
 

No salón de xuntas do concello 

de Foz, sendo as vinte horas e 

trinta minutos do día trinta de 

majo de dous mil trece, reúnese, 

en sesión ordinaria e primeira 

convocatoria, o concello pleno, 

baixo a presidencia do señor 

alcalde titular Javier Jorge 

Castiñeira, coa asistencia dos 

señores/as concelleiros/as 

relacionados ao marxe. Asiste a 

interventora, habilitada estatal 

Paula Campos Rodríguez, e 

actúa de secretario o habilitado 

estatal Vicente Pastor  

Martínez.- 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO  

EN DATA 30 DE MAlO DE 2013  

ASISTENTES:  

PRESIDENTE  

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 

CONCE LLEIRO S/AS  

D. PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP) 

D MERCEDES JOSEFINA GONZÁLEZ ALONSO (PP) 

D MARÍA TERESA LÓPEZ REGO (PP) 

D JOSÉ ÁNGEL PALEO SOTO (PP) 

W ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PS deG-PSOE) 

D ANA ISABEL VILLARINO ALONSO (PSdeG-PSOE) 

D ENRIQUE COTARELO GARCÍA (PSdeG-PSOE) 

D RAMÓN SIXTO LEGASPI (PSdeG-PSOE) 

D XAIME CANCIO RODRÍGUEZ (UNIFOZ) 

D ANA MARÍA LÓPEZ CAMPOAMOR (UNIFOZ) 

D* M ANGELES VEIGA VARELA (UNIFOZ) 

D. XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) 

INTERVENTORA 

D. PAULA CAMPOS RODRÍGUEZ 

SECRETARIO 

D. VICENTE PASTOR MARTÍNEZ 

Comprobado que asiste quórum suficiente para a 

válida celebración da sesión (os trece concelleiros/as que de dereito componen a 

corporación) o señor alcalde declara aberto o acto e, seguidamente, éntrase no despacho 

dos asuntos incorporados á orde do día, cursados xuntamente coa convocatoria, 

producíndose o desenvolvemento da sesión e correlativa adopción de acordos, nos 

termos seguintes: 

Previamente o señor alcalde da a benvida á nova interventora dona Paula Campos 

Rodríguez, así como unha afectuosa despedida desexando moita sorte ao secretario na 

súa marcha a un concello vecifio.- 

1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DO BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR 

EXTRAORDINARIA DE DATA 11 DE ABRIL DE 2013.- Por unanimidade dos/as trece 

señores/as concelleiros/as asistentes acórdase prestar aprobación ao borrador da acta 

da sesión anterior extraordinaria de data 11 de abril de 2013, en todos os seus extremos 

e nos seus propios termos, agás as seguintes intervencións: 

A Voceira dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE (PSdeG-PSOE) matiza a súa 

intervención, así: 

Onde di: 



 

A continuación intervén en réplica a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA 

MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifestando considerar que nada ten que ver as políticas de 

pensións feitas polo PP coas do partido socialista, xa que o que pasaron a cinco millóns 

de parados.- 

Debe dicir: 
A continuación intervén en réplica a voceira do grupo municipal PSde G-PSOE, ROSA 

MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifestando considerar que nada ten que ver as políticas de 
pensións feitas polo PP coas do partido socialista, xa que o que pasaron de cinco 
milóns de parados a seis milóns de parados. - 

O Voceiro XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA (MIXTO-BNG) reflicte as seguintes 

puntualizacións: 

Onde di: 

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal MJYTO-BNG, XAN CARLOS 

GONZÁLEZ BASANTA, dicindo que había subvención concedida en data 11 de xullo de 

2012, houbo certa falta de dilixencia para poder pagar e afrontar esta factura. 

Ademais, se queremos xestionar ben o de todos, debera existir informe dos técnicos 

responsables da radio para saber se o investimento é axeitado ao gasto. Critícamos a 

forma de contratar e de xestionar súa. Imonos abster pero coiden e sexan máis 

escrupulosos. - 

Debe dicir: 

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS 

GONZÁLEZ BASANTA, dicindo que había subvención concedida en data 11 de xullo de 

2012, houbo certa falta de dilixencia para poder pagar e afrontar esta factura. 

Ademais, se queremos xestionar ben o de todos, debera existir informe dos técnicos de 

servizos municipais para saber se o investimento é axeitado ao gasto. Criticamos a 

forma de contratar e de xestionar súa. Imonos abster pero coiden e sexan máis 

escrupulosos. - 

Onde di: 

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, 

manifestando que non recollen ningunha proposta das vinte que he ache gamos. Unha 

proposta que lle faciamos era que baixase o seu soldo conforme ao dito por Rajoy 

segundo po proxecto de lei da reforma das bases de réxime local, baixese o seu soldo a 

corenta mil euros (prodúcense interrupcións polo presidente manifestando o soldo 

líquido que cobra polo importe de dous mil cen euros). Son vostedes especialistas en 

votar as culpas aos anteriores, vostede a débeda do 2011 non viña do ano anterior, a 

metade do ano foi súa. A política de recortes é de Madrid e a débeda foi medrando, a 

débeda aos bancos. O concelleiro critica a proposta de orzamentos no senso de non 

querer privatizar os servizos. Irnos manter o noso voto xa que estes orzamentos non 

foron consensuados e o Plan de Emprego xa o falamos. 

Debe dicir: 

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ 

BASANTA, manifestando que non recollen ningunha proposta das vinte que lle 

achegamos. Unha proposta que lle faciamos era que baixase o seu soldo conforme 

ao dito por Rajoy segundo po proxecto de lei da reforma das bases de réxime local,  



 

baixese o seu soldo a corenta mil euros (prodúcense interrupcións polo presidente 
manifestando o soldo líquido que cobra polo importe de dous mil cen euros). Son 

vostedes especialistas en votar as culpas aos anteriores, vostede a débeda do 2011 non 

viña do ano anterior, a metade do ano foi súa. A política de recortes é de Madrid e a 

débeda foi medrando, a débeda aos bancos. O concelleiro critica a proposta de 
orzamentos  no senso de seguir privatizando os servizos. Imos manter o noso voto xa 

que estes orzamentos non foron consensuados e o Plan de Emprego xa llo falamos. 

Onde di: 

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XOAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, 

defendendo a moción presentada, manifestando que é unha reforma mais do partido 

popular das reformas que está a utilizar, que en lugar de crear empreo aumenta cada 

vez mais, así como a temporalidade do emprego. - 

Debe dicir: 

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XOAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, 

defendendo a moción presentada, manifestando que é unha reforma mais do partido 

popular das reformas que está a utilizar,  que en lugar de crear empreo aumenta cada 

vez mais o paro, así como a temporalidade do emprego. - 

2. DILIXENCIA DE NON CELEBRACIÓN DO PLENO ORDINARIO 

CORRESPONDENTE AO 25 DE ABRIL DE 2013.- Pola presidencia dáse conta ao Pleno da 
corporación da dilixencia de non celebración do pleno ordinario correspondente ao 25 de 
abril de 2013. 

O voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta o seu 

desacordo con respecto a esa decisión da non celebración, porque non significa que non 

se poda trasladar a outra data. Se non hai asuntos deberá convocar o punto de rogos e 

preguntas. Pedimos informe de secretaría que aínda hoxe non se nos entregou.- 

Intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIIRA, dicindo que os 

plenos que se aprazan débense de convocar co carácter de extraordinarios, e convocalo 

sen puntos a tratar por non existir puntos ditaminados seríamos a risa do pobo e, con 

iso, perder diñeiros .... O que supón para cada celebración de pleno un gasto de mil 

euros ao concello para non facer nada. Os asuntos véñense debater agora, nesta sesión 

que se convoca, e faise coa total legalidade, se ben telefonicamente falei o asunto cos 

Portavoces e así quedamos en non celebralo. Se non lle vale que o concello aforrou mil 

euros, non entendo como o resto de compañeiros aceptárono e o único que se queixa é 

vostede- 

Os trece señores/as concelleiros/as asistentes á sesión, quedan informados.- 

3. DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS E DECRETOS DA ALCALDÍA, ASÍ COMO 

DAS  XUNTAS DE GOBERNO LOCAL, DESDE O ÚLTIMO PLENO ORDINARIO.- Aos 
efectos previstos no regulamento de Organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais, dáse conta ao Pleno da corporación das resolucións e decretos da 



 

alcaldía, así como das xuntas de goberno local desde o último pleno ordinario, que foron 

postas/os de manifesto á secretaría, quedando informados do seu contido os trece 

señores/as concelleiros/as asistentes e cuxa relación se transcribe a continuación: 
 

RELACIÓN DECRETOS DE ALCALDIA DESDE 9 ABRIL 2013 ATA 24 MAlO 2013 

Nombre Fecha Resumen Expediente 

DECRETO 2013-0388 23/05/2013 9:28 

Licenza definitiva de actividade e 

primeira ocupación RESTAURANTE 

MAREXADA, S.L. travesía de Colón 

n°7 1166/2013 

DECRETO 2013-0387 22/05/2013 10:40 

RESOLUCION CONCESION 

OCUPACION VIA PUBLICA A 

CENTRO INMOBILIARIO SAN 

BARTOLO, S.L. EN RUA EMILIA 

PARDO BAZAN 1294/2013 

DECRETO 2013-0386 21/05/2013 13:59 

Autorización Asociación Cultural 
ANDARAVIO para utilización 
baixo do Centro Social luns 
mercores e domingos 

resolución 
"Andaravio" 

DECRETO 2013-0385 21/05/2013 13:18 

Autorización a AGRUPACIÓN 
CULTURAL AMIGOS DAS ARTES 

"0 FEITIZO" uso local Centro Social 
resolución "O 

Feitizo" 

DECRETO 2013-0384 20/05/2013 12:23 

Lidencia obra menor SERAFIN 

VAZQUEZ ARIAS 1287/2013 

DECRETO 2013-0383 20/05/2013 12:22 

Cancelación fianza a R-CABLE Y 
TELECOMUNICACIONES, S.A.por 
obras canalización viales comncello 
de Foz 1141/2013 

DECRETO 2013-0382 20/05/2013 12:18 

RESOLUCION CAMBIO TITULAR 

TAXA SERVIZO RECOLLIDA 

LIXO CONTRATO 104928 1288/2013 

DECRETO 2013-0381 20/05/2013 12:18 

RESOLUCION CAMBIO TITULAR 

TAXA SERVIZO RECOLLIDA 

LIXO CONTRATO 192290 BAIXA 

ALUGUER 1289/2013 

DECRETO 2013-0380 20/05/2013 12:18 

Inscricpción no rexistro municipal de 
asociacións da C.P. de la I.L.P. para 
la regulación de la Maternidad 
subrogada 1009/2013 

DECRETO 2013-0379 20/05/2013 12:18 

CONCOCAOTRJA SESIÓN 
ORDINARIA cOMISIÓN 

INFORMATIVA DE CONTAS 

ECONOMÍA E FACENDA DO 
23/05/2013 1245/2013 

DECRETO 2013-0378 20/05/2013 12:17 

RESOLUCION ORDE 
EXECUCION LIMPEZA FINCA EN 
NOIS ESTRDA XERAL 32 824/2013 

DECRETO 2013-0377 20/05/2013 12:17 

CONVOCATORIA COMISIÓN 

INFORMATIVA DE ASUNTOS 

PREPARATORIOS DE PLENO 

ORDINARIA DE 23/05/2013 1247/2013 

DECRETO 2013-0376 20/05/2013 12:17 

resolución aprobación xustificacion 
subvencion MENSAJEROS DE LA 

PAZ e ordenación do pagamento 

GASTOS 

RES 

IDENCI A 

VIRGEN 

DEL 

CARMEN 

DECRETO 2013-0375 20/05/2013 12:17 

RESOLUCION ORDE EXECUCION 
LIMPEZA FINCA AVDA. ALVARO 615/2013 



 

   CUNQUETRO, con Rfa. catastral 

055501 7PJ4205N000 1 AB,TEODORO 

MOREDA S.L. 

 

DECRETO 2013-0374 16/05/2013 9:32 

Persoación e designación de letrados 

defensa contencioso administrativo n1 

Lugo PO 0086/2013-P interposto por 

Manuel Linares Belmonte 1213/2013 

DECRETO 2013-0373 15/05/2013 19:46 

Aprobación relación n° 14/2013 de 

facturas de menos de 6.000,00€ 1200/2013 

DECRETO 2013-0372 15/05/2013 19:44 FRA. SOLRED ABRIL 2013 1267/2013 

DECRETO 2013-0371 15/05/2013 14:36 

Resolución Alcaldía de concesión 

SAF libre concorrencia a Dna. M° 

RITA RIVAS EIRAS 1244/2013 

DECRETO 2013-0370 15/05/2013 8:09 

Resolución de Alcaldía de concesión 

do SAF libre concorrencia a Dna. M 

RITA RIVAS EIRAS 1244/2013 

DECRETO 2013-0369 14/05/2013 14:47 

Licencia obra menor M CARMEN 

OTERO RODRIGUEZ tirar tabique 

interior en rúa Paco Maaño, 37 1254/2013 

DECRETO 2013-0368 14/05/2013 13:23 

Resolución sanción trafico expediente 

1200478 de ALVES BITENCOURT 

FERNANDO 1255/2013 

DECRETO 2013-0367 14/05/2013 12:40 

Aprobación Padróns Escolas 

Deportivas marzo e abril de 2013 1066/2013 

DECRETO 2013-0366 14/05/2013 12:40 

Aprobación Padrón Recollida lixo, 

agua e depuración 2° bimestre 2013 1208/2013 

DECRETO 2013-0365 14/05/2013 12:40 

APROBACION EXPEDIENTE 

NÚMERO 8 DE MODIFICACIÓN 

DE CRÉDITOS POR 

INCORPORACIÓN DE 

REMANENTES DO ORZAMENTO 

DE 2012 1179/2013 

DECRETO 2013-0364 14/05/2013 11:43 

Aprobación Padróns Servizo Axuda 

Fogar marzo e abril 2013 1028/2013 

DECRETO 2013-0363 14/05/2013 11:35 

RESOLUCION ALCALDIA 

APROBACION BASES PROCESO 

SELECCIÓN PEÓN RECOLLIDA LIXO 

CONTRATO INTERINIDADE POR 

[NCAPACIDADE LABORAL 1167/2013 

DECRETO 2013-0362 14/05/2013 11:07 

Licencia obra menor R Cable 

Telecomunicaciones 1226/2013 

DECRETO 2013-0361 14/05/2013 11:06 

Resolución uso da instalación Campo 

da Cabana - Día das Letras Galegas - 
BNG 1248/2013 

DECRETO 2013-0360 14/05/2013 11:03 

Licencia obra menor BEGASA - 
cierre- 775/2013 

DECRETO 2013-0359 14/05/2013 8:25 

Resolución de Alcaldía de concesión 

do SAF libre concorrencia a Dna. M 

EUGENIA RGUEZ. PEREZ. 1238/2013 

DECRETO 2013-0358 13/05/2013 13:37 

Pago Fondo Financiación pago 

proveedores Abril 2013 1234/2013 

DECRETO 2013-0357 13/05/2013 13:37 

Jicenza tenencia animais perigosos 

Carmina Cendros Romeu 945/2013 

DECRETO 2013-0356 13/05/2013 13:35 

RESOLUCION AUTORIZACIÓN 

OCUPACION BAIXO LOCAL SOCIAL 

POR ANDARAVIO PARA 

ACTIVIDADES CULTURAIS 1237/2013 
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DECRETO 2013-0355 13/05/2013 13:35 

