ LUGO A 

77591807L MARIA JOSE MON MASEDA NOIS-FOZ 27893 NOIS LUGO A 

77594933V MARIA JOSE VILLARMEA BARREIRA EDUARDO PONDAL, 6 27780 FOZ LUGO A 

10527935F MARIA LUISA OTERO RODRIGUEZ PLAYA TUPIDE 27780 FOZ LUGO A 

33306525H MARIA ROCIO RIVERA SEARA RUA DA LAMESTRA, Nº 20-4º 27880 BURELA LUFO A 

76546097G MARINA ABAD LOPEZ CTRA. GENERAL, 98-1º 27790 SAN COSME DE BARREIROS LUGO A 

B27329481 MARIÑACLIMA S.L. ALVARO CUNQUEIRO, 38 - LOCAL 2 27780 FOZ LUGO P 

77592573A 
MARTA ELENA LOPEZ 
LOZANO.MANUALIDADES RUA CONCELLO DE CERVO     11    BAJO 27780 FOZ A 

B27160399 MARZAN GAS-OIL,S.L. CTRA. C-642 RIBADEO-FERROL 27780 FOZ LUGO P 

77594790N MIGUEL ANGEL MOSQUERA NOVO STA.CECILIA               7  STA. CECILIA-FOZ LUGO A 

47437459M MIJAIL MORIATOV YAKIMYCHEVA 
AV.ALCALDE MANUEL PLATAS VARELA, 20-4º A 15141 VILARODÍS-ARTEIXO A 
CORUÑA A 

76573054M MONTSERRAT FERNANDEZ PEREZ ALVARO CUNQUEIRO, 30-BAJO 27780 FOZ LUGO A 
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A15418551 MOTIVO JCB GALICIA, S.A. 
POLIG.INDUST.DEL CAMBRE. VIA MARCONI, 2 B 15890 SANTIAGO DE 
COMPOSTELA LA CORUÑA P 

B27170877 MRW, S.L. ALFREDO BRAÑAS            1  LUGO LUGO S 

B70055504 
MUGATRA SOCIEDAD DE 
PREVENCION,S.L. MONTE ALFEIRAN, S/N 15174 CULLEREDO A CORUÑA S 

F27284876 MULTIMARCA JAEMI, S.C.G. AVDA. ALVARO CUNQUEIRO 27780 FOZ LUGO P 

B63741888 NATS NUS, S.L. C/TORRENT D´EN VIDALET 43, PRAL. 08012 BARCELONA BARCELONA S 

33857742V NICANOR ÁLVAREZ RUIZ AVDA DA MARIÑA, Nº 16- 4A 27780 FOZ LUGO A 

B36302784 NINGURES PRODUCCION, S.L. AVDA. DE BUEU, 14. APADO. 117 36940 CANGAS PONTEVEDRA S 

A70302039 NOVAGALICIA BANCO Rúa Nueva, 30. 15003 A Coruña O 

A78068202 NOVOTEC CONSULTORES, S.A CARRETERA NACIONAL VI, KM. 582 15168 SADA A CORUÑA S 

33309799A NURIA M. CAMPANON SANJURGO C/JULIA MINGUILLON, Nº 7-2º B 27780 FOZ LUGO A 

B80441306 OFFICE DEPOT, S.L. 
ROTONDA RENE DESCARTES. PARCELA 101. NAVE 3 28806 ALCALA DE 
HENARES. POLIG.INDUST.ALCALA GARENA MADRID S 