Resolución Alcaldía de aprobación de 

memoria e solicitude de subvención 

orientación, información laboral 2013 1220/2013 

DECRETO 2013-0354 13/05/2013 10:42 

OCUPACION VIA PUBLICA EN 

RUA CONCEPCTON ARENAL 

CONFLUENCIA HERMANOS 

MENESIANOS PARA PINTADO 

EXTERIOR GALERIA DE 

MADEIRA POR ALADINO 

DORADO PARDO 1216/2013 

DECRETO 2013-0353 13/05/2013 10:42 

Aprobación cargo ocupación vía 
Vallas Abril 

_pública 1204/2013 

DECRETO 2013-0352 12/05/2013 21:07 

Resolución de concesión do SAF libre 

concorrencia a Dna. 
Ma

 SOCORRO 

TRELLES PEDREIRA. 1224/2013 

DECRETO 2013-0351 12/05/2013 21:06 

lnscrición no Padrón de Habitantes de 

María Fernande León Espinosa e Rubi 

Cruz León 1146/2013 

DECRETO 2013-0350 10/05/2013 11:21 

RESOLUCION DE ALCALDIA 

REF. A REMISION DO 

EXPEDIENTE E DESIGNACION 

DE REPRESENTACION 

CONTENCIOSO P.A. 30/2013 

(130510) 979/2013 

DECRETO 2013-0349 10/05/2013 11:16 

Resolución reclamación DRD 

Servicios de Hosteleria, C.B. por 

ocupación vía pública con mesas 737/2013 

DECRETO 2013-0348 10/05/2013 11:16 

RESOLUCION APROBACION 

PLUSVALIAS N° 14 72/2013 

DECRETO 2013-0347 09/05/2013 14:59 

licenza de obra menor a nome de 

Begasa para una arqueta y 30 m de 

canalización en Rúa do Mar, 5 de Foz 222/2013 

DECRETO 2013-0346 09/05/2013 11:48 

Licencia Obra menor ALAD[NO 

DORADO PARDO pintura galeria na 

rúa Hnos. Menesianos,7 20 1214/2013 

DECRETO 2013-0345 09/05/2013 11:43 

Resolución de Alcaldía de consesión 

do SAF libre concorrencia a Dna. M 

SOLITA VENTURA MARTINEZ. 1210/2013 

DECRETO 2013-0344 09/05/2013 11:43 

Aprobación cargo ocupación vía 

pública con mesas Abril 2013 1206/2013 

DECRETO 2013-0343 09/05/2013 11:43 

Aprobación cargo ocupación vía 

pública con vallas Abril 2013 1204/2013 

DECRETO 2013-0342 08/05/2013 15:17 

Compensación débedas Montserrat 

Fernández Pérez 424/2013 

DECRETO 2013-0341 08/05/2013 15:16 

BAIXA TAXA LIXO VIVENDA 

MAIS DE 200M COLECTOR 

VILARONTE 17 1112/2013 

DECRETO 2013-0340 08/05/2013 13:53 

Resolución nomeamento monitor 

sociosanitaria por renuncia de María José 

Fernandez Cao 1207/2013 

DECRETO 2013-0339 08/05/2013 11:04 

Autorización uso CENIMA a 

ASOCIACIÓN AMIGOS DAS 

VIAXES o26 de amio de 2013 1197/2013 

DECRETO 2013-0338 08/0512013 11:03 

DECRETO AUTORIZACION 

CELEBRACION FESTAS DO 

BISPO SANTO (130508) 1186/2013 

DECRETO 2013-0337 08/05/2013 10:56 

Corrección de erro en Decreto 

0303/2013 de adxudicación de 140/213 



 

  operación de tesourería a BBVA  

DECRETO 2013-0336 07/05/2013 21:52 

Resolución de concesión do SAF libre 

concorrencia a Dna. CONSUELO 

PARDO CAO. 1193/2013 

DECRETO 2013-0335 07/05/2013 21:50 

Resolución uso Torques de Marzán a 

petición da Escola EON Burela F.S. 

para adestramento do equipo Fútsal 

Minerva 1196/2013 

DECRETO 2013-0334 07/05/2013 21:50 

Resolución de concesión do SAF libre 

concorrencia a Dna. ESTHER RIVAS 

GOMEZ 1195/2013 

DECRETO 2013-0333 07/05/2013 11:43 

2013/05/07. Resolución Exención 

minusvalía Aurelio García Romero, 

matrícula 0283 BMF. 1182/2013 

DECRETO 2013-0332 07/05/2013 11:42 

Licencia obra menor Oliva Cabaleiro 

Ribeiro en Vilamor - Cangas de Foz, 

para recubir adega,c mbio de ventás e 

encintando de pedraa 1175/2013 

DECRETO 2013-0331 07/05/2013 11:42 

Corrección erros cargo ocupación vía 

pública con vallas marzo 2013 900/2013 

DECRETO 2013-0330 07/05/2013 11:41 

Licencia obra menor Centro 

Inmobiliario San Bartolo 1183/2013 

DECRETO 2013-0329 06/05/2013 17:57 

baixa e anulacion debeda Ramón Vega 

non existe prestacion servizo 

recolllida Lixo 284/2013 

DECRETO 2013-0328 06/05/2013 17:57 

Licenza autorización ocupación vía 

publico para carga e descarga C.P. 

EIFICIO NARAY na Avda. da 

Mariña, 31 1161/2013 

DECRETO 2013-0327 06/05/2013 17:57 

Compensación débedas Obras Civís 

da Marifla, S.L. 1080/2013 

DECRETO 2013-0326 06/05/2013 17:57 

Aprobación conta xustificativa 

anticipo caixa fixa Alcaldía 794/2013 

DECRETO 2013-0325 05/05/2013 21:16 

Licenza obra menor Roberto Paradela 

Cande lucido exterior 20 m2 na 

avenida de Sarria - Foz 576/2013 

DECRETO 2013-0324 05/05/2013 21:15 

Licenza obra menor Pilar CasasGil no 

lugar de Barrosa, 15 - Nois 239/2013 

DECRETO 2013-0323 05/05/2013 21:15 

Licenza obra menor Argimiro 

Fernández Díaz, pintar tubaría de gas 

na rúa Alvaro Cunqueiro, 10 443/2013 

DECRETO 2013-0322 05/05/2013 21:15 

Licenza obra menor Emilio Santos 

Mon, cerramento no lugar de Cendín 

Nois 379/2013 

DECRETO 2013-0321 05/05/2013 21:14 

Licenza obra menor José María 

Riveiro Pérez pintar fachada de bar na 

avenida de Asturias, 15 - Vilaxoane 395/2013 

DECRETO 2013-0320 05/05/2013 21:14 

Licenza obra menor Julio Dominguez 

Fernández na praza Rosalía de Castro, 4- 

l°esda. 344/2013 

DECRETO 2013-0319 05/05/2013 21:14 

Licebza obra menor Santiago Urja 

Lópe zna rúa do Pilar, 24-2° 224/2013 

DECRETO 2013-0318 05/05/2013 8:51 

Aprobación e pago facturas 

Tecnixardín Lourenzá, S.L.U. e 

Manuel Ferreiro Gestión, S.L. 1144/2013 

DECRETO 2013-0317 03/05/2013 11:42 

Aprobación conta xustificativa 

pagamento a xustificar José Angel 636/2013  



 

 

  Paleo Soto, XII Certame de Poemas de 

Amor 
 

DECRETO 2013-0316 03/05/2013 11:41 

Resolución autorización uso campo de 

fútbol municipal de Malates a José 

Pérez Díaz - BEGASA 1160/2013 

DECRETO 2013-0315 02/05/2013 13:33 

Pago 40% subvención C.B. Celtas de 

Foz 1082/2013 

DECRETO 2013-0314 02/05/2013 11:37 

aprobacion RELACION N°13 

LIQUIDACION IIVTNU 72/2013 

DECRETO 2013-0313 02/05/2013 9:38 

RESOLUCION PAGAMENTO 

SANCION QUEIMA 

FERREIRAVELLA 1126/2013 

DECRETO 2013-0312 30/04/2013 14:32 

Aprobación e pago facturas Semana 

da Música de San Martiño 1036/2013 

DECRETO 2013-0311 30/04/2013 14:32 

Pago facturas Servicios Sociais San 

Roque, S.L., Electricidad Núñez, S.L. e 

Tecnixardín Lourenzá, S.L. 1097/2013 

DECRETO 2013 -03 10 30/04/2013 13:52 

ADXUDICACIÓN CONTRATO 

P.O.S. 2012 a RAMON GONZÁLEZ 

PÉREZ - OTELEC 553/2013 

DECRETO 2013-0309 30/04/2013 13:52 

Adxudicación definitiva contrato mixto 

de subnministración e servizos de 

REFORMA ALUMEADO 

PARROQUIAS CANGAS NOIS E 

FAZOURO - A José Ramón González 

Pérez 553/2013 

DECRETO 2013-0308 30/04/2013 10:46 

Pago a xustificar Alcaldía para 

adquisición vídeo promocional Festa 

Normanda 1133/2013 

DECRETO 2013-0307 30/04/2013 10:06 

Cumplimiento bienio José A. Fdez. 

Geada 1115/2013 

DECRETO 2013-0306 30/04/2013 10:04 

Cumplimiento trienio Rafael Marfiil 

López 1116/2013 

DECRETO 2013-0305 30/04/2013 10:04 

Reconocimiento bienio Avelino 

Garcia Martínez 1035/2013 

DECRETO 2013-0304 30/0
4
/2013 9:57 

LICENCIA OBRA MENOR C.P. 

EDIFICIO NARAY 3, supresión 

barreiras arquitectónicas na avenida da 

Mariña,31 -FOZ 1137/2013 

DECRETO 2013-0303 30104/2013 9:06 

Adxudicación contrato de 

OPERACIÓN DE TESOURERÍA por 

importe de 700.000,00 euros á 

entidade BBVA, S.A. 140/2013 

DECRETO 2013-0302 29/04/2013 14:36 

Licencia obra menor C.P. EDIFICIO 

COSTA NOVA impermeabilización 

na avenida da Marifla, 16 - FOZ 1132/2013 

DECRETO 2013-0301 29/04/2013 14:36 

Licencia obra menor C.P. 

APARTAMENTOS PUNTA DO 

CABO, pintura fachadas rúa 

Cantabrico, 33 - FOZ 1134/2013 

DECRETO 2013-0300 29/04/2013 14:36 

Licencia obra menor C.P. VILLA 

DEL MAR sellado de carpinterías en 

Rego de Foz, 1 011o do Mar, 2-4-6 

FOZ 1135/2013 

DECRETO 2013-0299 29/04/2013 14:35 

Licencia obra menor R Cable y 
telecomunicaciones 1131/2013 

DECRETO 2013-0298 29/04/2013 11:20 

baixa taxas lixo e depuracion dunha 

das vivendas que se facturan no 416/2013 



 

 
  contrato 103642 MANUEL 

MIRANDA 
 

DECRETO 2013-0297 29/04/2013 10:04 

Licencia de obras a Francisco Jesús 

García Ramos no lugar de Cerdeiriña, 

17 - Vilaronte 403/2013 

DECRETO 2013-0296 29/04/2013 9:22 

Licencia obra menor C. P. RIASOL 

para fritura fachada edidificio 

instalado na rúa Manuel Murguia, 2 1124/2013 

DECRETO 2013-0295 26/04/2013 15:03 

Lidencia obra menor C.P. EDIFICIO 

RIASOL 1124/2013 

DECRETO 2013-0294 26/04/2013 14:06 

Licencia obra menor AURORA REGO 

GONZALEZ, cerramento de leira en 

Raíladoira, 12 VILASANDRE - 

CANGAS DE FOZ 1120/2013 

DECRETO 2013-0293 26/04/2013 13:30 

Decreto alcaldia aprobación NOMINA 

ABRIL 2013 899/2013 

DECRETO 2013-0292 26/04/2013 13:30 

Solicitud de Salón de Actos CENIMA a 

pedimento de 
M

 Jesús González 

Rodríguez 1113/2013 

DECRETO 2013-0291 26/04/2013 13:30 

Licencia obra menor MARIA DEL 

ROSARIO VEIGA, pintar muros 

exteriores na rúa do Pilar, 21 - Foz 1117/2013 

DECRETO 2013-0290 26/04/2013 13:29 

Licencia obra menor Pablo Cid 

Gomez 1109/2013 

DECRETO 2013-0289 25/04/2013 19:05 Licenca obra menor Begasa 1085/2013 

DECRETO 2013-0288 25/04/2013 10:44 Licencia obra menor BEGASA 1084/2013 

DECRETO 2013-0287 25/04/2013 10:43 

RESOLUCION ALALDÍA EN REF. 

A PROCEDEMENTO 

ABREVIADO N°: 0000027/2013-2P 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 575/2013 

DECRETO 2013-0286 25/04/2013 9:33 

Devolución fianza a Jose Bello 

Vázquez por cumprimento de obrigas 

en 
1a

 ocupación vivenda Rosalía de 

Castro, 26 1031/2013 

DECRETO 2013-0285 24/04/2013 14:27 

2013/0
4
/24. Recoñecemento de 

Exención IVTM 1 097-CZB 

minusvalía Dolores Gil Teijeiro 1079/2013 

DECRETO 2013-0284 24/04/2013 14:25 

IICENCIA OBRA MENOR antonio jacob 

rodriguez abad 1081/2013 

DECRETO 2013-0283 24/04/2013 12:02 

Delegación Alcaldía para celebración 

matrimonio civil 027/04/2013 1078/2013 

DECRETO 2013-0282 24/04/2013 11:13 Fras. Telefónica mes de abril 2013 1069/2013 

DECRETO 2013-0281 24/04/2013 11:11 

Utilización CENIMA por Asociación 

Pomba do Arco 7-14 e 21 dexuño 1068/2013 

DECRETO 2013-0280 24/04/2013 11:09 

Autorizaciori utilización CENIMA por 

Asociación "La Paz" o día 24/05/2013 1070/2013 

DECRETO 2013-0279 24/04/2013 10:16 

Aprobación expediente contratación e 

pregos base para o servizo de 

TRAMITACION DE ALTAS E 

OUTRAS ALTERACIONS DE 

CATASTRO (IBI DE URBANA) 247/2013 

DECRETO 2013-0278 24/04/2013 8:29 

Aprobación cargo ocupación vía 

pública con mesas marzo 2013 898/2013 

DECRETO 2013-0277 24/04/2013 8:29 Aprobación cargo vallas Marzo 2013 900/2013 

DECRETO 2013-0276 23/04/2013 11:29 

Licenza obra menor C.P. EDIFICIO FOZ, 

rúa Álvaro Cunqueiro, 22 618/2013  



 

 

DECRETO 2013-0275 23/04/2013 10:30 

RESOLUCION ALCALDIA 

DECLARACION XUBILACION 

PARCIAL JORGE YAÑEZ 

MARTINEZ 236/2013 

DECRETO 2013-0274 23/04/2013 10:30 

RESOLUCION ALCALDIA 

DECLARACION XUBILIACION 

PARCIAL DE JOSE LUIS LOPEZ 

LORENZO 154/2013 

DECRETO 2013-0273 22/04/2013 13:57 

Informe favorable de nomeamento 

provisional de dona Paula Campos 

Rodríguez como interventor por 

vacante 905/2013 

DECRETO 2013-0272 22/04/2013 12:29 

Licenza obra menor Dolores 

Bustamante Oroza na rúa do Porto en 

Foz 381/2013 

DECRETO 2013-0271 22/04/2013 10:23 

Adhesión ó convenio entre o Consello 

Xeral do Poder Xudicial, Xunta de 

Galicia e FEGAMP en materia de 

desafiuzamentos 1045/2013 

DECRETO 2013-0270 19/0412013 14:21 

Licencia de obra menor C.P. Edificio 

Naray 1046/2013 

DECRETO 2013-0269 19/04/2013 14:20 

Informe favborable á DXAL 

nomeamento provisional de Paula 

Campos Rodríguez como interventora 

municipal 905/2013 

DECRETO 2013-0268 19/04/2013 13:13 

Pago facturas Ordóñez Material de 

Oficina, S.L. e Megabyte Desarrollo Web, 

C.B. 1024/2013 

DECRETO 2013-0267 19/0
4
/2013 9:50 

Resolución alcaldia aprobación gastos 

a justificar. Reparación persianas 

Colegio 635/2013 

DECRETO 2013-0266 18/04/2013 13:18 

Resolución de autorización uso 

instalación Pavillón Torques de 

Marzán - Torneo Fútbol Sala Base - 
Fundación lndecum 1039/2013 

DECRETO 2013-0265 18/04/2013 11:30 

Pago 40% subvención 2012 Club 

Deportivo Foz 1030/2013 

DECRETO 2013-0264 18/04/2013 11:30 

CAMBIO TITULAR TAXA LIXO 

ALEJANDRO MARTINEZ RIOS 

STA CILLA 1014/2013 

DECRETO 2013-0263 18/04/2013 9:04 Orde pagos Portos de Galicia 1012/2013 

DECRETO 2013-0262 18/04/2013 9:02 

Licencza obra menor a Fermín Moisés 

Río Salvador en A Ponte - San Acisclo 423/2013 

DECRETO 2013-0261 18/04/2013 8:41 

Licenza primeira ocupación a José 

Bello Vázquez en Rosalía de Castro 

número 26 531/2013 

DECRETO 2013-0260 17/04/2013 14:49 

Licencia obra menor Xose Marcelino 

Villarino Cageao 1027/2013 

DECRETO 2013-0259 17/04/2013 14:48 

CAMBIO TITULAR TAXA LIXO 

ALEJANDRO MARTÍNEZ RIOS 

CONTRATO 104666 1014/2013 

DECRETO 2013-0258 17/04/2013 14:47 

BAIXA TAXA LIXO RAMON 

RODRIGUEZ POR ESTAR 

VIVENDA CHAO N°34 A MAIS DE 

200M DO COLECTOR 706/2013 

DECRETO 2013-0257 17/04/2013 14:43 

Emprazamento recurso contencioso 

PO n°4/2013-A do Xulgado n° i de 

Lugo 1020/2013 



 

DECRETO 2013-0256 16/04/2013 14:02 

Licencia obra menor Maria Josefa 

Rodriguez Fiallega 1005/2013 

DECRETO 2013-0255 16/04/2013 14:01 

Resolución alcaldia expdte. 7/2013 de 

xeración de crédito. POS 2012 995/2013 

DECRETO 2013-0254 16/04/2013 14:00 

Pago Fondo financiación pago a 

proveedores. Retención PIE Marzo 1000/2013 

DECRETO 2013-0253 16/0
4
/2013 14:00 

Licencia obra menor LYDIA 

VILLARINO 1003/2013 

DECRETO 2013-0252 16/04/2013 13:59 

SANCIONADOR LEI 10/2008 

RESIDUOS SERGIO MACHADO 792/2013 

DECRETO 2013-0251 16/04/2013 13:46 

Invitación a participar na contratación 

do POS 2012 553/2013 

DECRETO 2013-0250 16/04/2013 13:11 

Licenza obra menor Andrés Prieto 

Iglesias cerramento en Camiño 

Folgueira 2 - Alemparte - CANGAS 818/2013 

DECRETO 2013-0249 16/04/2013 11:03 

LKicenza obra menor José Luís 

García Alonso, rehabilitación en 

Bargado - Fazouro 474/2013 

DECRETO 2013-0248 16/04/2013 9:48 

Pago Fondo proveedores. Retención 

PIE Febreiro 2013. 972/2013 

DECRETO 2013-0247 16/04/2013 9:02 

Autorización vertido á rede 

saneamento JOSÉ JULIO TEIJIDO 

COIRA 814/2013 

DECRETO 2013-0246 16/04/2013 9:01 

Autorización vertidod á rede de 

saneamento C.P. MARINA DE FOZ 809/2013 

DECRETO 2013-0245 15/04/2013 15:30 

Lista definitiva selección Oficial l 
obras contrato relevo por xubilación 

parcial 236/2013 

DECRETO 2013-0244 15/04/2013 15:13 

Resolución alcaldía sobre SAF Dep. 

de D.EUGENIO MOSQUERA 

PALEU 996/2013 

DECRETO 2013-0243 15/04/2013 14:49 

Resolución alcaldía de concesión SAF 

Dependentes a Dna. DOLORES 

RODRIGI.JEZ GOMEZ 994/2013 

DECRETO 2013-0242 15/04/2013 14:28 

Resolución definitiva de admitidos e 

excluidos proceso selección praza 

oficial 2' contrato relevo 154/2013 

DECRETO 2013-0241 15/0
4
/2013 14:28 

Resolución Alcaldía de concesión 

SAF a JOSEFA LONGARELA 

RAMUDO 597/2013 

DECRETO 2013-0240 15/0
4
/2013 13:51 

Resolución alcaldía de concesión SAF 

Dependentes a Dna RUFINA LOPEZ 

FERNANDEZ. 989/2013 

DECRETO 2013-0239 15/04/2013 13:50 

Resolución Alcaldía de concesión SAF 

a BENILDE ROUCO MOREDA 992/2013 

DECRETO 2013-0238 15/04/2013 11:38 

Resolucion alcaldia dando de baixa a 

fra. n° 1218 do 21-08-2012 de Xestión 

de Montaxes Os Ancares 882/2013 

DECRETO 2013-0237 15/0
4
/2013 11:36 

Resolución alcaldía de concesión SAF a 

Dna. 
M

 ROSA A. SANJURJO 

ALONSO. 988/2013 

DECRETO 2013-0236 15/04/2013 11:30 

CAMBIO TITULAR TAXAS LIXO 

E DEPURACION MARIA SONIA 

COUTO CASTRO POR BAIXA 

ALUGUER 971/2013 

DECRETO 2013-0235 15/04/2013 8:09 

Resolución de Alcaldía de concesión 

de SAF Dependentes a Dna. Ma 984/2013  



 

  CARMEN PICO TEIJEIRA  

DECRETO 2013-0234 15/04/2013 8:08 

Notificación da Resolución de 

Alcaldía de modificación do SAF 

Dependentes a Dna. 
M

 CARMEN 

PICO TEIJEIRA 984/2013 

DECRETO 2013-0233 15/04/2013 8:08 

Resolución de 

modificación/incremento da 

intensidade do SAF a Dependentes de 

Dna. REMEDIOS REY 

FENRANDEZ 983/2013 

DECRETO 2013-0232 12/04/2013 15:03 

Licencia obra menor conexión 

saneamento de Serafín Vaázquez 

Arias 461/2013 

DECRETO 2013-0231 11/04/2013 18:34 

Inicio contratación subministración e 

servizos do POS 2012 553/2013 

DECRETO 2013-0230 11/04/2013 18:34 

Licencia obra menor JOSE LUIS VAL 

MARTINEZ 962/2013 

DECRETO 2013-0229 11/04/2013 12:01 

RESOLUCIÓN APROBA 

RELACIÓNS 11 E 12 

LIQUIDACIÓNS IIVTNU 

REXISTRO MONDOÑEDO 72/2013 

DECRETO 2013-0228 11/04/2013 12:01 

Autorización vertidos de augas 

residuais a Rubén Basanta Maseda 538/2013 

DECRETO 2013-0227 11/04/2013 11:18 

TAXA DEPURACION 

DESESTIMACION SOLICITUDE 

BAIXA DE Ma CARMEN 

MIRAGAYA POR TER REDE A 

MENOS DE 100 METROS 707/2013 

DECRETO 2013-0226 11/04/2013 11:00 

TAXA DEPURACION 

DESESTIMACION DOLORES 

FRAGA POR TER SERVIZO 

ENSTABLECIDO E EN 

FUNCIONAMENTO 580/2013 

DECRETO 2013-0225 11/04/2013 10:44 

Pago Fondo Financiacion pago 

proveedores. Xaneiro 2013. 957/2013 

DECRETO 2013-0224 11/04/2013 10:44 

vehiculo abandonado 0-3513-13S 

arquivo sen mais trámite 316/2013 

DECRETO 2013-0223 11/04/2013 10:44 

vehiculo abandonado 0-2861-13C 

arquivo expediente 285/2013 

DECRETO 2013-0222 11/04/2013 8:27 

Convocatoria Xunta Goberno Local 

extraordinaria para 11/04/2013 940/2013 

DECRETO 2013-0221 10/04/2013 14:52 

Resolución autorización uso do campo 

de fútbol municipal de Malates para 

Torneo de Fútbol 7 organizado pola 

Peña Ñasss 943/2013 

DECRETO 2013-0220 10/04/2013 14:50 CAMBIO TITULAR TAXA LIXO 944/2013 

DECRETO 2013 -02 19 10/04/2013 14:50 

Cambio titularidade taxas lixo etc 

Gema Mendez Leivas a primera 

Calidad Promoción de Vivendas 94
2
/2013 

DECRETO 2013-0218 10/04/2013 14:49 

2013/04/10. Recof'iecemento de 

Bonificación antígüedade Jacinto 

González Basanta, matrícula LU-

0651-J. 949/2013 

DECRETO 2013-0217 10/04/2013 13:47 

RESOLUCION LICENCIA DE 

ACTIVIDAD PARA 

RESTAURANTE DE UN GARFO 

DE FINA REGO EXPOSITO 

20130408 210/2013 



 

DECRETO 2013-0216 10/04/2013 12:16 

CONTRATACIÓN ESPECIAL DA 

EXPLOTACIÓN CAFETERÍA 

CENTRO SOCIAL 250/2013 

DECRETO 2013-0215 10/04/2013 12:16 

Inicio conrtratación explotación 

cafetería Centro Social 250/2013 

DECRETO 2013-0214 10/04/2013 12:16 

Corrección erros Decreto pago 

proveedores Fondo Compensación 

Decembro 2012 934/2013 

DECRETO 2013-0213 10/04/2013 9:23 

Pago facturas e intereses Fondo 

proveedores. Decembro 2012. 934/2013 

DECRETO 2013-0212 09/04/2013 12:52 fra. SOLRED mes de marzo 2013 929/2013 

DECRETO 2013-0211 09/04/2013 8:58 

Autorización utilización CENIMA ao 

grupo municipal do BNG 926/2013 

DECRETO 2013-0210 08/04/2013 14:18 

DESIGNACION DE 

INTERVENTOR SUPLENTE POR 

VACANTE A D. ANTONIO 

LESTEGAS MOREDA 905/2013 

DECRETO 2013-0209 08/04/2013 13:25 

cambio taxa local comercial a non 

comercial 573/2013 

DECRETO 2013-0208 08/04/2013 13:23 

Licencia Obra Menor C.P. Avda. 

Sarria 47 923/2013  

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifesta 

que conste en acta que quería facer unha manifestación ou pregunta sobre este punto e o 

presidente non o permite.- 

Os trece señores/as concelleiros/as asistentes á sesión quedan informados.- 

4 INFORME DE AVALIACIÓN DO CUMPRIMENTO DO PLAN DE SANEAMENTO APROBADO 

DE CONFORMIDADE CO REAL DECRETO LE! 5/2009.- Dáse conta do informe emitido 

pola intervención municipal relativo a avaliación do cumprimento do Plan de 

Saneamento aprobado de conformidade co Real Decreto Lei 5/2009, do que se deu 

copia a cada un dos grupos políticos con representación municipal.- 

Os trece señores/as concelleiros/as asistentes á sesión quedan informados do seu 

contido.- 

5.- INFORME SOBRE CUMPRIMENTO DE PRAZOS LE! 15/2010, DE 5 DE XULLO, 10 TRIMESTRE 

2013.- Dáse conta do informe emitido por intervención municipal relativo ao 

cumprimento de prazos Lei 15/2010, de 5 de xullo, correspondente ao Primeiro trimestre 

2013, que no seu literal indica: 

 
"Emítese este INFORME de conformidade cos artigos 4 e 5 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación 

da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que establecen medidas de loita contra a morosidade nas 

operacións comerciais, artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo  que se aproba 

o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 4.1. a) do Real Decreto 1174/1987, do 18 de 

setembro, polo que se regula o Réxime Xurídico de funcionarios de Administración Local con habilitación 

de carácter estatal. 

LEXISLA CIÓN APLICABLE: 

- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 
 



 

Reguladora das Facendas Locais. 

Artigo 21 da Lei 7/1985, de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. 

-Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se 

establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. 

-Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo  

3/2011, de 14 de novembro. 

CONSIDERA CIÓNS XUR1DICAS: 

PRIMEIRO. O disposto no seguinte informe, é de aplicación a todos os pagos efectuados como 

contrapartida nas operacións comerciais entre empresas e a Administración desta Entidade Local, de 

conformidade co disposto no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real 

Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro. 

Así, segundo establece o artigo 216.4 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, 

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, a Administración terá a obriga de 

abonar o prezo dentro dos trinta días seguintes á data de expedición das certificacións de obras ou dos 

correspondentes documentos que acrediten a realización total ou parcial do contrato. 

En caso de demora no prazo previsto anteriormente, a Administración deberá abonar ao contratista os 

intereses de mora así como a indemnización polos custos de cobro nos termos previstos na Lei 3/2004, 

de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións 

comerciais. 

Con todo, débese estar ao disposto na Disposición Transitoria Sexta do Texto Refundido da Lei de 

Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, que 

establece unha aplicación progresiva destes prazos para o pago previstos no artigo 216.4 do Texto 

Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 

de novembro. 

Para o exercicio 2012 o prazo anterior queda establecido nos corenta días seguintes á data da expedición 

das certificacións de obra ou dos correspondentes documentos que acrediten a realización total ou 

parcial do contrato 

SEGUNDO. O artigo 4.3 da Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de 

decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, 

determina que os Tesoureiros ou, na súa falta, os Interventores das Corporacións locais elaborarán 

trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesa Lei para o pago das obrigas 

de cada Entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía global das obrigacións pendentes 

nas que se estea incumprindo o prazo. 

O artigo 5.4 desa mesma norma sinala que a Intervención ou órgano da Entidade local que leña 

atribuída a función de contabilidade incorporará ao informe trimestral regulado no artigo anterior, 

unha relación das facturas ou documentos xustificativos con respecto aos cales transcorran máis de tres 

meses desde a súa anotación no citado rexistro e non se tramitaron os correspondentes expedientes de 

recoñecemento da obriga ou se xustificou polo órgano xestor a ausencia de tramitación dos mesmos, O 

Pleno, no prazo de 15 días contados desde o día da reunión na que leña coñecemento de devandita 

información, publicará un informe agregado da relación de facturas e documentos que se Ile 

presentaron agrupándoos segundo o seu estado de tramitación. 

TERCEIRO. O artigo 4.4 da citada Lei 1512010, de 15 de xullo sinala tamén que, sen prexuízo da súa 

posible presentación e debate no Pleno do Concello, este informe deberá remitirse, en todo caso, aos 

órganos competentes do Ministerio de Economía e Facenda e ao órgano competente da Comunidade 

Autónoma de Galicia que, con arranxo ao seu Estatuto de Autonomía, leña atribuída a tutela financeira 

da Entidade Local. 

CONCLUSION: Acompáñase por tanto, en aplicación da normativa anterior, informe sobre o 

cumprimento dos prazos previstos na Lei 15/2010, de 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, de 29 de 

decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, para 

o pago das obrigas de cada Entidade Local, que inclúe o número e contía global das obrigas pendentes 

nas que se estea incumprindo o prazo, correspondente ao 1° trimestre de 2013. 

No devandito informe considéranse a totalidade dos pagos realizados en cada trimestre natural, e a 

totalidade de facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do mesmo. 

O Informe trimestral contempla a seguinte información: 

a) Pagos realizados no trimestre. 

b) Intereses de mora pagados no trimestre. 

c) Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do trimestre. 



 

d) Facturas ou documentos xust(ficativos con respecto aos cales, ao final de cada trimestre natural, 

transcorreran máis de tres meses desde a súa anotación no rexistro de facturas e non se tramitaran os 

correspondentes expedientes de recoñecemento da obriga. 