B27228766 OFIFOZ,S.L. AVDA. DA MARIÑA           46    BAJO 27780 FOZ LUGO P 

A27011980 ONEMONS,S.A. RUA DE CASTELAO           82 27001 LUGO P 

B27189216 ORDOÑEZ MATERIAL DE OFICINA, S.L. MARQUES DE SARGADELOS     S/N 27880 BURELA LUGO P 

F20025318 ORONA, S.COOP. POLG.INDUST. LASTAOLA, S/N 20120 HERNANI GUPUZKOA P 

B27346105 OUVIÑA Y LESTEGAS, S.L. AVDA. BREGOAN, Nº 1 BAJO 27780 FOZ LUGO S 

77593518M PABLO CID GOMEZ AVDA. ALVARO CUNQUEIRO, Nº 40 27780 FOZ LUGO A 

32793208S PABLO SANCHEZ PEREZ RUA BARCELONA 13,5º DCHA. 15010 A CORUÑA A CORUÑA A 

33821037C PEDRO CAO FEBRERO VILAUDE   ALFOZ 27777 ALFOZ LUGO A 

B36112043 PEYCAR PONTEVEDRA, S.L. CASIMIRO GOMEZ, 21-BAJO 36002 PONTEVEDRA PONTEVEDRA S 

B27021237 PRELO, S.L. RONDA MURALLA, 34-35 27002 LUGO LUGO P 

B36209633 
PROCESADORA GALLEGA DE 
ALIMENTOS SL ESTRADA LALÍN-RODEIRO KM 2,800 36500 LALÍN PONTEVEDRA P 

B81792244 PROCULTOR, S.L. NUÑEZ MORGADO, 11-5º B 28036 MADRID MADRID S 

B27359744 
PRO-CURRO EQUIPAMENTO 
PROFESIONAL, S.L. RUA DO RIL, Nº 3 27880 BURELA LUGO S 

A62496518 
PRODUCTOS QUIMICOS REGENT 
ESPAÑA,S.A. TUSET, 5, 1ª 08006 BARCELONA BARCELONA S 

B15321730 PROTECCION MEDIO AMBENTAL, S.L. LENDO-LARACHA 15145 LARACHA A CORUÑA S 

B27036805 PUBLILAR,S.L. -GRAFICAS LAR- MAGAZOS, S/N 27850 VIVEIRO LUGO P 

A48250351 QUIMICA INDUSTRIAL DISOL,S.A. BARRIO BAKIOLA            KM.13 48498 ARRANKUDIAGA (V) S 

A27019710 RADIO LUGO,S.A. PL.STO.DOMINGO            3-5º 27001 LUGO LUGO P 

33993642X RAFAEL LOUZAO DEAN CTRA. GENERAL, Nº 6  FAZOURO-FOZ LUGO A 

77594753K RAMON GONZALEZ PEREZ RUA, Nº 3  27788 VILLARONTE-FOZ LUGO A 

E27176817 RECAMBIOS PEPE,C.B. C/ALVARO CUNQUEIRO, 15 27780 FOZ LUGO P 

B81093288 RECYGES, S.L. ARZOBISPO MALVAR 7 BJ. 36002 PONTEVEDRA PONTEVEDRA S 

B27303296 REGALCERÁMICA, S.L. CAMIÑO REAL, 127 27850 VIVEIRO LUGO S 

B74261728 REIRIZ FUEGOS ARTIFICIALES, S.L.U. 
SALAVE (TAPIA DE CASARIEGO) 33746 SALAVE (TAPIA DE CASARIEGO) 
ASTURIAS P 

A28076420 REPSOL BUTANO, S.A. ARCIPRESTE DE HITA        10 28015 MADRID O 

33538298C RESTAURANTE COSTUMES DO MAR TRAPERO PARDO, 22 27780 FOZ LUGO A 

33756299G 
RESTAURANTE LEYTON -ANGEL LOPEZ 
LEITON- AVDA. DA MARIÑA           6 27780 FOZ LUGO A 

B27154806 RESTAURANTE XOIÑA,S.L. CORREDOIRA 5, 27780 FOZ LUGO P 

E27392190 RIO TRIGO CB ALVARO CUNQUEIRO Nº 38 27780 FOZ LUGO P 

B27044270 SAGON, S.L.- PUBLICIDAD- RAMIRO RUEDA, 21 27003 LUGO LUGO S 

33993948V SALOME MAAÑON ALVAREZ SOUTONOVO, 3 27780 STA. CECILIA-FOZ LUGO A 

B27101450 
SANTOS HECTOR, S.L., MONTAJES 
ELECTRICOS CONDE                     38 27400 MONFORTE S 

B27200708 SARRIANA DE EXTINTORES,S.L. AVDA. DE BECERREA         29 27600 SARRIA S 

B27202514 SEÑALIZACIONES GALICIA, S.L. AS REGAS                  14 27192 LA CAMPIÑA-LUGO LUGO P 

B27380203 SERVICIOS GRAFICOS MEDIASTINTAS,  AVDA. DE GALICIA, 40  BAJO C 27700 RIBADEO LUGO P 

B27333160 SERVICIOS SOCIAIS SAN ROQUE, S.L. VERXELES Nº 20 27850 VIVEIRO LUGO P 

B27147776 SETRAMUR,S.L. RIO AVIA                  10    BAJO 27003 LUGO S 

A80773534 SGS ICS IBERICA, S.A. AVDA. HISPANIDAD, 67 36203 VIGO PONTEVEDRA S 

B70111984 SIRGO TORCENDO, S.L. 
RUA REP.DE EL SALVADOR, 17-4º A 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA A 
CORUÑA S 

B27329440 
SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTOS DE 
OFICINA RUA IRMANS MORENO ULLOA, 10 27700 RIBADEO LUGO P 

E27114594 TALLERES BASANTA,C.B. COSTA DO CASTRO           19-21 BAJO 27780 FOZ P 

B36303576 TANXARINA TITERES RUA EIDOS, 49 36800 REDONDELA PONTEVEDRA S 

B36701506 TEATRO ALLA ESCALA 1.5, S.L RUA OPORTO, 30-6ºB 36201 VIGO PONTEVEDRA S 
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B70163969 TEATRO BABALUVA, S.L. RUA FONTIÑAS, Nº 2-1º B 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA P 

B27310143 TERMAFE FOZ, S.L.L. LG. FOLGUEIRAS-MALATES 27780 FOZ LUGO S 

B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL DOUTOR GARCIA PORTELA 7 27002 LUGO LUGO O 

B15720196 
TIPOLOG.ESTRUCT.EN MADERA 
HORM.Y ACERO 

AS PEZOCAS, CHALET 1 B  CTRA. PERILLO-OLEIROS, KM. 15173 OLEIROS A 
CORUÑA S 

B27201078 TOLDOS JOCAR,S.L. CTRA. GENERAL-FORXAN 27780 FOZ P 

A15148547 TOPONORT,S.A. JUAN FLOREZ               104   A-ENTRE 15005 LA CORUÑA S 

B27044148 TORVAR,S.L. RUA CANTEIROS, 32 - POLIG. INDUS. CEAO 27003 LUGO LUGO P 

J15965510 TROMPICALLO, S.C. A PICOTA, 3 15318 ABEGONDO A CORUÑA O 

A27008812 TUBOLENS,S.A. DOMPIÑOR  RIBADEO P 

B27318583 TWITY SL RUA DO CORREO, Nº 1 27880 BURELA LUGO S 

A08216459 UNIPREX, S.A. ORTEGA Y GASSET, 22 28006 MADRID MADRID S 

B15778434 
URANIA CONSULTORES JURIDICOS, 
S.L. MONTERO RIOS, 22-3º C 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA LA CORUÑA S 

B15134182 VEICAR, S.L. CTRA.NACIONAL VI,P.K.585 15176 OLEIROS-LA CORUÑ P 

B70179635 VERTIDOS CERO, S.L. P.L. DE PICUSA - CALLE D2 15900 PADRÓN A CORUÑA P 

76557451L VIAJES RODRIGUEZ.OFELIA DORADO  AVDA. DA MARIÑA           47 27780 FOZ LUGO A 

33831098F VICTORINO VILLARINO DIAZ FORXAN S/N  27780 FOZ LUGO A 

J36491041 VIRAVOLTA  S.C. Luis González Taboada, nº 49 36500 LALIN PONTEVEDRA O 

B27200542 VIVIENDAS DECONS, S.A.L. REGO DE FOZ               5     4º E 27780 FOZ S 

A80907397 VODAFONE ESPAÑA, S.A. AVDA. DE EUROPA           1 28108 MADRID MADRID O 

A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. C/COLLADO MEDIANO, 9-LAS ROZAS 28230 LAS ROZAS-MADRID MADRID S 

A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A. AVDA. DE MADRID           122   1ª 36214 VIGO S 

 

Os membros asistentes á sesión dánse por enterados. 
 
12.-MOCIÓN BNG RELATIVA Á PROTECCIÓN DAS PERSOAS AFECTADAS POLA 
COLOCACIÓN MASIVA DE PARTICIPACIÓNS PREFERENTES.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o día 22 de marzo 
de 2012, que no seu literal indica: 

“Nos últimos meses persoas de toda Galiza están denunciado a 
comercialización irregular de participacións preferentes por parte das entidades 
financeiras pola falta de transparencia na súa colocación.  

As participacións preferentes son un produto de investimento moi complexo, 
cun risco elevado. Trátase de valores que non teñen liquidez inmediata, para os que 
non existe garantía sobre o capital investido, onde o consumidor pode ter perdas.  

Esa colocación masiva de participacións preferentes tivo como obxectivo a 
miles  de clientes particulares, non familiarizados cos investimentos financeiros, que 
non eran informados debidamente das características destes produtos nin dos seus 
riscos, e en especial da escasa ou nula liquidez e da perpetuidade deste produto. 
Como resultado deste proceso, ao non comunicar ás persoas interesadas as 
advertencias necesarias dos riscos que entrañan estes produtos financeiros, as 
persoas afectadas -na súa maioría aforradores con historial carente de investimentos 
arriscados, que case sempre rendibilizaran os seus aforros coa contratación de 
depósitos bancarios ou investimentos simples a determinado prazo fixo- están a 
comprobar agora, pola negativa das entidades financeiras, a imposibilidade de 
recuperar o diñeiro investido. 

A Comisión do Mercado de Valores (CNMV) advertiu en 2009 que non se 
trataba dun produto financeiro idóneo para a colocación no tramo comerciante polo 
miúdo, entre pequenos e medianos aforradores. Con todo, durante 2010 e 2011 
continuaron estas emisións como forma de mellorar os cocientes de solvencia das 
entidades financeiras, sen cumprirse a normativa de protección de consumidores de 
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produtos financeiros, que no caso de clientes minoristas concrétanse na realización de 
tests personalizados de conveniencia co fin de asegurar se responde as necesidades 
e características dos clientes destinatarios.  

A presente moción pretende esixir das autoridades competentes, tanto da 
Xunta de Galiza -dado que moitas emisións foron emitidas polas extintas caixas de 
aforro antes da súa conversión en Nova Galicia Banco-, como do Goberno do Estado,  
que proporcionen unha solución satisfactoria ao problema descrito da colocación de 
participacións preferentes entre pequenos aforradores, que debe pasar pola 
devolución íntegra do nominal investido nestes títulos sen rebaixa de ningún tipo e, 
con vistas ao futuro, pola observancia estrita da normativa de protección de 
consumidores de produtos financeiros. 

Por iso, solicitamos do Pleno da Corporación municipal a adopción do seguinte  

ACORDO 

- Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a que adopten medidas 
efectivas de protección dos clientes de entidades financeiras que investiron os 
seus aforros en instrumentos financeiros opacos sen que por parte das 
entidades fosen informados debidamente dos riscos do produto e sen que se 
cumprisen as demais obrigas estabelecidas na normativa, co fin de que podan 
recuperar os seus aforros no prazo de tempo máis breve posíbel. 

- Instar á Xunta de Galiza a exercer as potestades que ostenta sobre 
Novagalicia Banco para que os centos de adquirentes de participacións 
preferentes das extintas Caixas de Aforro podan recuperar inmediatamente o 
investimento realizado. 

- Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a que demanden do Banco 
de España e a Comisión do Mercado de Valores (CNMV) a emprender unha 
campaña de inspección sobre a comercialización por parte das entidades 
financeiras das participacións preferentes, esixindo, no seu caso, a depuración 
das responsabilidades aos executivos e directivos das entidades financeiras 
que impulsaron e cometeron o fraude  masivo aos pequenos aforradores. 

 
Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 

asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado: 
 

Votos a favor: 5 ( 2, PSdeG-PSOE; 2, UNIFOZ; !, BNG) 
Abstencións: 3 (PP) 

 

- Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a que adopten 
medidas efectivas de protección dos clientes de entidades financeiras 
que investiron os seus aforros en instrumentos financeiros opacos 
sen que por parte das entidades fosen informados debidamente dos 
riscos do produto e sen que se cumprisen as demais obrigas 
estabelecidas na normativa, co fin de que podan recuperar os seus 
aforros no prazo de tempo máis breve posíbel. 

- Instar á Xunta de Galiza a exercer as potestades que ostenta sobre 
Novagalicia Banco para que os centos de adquirentes de 
participacións preferentes das extintas Caixas de Aforro podan 
recuperar inmediatamente o investimento realizado. 
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- Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a que demanden do 
Banco de España e a Comisión do Mercado de Valores (CNMV) a 
emprender unha campaña de inspección sobre a comercialización por 
parte das entidades financeiras das participacións preferentes, 
esixindo, no seu caso, a depuración das responsabilidades aos 
executivos e directivos das entidades financeiras que impulsaron e 
cometeron o fraude  masivo aos pequenos aforradores”. 

 
Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 

transcriben en síntese. 
 
Por parte do voceiro do BNG deféndese o fondo da moción presentada. 
 
O voceiro do PSOE indica que é un problema para a xente que se provocou 

porque á xente se lle ofreceron tipos de interese altos por un plazo alto igualmente, 
pero hai xente perxudicada; indica que hoxe mesmo houbo unha gran manifestación 
en Santiago sobre este asunto e se debería de negociar cos perxudicados. 

 
O voceiro de UNIFOZ, manifesta a conformidade coa moción. 
 
O Sr. Alcalde no seu turno de intervencións indica que o seu grupo está a favor 

como tamén o estiveron os tres grupos do Parlamento galego nun acordo neste 
sentido. Débese de instar aos responsables que son os bancos, a comisión nacional 
do mercado de valores e o banco de España. Trátase dun produto financieiro no que a 
xente percibía un tipo de xuro do 7 % e había un risco pero agora hai moitos 
perxudicados polo que estase a favor da moción. 

 
Unha vez rematado o turno de debate, acórdase aprobar por unanimidade, o 

seguinte acordo: 
 

- Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a que adopten 
medidas efectivas de protección dos clientes de entidades financeiras 
que investiron os seus aforros en instrumentos financeiros opacos 
sen que por parte das entidades fosen informados debidamente dos 
riscos do produto e sen que se cumprisen as demais obrigas 
estabelecidas na normativa, co fin de que podan recuperar os seus 
aforros no prazo de tempo máis breve posíbel. 

- Instar á Xunta de Galiza a exercer as potestades que ostenta sobre 
Novagalicia Banco para que os centos de adquirentes de 
participacións preferentes das extintas Caixas de Aforro podan 
recuperar inmediatamente o investimento realizado. 

- Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a que demanden do 
Banco de España e a Comisión do Mercado de Valores (CNMV) a 
emprender unha campaña de inspección sobre a comercialización por 
parte das entidades financeiras das participacións preferentes, 
esixindo, no seu caso, a depuración das responsabilidades aos 
executivos e directivos das entidades financeiras que impulsaron e 
cometeron o fraude  masivo aos pequenos aforradores. 
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13.-MOCIÓN BNG DE APOIO Á FOLGA XERAL DO 29 DE MARZO EN CONTRA 
DA REFORMA LABORAL.- 

 
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 

Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o día 22 de marzo 
de 2012, que no seu literal indica: 

“A reforma laboral recentemente aprobada polo Goberno do Estado, a través 
do Real Decreto-Lei 3/2012, do 10 de febreiro, constitúe outro chanzo máis na 
aplicación de políticas regresivas e inxustas socialmente.  

A curta estancia do actual Goberno no poder xa nos permite albiscar a 
asunción plena do programa económico dos grandes poderes económicos e 
financeiros, e a disposición para levar a termo políticas de axuste económico que 
atentan contra dereitos e conquistas sociais atinxidas a prol das maiorías sociais.  

A regulación laboral agora en vigor socava dereitos dos traballadores e 
traballadoras, actuando para iso sobre a rebaixa das indemnizacións por 
despedimento, a ampliación das facultades da empresa para ordenar modificacións 
discrecionais nas condicións de traballo e a devaluación da negociación laboral. O 
obxectivo último é a procura dunha maior precariedade e desregulación nas relacións 
laborais, que conduzan a unha redución real das rendas salariais, que xa viñan 
sufrindo un retroceso antes e, sobre todo, despois do estoupido da crise fronte ás 
rendas de capital. 

Por outra banda, esta non é a reforma no eido do réxime laboral que se precisa 
para afrontar unha recuperación económica baseada na creación de emprego estábel 
e digno, que é a principal aspiración da maioría das persoas no noso país, 
especialmente dunha parte importante que atravesa graves dificultades económicas. 
Esta afirmación, non procede das organizacións e persoas contrarias á reforma, senón 
que mesmo foi emitida polo Goberno e partido impulsores de dita reforma laboral, que 
recoñeceron a súa nula contribución cara a xeración de emprego, evidenciando dese 
xeito que a verdadeira xustificación para adoptala é a de satisfacer as arelas de 
minoritarias elites económicas de reducir os dereitos laborais a mínimos para mellorar 
en exclusiva a taxa de beneficios e o reparto de dividendos entre os accionistas das 
grandes corporacións empresariais.  

As organizacións sindicais máis representativas convocaron unha folga xeral 
para o vindeiro día 29 de marzo, a fin de que os traballadores e traballadoras expresen 
o seu rexeitamento á reforma laboral, tanto polo contido antisocial concreto que 
contén, como por representar unha medida máis dentro da política de retallamentos 
sociais que o actual Goberno do Estado está disposto a emprender. 

No noso concello a maioría da poboación é traballadora, polo que se verá 
directamente afectada pola minoración de dereitos no desempeño do seu labor 
profesional imposta por esta reforma laboral, o que require un apoio explícito da 
institución local representativa ás medidas de rexeitamento da mesma. 

Por todo o exposto é polo que o grupo municipal do Bloque Nacionalista 
Galego solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte 

ACORDO 

Manifestar o apoio ás mobilizacións e á folga xeral convocadas para o 29 de 
marzo de 2012 polas organizacións sindicais representativas en contra da 
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reforma laboral aprobada polo Real Decreto 3/2012, do 10 de febreiro. 
 

Por unanimidade dos membros presentes acordase ratificar a urxencia da 
moción e entrar no fondo da mesma, logo de que o Sr. Basanta xustifique a mesma. 

 

Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 
asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado: 

 
Votos a favor: 5 ( 2, PSdeG-PSOE; 2, UNIFOZ; 1, BNG) 
Votos en contra: 3 (PP) 
 

-Manifestar o apoio ás mobilizacións e á folga xeral convocadas para o 29 de 
marzo de 2012 polas organizacións sindicais representativas en contra da 
reforma laboral aprobada polo Real Decreto 3/2012, do 10 de febreiro”. 

 

Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 
transcriben en síntese. 

 
Por parte do voceiro do BNG deféndese o fondo da moción presentada. 
 
Por parte do voceiro do PSOE celébrase o día de onte no que participou o seu 

partido coa UXT en Burela, e houbo traballadores que non puideron ir porque os 
empresarios non os autorizaron, e afirma que nadie vai á rúa porque sí e apoia a 
calma e sosiego dos traballadores. 

 
O voceiro de UNIFOZ afirma en síntese na súa intervención que houbo dúas 

convocatorias das dúas forzas sindicais. 
 
O Sr. Alcalde felicita aos asistentes e convocantes pola tranquilidade da 

xornada, na que no concello houbo unha normalidade total nos servizos públicos, 
porque voluntariamente exerceuse o dereito de folga. O PP está en contra da folga 
porque nos anos do goberno socialista no que o número de parados aumentaba non 
se fixo nada e só convocouse unha folga xeral de xoguete ao PSOE. 

 
O voceiro do BNG indica que o PP tenta liar o debate, xa que esta reforma 

laboral só traerá máis parados  e se destruirá emprego e non reactivará a economía. E 
ademáis a coherencia do BNG está demostrada pero non a do PP se se leen as 
manifestacións de antes de entrar no goberno e de agora. 

 
O voceiro do PSOE indica que as medidas que se están a tomar son todas 

contra a cidadanía, o SMI, a suba da luz e a saida é negociar cos sindicatos e chegar 
a acordos. 

 
O Sr Alcalde indica por alusións que o PP en Andalucía gañou tres escaños. 

 
Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do 

asunto obténdose o seguinte resultado: 
 

- Votos a favor: 8 ( 4, PSOE; 3, UNIFOZ; 1, BNG) 
- Votos en contra: 5 (PP) 
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Resultando aprobado o seguinte acordo: 
 

-Manifestar o apoio ás mobilizacións e á folga xeral convocadas para o 29 
de marzo de 2012 polas organizacións sindicais representativas en contra da 
reforma laboral aprobada polo Real Decreto 3/2012, do 10 de febreiro. 

 

14.-MOCIÓN UNIFOZ SOLICITANDO INSTAR Á XUNTA DE GALICIA E Á 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A 
REPARACIÓN INTEGRAL DE CAMIÑOS E PISTAS FORESTAIS, XUNTO CON 
OUTROS, COMO A LIMPEZA DE MONTES, ETC.- 

 
Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 

Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o día 22 de marzo 
de 2012, que no seu literal indica: 

 
“Que a riqueza forestal é unha das riquezas máis importante das que dispón 

este Concello. 
Que para a súa conservación e explotación, son necesarias a posta en marcha 

de medidas encamiñadas a permitir a compatibilidade da explotación e conservación 
de camiños e pistas forestais  xunto con outros como a limpeza de montes ….. 