CONCELLO DE FOZ 

ENTIDAD: 10 CONCELLO DE FOZ EJERCICIO: 2013  
TRIMESTRE 4. INFORME OFICIAL DE PAGOS REALIZADOS 

  Periodo Pagos realizados en el Trimestre 

 Period medio 
Dentro periodo legal Fuera periodo legal 

 o pago 

Pagos realizados en el trimestre medio excedid pago pago 

     pago o 

 (PMP) (PMPE) Número Importe Número Importe 

 (días) (días) de Pagos Total de Pagos Total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios       
Aplicados a Presupuesto (Capitulo 2) por artículos 

20- Arrendamientos y Cánones 30,46 246,28 2 4.829,56 3 711,60 

21- Reparación, Mantenimiento y conservación 251,94 214,09 0 0,00 50 24.231,08 

22- Material, Suministro y Otros 162,52 161,31 7 17.542,80 117 171.327,69 

23- Indemnización por razón del servicio 299,09 259,09 0 0,00 7 567,22 

24- Gasto de Publicaciones 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. 
de ro 

luc
27- Gastos imprevistos y funciones no

 

0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

clasificadas 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

2 - Sin desagregar 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Inversiones Reales       
Aplicados a Presupuesto (Capítulo 6) 71,62 33,71 0 0,00 4 11.430,21 

Pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Otros Pagos realizados por operaciones 
comerciales 

      

Aplicados a Presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Sin desagregar       
Aplicados a Presupuesto 30,24 299,00 1 561,76 1 4,07 

Pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total 
164,24 161,007 

10 22.934,12 182 208.271,87 



 

/ 

 

CONCELLO DE FOZ 

ENTIDAD: 10 CONCELLO DE FOZ EJERCICIO: 2013 

TRIMESTRE 4. INFORME OFICIAL DE FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO  
AL FINAL DEL TRIMESTRE 

Facturas o documentos justificativos  
pendientes de pago al final del trimestre 

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 
(PMPP) 
(días) 

Periodo 
medio del 
pendiente 
de pago 
excedido 
(PMPPE) 
(días) 

Pendientes de pago al final del Trimestre 
Dentro periodo legal  

pago a final del  
trimestre 

Fuera periodo legal  
pago a final del  

trimestre 

Número  
de  

operacion  
es 

Importe  
total 

Número  
de  

operacion  
es 

Importe  
total 

Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 

20- Arrendamientos y Canones 

21- Reparación, Mantenimiento 
y conservación 

22- Material, Suministro y Otros 

23- Indemnización por razón del servicio 

24- Gasto de Publicaciones 

26- Trabajos realizados por Instituciones 
s.f. de lucro 
27- Gastos imprevistos y funciones no 

clasificadas 

2 - Sin desagregar 

Inversiones reales 

Otros Pagos pendientes por operaciones 
comerciales 

Sin desagregar 

189,66 

37425 

255,14 

147,52 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

648,81 

3.223,11 

171,50 

342,76 

236,25 

117,02 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

603,59 

3.168,19 

8 

32 

77 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

6.246,8

3 

17.255,

1 3 

145. 

284, 86 

143,64 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

922,76 

0,00 

91 

559 

1022 

22 

0 

0 

0 

0 

47 

65 

49.176,57 

478.090,7 

2 

1.578.682 

,62 

2.452,94 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

175.828,6 
4 

52.754,35 

Total 367,3319 350,374 121 
169.853, 

22 
1806 

2.336.985 

,84  

CONCELLO DE FOZ 

ENTIDAD: 10 CONCELLO DE FOZ EJERCICIO: 2013  
TRIMESTRE 4. INFORME OFICIAL DE FACTURAS O DOCUM. JUST. PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO 

  Pendientes de 
Facturas o docum. justificativos al final del trimestre 

con más de 
Periodo medio reconocimiento 

tres meses de su anotación en registro de facturas, 
pendientes del 

operaciones obligación 

reconocimiento de la obligación (Art.5.4 Ley 15/2010) pendientes  Importe 

 reconocim. (PMOPR) Número Total 

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 183,70 179 248.436,25 

Inversiones reales 180,00 1 1.706,10 

Sin desagregar 2.479,32 53 47.586,46 

Total 550,5913 233 297.728,81 

 

Os trece señores/as concelleiros/as asistentes á sesión quedan informados.- 

6.- INFORME TRIMESTRAL ESTADO DE EXECUCIÓN.- 

Dáse conta do informe emitido pola intervención municipal relativo ao estado de execución 

dos orzamentos correspondentes ao Primeiro trimestre de 2013, do que se deu copia a cada 
un dos grupos políticos con representación municipal.- 



 

Os trece señores/as concelleiros/as asistentes á sesión quedan informados.- 

7.- PROPOSTA DE APROBACIÓN SOBRE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE  

CRÉDITOS N° 02/2013.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa 
permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o 
día 23 de maio de 2013, que no seu literal indica: 

"Dáse conta da proposta de alcaldía reflectida no epígrafe, co tenor seguinte: 

"PROPOSTA DE APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 

En aplicación do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se aproba o 

Regulamento Orzamentario, que sinala que o recoñecemento de obrigas correspondentes a exercicios 

anteriores que, por calquera causa, non fosen liquidadas naqueles aos que correspondían, é competencia 

do Pleno da Corporación no caso de que non exista consignación Orzamentaria específica. 

Tendo en conta ademais que, neste caso concreto, é posible a súa realización con cargo ás Bolsas de 

Vinculación xurídica que se sinalan a continuación, do vixente Orzamento Xeral da Corporación para o 

exercicio 2013. 

BOLSA  

VINCULACIÓN 
Denominación 

CREDITO  

DISPOÑIBLE 
Importe TOTAL 

1.2 Servizos públicos básicos. Gastos en bens correntes e de servizos 1.439.903,21 269.406,71 

2.2 Actuacións de protección e promoción social. Gastos en bens correntes 

e de servizos 
55.855,19 44.150,90 

3.2 Produción de bens públicos de carácter preferente. Gastos en bens 

correntes e de servizos 
354.089,02 64.884 00 

3.4 Produción de bens públicos de carácter preferente. Transferencias correntes 65.395,70 797,54 

9.2 Actuacións de carácter xeral. Gastos en bens correntes e de servizos 190.979,74 9.546,72 

4.2 Gastos correntes en bens e servizos 34.705,64 1.396,06 

 TOTAL RELACIÓNS: 1112013,12t2013 E 13/2013  390.181,93  

Visto e considerando o informe con reparos emitido pola Interventora Municipal de data 13 de maio de 

2013. 

Considerando que os gastos recollidos nas facturas e demais documentos acreditativos do gasto realizado 

que se conteñen no expediente corresponden a prestacións que foron efectivamente ordenadas pola 

Administración, foron executadas a satisfacción desta e os seus prezos se axustan ao pactado e ao 

mercado.. 

Atendendo ao exposto, propoño ao Pleno da corporación a adopción do seguinte acordo: 

PRIMEIRO. Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 0212013 por importe de 390.181,93 

euros, correspondentes a gastos de exercicios anteriores que se indican a continuación e figuran os seus 

respectivos soportes materiais no presente expediente: 

1. Relación de facturas 11/2013 por importe de 168.322,95 euros, que consta de 10 páxinas e comeza 

pola factura con n° rexistro 1 de COSTRUDECO NORTE SL por importe de 436,79 euros e remata 

pola n° de rexistro 2360 de ELECTRICIDAD NUNEZ SL por importe de 1. 128,45 euros. 

2. Relación de facturas 12/2013 por importe de 214.326,28 euros, que consta de 17 páxinas e comeza 

pola factura con n° rexistro 503 de MARZAN GAS-OIL SL por importe de 238,94 euros e remata pola 

n° de rexistro 734 de NICANOR ALVAREZ RUIZ por importe de 154,88 euros. 

3. Relación de facturas 13/2013 por importe de 7.532,70 euros, que consta de 1 páxina e comeza pola 
factura con n° rexistro 2352 de INSTITUTO SOCIAL DA MARINA por importe de 105,67 euros e 

remata con unha factura de SOLRED, sen número de rexistro posto que se trata da facturación por 

combustible do mes de decembro de 2012 e cargada en xaneiro de 2013, polo que se contabilizou 

provisionalmente con cargo a conta 555 "pagos pendentes de aplicación ", 



 

 

por importe de 7.405,26 euros. 

SEGUNDO. Aplicar, con cargo ao orzamento do exercicio 2013, os correspondentes créditos: 390.181,93 

E, imputándoos ás partidas correspondentes segundo o sinalado nos propios listados de facturas, nas que 

se realizará a correspondente retención.- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, defende a proposta 

anteriormente transcrita, e ordena entrar no debate do asunto producíndose as seguintes intervencións: A 

voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifesta non estar de 

acordo con estas facturas e coa forma de actuar, non está xustificado e, en crítica, é unha xestión 

deficitaria.- 

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, solicitando copia das 

facturas 585 e 881 e, así mesmo, manifestando que pedirán en Pleno que algunhas facturas se voten por 

separado.  

O voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, intervén dicindo 

que estamos no mesmo de sempre, é certo que algunhas son fallos por retraso na súa presentación, pero 

hai vulneracións da lexislación aplicable. O noso pronunciamento vai ser abstención, xa que se trata de 

gastos de moitos pequenos empresarios que non teñen culpa desta situación. Deberíase depurar, de todos 

xeitos, algún tipo de responsabilidade. - 

Tralo debate sométese a proposta de alcaldía a votación ordinaria co resultado seguinte: 

 votos favorables tres, dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.
-
 

 votos en contra, ningún.- 

 abstencións cinco, dáas dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE, dúas dos 

concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e unha do concelleiro do grupo municipal 

MIXTO-BNG. - 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITA ME: 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA PROPOSTA DE APROBACIÓN SOBRE RECOÑECEMENTO 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS N°02/2013".- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 

producíndose as seguintes intervencións: 

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 

dicindo que parece vergoñento, pois son 3 90.00,00 euros que se atopan fora de 

contabilidade. Di que chegaron tarde ao rexistro, iso é un pretexto froito da súa 

incompetencia. Vostede se salta os reparos de intervención, a orde de prelación de 

pagos e vulnera o tema de falta de contratación legal. ¿Porqué non se trouxo antes ao 

Pleno? será que é culpa tamén da oposición. Tamén membros do pleno votaron en 

contra da aprobación de recoñecemento extraxudicial de gastos en anos como 2011, 

cando era concelleiro da oposición o señor Manín. Lembro que cando trouxo un 

expediente igual, no ano 2012, culpaba tamén á oposición. Non sei a quén culpará 

agora. Por coherencia co que fixemos o ano pasado e para non prexudicar aos 

provedores ímonos abster.- 

Intervén a continuación o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO 

RODRÍGUEZ, manifestando que non están de acordo coa forma de gobernar do grupo de 

do PP. Mire este era un asunto que tiña que traer en abril e non o trouxo saltándose a 

celebración da sesión ordinaria. Non diga que é para favorecer a provedores. ¿Qué hai un 

aforro neto?, ¿sabe onde o hai?, en persoal, porque non contrata a persoal en réxime de 

contratación laboral e contrata empresas de forma ilegal. Se quere falamos de festas, 

mire como gasta mil cincocentos cincuenta euros para a Festa Normanda. Si que había 



 

  

temas para tratar no Pleno do mes de abril, este por exemplo. Nós estarnos a favor deste 

punto, pero pedimos que se voten por separado algunhas facturas, como son as das 

festas. Aínda hoxe foi incapaz de entregar as contas das festas. ¿Cómo pode ser que coas 

luces que se apagaron, se repoñan aínda tantas luces? Tal e como figura detallado nas 

facturas que se presentan. Ternos algunhas dúbidas sobre facturas de empresas de 

limpeza e por iso solicitamos o voto individualizado. 

O voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, 

intervén dicindo que aquí se presenta un recoñecemento extraxudicial, pero, como 

noutros gobernos, séguese a facer este tipo de expedientes de recoñecemento 

reiteradamente. Que diga que ten neste exercicio catro cento mil euros e o ano 

pasado cinco centos mil euros, non é para botar fogos, vostedes se pasan e 

sobrepasan, deberían restrinxir mais o gasto e deberían facer propostas de gasto, así 

como reducir a vinculación xurídica para que deste xeito non se sobrepasara o gasto. 

Non vale xogar coas cifras, co remanente, xa que este está negativo cando se recolle 

o recoñecemento extraxudicial que hoxe se nos propón. Nós ímonos abster, pero 

deberían depurar responsabilidades pero vostedes non van depurar nada (que conste 

en acta que nós pedimos depurar responsabilidades), pero non estamos para fastidiar 

á xente, aos provedores de boa fé.- 

Intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dicindo que poderíase 

haber acordado antes aprobar o Plan de Provedores e teriamos maior liquidez, con iso 

non teríarnos a necesidade de formular este recoñecemento. Os remanentes de tesourería 

eran negativos, hoxe están en positivo. Os reparos ían ser igual, hai contratos que se 

están a actualizar, estabamos esperando a traer ao Pleno este expediente para cando 

estiveran aprobados os orzamentos que foron á sesión de abril e non obtiveron a 

aprobación do Pleno. Destacar que hai facturas do ano 2009 e, señor Cancio, hai facturas 

de vostede de facturas de festas de cando vostede estaba no goberno, cando se trataba 

desigualmente aos provedores, nós irnos a tratar a todos por igual e a proposta de 

alcaldía é para todos igual. Porque están falando de privatizar non sei de que se queixan 

se se traballa coas mesmas empresas que vostedes contrataban. Non digan medias 

verdades no tema das festas o ano pasado imputáronse mais gastos de vostedes dos que 

se gastaron por nós. Como non imos ter un desfase nos gastos se cando iniciamos a 

execución temos un déficit de cincocentos mil euros, claro que para este exercicio non se 

ten esa cifra como dispoñibilidade.- 

A continuación intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 

GRADAILLE, dicindo que aluden ao remanente de anos anteriores para con ese 

remanente pero quero manifestar que con ese remanente se fixo todo o que ternos hoxe 

en día en Foz, porque vostedes non fan nada. A política de privatización feita por 

vostede é distinta, por exemplo en empresas de xardinería gastáronse en doce meses 

13.050,00 euros. Non compartimos a política do PP por iso non se lle aprobaron os 

presupostos. As parroquias están totalmente abandonadas, déixese de tantos xardíns e 

potencie mais as parroquias. Non entendemos as incoherencias de custes de limpeza do 

Cenima, Colexios, non atopamos ningunha explicación encima sen contrato e 

ilegalmente, saque os contratos a concurso.- 

0 voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XA1ME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que son 

vostedes uns irresponsables. Hai diferenza de trato entre os provedores, como é por 

exemplo o provedor do vídeo da Festa Normanda, que se lle pagou ao contado. Mais 

irresponsabilidades: facturas de eléctricas pendentes e non lle consultaron oferta a 



 

 

empresas que teñen pendente de pago, esa é a irresponsabilidade. O remanente é o aforro 

do capítulo de persoal, volvo a insistir, aquí non se contrata persoal non se convocan 

prazas, ven unha empresa e fai os traballos, gasta mais en festas e menos en persoal. Ten 

que explicar á Corporación o porqué de que cada decreto de gastos teña informe de 

reparo de intervención. Fai trato discriminatorio porqué a uns provedores paga rápido e 

outros esperan tres meses.- 

0 voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, di que fala 

de facturas, pero vexo reparacións de vehículos elevadas, eu pediría un informe de 

porqué este elevado custe. Creo que é unha ilegalidade que non haxa contratos en 

vixencia, a cousa é grave e non sei se algún fiscal me está escoitando, pero considero é 

moi grave. En canto ao remanente, lea o informe da interventora, que di que o remanente 

de tesourería pasa a ser negativo, explíqueme vostede iso.- 

Intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifestando que o 

aforro neto é positivo é o remanente do ano 2012, que se solucionará na liquidación do 

ano 2013. 0 rei de pasear é vostede, vostede ten fixación coa festa normanda, pero esta 

que é a que máis xenera en Foz, financiase, en referencia ao vídeo, coa riqueza que 

xenera a propia festa. Prelación de pagos hai que pagar a luz, senón córtanma, a estación 

de servizo non bota gasoil, etc. Eran vostedes grandes empregadores pero non podemos 

afrontar máis persoal e non se pode pagar, xa quixeramos ter mais persoal.- 

O voceiro do grupo municipal LFNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta e 
solicita conste en acta a súa explicación de voto coas verbas seguintes: temos dereito 
a que se traten as facturas por individual non en bloque, por iso o noso sentido de 
abstención.