Que unha das carreteras que teñen unha especial importancia para a 
explotación forestal , é a que une a parroquia de Fazouro no lugar de Villarmea con 
Sta Cilla no lugar de Trasmonte, e na que son necesarias e urxentes traballos de 
conservación.Por todo o exposto, presentamos a seguinte MOCION, para que a 
Corporación Municipal inste a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial para a 
concesión de axudas para a reparación integral do mencionado pista  forestal. 

 

Por unanimidade dos membros presentes acordase ratificar a urxencia da 
moción e entrar no fondo da mesma, logo de que o Sr. Cancio xustifique a mesma. 

 

Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 
asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado: 

 
Votos a favor: 5 ( 2, PSdeG-PSOE; 2, UNIFOZ; 1, BNG) 
Abstencións: 3 (PP) 
 

-Instar á Xunta de Galicia e á Deputación Provincial para a concesión de axudas 
para a reparación integral do mencionado pista  forestal”. 

 

Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 
transcriben en síntese. 

 
Por parte do voceiro de UNIFOZ deféndese o fondo da moción presentada. 
 
O Sr. Alcalde afirma que espera que na Deputación tamén se vote a favor 
 

 O voceiro do PSOE por alusións afirma que a Deputación de Lugo vai facer 
sempre máis que vostede neste corporación. 
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Unha vez rematado o turno de debate, acórdase aprobar por unanimidade, o 
seguinte acordo: 

 
-Instar á Xunta de Galicia e á Deputación Provincial para a concesión de 

axudas para a reparación integral do mencionado pista  forestal. 
 
 

Fora da Orde do día presentase a seguinte: 

 

 

PROPOSTA DE APROBACIÓN DO PLAN DE AXUSTE ELABORADO DE ACORDO 
CO REAL DECRETO LEI 4/2012, DE 24 DE FEBREIRO.- 

 

“Visto que con data 27/03/2012 elaborouse por esta Alcaldía o presente plan de 
axuste que se contén no expediente. 

 
Visto que con data 27/03/2012 informouse o mesmo favorablemente polo 

Interventor municipal. 
 
En consecuencia, examinada a documentación que acompaña a presente 

proposta e de acordo coa mesma, e de conformidade co establecido no artigo 7 do 
Real Decreto lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que se determinan as obrigas de 
información e procedementos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiamento para o pago aos provedores das entidades locais, e a Disposición 
Adicional Terceira do Real Decreto-lei 7/2012, de 9 de marzo, polo que se crea o 
Fondo para o financiamento dos pagos a provedores, proponse ao Pleno a adopción 
do seguinte  

 
ACORDO 

 
PRIMEIRO: Aprobar o presente Plan de Axuste, cuxo contido cumpre cos 

requisitos previstos no artigo 7 do Real Decreto lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que 
se determinan as obrigas de información e procedementos necesarios para establecer 
un mecanismo de financiamento para o pago aos provedores das entidades locais. 

 
SEGUNDO: Declarar expresamente o compromiso da Entidade local de 

adoptar as medidas previstas no plan de axuste para garantir a estabilidade 
orzamentaria, límites de débeda e os prazos de pago a provedores, por un período 
coincidente co de amortización da operación de endebedamento que se prevé 
concertar no marco do Real Decreto-lei 4/2012, de 24 de febreiro. 

  
TERCEIRO: Declarar expresamente o compromiso da Entidade local de 

adoptar todas as medidas indicadas no plan de axuste. 
 
CUARTO: Declarar expresamente o compromiso da Entidade local de remitir 

toda a información que o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas considere 
necesaria para o seguimento do cumprimento deste plan de axuste, así como calquera 
outra información adicional que se considere precisa para garantir o cumprimento dos 
obxectivos de estabilidade orzamentaria, os límites de débeda pública e as obrigas de 
pago a provedores. 

 
QUINTO:Remitir o presente Plan de Axuste, o día seguinte da súa aprobación 
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polo pleno ao órgano competente do Ministerio de Facenda e Administracións 
Públicas, por vía telemática e con sinatura electrónica.” 

 
Por unanimidade dos membros presentes acordase ratificar a urxencia da Proposta 

e entrar no fondo da mesma, logo de que o Sr. Alcalde xustifique a mesma. 
 

Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 
transcriben en síntese. 

 
Por parte do Sr. Alcalde deféndese o fondo da proposta presentada e motiva a 

ratificación da urxencia da inclusión da orde do día polo prazo establecido por parte do 
goberno para a aprobación do plan de axuste, ao que sometido a votación é ratificada 
pola unanimidade dos membros. 

 
O voceiro do PSOE indica que hai un plan de axuste distinto no expediente do 

pleno que o entregado na comisión, e que esto non é serio. Afirmación que é contestada 
polo Sr. Alcalde no sentido de que o borrador inicial entregouse na xunta de voceiros e 
non na comisión informativa xa que este asunto está sen ditaminar por non ser incluído 
na orde do día. Afirma que hai subas nos impostos, na luz, no IBI, na auga, no 
saneamento, nas escolas deportivas, teatro, IVTM, entre outros, en total 11 subidas de 
impostos e taxas aos cidadáns que lles influirá en 200.000,00 euros para as familias. 
Neste listado hai moitas empresas de fora de Foz, e só 327.000,00 euros corresponden a 
empresas de Foz. Indica que Foz non está nunha situación tan mala, non é dos peores, e 
preténdese pagar aos proveedores a un 5,5 % de intereses, e a segunda vía poden 
cobrar os proveedores e é a que apoiarán. Hai unha taxa de saneamento que non se 
está a cobrar coa que se recadarán 400.000,00 euros e con eso non fará falla ningúnha 
taxa máis. A taxa de saneamento votouse en contra polo PP e se se aprobara agora non 
habería que acudir ao plan de axuste agora. 

 
Polo voceiro de UNIFOZ indícase que cando se toque á porta de UNIFOZ vai 

encontrar seriedade. De 24 medidas, en 7 delas UNIFOZ pediu que se cambiaran e non 
se aceptaron. Hai un problema de concepto, indica, xa que os desfases nos servizos 
quérese correxir aplicando gastos aos veciños, cando o seu grupo propón que se 
reorganicen os servizos para que costen menos. As actividades culturais se se cobran 
terán menos asistentes, igualmente na taxa da publicidade da radio, e se fan cousas 
como mercar a máquina de limpar beirarrúas que non facía faltal, segundo indica. E 
manifesta o rexeitamento a que se den noticias como que non haberá para pagar aos 
funcionarios. 

 
O voceiro do BNG afirma que quere protestar pola actuación do goberno 

municipal xa que ao BNG non se lle chamou para negociar, e denuncia improvisación 
pola falta de tempo. En xeral indica que non é un bo mecanismo; que o gran beneficiario 
é a banca debido aos xuros tan elevados que se plantexan; supón unha violación da 
autonomía local; recórtanse dereitos dos traballadores, impídanse as contratacións de 
persoal en 10 anos o que implica non poder crear emprego pero sí dar cartos aos bancos 
o que hipotecará ao concello. Denuncia que existan máis de 400.000,00 euros sen 
consignación o que implicaría pola nova lei de transparencia que o responsable estaría 
inhabilitado. Os custos da luz son moi altos e sen embargo o alumeado público está 
acceso ás cinco da tarde 

 
O Sr. Alcalde no seu turno de intervención afirma que o seu grupo de goberno 

propón o que propón o goberno que é acollerse ao ICO. Rajoy puxo un crédito en 
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mellores condicións que o ICO inicial que aprobara o goberno anterior e que permite que 
os proveedores de Foz poidan cobrar. Indica que estánse pagando facturas do anterior 
goberno municipal ao ter que abonarse por orde cronolóxico e están sen pagar as do 
actual. Da contestación á intervención do Sr. Cancio de UNIFOZ, indicando que dende o 
equipo de goberno fixeronse esforzos por chegar a un acordo. Indica que nadie sube os 
impostos porque quere, porque o Alcalde é un veciño máis e non é do seu gusto, e pensa 
que por parte de UNIFOZ non se fixo ningún sacrificio por chegar a un acordo. 

 
O voceiro do PSOE indica que o Alcalde é prisionero das súas palabras, e que 

será o responsable de facer perder ao concello de Foz máis de 400.000,00 euros. Indica 
ingualmente que se no 2007 se fixera o que se dixo naquel momento polo equipo de 
goberno recaudaríase suficiente para poder facer fronte a estos gastos de agora sen ter 
que regalar cartos á banca. Afirma que os orzamentos do 2012 hai que facelos austeros 
e que o seu grupo está en disposición de axudar e de negociar. 

 
O voceiro de UNIFOZ afirma que o Interventor traballou moito e agradece o 

traballo destes días, pero se se camiña pola senda oscura é polo goberno municipal, 
porque o seu grupo pretendía aprobar o plan de axuste pero pide que rectifique o acordo 
e que convoque un pleno para mañá. 

 
O voceiro nacionalista afirma que o DOGA publica o regulamento de servizos 

sociais no que a axuda a domicilio queda fora do plan concertado. 
 
O Alcalde indica que da cantidade que está fora de contabilidade, hai 280.000,00 

euros que son do PSOE que foron a recoñecemento extraxudicial de crédito. Da 
contestación ao voceiro de UNIFOZ indicando que hai cousas que non se poden asumir. 

 
O Sr. Rivera do PSOE fai un inciso indicando que a final de ano sempre hai un 

desfase porque o orzamento de 2008 que está prorrogado non se axusta á realidade, 
pero o seu partido indica que non vai dar un cheque en blanco a nadie. 

 
O voceiro de UNIFOZ indica que está disposto a aprobar a taxa de depuración 

vinculada ao orzamento  
 
Por último o Sr. Alcalde agradece o traballo feito neste expediente por parte do 

Interventor municipal. 
 
 
Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do 

asunto obténdose o seguinte resultado: 
 

- Votos a favor: 5 (PP) 
- Votos en contra: 8 ( 4, PSOE; 3, UNIFOZ; 1, BNG) 

 
 

 

O Alcalde pregunta se algún grupo quere presentar algúnha moción de urxencia. 
 

UNIFOZ PRESENTA UNHA MOCIÓN DE URXENCIA DO SEGUINTE TEOR 

LITERAL: 
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“É un feito incontestable que o Concello de Foz non está ao marxe da actual 
situación  socioeconómica pola que esta a pasar o país no seu conxunto,no que a 
gravidade da crise económica está a provocar que un día tras outro es estean a 
pechar empresas e a destruír postos de emprego,o que trae como consecuencia que 
unha parte das economías familiares da noso pobo estean fondamente feridas. 
Neste contexto cumpre recordar que segundo o artigo 35 da Constitución do 78,os 
poderes públicos teñen a obriga de garantir o dereito de todos os españois ao 
traballo,ao que ademais de ter dereito teñen deber,e por outra banda,tamén é obriga 
deses mesmos poderes públicos promover as condicións favorables para acadar o 
progreso social e económico,estando especialmente,obrigados,segundo artigo 40 da 
norma fundamental,a realizar unha política orientada ao emprego. 
Ante estas premisas é sendo conscientes de que a loita contra o desemprego,o apoio 
a creación de novos postos de traballo e ao establecemento de novas empresas é a 
mellor política social que se pode desenvolver dende o Concello é que os Concelleiros 
do Grupo Municipal Unifoz instamos ao Alcalde e ao seu equipo de goberno, así como 
o resto de grupos Municipais para impulsar dende o Concello a adopción das decisión 
e actuacións precisas que permitan a posta en funcionamento dos instrumentos 
necesarios para acadar os seguintes OBXETIVOS: 
 

1- Dinamizar o mercado laboral no municipio, fomentando a consolidación do 

tecido empresarial, proxectando a Foz cara o exterior como lugar turístico de 

interese e atractivo para a iniciativa empresarial. 

2- Facilitar aos desempregados o acceso a un emprego estable de calidade, en 

igualdade de condicións, seguro e ben remunerado. 

3- Apoiar a figura do emprendedor e o mantemento das iniciativas emprendedoras 

como forma de creación de emprego. 

4- Fomento das políticas de igualdade no emprego entre homes e mulleres. 

5- Impulsar a inserción laboral de colectivos con maiores dificultades para atopar 

emprego. 

6- Fomentar a participación dos actores locais no deseño, desenvolvemento e 

execución de políticas municipais orientadas a creación e mellora do emprego 

no Concello. 

7- Fomentar a economía. 

8- Facer converxer a formación e a orientación para o emprego coas necesidades 

das empresas. 

9- Acadar unha mellor e máis racional utilización do traballo dispoñible e aumentar 

a ocupacionalidade dos desempregados. 