-
 

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

- Votos a favor cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.- 

Votos en contra, ningún.- 

Abstencións oito, catro dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE; 

tres dos concelleiros/as do grupo municipal 1JNIFOZ e unha do concelleiro do 

grupo municipal MIXTO-BNG. 

Consecuentemente, queda proclamado polo señor presidente o acordo acadado, deste 

xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 23/05/2013 RELFECTIDO ANTERIORMENTE, EN 

TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO  

PÚBLICO POLO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR.- Dáse conta do ditame emitido pola 

comisión informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 23 de maio de 2013, que no seu literal indica: 

"Dáse conta da proposta de alcaldía de modificación da ordenanza fiscal reflectida no epígrafe, co tenor 

seguinte: 

"PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Economía, Facenda e  

Especial de Contas a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do prezo público pola prestación do 



 

servizo de axuda no fogar, 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. 

A orixe da modificación é a necesidade de adaptar o prezo establecido na Ordenanza á regulación 

contida no Decreto 99/2012, de 99/2012, do 16 de marzo, pola que se regulan os servizos sociais 

comunitarios e o seu financiamento, aprobada pola Xunta de Galicia, que determina a obriga de 

modificar as porcentaxes de achegas a realizar polos usuarios do servizo, atendendo ao sinalado nos 

artigos 61 e 62. 

Vistos os informes de Secretaría de 23/01/2013, do traballador social de 0510212013 e a memoria 
económica e informe de intervención de 07/02/2013. 
Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso: 
- Os artigos 17 a 19, 41 ao 47 e 127 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 

- Os artigos 24 ao 27 da Lei 8/1989, de 13 de abril, de Texas e Prezos Públicos. 

- Os artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 

- Lei 39/2006 de Promoción da Autonomía e Atención a Persoas en situación de Dependencia e sucesivas 

modificacións. 
- Orde de 2 de xaneiro de 2012 de desenvolvemento do Decreto 15/2010, de 4 de febreiro, polo que se 

regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do 

Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia, o procedemento para a elaboración do programa 

individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu 

financiamento na Comunidade Autónoma de Galicia. - 

- Ordenanza municipal Reguladora do Servizo de Axuda a Domicilio. - 

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración do Concello Pleno a seguinte proposta: 

Primeiro.- Aprobar con carácter provisional a modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do prezo 

público pola prestación do servizo de axuda no fogar, quedando redactados os artigos modificados da 

devandita Ordenanza co seguinte detalle: 

ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POL4 PRESTACIÓN DO SER VIZO DE 

AXUDA NO FOGAR 

Artigo 4º Contía 

A contía do servizo estará determinada por: 
a) Con carácter xeral polo prezo por hora do servizo prestado que ascende a 11,10 euros máis a 

cota de IVE que corresponda en cada momento segundo a lexislación fiscal aplicable. 

b) Capacidade económica das persoas usuarias do servizo tendo en conta o establecido no artigo 

17 da Orde de 22 de xaneiro de 2009 reguladora do Servizo de Axuda no Fogar para a 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

En función destas circunstancias, o prezo do punto a) anterior aplicarase de acordo coas seguintes 

escalas conformadas segundo os requisitos dos artigos 61 e 62 do Decreto 99/2012, de 16 de marzo, 

polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento na Comunidade Autónoma de 

Galicia: 

1.- MODALIDADE DE LIBRE CONCORRENCIA 

Capacidade económica (IPREM = 532, 51€') Participación no custe do SAD básico 

Menor do 0,80 do IPREM O 

Maior do 0,80 do IPREMe menor ou igual a 1,50 Entre o 10% e o 30% 

 



 

 
IPREM  

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2 IPREM Entre o 20% e o 50% 

Maior de 2 e menor ou igual a 2,5 IPREM Entre o 40% e o 70% 

Maior de 2,5 Entre o 60% e o 90% 

 

2.- MODALIDADE DE ACCESO DIRECTO 

 Grao .1 Grao IJ Grao 111 

Nivel 1 Nivel II Nivel 1 Nivel II Nivel 1 

I ii 

Nivel II  

'II horas 

Inferior ou igual ao 100% do IPREM 

(:5532,51€) 

 1 .10 iort. i 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Maior do 100% e menor ou igual ao 

115% do IPREM (532,52-612,39) 

4,520/1 6,56% 8,59% 11,42% 14,47% 18,09% 

Maior dolls%e menor ou igual ao 125% 

do IPREM (612,40-665,64) 

5,41% 7,84% 10,28% 13,66% 17,31% 21,64% 

Maior dol25%e menor ou igual ao 150% 

do IPREM (665,65-798,77) 

5,55% 8,05% 10,54% 14,01% 17,76% 22,19% 

Maior dolso%e menor ou igual ao 175% 

do IPREM (798,78-931,89) 

5,65% 8,19% 10,73% 14,26% 18,07% 22,59% 

Maior dol75%e menor ou igual ao 200% 

do IPREM (931,90-1065,02) 

5,72% 8,30% 10,87% 14,450/5 18,31% 22,89% 

Maior do 200% e menor ou igual ao 

215% do IPREM (1065,03-1144,90) 

5,81% 8,42% 11,03% 14,66% 18,58% 23,23% 

Maior do 215 % e menor ou igual ao 

250% IPREM (1144,91-1331,28) 

6,03% 8,75% 11,46% 15,24% 19,31% 24,14% 

Maior do 250% e menor ou igual ao 

300% IPREM (1331,29-1597,53) 

6,24% 9,05% 11,860/6 15,76% 19,97% 24,97% 

Maior do 300% e menor ou igual ao 

350% IPREM (1597,54-1863,79) 

6,42% 9,30% 12,19% 16,20% 20,53% 25,66% 

Maior do 350% e menor ou igual ao 

400% IPREM (1863,80-2130,04) 

6,54% 9,48% 12,42% 16,51% 20,93% 26,16% 

Maior do 400% e menor ou igual ao 

450% IPREM (2130,05-2396,30) 

6,63% 9,62% 12,60% 16,75% 21,22% 26,53% 

Maior do 450% e menor ou igual ao 

500% IPREM (2396,31-2662,55) 

6,70% 9,72% 12,74% 16,93% 21,45% 26,82% 

Superior ó500%do IPREM (1:2662,56) 6,76% 9,80% 12,84% 17,07% 21,63% 27,04%  

Excepcionalmente en casos de desestruturación familiar e risco de exclusión social, de acordo coa 

valoración e proposta do traballador social mediante resolución motivada do órgano competente, poderase 

acordar a redución ou exención de pagamento. 

Segundo.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente acordo provisional, e a 

redacción dos artigos modificados da 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 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 

provincia, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a publicación.- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manfesta que é 

responsabilidade de non aprobala, pide as abstencións e, ordena entrar no debate do asunto 

producíndose as seguintes intervencións: 

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 

manifestando non estar de acordo xa que prexudica aos que menos teñen e non están de acordo coa Xunta 

de Galicia, polo tanto o seu grupo absterase. 

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, dicindo que a Xunta o 

explique por decreto, nós non estamos de acordo no fondo que se persegue, e imos votar a favor se 

noutros concellos pagan o mesmo que aquí, por exemplo o de Mondoñedo ou Ribadeo. 

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal MUTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASA 

NTA, dicindo que se absterá por eses reparos ou dúbidas do plan concertado. 

O señor alcalde-presidente, JA VIER JORGE CASTIÑEIRA, di que a Lei é clara e taxativa, e as 

condicións son iguais para todos os concellos de Galicia. 

Tralo debate sométese a proposta de alcaldía de modificación da ordenanza fiscal reguladora do prezo 
público polo servizo de axuda no fogar, a votación ordinaria co resultado seguinte: 

 votos favorables tres, dos concelleiros/as do grupo municipal do PP. - 

 votos en contra, ningún. - 

 abstencións cinco, dúas dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE, dúas dos 

concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e unha do concelleiro do grupo municipal 

MJXTO-BNG. - 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITA ME: 

DITA MINAR FAVORABLEMENTE E PROPONER AO PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA 

DO FREZO PÚBLICO POLO SER VIZO DE AXUDA NO FOGAR ".- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defende a proposta nos propios termos da súa 

motivación e solicita o exercicio de responsabilidade aos membros da oposición para 

non perder o financiamento autonómico, seguidamente ordena entrar no debate do 

asunto producíndose as seguintes intervencións: 

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifesta 

que segue a pensar o mesmo, entendémolo perfectamente e tratase dunha suba 

desproporcionada e abusiva e excesiva xa que obriga aos usuarios a pagar un servizo 

que, mesmo incluso, poderían renunciar por non poder pagalo. Estase a facer polo señor 

Feijoo un recorte mais e un desmantelamento do estado do benestar, ¿por qué a Xunta 

nos obriga a subir?. O que entendemos é que o concello de Foz financie a parte que a 

Xunta non quere achegar obrigando aos concellos. Non queremos o que se está facendo 

baixo a ameaza Pero vendo o informe de intervención ímonos abster por 

responsabilidade porque non queremos que perigue a subvención, pero non estamos de 

acordo con este tipo de política que invade a autonomía municipal.- 

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, dicindo 

que non coincide nalgunha exposición co grupo municipal PSdeG-PSOE, porque hai que 

tratar de forma por separado e non hai ningunha subida nalgún caso xa que é diferente a 



 

axuda a dependentes do que é axuda no fogar normal. Pensamos que debe estar e quedar 

pendente porque entendemos que o único que se modifica é o cadro de prezos, ¿canto 

van a pagar e cal é a proposta do equipo de goberno? Trala lectura do cadro, referíndose 

aos apartados 1 e 2 do cadro de prezos. ¿E de obrigado cumprimento a determinación 

das capacidades económicas? e non se trae ao Pleno como proposta, é dicir, o que tería 

que recollerse do contido no artigo 60, para saber como se determina a capacidade 

económica dos usuarios.- 

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS 

GONZÁLEZ BASANTA, dicindo que cando se debateu este decreto o BNG xa votou en 

contra, porque poñía en perigo estes servizos públicos e porque infrinxía o carácter 

público e social. O concelleiro segue a por exemplos da aplicación da ordenanza 

criticando que pode por en perigo o servizo para algúns usuarios. Moita xente vai ter 

dificultades para cubrir este servizo, séguese sen perseguir o fraude fiscal, amninistiamos 

aos que defraudan aos grandes defraudadores e non resolvemos os problemas. Nós 

ímonos abster.- 

O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑELRA, a Xunta non obriga a ninguén, 

intervén dicindo que se non se quere participar nesto non entraremos, pero o concello 

non pode pagar. A Lei da dependencia fíxose sen dotación orzamentaria e por iso é 

necesario cofinanciala, aínda así se está aquedar xente fora sen axuda e iso é inxusto. 

Pon exemplos e manifesta que se está a actualizar as ordenanzas á lei e agradece a 

coherencia dos grupos.- 

Intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, 

manifestando que os técnicos o que propoñen é o que di a Lei. ¿Cómo se pode dicir que 

iso é unha actualización? Iso é unha subida con todos os riscos, se seguimos por este 

camiflo non se van aumentar os usuarios. E mais xusto que paguen os servizos sociais 

que que se paguen outras cousas, seguimos sen estar de acordo. 

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO 

RODRÍGUEZ, dicindo que hai unha indefinición entre o que se propón polo concello e o 

que di a Xunta: Repito unha vez mais que non está recollido o importe que se debe 

aplicar cando se poñen uns marxes que non resultan ben definidos 

Intervén o secretario manifestando que non se recolle na proposta da alcaldía a 
definición da aplicación e si se recolle no informe redatado polo Traballador Social, é 
polo que se así o estima o presidente deberá ser a proposta da alcaldía a que recolla o 
que se propón polo traballador social. Así mesmo, o secretario a instancia da pregunta 
formulada polo señor Cancio manifesta que aínda que non se recolla na Ordenanza o 
contido do artigo 60 do Decreto 99, este sería de obrigado cumprimento por mor do 
principio xurídico de xerarquía normativa que di que unha norma de rango superior 
como é o decreto obriga a unha ordenanza municipal de rango inferior por ser norma 
emanada en virtude da potestade outorgada polo poder lexislativo que é en definitiva 
quen ten a facultade para regular e, consecuentemente, de aplicación directa e 
inmediata.

-
 

 
O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que se pida 
máis información. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa, coa emenda producida no debate, a votación ordinaria, producíndose o 

seguinte resultado: 



 

Votos a favor oito, cinco dos concelleiros/as do grupo municipal PP; e tres 

dos concelleiros/as do grupo municipal IJNIFOZ. 

Votos en contra, ningún. 

Abstencións, oito, catro dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE; e 

unha do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG. 

Consecuentemente, queda proclamado polo señor presidente o acordo acadado, deste 

xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

CONTAS, ECONOMÍA E FACENDA DE DATA 23/05/2013 RELFECTIDO ANTERIORMENTE, 

EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS COA EMENDA 

SEGUINTE: 

SE RECOLLERÁ O QUE O TRABALLADOR SOCIAL REFLICTE NO SEU INFORME E 

PROPOSTA NO RELATIVO NOS APARTADOS DO CADRO DE 1.- MODALIDADE DE LIBRE 

CONCORRENCIA E DO REFLECTIDO NO ARTIGO 60 DO DECRETO 99DECRETO 99/2012, 

DO 16 DE MARZO, POLO QUE SE REGULAN OS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS E O 

SEU FINANCIAMENTO.- 

9.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA UTILIZACIÓN ESPECIAL DA VÍA 

PÚBLICA DE XEITO TEMPORAL, MEDIANTE TERRAZAS DE HOSTELERÍA, MÁQUINAS  

AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS E INSTALACIÓNS DESMONTABLES.- Dáse conta do 

ditame emitido pola comisión informativa permanente de Contas, Economía e Facenda, 

acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de maio de 2013, que no seu literal 

indica: 
"Dáse conta da proposta de alcaldía da aprobación da ordenanza reflectida no epígrafe, co tenor 

seguinte: 

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA UTILIZACIÓN ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA DE 

XEITO TEMPORAL, MEDIANTE TERRAZAS DE HOSTELERÍA, MÁQUINAS AUTOMÁ 

TICAS EXPENDEDORAS E INSTALA CIÓNS DESMONTABLES DO CONCELLO DE FOZ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 O uso especial dos espacios públicos mediante ocupación que supoñan aproveitamentos dalgúns 

particulares precisa dunha normativa que harmonice os intereses destas persoas cos dos demais usuarios 

da vía pública, e que preserve en todo caso o entorno onde se ubican estas ocupacións. Nace así esta 

Ordenanza, que pretende regular todas as situacións nas que se produza unha ocupación desta naturaza, 

sempre con carácter temporal, aínda que nalgúns casos a súa brevidade mereza un réxime específico, co 

que no texto da Ordenanza discrimínanse distintas especies de ocupacións da vía pública. A finalidade 

será unha normalización destes usos, necesarios en moitas ocacións, e a súa homoxeneización, que 

necesariamente beneficiará á comunidade, singularmente no caso das terrazas de hostelería, ocupación á 

que o texto adica gran parte dos seus artigos. 

O Concello, seguindo a tendencia actual, estudiou a creación da presente normativa, no caso 

concreto das terrazas de hostelería, para unificar a imaxe exterior dos establecementos hosteleiros cun 

mobiliario que ofreza unha imaxe corporativa que contribúa a combater o feísmo duns elementos que 

forman parte do aspecto urbanístico de Foz. Inclúense no texto a aprobación das dimensións dos 

emprazamentos das terrazas, garantindo espacios suficientes para a movilidades dos transeúntes, a 

ordenación do mobiliario das terrazas cos materiais que o componen e a eliminación definitiva da 

publicidade nel. 
 