10- Mellorar a estabilidade e a calidade do emprego e o aproveitamento dos 

recursos humáns. 

E para acadar estes obxectivos é que dende o Grupo Municipal Unifoz sometemos 
a consideración do Pleno da Corporación a aprobación do seguinte ACORDO: 
 
Instar o Alcalde e o equipo de Goberno a adopción e o impulso das decisión e 
medidas necesarias e a execución daquelas actuacións e xestións que permitan: 
 
1-Impulsar a creación dunha MESA SECTORIAL SOBRE O EMPREGO na que 
coa participación de partidos políticos, axentes sociais,económicos,asociacións e 
colectivos de veciños do pobo funcione como observatorio permanente do 
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mercado de traballo e contribúa ao deseño,execución e avaliación dun PLAN DE 
EMPREGO PARA O CONCELLO DE FOZ. 
2-Impulsar a creación dun CENTRO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN 
EMPRESARIAL que desenvolva funcións de asesoramento e promoción dos/das 
emprendedores/as (SAE) tempo sirva de centro de recursos de coñecemento do 
mercado laboral. 
3-APOIAR A COOPERACIÓN EMPRESARIAL a través da divulgación entre o 
tecido empresarial da iniciativa REDE MENTORING,Rede galega de experiencia 
para a mellora das empresas,que se presenta como unha unidade de xestión 
independente xestionada por BIC GALICIA(Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Galicia),que a súa vez é un organismo dependente da Consellería 
de Economía e Industria,que ten por obxecto fomentar o espíritu 
emprendedor,apoiar a creación de empresas,dotar aos futuros empresarios dos 
coñecementos e habilidades necesarias para xestionar a súa empresa e apoiar a 
consolidación e innovación no tecido empresarial galego. 
Esta Rede galega de empresarios mentores configurase como un novo 
instrumento de apoio á creación,consolidación e crecemento das empresas 
galegas a través dun proceso extructurado no que se comparte coñecemento entre 
empresarios,de xeito que algún membro dunha empresa con máis experiencia(ou 
mentor/a) ensina,aconsella,guía e axuda a outra persoa(ou mentorizado/a)no 
desenvolvemento da súa empresa,investindo tempo,enerxía e coñecementos,e 
todo elo de xeito altruísta. 
4-Posta en valor as instalacións do POLIGONO INDUSTRIAL e apoio a aquelas 
empresas que están interesadas en establecerse nel. 
5-APOIAR A CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS mediante a bonificación da ata 
un 50% nas taxas municipais de Declaración de Responsabilidade,e nas taxas por 
obras para remodelación,ampliación ou reforma de locais de negocio. 
6-APOIAR OS PROXECTOS BASEADOS NO COOPERATIVISMO,como tipo de 
empresas cunha fórmula empresarial moi interesante para o desenvolvemento 
local e para a prestación de servizos de natureza social,sendo ademais unas 
iniciativas empresariais para as que a Xunta de Galicia dispón de axudas 
económicas especificas a través da liña do “fomento e consolidación das 
asociación cooperativas” 
7-Impulsar o desenvolvemento dun convenio cos centros educativos do Concello 
para celebrar un CONCURSO DE IDEAS/PROXECTOS EMPRESARIAIS entre o 
colectivo de estudantes de secundaria dotado economicamente cunha bolsa de 
estudos. 
8-Inplusar o desenvolvemento de PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
LABORAL(cursos,charlas,seminarios,escolas obradoiros)dirixidos aos colectivos 
con especiais dificultades de Integración no eido laboral,mozos,mulleres,parados 
de longa duración,maiores de 45 anos e con escasa formación… 
9-Impulsar o desenvolvemento de función de intermediación laboral mediante a 
potenciación da  BOLSA DE TRABALLO E APOIO A BÚSQUEDA DE EMPREGO 
en colaboración coa Oficina de Emprego. 
10-Impulsar a creación dun BANCO DE TEMPO, orientado a facilitar 
compatibilización da vida laboral e familiar.” 
 

Por unanimidade dos membros presentes acordase ratificar a urxencia da 
moción e entrar no fondo da mesma, logo de que o Sr. Cancio Rodríguez xustifique a 
mesma. 
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O voceiro de UNIFOZ defende a urxencia  da inclusión do asunto na orde do 
día. 

 
O Sr. Alcalde solicita un receso para analizar a moción.  
 
Reanudado o debate, afirma o Sr. Alcalde que vaise aceptar como moción, xa 

que ten unha diferencia sustancial coa moción presentada no pleno extraordinario do 
plan de emprego, en canto a que se insta ao Alcalde e o equipo de Goberno a 
adopción e ao impulso das decisión incluída no fondo da moción, pero indica que esto 
non é unha moción de urxencia e que se utiliza esta vía para impedir preparar as 
mocións polos demáis grupos. 

 
En canto á ratificación da urxencia da inclusión do punto fora da orde do día ten 

lugar a seguinte votación: 
 

- Votos a favor: 8 ( 4, PSOE; 3, UNIFOZ; 1, BNG) 
- Votos en contra: 5 ( PP ) 

 
 
 O voceiro de UNIFOZ defende o fondo da moción no turno de debate. 
 
O voceiro do PSOE indica que son recomendacións pero no lle obriga ao 

equipo de goberno. 
 
O BNG a través da intervención do Sr. Basanta indica que ao ser instado o 

equipo de goberno lle obriga. 
 
 
Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do 

asunto obténdose o seguinte resultado: 
 

- Votos a favor: 8 ( 4, PSOE; 3, UNIFOZ; 1, BNG) 
- Votos en contra: 5 ( PP ) 

 
Resultando aprobado o seguinte acordo: 
 
-Instar o Alcalde e o equipo de Goberno a adopción e o impulso das 

decisión e medidas necesarias e a execución daquelas actuacións e xestións 
que permitan: 
 