 

A estética urbana unificada é un obxectivo que beneficiará ao propio sector hosteleiro, toda vez 

que ofrecerá no termo municipal unha estampa singular e harmónica, atractivo non só para os veciños do 

Concello, senón tamén para os visitantes. O turismo supón un elemento básico para a dinamización da 

actividade económica, e cada vez máis abonda o turista esixente cos distintos aspectos culturais e de 

estética urbanística. Xunto a esto, preténdese eliminar prácticas molestas, tales como interceptar os 

accesos ás vivendas nas zonas de lecer comunitarias, eliminar elementos accesorios dos locais de 

hostelería que non deben figurar no exterior, ou reducir o exceso de emisións acústicas, sobre todo en 

horarios nocturnos. En definitiva, preténdese fomentar a calidade de vida. 

Regúlase neste texto, no seu Título 1 o seu obxecto e ámbito de aplicación, e a suxección a 

autorización municipal das actividades nel descritas. O Título II describe as características con que 

teñen que contar as instalacións, coas condicións técnicas e estéticas e as prohibicións específicas que 

lles corresponden. Neste Título faise referencia tamén ás denominadas ocupacións extraordinarias da 

vía pública, caracterizadas pola súa brevidade temporal. O Título III ocúpase do réxime xurídico das 

autorizacións, regulando tanto o conxunto de dereitos e obrigas dos titulares das licenzas como o 

procedemento de outorgamento e os efectos das mesmas nas súas distintas categorías. Remata este 

Título cos Capítulos adicados á extinción das licenzas e ó seu réxime fiscal. O Título IV, regula a 

aplicación da presente ordenanza á Lei 42/2010, de 30 de decembro, pola que se modifica a Lei 

28/2005, de 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o 

suministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco, establecendo especialidades en relación 

á instalación de mobiliario estandarizado, O Título V e derradeiro, explicita o réxime sancionador 

aplicable ás ocupacións da vía pública. Nos anexos do texto da ordenanza descríbanse tanto o logotipo 

municipal que deberán presentar as instalacións das terrazas de hostelería coma o mobiliario 

autorizado para poder ser utilizado. 

TÍTULO 1 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

Artigo 1. Obxecto. 

A presente ordenanza ten como obxecto regular o uso especial público mediante bens mobles ou 

instalacións desmontables para actividades lucrativas de hostelería, restauración ou prestación de 

servicios, xunto coas ocupacións da vía pública como consecuencia de actividades dos particulares 

autorizados diferentes das hosteleiras, co fin de garantir o equilibrio de intereses entre o sector hosteleiro 

e demais ocupantes e os peóns e demais usuarios da vía pública, harmonizando de xeito correcto estes 

elementos co entorno no que se ubican. 

Considérase uso especial do dominio público cando concurran circunstancias deste carácter pola 

intensidade do uso calquera outra semellante, coma sucede no ámbito material desta ordenanza. 

Artigo 2. Ámbito de aplicación. 

As normas deste regulamento serán de aplicación específica  a: 

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

nos locais. 

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

automáticos. 

c) Casetas e contenedores de obras, valados e instalacións de andamiaxe para a reparación 

e/ou pintado de fachadas ou realización doutras obras. 

Artigo 3. Definicións. 

Entenderase por ocupación de terreo demanial con terrazas as instalacións temporais nun espacio 

anexo a un local ou establecemento situado nun inmoble, susceptibles de aproveitamentos 

relacionados coa actividade propia da hostelería, mediante a colocación de mesas, cadeiras, 



 

xardiñeiras, separadores, parasoles ou elementos análogos, n aliña da fachada ou fronte o 

establecemento, sen dispoñer de barra de servicio diferente da do propio establecemento. 

2. Considérase modalidade de uso especial do demanio e estarán suxeitos á presente regulación a 

realización de actividades ou instalacións situados en locais de dominio privado que impliquen unha 

intensidade na utilización do dominio público superior á que se po ida estimar como normal. Nesla 

modalidade estarán incluidos os seguintes supostos: 

a) Mostradores destinados á venda de xeados, comida, refrescos ou similares, que non 
sobresaian da uña da fachada estando en comunicación directa coa vía pública, que 

permitan a expedición de consumicións ao público estacionado na beirarrúa. 

b) Taquillas expendedoras de billetes de espectáculos nas beirarrúas. 

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

3. Entenderase por ocupación en dominio privado as instalacións temporais en terreos de propiedade 

particular, susceptibles de aproveitamentos relacionados coa actividade propia de elementos 
análogos na uña de fachada oufronte ao establecemento, sen dispoñer de barra de servicio diferente 

da do propio establecemento. Este tipo de instalacións deberán contar coa autorización previa dos 

titulares dos emprazamentos, e contar coa preceptiva licenza de uso provisional de conformídade coa 

normativa urbanística. 

Artigo 4. Prohibicións. 

Con carácter xeral, as instalacións ás que se refire a presente ordenanza respectarán as 

prescripcións establecidas en canto a súa ubicación, réxime de distancias e protección do entorno urbano, 

non permitíndose colocar elementos non autorizados. O mobiliario e os elementos decorativos que se 

instalen, tanto en terreos de dominio público como privados, axustaranse ás prescripcións técnicas 

contidas neste regulamento. 

Artigo 5. Licenzas de ocupación. 

O uso especial do dominio público mediante terrazas e demáis ámbito material sinalado no 

artigo 2 queda suxeito ao autorgamento dunha licenza municipal de acordo co previsto neste texto e 

demais normativa de aplicación. 

Artigo 6. Competencia para outorgar as autorizacións. 

As licenzas para a ocupación do dominio público municipal serán outorgadas polo alcalde do 

Concello, que poderá delegar esta facultade de acordo co que dispoñía a normativa básica sobre réxime 

local. 

Sen perxuizo da autorización concedida a Policía local do concello de Foz poderá modificar as 
condicións de uso, temporalmente e por razóns de orde público ou de circunstancias especiais do tráfico, 

sen máis procedemento que o aviso con suficiente antelación ao titular da licenza, xustflcando a medida 

adoptada e tendo en conta que a medida limitarase ao mínimo tempo posible, segundo as circunstancias 

excepcionais que a motiven. 

Artigo 7. Actividades excluidas. 

Quedan exentas da aplicación das previsións deste regulamento a actividades puntuais e de 

reducida duración, tales como eventos festivos, concentracións lúdicas ou deportivas e semellantes, que 

se rexerán pola súa propia normativa para a obtención dos correspondentes permisos para a súa 

celebración. 
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TÍTULO H 

CARACTERÍSTICAS DAS INSTALACIÓNS 

CAPÍTULO 1. CONDICIÓNS TÉCNICAS DAS INSTALA CIÓNS 

Sección 1": Condicións das terrazas de hostelería  

Artigo 8. Requisitos da ocupación das terrazas de hostelería. 

As instalacións de hostelería que estean incluidas no ámbito de aplicación deste texto deberán 

cumplir as seguintes condicións: 

a) Non se autorizarán instalacións en beirarrúas cunha anchura inferior a 2.10 metros, tendo que 

deixar un corredor mínimo para paso de 150 cm. libres de obstáculos, cofín de facilitar a 

movilidades de persoas con discapacidades físicas e/ou deficiencias visuais, carritos de bebés e a 

circulación de peóns. 

No obstante ao anterior, o conceio mediante acordo plenario ou por Resolución dictada polo Sr. 

Alcalde (previo acordó favorable da xunta de portavoces) poderá autorizar en casos excepcionais, 

atendendo a razóns de oportunidade turística, social.., a instalación de terrazas coa tipoloxía 

espec'flca, con di,nensións inferiores as contidas na presente ordenanza, previa solicitude e 

xustjflcación da medida excepcional, tendo en conta o establecido na Orde de 1 defebreiro de 

2010, polo que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non 

discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos urbanizados. 

b) No suposto de que as instalacións estean situadas en prazas e paseos, a superficie de ocupación 

total resultante da suma da extensión de todos os permisos non rebasará o 10% da superficie da 

praza, no caso de que sexan varias as licenzas. No caso de que exista un único local na praza ou 

paseo a superficie máxima que podará ocupar será de 30 m2. O órgao competente municipal 

poderá segundo as necesidades de demanda facer un reparto proporcional da superficie a ocupar 

no caso de varias solicitudes. En concreto as autorizacións de terrazas en rúas peonís ou prazas 

estudiarase de xeito global tendo en conta as características que concurran na zona onda se 

ubiquen. Do proxecto de ordenación destes lugares darase traslado oficial ás hosteleiros 

interesados, de xeito que poidan formular as alegacións que procedan no prazo de quince días 

hábiles. Transcorrido este plazo, e resoltas as alegacións presentadas, o Concello resolverá a 

ordenación global que corresponda. 

C) Ocupación con mesas en calzada, sobre aparcamentos: Para a ocupación da calzada sobre 

aparcamentos, con mesas e cadeiras, estarase as seguintes condicións: 

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

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

batería. 

1. Aparcamento en líña: Non se autorizará ningún tipo de ocupación con mesas 

fin cadeiras, salvo en calzadas de doble circulación cun mínimo de 9 metros de ancho 

e nas de un só sentido de circulación, cun ancho mínimo de 6 metros lineais. Nestes 

supostos a tarima terá un ancho máximo de 2 metros, segundo as condicións 

establecidas con respecto ás tarimas neste artigo. A lonxitude da terraza non excederá 

en ningún caso de 10 metros, nin da lonsitude da fachada do establecemento si esta é 

inferior deixando libres 0,50 cms de cada un dos laterais con cada colindante, se ben 

poderá ampliarse ata o citado límite máximo previo consentimento por escrito dos 

veciños colindantes afectados. Fíxase o paso mínimo entre duas terrazas contiguas en 

1,50 m. 

2. Aparcamento en batería. A anchura da zona de ocupación en calzada non 

excederá en ningún caso de 3,50 metros sobre tarima, deixando desocupadas as zoas de 
espazos libres establecidas na presente ordenanza. Manterase sempre un mínimo de 4 

metros de carril libre en rúas de circulación rodada de sentido único e 7 metros en doble 
sentido. 



 

A lonxitude da terraza non excederá en ningún caso de 10 metros, nin da lonxitude da 

fachada do establecemento si esta é inferior deixando libres 0,50 cms de cada un dos 

laterais con cada colindante, se ben poderá ampliarse ata o citado límite máximo previo 

consenhimento por escrito dos veciños colindantes afectados. Fíxase o paso mínimo entre 

duas terrazas contiguas en 1,50 m. 

Características da tarima en zona de aparcadoiro en batería: Na instalación de terrazas en zonas 

de calzada uso aparcamento, sobre a superficie autorizada colocarase unha tarima, adosada ao 

bordillo da beirarrúa e sen sobrepasar o nivel do mesmo, coas seguintes características. 

1. Deberá estar balizada perimetralmente polos lados con paraventos autorizados 

como elementos delimitadores e de protección, ou outros elementos de mobiliario segundo 
a tipoloxía establecido nesta ordenanza, que serán en todo caso acordes á imagen del 
entorno urbano no que se atopan. A altura máxima do elemento de balizamento será de 

1,20 metros. 

2. Deberán estar construidas con materiais ignífugos e pavimento de caucho ou 

madeira para evitar a emisión de ruidos. 

3. A súa instalación permitirá a limpeza diaria tanto da propia tarima como do 

pavimento sobre o que esté colocada. 

4. A tarima se superponrá sobre a superficie autorizada, sen anclaje algún ao 

pavimento. Irá adosada ao bordillo da beirarrúa e sen sobrepasar o nivel do mesmo. 

5. Contará con elementos captafaros ou reflectores nos esquinas. 

6. 0 acceso á terraza realizaráse obrigatoriamente polo acerado. 

d) As terrazas poderán autorizarse coas seguintes modalidades: 

di) Adosada áfachada do edificio ande se sitúe o local de hostelería, quedando prohibida 
expresamente a instalación na liña do bordo da beirarrúa polos problemas de tráfico e 
seguridade que ocasionaría. 

d2) Separada do local por unha estrada únicamente cando se sitúe en prazas e paseos, e 

sempre que exista un informe favorable da Policía Local en arde á preservación da 

seguridade vial. 

e) Nas terrazas que estean adosadas á fachada dun edificio todo o seu perimetro estará 

comprendido dentro da superficie ocupada polo local de hostelería, fronte da súa fachada, 

deixando libres 0,50 cms de cada un dos laterais con cada colindante; se ben poderá ampliarse 

ata o citado límite máximo previo consentimento por escrito dos veciños colindantes afectados 

que deberá achegarse ao expediente administrativo da autorización, e sempre e cando non 

existan espazos que deban quedar necesariamente libres polo medio, conforme ó disposto nesta 

ordenanza. Igualmente caberá previa autorización da propiedad contigua ao local de hostelería a 

colocación, dentro da lonxitude máxima establecida na presente ordenanza, a colocación de 

terrazas diante do frente de locales contiguos ao do titular da autorización. A autorización neste 

caso, igual que no anterior, deberá acompañar á solicitude que se presente. 

J) Non poderán instalarse elementos de mobiliario das terrazas que resten visibilidade a outros 

establecementos, non podendo ocupar porcións de terreo diferentes das sinaladas. 

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

Zicenza responsabilizarase da limpeza da superficie ocupada. 

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

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



 

 
2) Os accesos a garaxes. 

3) As entradas a galerías vis itabl es. 

4) As bocas de rego. 

5) Os hidrantes. 

6) Os rexistros de sumido fros. 

7) As saídas de emerxencia. 

8) As paradas de transporte regularmente establecidas. 

9) Os aparatos de rexistro e control do tráfico. 

10) As destinadas a operacións de carga e descarga 

11) As situadas en pasos de peóns. 

12) As paradas de autobuses e taxis 

 
En ningún caso poderá colocarse elemento ningún de mobiliario que dUiculte a entrada e saída en 

vados permanentes de paso de vehículos, debidamente autorizados e sinalizados, fin poderán 

impedir a visibilidade das sinais de tráfico. 

i) O material do mobiliario que ocupe a superficie autorizada poderá ser de aluminio, Madeira 

arpilleria ou similares en calidades, evitando materiais plásticos de baixa calidade e de 

natureza fráxil con exceso de propaganda comercial. O mobiliario disporá de protección 

plástica ou semellante para evitar a xeración de ruidos no manexo. O Concello determinará 

tamén os modelos de toldos que poderán ser instalados, e neste caso tanto o voo como o pé de 

apoio deberán quedar dentro da superficie autorizada. Igualmente establecerase para os 

restantes elementos de mobiliario autorizados. 

j) Deberánse colocar papeleiras e cinceiros suficientes na terraza para os usuarios da mesma. 

Nos establecementos hosteleiros nos que non estea permitido a colocación de terrazas exteriores 

habilitaranse os medios suficientes para que se poida atender a demanda dos usuarios fumadores 

do local, de acordo co establecido na Lei 28/2005, de 26 de decembro, de medidas sanitarias 

fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o consumo e a publicidade dos 

produtos do tabaco. Con este fin autorizarase a colocación de baldas adosadas áfachada do 

establecemento, cincefros de pe de exterior así como mesas altas sen cadeiras de máximo 50 cm 

de diámetro. 

j) A terraza en ningún caso creará problemas de accesibilidade nin entorpecerá actividades, 

entradas ou saídas dos colindantes, entre outros. 

k) Non permitirase ningunha clase de obras de fábrica ou albanelería sobre as zoas de dominio 

público que incumplan as prescripcións da presente ordenanza. Non poderán realizarse 

instalacións de mobiliario distintas das expresamente autorizadas. 

1) En ningún caso poderánse instalar na via pública nin na befrarrúa, nos estacionamentos ou na 

calzada aparellos de cociña que provoquen fumes ou cheiros tales como barbacoas, parriñas, etc, 

salvo dispensa expresa da Alcaldía en casos excepcionais debidamente solicitados, en períodos 

defestas, que non poderá superar os 3 días. 

m) Prohíbese o peche lateral e da cuberta da terraza con elementos fixos, agás separadores, 

cunha altura máxima de 1,80 metros sempre e cando sexan diáfanos ou realizados con material 

transparente, e toldos móbiles. 



 

 

 As taquillas expendedoras de billetes para a entrada en espectáculos públicos, aparatos de venda 
automática, moestradores de bares, cafés e establecementos similalres que permitan 

n) Queda absolutamente prohibida a instalación de billares, futbolines, máquinas recreativas, de 
azar, expendedoras de bebidas, grelladas, barras de serv izo, e de calquera outro tipo análogo, 

nas terrazas obxecto de regulación na presente ordenanza. 

o)Así mesmo queda prohibida a instalación de calquera clase de aparellos reprodutores de imaxe 

e son, así como a celebración de espectáculos ou actuacións musicais, agás autorización 

municipal expresa. 

p)Será obrigatorio, para poder instalar terrazas anexas a establecementos adicados a 

restaurante ou cafetería, estar en posesión da autorización turística autonómica que ampare tal 

establecemento. 

q) O concello, a través do servicio municipal competente podrá ditar as normas 

complementarias que estime oportunas por razóns de tráfico, en desenvolvemento desta 
Ordenanza, modificando incluso as dimensións das terrazas. 

Artigo 9. Horarios. 

a) O horario de ocupación da superficie pública autorizado será o que corresponda coa licenza de 

apertura do negocio de hostelería titular do permiso, de acordo coas disposicións sobre apertura 

e peche de establecementos públicos emitidos polas administracións competentes. 

b) Fóra do horario autorizado para o exercicio da actividade establecida na respectiva licenza de 

apertura do establecemento, o titular da licenza da terraza terá que retirar do exterior o 

mobiliario. Diariamente recollerase ao interior do local habilitado para tal fin polo interesado. 

c) En ningún caso se poderá facer uso da instalación da terraza fóra do horario permitido, fin 
deixar o mobiliario constitutivo dela no exterior do recinto fóra dese horario. O incumprimento 

deste precepto, xunto coa revogación da licenza, poderá dar lugar á instrucción dun 

procedemento sancionador. 

Sección 2" condicións comúns a tódalas instalacións  

Artigo 10. Xust(ficacións da denegación e revogación. 

1. As solicitudes de ocupación da vía pública para as actividades obxecto deste 

regulamento poderán ser denegadas pola administración por razóns específicas de seguridade viana ou 

implantación ou modificación de servicios públicos, casos nos que iamén estará xust(ficada a 

revogación da licenza concedida sen dereito a ningunha indemnización. Do mesmo xeito, poderá 

requirirse a retirada temporal das terrazas con motivo de eventos ou obras municipais, polo tempo que 

sexa nece4sario, sen dereito a indemnización. 

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

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

Artigo 11. Localizacións específicas. 

En prazas, rúas peonís ou paseos marítimos, o Concello, logo da valoración 
circunstanciada da situación existente, poderá autorizar cortaventos ou outros elementos adicionais aos 

P establecidos neste regulamento con carácter xeral. 

Artigo 12. Máquinas expendedoras en fachadas e caixeiros automáticos. 



 

expedir consumicións ao público estacionado nos beirarrúas estarán suxeitas ás obrigasfiscais 

establecidas na ordenanza fiscal correspondente, polo beneficio que obieñen do uso do dominio 

público, ou a inlensidade de uso que implica a actividade. 

 As entidades bancarias ou locais comerciais que dispoñan de caixeiros automáticos quedarán 

suxeitas ás obrigas fiscais do mesmo xeito que as actividades sinaladas no apartado anterior, por 

constituir unha intensidade no utilización do dominio público superior á que poida estimarse 

como normal aofomentar o estacionamento do público nas beirarrúas. 

Artigo 13. Casetas, valados e contenedores de obras. 

As casetas e os contenedores de obras, de residuos, instalacións de andamios e demais 

elementos que se sitúen na vía pública de xeito temporal para actividades constructivas deberán suxeitar 

o seu uso ás condicións impostas na licenza correspondente, e cumpri en todo caso os seguintes 

requisitos: 

a) Deberán estar instalados o menor tempo posible, para os efectos de non dfflcultar o uso do 

resto dos transeúntes, e os materiais da instalación deberán de estar en perfecto estado de 

conservación. 

b) No caso de ocupación de calzadas, a instalación deberá contar con todas as medidas de 

seguridade e sinalización que o Concello líe sinale, cos certificados da instalación que 

correspondan. O custo correrá por conta do titular da licenza. 

c) A instalación suxeitarase á superficie fixada na licenza e á ubicación que se concrete no 

permiso, e exclusivamente durante o tempo determinado, quedando venceliada á licenza 

municipal. O dereito de uso da superficie pública caducará no caso de incumprimento de 

caiquera das condicións. 

d) Os valados metálicos de naturaza provisional serán de cor branca, Do mesmo xeito, os 

valadosfixos delimitadores do perímetro dunha construcción serán tamén de cor branca. 

e) Os andamios estarán recubertos con lonas, por motivos de seguridade, que terán o 

tratamento estético uniformador que estableza a administración na concesión da licenza 

correspondente. 

Artigo 14. Respecto do arbolado. 

As instalacións reguladas na presente ordenanza deberán respectar o entorno no que se atopen, 

de xeito que se se pretende ocupar unha beirarrúa que leña arbolado, reduc frase a superficie de terraza. 

Haberá que deixar para o paso un corredor mínimo de 150 cm de ancho libre de obstáculos, 

salvagardando en todo caso a integridade da árbore. 

CAPÍTULO II 

PROHJBICIÓNS ESPECÍFICAS 

Artigo 15. Exceso de superficie ou mobiliario. 

As instalacións temporais ás que se refire a presente ordenanza suxeirarase ás prescripcións  

establecidas en canto á súa ubicación, superficie e réxime de distancias, non permitíndose colocar 

calquera outro elemento que non será o mobiliario de hostelería expresamente autorizado. 

Artigo 16. Prohibición de neveiras e mostradores. 

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

similares. 



 

2. Non se permitirá a colocación de mostradores ou outros elementos de servicio para a 

terraza no exterior, debendo atenderse dende o local. 

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

Artigo 17. Mamparas ou xardiñeiras divisorias. 

Queda prohibida, con carácater xeral, a colocación de mamparas ou xardiñeiras divisorias, 

salvo razóns xusljficadas que serán postas de man?festo polo interesado cando formule a solicitude da 

licenza, así como os separadores regulados na presente ordenanza. No caso de que se autorizasen, 

deberán estar homologadas pola administración, ser móbiles ou plegables, translúcidas cunha altura 

máxima de 150 cms. en consonancia xunlo co resto do mobiliario, e non poderán en ningún caso 

rebasar o ancho autorizado de superficie da terraza. 

Exceptúanse neste caso os supostos de terrazas da zona de aparcamento en batería ou en liña cando 

sirvan como separadores das zonas delimitadas, que se referirán ao réxime xurídico establecido para eses 

casos concretos. 

Artigo 18. Excesos de superficie ou anchura perimetral. 

Queda prohibido o exceso na ocupación da superficie marcada na licenza municipal, así como o 
exceso na anchura do perímetro da terraza, salvo autorización expresa dos titular/es dos espazos 

colindantes (tanto se son locais comerciais como se non), que deberá achegarse ao expediente 

administrativo da autorización. 

Artigo 19. Anclaxes ou instalacións eléctricas. 

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

calzadas ou beirarrúas. 

2. A instalación de aparatos eléctricos, deberá ir expresamente na solicitude e dumprir as 

prescricións legais que se requiren para una instalación deste tipo no exterior. Non 

obstante no caso de existir iluminación debe ser tenue de baixa intensidade. 

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

Artigo 20. Música. 

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

Artigo 21. Prohibición de publicidade. 

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

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

CAPITULO Hl 

ESTÉTICA DAS TERRAZAS 

Artigo 22. Publicidade Tarimas. Sombrillas. 

Para evitar a mala imaxe que provoca a falta de uniformidade nos criterios estéticos e o uso 

excesivo de mobiliario con alto contido propagandístico e comercial, so se permitirá a serigrafía nas 

sombrillas e toldos co nome do establecemento ao que pertence. 



 

As tarimas: serán de instalación obrigatoria en tódalas terrazas que estén situadas en calzadas sobre a 

zoa de aparcadoiro en colindancia co trafico rodado, segundo as características recollidas no artigo 8 da 

presente ordenanza. 

As sombrillas só poderán autorizarse sen anclaxes ao pavimento e co modelo establecido no anexo 

correspondente da presente ordenanza. 

Artigo 23. Materiais do mobiliario das terrazas. 

1. Os materiais do mobiliario de que se sirva para facer a ocupación, tanto das mesas e 

cadeiras como dos separadores e parasoles, serán o aluminio, vimbio, madeiras e teas (ou 

materiais que os imiten), tendo que contar con boa calidade e gozar de estabilidade 

suficiente. 

2. Co fin de homoxeneizar a estética promovida por esta norma, cando entre en vigor será 

obligatorio que os titulares das licenzas de ocupación da vía pública e os novos autorizados 

utilicen os elementos de mobiliario acordados pola administración, e que son referenciados 

para a súa identificación no anexo II desta Ordenanza, en todo caso nos establecementos 

incluídos na fachada turística e de xeito recomendable pero potestativo nos restantes. 

3. A cor dos materiais de cada unha das terrazas terá que ser uniforme, de xeito que tódolos 
elementos do mobiliario dunha mesma terraza serán da mesma cor, podendo optar o 

instalador polos aprobados no anexo II desta Ordenanza. 

Artigo 24. Prohibición. 

Con carácter xeral, prohíbese a instalación de mobiliario diferente do referido no anexo II desta 

Ordenanza, tanto polo uso de outros materiais non permitidos como pola instalación de elementos alleos, 

tales como mamparas de metacrilato, etc., que serán autorizados de xeito extraordinario e logo da 

valoración ponderada de todos os intereses concurrentes pola administración, previa presentación de 

proxecto que conterá un croquis indicativo da instalación e disposición dos elementos da ocupación. 

Prohíbese a instalación de equipos reproductores musicais ou visuais de calquera tipo conforme co 

establecido na lexislación de contaminación acústica así como as ordeanzas municipais especificas, salvo 

as autorización específicas as que se fixo referencia en preceptos anteriores. 

CAPITULO IV 

OCUPA CIÓNS EXTRA ORDINAARJAS DA VÍA PÚBLICA 

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

1. Nos casos que se pretenda unha ocupación da vía pública, en calquera dele (sexan calzadas 

ou beirarrúas) de xeito breve por circunstancias extraordinarias (tales como a realización 

dunha mudanza ou a descarga de materiais, etc.), e con elementos que permitan a liberación 

rápida do espacio ocupado, será precisa a previa solicitude de autorización. A súa 
concesión implicará que por parte do Concello se habilite unha reserva de espacio para 

poder efectuar a actividade. 

 
2. Suxeitaranse ás condicións deste Capítulo as ocupacións de vía pública con elementos 

desmontables ou unicam ente personais para a actividade de reparto de publicidade ou 

semellantes. Para realizar nas ditas actividades precisarase unha autorización previa. 

3. As ocupacións extraordinarias definidas no artigo anterior deberán realizarse no menor 

tempo posible, deixando posteriormente o espacio ocupado no mesmo estado no que se 

atopaba antes do acto. 

4. As ocupacións definidas neste artigo determinarán as obrigas económicas definidas na 

ordenanza fiscal correspondente para os titulares das licenzas. 



 

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

1. Estará suxeita á obtención de licenza municipal a ocupación da vía pública con elementos 
propios do negocio do que pretenda o permiso. A tal efecto, os titulares des/as licenzas 

suceitaranse ao conxunto de dereitos e obrigas que este texto sinala para os ocupantes do 

demanio coa colocación das terrazas de hostelería, sendo de aplicación o seu réxime 

xurídico. 

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

TÍTULO Hl 

RÉXIME XURÍDICO DAS A UTORJZACIÓNS 

CAPÍTULO! 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

Artigo 27. Titularidade das licenzas. 

1. As licenzas obxecto da regulación desta ordenanza outorgaranse deixando a salvo o dereito 

de propiedade, e sen prexuízo de terceiro. 

2. A licenza outorgarase, no caso de ocupacións da vía pública con terrazas, a quen obstente 

a titularidade da licenza de apertura do establecemento que linde co espacio exterior que se 

pretenda ocupar. Nos demais casos, á persoafisica ou xurídica que o solicite. 

3. No caso do pasamento do titular, subrogaranse na licenza os herdeiros, sempre que se 

manteña a licenza para a actividade do establecemento e a terraza. A subrogación deberá 

ser solicitada, e o interesado achegará a documentación que acredite a súa condición de 

herdeiro e xustificar o cambio de titularidade da licenza para a actividade do 

establecemento anexo á terraza. 

4. Queda prohibido o arrendamento ou subarrendamento da licenza de ocupación da vía 

pública para actividades de hostelería, así como a súa cesión directa ou indirecta, total ou 

parcial. 

Artigo 28. Suxeición do titular as abrigas. 

O titular da licenza quedará obrigado diante da administración municipal a cumplir as obrigas 

que se deriven do seu outorgamento. O incumplimento das condicións fixadas implicará a caducidade das 

concesións. 

 Artigo 29. Garantías. 

1. Facultativamente, cando a administración así o considere, para otorgar ca/quera das 

licenzas obxecto desta Ordenanza, no caso de que concurran circunstancias que fagan 

presumir a posibilidade de causar danos en bens públicos, requerirase aos interesados 

para constituir unha garantía polo importe que se sinale para asegurar a correcta 

execución das obras de instalación dos elementos de ocupación no deominio público, o 

cumplimento das abrigas impostas nesta ordenanza e a reposición do demanio ao seu 

estado correcto. 

2. A garantía constituirase con carácter previo a que se dicte a resolución que outorgue a  

licenza, e a falta de constitución representará, en todo caso, unha causa de caducidade da 

autorización. 

 



 

3. Cando rematen os efectos do permiso, a garantía restituirase ao interesado, previo informe 

favorable dos servicios municipais. 

CAPÍTULO U 

DEREITOS E OBRIGAS DOS TITULARES DAS LICENZAS 

Artigo 30. Exercicio de actividades propias. 

Con carácter xeral, o titular dunha licenza terá o dereito a exercitar as actividades no seu 

propio termo, conn suxección ás condicións establecidas no título administrativo e ás disposicións desta 

Ordenanza. 

Artigo 31. Adecuación do espacio ocupado. 

1. Corresponderá ao titular da licenza a instalación dos elementos para realizar a ocupación 

e a levar a cabo as obras necesarias para exercer as actividades autorizadas, con suxeición ao 

contido da licenza e ás instruccións dictadas polos servicios técnicos municiaais. 

2. No caso de precisalo, corresponderá ao titular da licenza a subscripción dos 

correpondentes contratos de subministración de servicios ante as compañías 

subminis/radoras dos servicios de auga ou enerxía eléctrica. Estas empresas terán que 

acreditar que o titular disponía da correspondente licenza municipal para poder prestar 

o subministro. As conduccións de servicios, cando estean xustflcados, precisarán a 

autorización previa do Concello, realizaranse fomentando a máxima seguridade da 

instalación, e de acordo coas instruccións dos servicios técnicos. 

Artigo 32. Limpeza, seguridade e ornato. 

1. Será obriga dos titulares das licenzas de terrazas a de mantelas nas debidas condicións de 

limpeza, seguridade e ornato. Para estes efectos, será requisito indispensable para o titular 

da instalación dispoñer dos correspondentes elementos de recollida e almacenamento dos 

residuos que poidan luxar o espacio público. 