1-Impulsar a creación dunha MESA SECTORIAL SOBRE O EMPREGO na que 
coa participación de partidos políticos,axentes 
sociais,económicos,asociacións e colectivos de veciños do pobo funcione 
como observatorio permanente do mercado de traballo e contribúa ao 
deseño,execución e avaliación dun PLAN DE EMPREGO PARA O CONCELLO 
DE FOZ. 
2-Impulsar a creación dun CENTRO DE INFORMACIÓN E ORIENTACIÓN 
EMPRESARIAL que desenvolva funcións de asesoramento e promoción 
dos/das emprendedores/as (SAE) tempo sirva de centro de recursos de 
coñecemento do mercado laboral. 
3-APOIAR A COOPERACIÓN EMPRESARIAL a través da divulgación entre o 
tecido empresarial da iniciativa REDE MENTORING,Rede galega de 
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experiencia para a mellora das empresas,que se presenta como unha 
unidade de xestión independente xestionada por BIC GALICIA(Centro 
Europeo de Empresas e Innovación de Galicia),que a súa vez é un organismo 
dependente da Consellería de Economía e Industria,que ten por obxecto 
fomentar o espíritu emprendedor,apoiar a creación de empresas,dotar aos 
futuros empresarios dos coñecementos e habilidades necesarias para 
xestionar a súa empresa e apoiar a consolidación e innovación no tecido 
empresarial galego. 
Esta Rede galega de empresarios mentores configurase como un novo 
instrumento de apoio á creación,consolidación e crecemento das empresas 
galegas a través dun proceso extructurado no que se comparte coñecemento 
entre empresarios,de xeito que algún membro dunha empresa con máis 
experiencia(ou mentor/a) ensina,aconsella,guía e axuda a outra persoa(ou 
mentorizado/a)no desenvolvemento da súa empresa,investindo 
tempo,enerxía e coñecementos,e todo elo de xeito altruísta. 
4-Posta en valor as instalacións do POLIGONO INDUSTRIAL e apoio a 
aquelas empresas que están interesadas en establecerse nel. 
5-APOIAR A CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS mediante a bonificación da 
ata un 50% nas taxas municipais de Declaración de Responsabilidade,e nas 
taxas por obras para remodelación,ampliación ou reforma de locais de 
negocio. 
6-APOIAR OS PROXECTOS BASEADOS NO COOPERATIVISMO,como tipo de 
empresas cunha fórmula empresarial moi interesante para o 
desenvolvemento local e para a prestación de servizos de natureza 
social,sendo ademais unas iniciativas empresariais para as que a Xunta de 
Galicia dispón de axudas económicas especificas a través da liña do 
“fomento e consolidación das asociación cooperativas” 
7-Impulsar o desenvolvemento dun convenio cos centros educativos do 
Concello para celebrar un CONCURSO DE IDEAS/PROXECTOS 
EMPRESARIAIS entre o colectivo de estudantes de secundaria dotado 
economicamente cunha bolsa de estudos. 
8-Inplusar o desenvolvemento de PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
LABORAL(cursos,charlas,seminarios,escolas obradoiros)dirixidos aos 
colectivos con especiais dificultades de Integración no eido 
laboral,mozos,mulleres,parados de longa duración,maiores de 45 anos e con 
escasa formación… 
9-Impulsar o desenvolvemento de función de intermediación laboral 
mediante a potenciación da  BOLSA DE TRABALLO E APOIO A BÚSQUEDA 
DE EMPREGO en colaboración coa Oficina de Emprego. 
10-Impulsar a creación dun BANCO DE TEMPO, orientado a facilitar 
compatibilización da vida laboral e familiar. 
 

 
 
ROGOS E PREGUNTAS.- 
 
ROGOS DO PSOE 
 

- Roga que se entreguen as contas do Nadal, da festa do berberecho e do 
entroido. 

- Revisar a falta de luz na Avda Sarria-Avda Asilo e poñer un cuadro eléctrico 
na rúa corporacións porque non chega a potencia eléctrica existente. 
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- Buscar solucións á estrada coa que se quedara co Director do Instituto. 
O Sr. Alcalde neste rogo afirma que hai un compromiso entre o 
Presidente da Deputación e o Xefe territorial de educación da Xunta de 
Galicia e  o concello de invertir 25.000,00-30.000,00 euros na rotonda. 

 
ROGOS DE UNIFOZ 
 

- Reparacións no colexio do Cantel, na fonte, na rampa do tobogán… 
- Tomar medidas para adecuar a fondo do porto 
- Limpar a pista de deportes de San Martiño ao lado da Basílica 

 
 
 
 
ROGOS DO BNG 
  
 -Cuidar e podar os árboles da gardería infantil, e que a corta das árbores 
fágase polos servizos municipais 
 -Que se faga unha petición formal de entrevista coa Conselleira de Sanidade, 
non só a remisión do certificado do acordo. 
 -Que se faga a limpeza de cunetas e de herba na Avda. Xove e das beirarrúas 
que están moi sucias. 
 O concelleiro Sr. Manín indica que todo Forxán está rozado nas 
cunetas. 
 
 
PREGUNTAS DO PSOE 
 
 -Antes non se podían facer viaxes dende o concello e agora se organiza unha 
visita á feira do viño. 
 
 O concelleiro Sr. Manín contesta que se organiza, non se financia. 
 
 -Non se está a recoller o lixo nos días marcados pola ordenanza. 
 
 O Sr. Alcalde afirma que se fan os mesmos servizos que cando o PSOE 
gobernaba, e se non se recolle se levará un notario, afírmase, para que se diga onde 
non se recolle 
 
 -Cómo está a xestión do cruce de Cangas. 
 
 O Sr Alcalde contesta que había un proxecto que hai que ver se se executa. 
 
PREGUNTAS DE UNIFOZ 
 
 -A cafetería do CENIMA saliu a concurso por parte do ministerio. 
 
 O Sr. Alcalde indica en síntese que hai unha cesión ao concello e está 
publicado e se pediron fondos formalmente. 
 

- Cómo están as xestións do porto deportivo e da residencia 
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O Sr. Alcalde contesta que as xestións están ben, que hai 3 meses para facer o 
estudo e o proxecto da residencia estará antes do verán. 
 

 -Avances na xestión das cesións dos terreos en San Acisclo, Forxan e Avda do 
Vicedo 
 
 O Sr. Alcalde indica que en San Acisclo as xestión se fan con estradas da 
Xunta e en Forzán está avanzado, e na Avda. do Vicedo é estrada da Deputación e 
non está permitido urbanizar en zonas de costas. 
 
 
 
PREGUNTAS DO BNG: 
 

- Cándo comeza o dragado da ría. 
 

O Sr. Alcalde contesta que a semana pasada houbo reunión para ver opcións e 
estanse valorando cada unha delas, pero o comezo será próximamente. 

  
   
  

E non habendo máis asuntos a tratar, levántase a sesión cando son as  23 
horas e 10 minutos do día trinta de marzo de 2012, do que como secretaria dou fe e 
certifico.- 

 

Vº e Pr. 

O Alcalde-Presidente, 

 

 

Asdo.-Javier Jorge Castiñeira. 

 

 

 
  
 