2. Non se permitirá almacenar ou apilar productos ou materiais xunto ás terrazas, así como 

residuos propios das instalacións, tanto por razóns estéticas como de higiene. 

3. Con carácter xeral non se permitirá o acopio do mobiliario de terraza na vía pública cando 

non estea en uso, agás na tempada de verán ou en épocas que por desenvolverse en 

períodos vacacionais teñan a consideración xeral de tempada alta, con bonanza do tempo 

atmosférico. Nestes casos o mobiliario deberá deixarse perfectamente suxeito e situado 

pegado a fachada do local de hostelería, e evitando que entorpeza o uso da vía pública 

polos viandantes. 

4. Cando eslea o mobiliario da terraza acopiado na vía pública no caso descrito no apartado 

anterior queda terminantemente prohibido a suxeición ou amarre deste a elementos de 

mobiliario público urbano, sinais de tráfico, árbores ou instalacións públicas. Facelo así 

suporá a comisión dunha infracción administrativa ás disposicións da presente ordenanza e 

dará lugar á apertura do correspondente procedemento sancionador. 

Artigo 33. Responsabilidade por danos a bens públicos. 

Unha vez extinguida a autorización, os titulares das licenzas reguladas nesta Ordenanza 

responderán polos danos que se causen nos elementos de dominio público ou no mobiliario urbano que 

resultaren afectados pola actividade desenvolvida. Se o titular non cumpre esta obriga, o Concello 

poderáfacela efectiva á súa costa, e o titular quedará inhabilitado para obter sucesivas auatorizacións, 

polo prazo mínimo de dous anos e máximo de cinco. 

Artigo 34. Responsabilidade por danos a persoas ou cousas. 



 

Os titulares das licenzas reguladas nesta Ordenanza serán responsables dos danos ocasionados 
ás persoas ou cousas con motivo da instalación das terrazas, contenedores ou casetas de obra e 
ocupacións extraordinarias, así como na retirada dos elementos e durante o período de vixencia das 

licenzas. Os titulares estarán obrigados a reparar os danos e prexuízos derivados directa ou 

indirectamente do exercicio das distintas actividades tanto ás administracións como ós particulares. 

Artigo 35. Conservación e réxime fiscal. 

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

das súas inslalacións. 

2. Os titulares das licenzas deberán facer o pagamento das exaccións fiscais que correspondan 

polas actividades descritas neste regulamento e de conformidade coas ordenanzas fiscais que sexan de 

aplicación. 

Artigo 36. Documento acreditativo do permiso. 

O titular da licenza deberá ter en todo momento á disposición dos axentes da autoridade o título 

habilitante para ejercer a actividade, no que constarán a superficie e o mobiliario autorizado e o sistema 

de ubicación. 

Artigo 37. Suxeición á normativa aplicable. 

É obriga xeral dos titulares de todas as licenzas regulamentadas na presente ordenanza cumprir 

as obrigas derivadas da normativa xeral ou sectorial de aplicación en cada caso. 

CAPÍTULO Hl 

PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DAS AUTORIZA CIÓNS 

Sección 1": Réxime xurídico 

Artigo 38. Procedementos aplicables. 

As licenzas reguladoras do ámbito material da presente ordenanza tramitaranse de acordo co 

previsto na lexislación de réxime local e do procedemento administrativo común. A unidade 

administrativa encargada da tramitación destes procedementos recabará os informes técnicos ou policiais 

que estime precisos para a resolución. 

Artigo 39. Recursos. 

O réxime de recursos contra os actos dos órganos municipais, sobre os materiais regulados na 

presente ordenanza, a.xustarase ás disposicións xerais da legislación do réxime local. 

Sección 2":  Procedementos de outorgamento de autorización de ocupación da vía  

pública con terrazas de hostelería ,  e  efectos.  Artigo 

40.  Solici tude.  

A solicitude dos interesados presentarase no Rexistro de entrada municipal, ou a través de calquera dos 

medios recoñecidos no artigo 38.4 da Lei 30192, do 26 de novembro, cun mes de antelación á posta en 

servizo da mesma, no modelo normalizado que se facilitará pola administración. 

Poderase conceder autorización para a instalación de terrazas fora das datas indicadas cando obtiveran 

a licenza de apertura con posterioridade a esa data e así sexa acreditado. 

Por razóns de interese público poderán modificarse a instancia do solicitante as condicións da 

autorización previamente concedida. 

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



 

 

A solicitude antedita virá acompañada da seguinte documentación: 

a) Unha descripción polo miúdo dos elementos que se pretenden instalar na terraza, que deberán 

estar contados de entre os relacionados no anexo H da presente Ordenanza. 

b) A licenza de actividade afuncionamento do establecemento. 

c) Un plano a escala axeitada da terraza, ou croquis de situación, onde se coloquen os 

elementos do mobiliario, e se especifique o seu número e situación. Neste documento 

sinalaranse o número de metros cadrados que se pretenden ocupar. 

d) Unha memoria explicativa na que se indique o tipo de mobiliario que se vai instalar, así como 
as necesidades do número e colocación dos mobles en relación coa actividade que se vai realizar. 

Na mesma aportarase unha fotografía ou debuxo dos deseños a utilizar, a modo de croquis dos 

alzados dos elementos a instalar. 

e) Nocaso de que o emprazamento proposto sexa de dominio privado, unha autorización escrita 

do propietario acreditado desta superficie. 

f) Se emprazam en/o solicitado excede da anchura da fachada do local de hostelería e invade as 

frontes dos locais de hostelería ou espazos limítrofes, unha autorización dos titulares dos espazos 

privados invadidos. 

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

municipais. 

h) Xustificante do seguro de responsabilidade civil polos posibles danos sofridos polos 

ocupantes das terrazas, viandantes, vía pública e mobiliario urbano por un importe mínimo 

de 300.000,00 euros. 

i) Datos catastrais do establecemento. 

j) Xustificante de abono da taxa corresponden/e baixo réxime de autoliquidación ou 

certificado de exención ou bonificación se cabe. 

Artigo 41. Resolución. 

1. A resolución que pofla fin ao procedemento terase que dictar e notificar no prazo de dous 

meses, contados dende a data da presentación da solicitude no rexistro do Concello. Non 

poderá realizarse a instalación en tanto non se conceda a licenza. 

2. Sen prexuízo da obriga de resolver, a falta de contestación no prazo establecido no apartado 

anterior, considerarase desestimación presunta para os efectos de interpoñer os 

correspondentes recursos. 

Artigo 42. Vixencia. 

1. As licenzas outorgaranse por meses naturais e entenderanse tacitamente prorrogadas 

durante os meses seguintes aos da súa concesión cando nin o Concello nin o interesado 

comuniquen por escrito a súa vontade contraria á prórroga, previo abono da taxa 

correspondente neste suposto. 

2. 0 disposto no apartado anterior non impedirá a facultade da administración de resolver ou 

revogar a licenza, ou a caducidade da mesma, de acordo co disposto nesta Ordenanza. 

3. 0 feito de ter sido titular dunha licenza en situacións anteriores non xera para o interesado 

dereito ningún en posteriores peticións. 

4. Caducada unha licenza, o titular terá que deixar libre o espacio ocupado e retirar os 

elementos instalados, e repoñer o espacio ao seu estado original no prazo máximo de tres 

días. 



 

5. No suposto de que o titular da licenza pretenda modificar as características f ísicas 

autorizadas, tanto na superficie ocupada como na cantidade de mobiliario utilizado, deberá 
solicitalo no rexistro xeral do Concello ou nos demáis rexistros autorizados, 

sempre que cumpra as previsións do artigo 40 deste Regulamento. 

Sección 3": Procedemento de outorgamento da autorización de ocupación da vía pública coa 

colocación de máquinas automáticas expendedoras ou caixeiros 

automáticos. Artigo 43. Solicitude. 

A solicitude de outorgamento da licenza para o uso especial da vía pública derivado de 

actividades que implican unha intensidade de uso superior á considerada normal referente á instalación 

nun local de máquinas expendedoras ou caixeiros automáticos adosados ás fachadas, deberá presentala 

o interesado no rexistro xeral do Concello ou a través de calquera dos medios recoñecidos no artigo 38.4 

da Lei 30192, do 26 de novembro, xunto coa seguinte documentación: 

a) A licenza de actividade en funcionamento do establecemento. 

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

ou caixeiro automático. 

c) Unha memoria explicativa na que se indique a natureza da maquinaria e a necesidade da súa 

colocación, así como a previsión da intensidade de uso que val provocar na vía pública. 

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

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

Artigo 44. Resolución e vixencia. 

1.- Para os efectos da resolución que poña fin ao procedemento ou da falta dela, será de aplicación 

o previsto no artigo 41 desta Ordenanza. 

2.- As licenzas reguladas nesta sección outorgaranse por anos naturais, podendo ser tácitamente 

prorrogadas durante os anos seguintes aos da súa concesión nos termos previstos no artigo 42.1 dese 

texto. isto non impedirá a facultade da administración de resolver ou revogar a licenza. A falta de 

pagamento da taxa establecida pola ocupación da vía pública será causa de resolución da licenza. 

Sección 4": Procedemento de outorgamento da autorización de ocupación da vía pública coa 

instalación de casetas ou contenedores de obra. 

Artigo 45. Solicitude. 

A solicitude de outorgamento da licenza para ocupar a vía pública derivada da instalación de 

casetas, contenedores de obras ou xestión de residuos será presentada polo interesado no rexistro xeral 

do Concello, ou a través de calquera dos medios recoñecidos no artigo 38.4 da Lei 30192, do 26 de 

novembro, xunto coa seguinte documentación: 

 a) Plano de superficie que se vai ocupar (ou no seu defecto, croquis) coa ubicación 

exacta da instalación que se pretenda. 

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

 



 

c) Memoria explicativa das circunstancias que estime xustificativas da ocupación 

solicitada, con indicación da superficie e o tempo que se prevé que dure a 

instalación. 

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

municipais. 

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

Artigo 46. Resolución e vixencia. 

1.-Serán de aplicación para os efectos da resolución que poña fin ao procedemento ou a falta 

dela o previsto no artigo 41 desta Ordenanza. 

2. As licenzas reguladas nesta sección outorgaranse polo prazo indispensable para realizar 

a actividade, ben sexa o solicitado polo interesado, ou ben o que acorde a autoridade 

administrativa despois de examinar o informe técnico ou policial correspondente. Esta 

licenza non poderá ser prorrogada. 

3. Cando rematen os efectos da autorización, o interesado deberá repoñer a vía pública ao 

estado orixinario previo á súa ocupación. Serán da súa responsabilidade os danos que se 

causen nos bens públicos, tanto como consecuencia das operacións de montaxe e desmontaxe 

como durante o tempo da instalación. 

4. A administración terá a facultade de resolver ou revogar a licenza por causas sobrevidas. 

Tamén a revogará por incumprimentos da normativa municipal reguladora destas actividades, 

singularmente as ordenanzas de limpeza e de obras e servicios na vía pública. 

Sección 
51:

 Procedemento de outorgamento da autorización das ocupacións extraordinarias da vía 

pública. 

Artigo 47. Solicitude. 

O interesado deberá presentar no rexistro xeral do Concello ou a través de calquera dos medios 

recoñecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, a solicitude de outorgamento da licenza 

para ocupara a vía pública derivada da instalación de elementos para realizar as actividades descritas no 

artigo 25 deste regulamento, xunto coa seguinte documentación: 

a) Croquis da superficie que se pretende ocupar, coa ubicación exacta da instalación 

ou colocación dos elementos personais que se pretendan ubicar. 

b) Memoria explicativa das circunstancias que estime xustficativas da ocupación 

solicitada, con indicación da superficie e o tempo que prevé que dure a instalación. 

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

municipais. 

d) Xustificante de abono da taxa correspondente baixo réxime de 

autoliquidación ou certificado de exención ou bonificación se cabe. 

Artigo 48. Resolución e vixencia. 

As resolucións por medio das que se outorguen as licenzas reguladas nesta sección, así como a 

súa vixencia, veñen determinadas polas disposicións do artigo 46 deste texto. 

CAPÍTULO IV 

EXTINCIÓN DAS LICENZAS 



 

A licenza quedará extinguida nos seguintes casos: 

a) Por renuncia do seu titular. 

b) Por caducidade. 

c) Por resolución ou revocación. 
Artigo 50. Caducidade. 

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

a) Por falta de uso da licenza durante un prazo dun ano. 

b) Polo transcurso do prazo polo que foi concedida. 

c) Por non manter en correcto estado o solo público onde se sitúen. 
d) Por adicar o local a fins distintos dos declarados polo titular. 

e) Pola falta de pagamento das taxas derivadas do uso especial da vía 

pública. 

17 Por incumprir as condicións fixadas pola administración na licenza. 

Artigo 51. Resolución e revocación da licenza. 

1. A licenza quedará resolta e sen efecto cando o interesado incumpra calquera das 

condicións xerais derivadas desta Ordenanza, ou da normativa xeral ou específica de aplicación. Tamén 

no caso de que cometese algún acto que imposibilite a concesión, ou por circunstancias sobrevidas que 

motiven á administración para revocar os permisos concedidos. 

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

a) Para facilitar datos falsos ou incompletos para conseguir o permiso. 

b) Destinar a licenza a un uso diferente do que constitúe o seu obxecto. 

c) Non realizar as obras que, de ser o caso, poida ordenar o Concello. 

Artigo 52. Efectos da extinción. 

Unha vez extinguida a licenza, o interesado terá que cumprir coas obrigas de reponer a 
superficie ocupada ao seu estado anterior á concesión da autorización administrativa. No suposto de 

incumprir esta obriga, o Concello requerirá á persoa responsable o custo da reposición dos bens 

públicos danados. 

CAPÍTULO V 

RÉXIME FISCAL DAS LICENZAS 

Artigo 53. Suxeición ás ordenanzas fiscais. 

Os titulares das distintas licenzas reguladas nesta Ordenanza estarán obrigadas a pagar as taxas 

que se aproben nas ordenanzas fiscais que correspondan. 

TÍTULO IV 

RÉXIME SANCIONADOR 

CAPÍTULO 1. 

INFRA CCIÓNS 

Artigo 54. Infraccións. 

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

súas disposicións. 



 

2. As infraccións cias (ficaranse en leves, graves e moi graves. 

Artigo 55. Infracións leves. 

Califícanse como infraccións leves as seguintes: 

a) A instalación na vía pública dos elementos obxecto das distintas licenzas desta Ordenanza 

sen o preceptivo permiso municipal, con posibilidade de legalizar a situación. 

b) O deterioro leve dos elementos do mobiliario urbano anexos á superficie ocupada por 

calquera das actividades reguladas neste texto como consecuencia do exercicio permitido na 

licenza, e sen prexuízo da reposición dos danos á súa conta. 

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

da terraza. 

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

e) Calquera acción ou omisión contraria ás disposicións desta Ordenanza non expresamente 

cual (ficada como grave ou moi grave. 

Artigo 56. Infraccións graves. 

Califícanse como infraccións graves as seguintes: 

a) A instalación de elementos na vía pública obxecto da regulación material deste texto sen 

posuír a preceptiva licenza municipal e sen posibilidade de legalizar a situación, por 

contradecir as condicións conforme ás que se conceden os permisos. 

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

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

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

e) O uso indebido da licenza concedida. 

j) O deterioro grave dos elementos do mobiliario e ornamentos anexos ou colindantes coa 
superficie ocupada, que se produza como consecuencia da actividade obxecto da licenza, e 

sen prexuízo da reposición dos danos á súa costa. 

g) No suposto de terrazas de hostelería, a colocación de envases ou calquera clase de elementos 

fóra da superficie autorizada. Estes elementos serán retirados polos servicios municipais á 

costa do titular da licenza, se a tivese. No seu defecto, farase por conta do titular do 

establecemento, sen prexuízo da imposición da sanción que corresponda. 

h) No suposto de terrazas de hostelería, o acopio do mobiliario da terraza cando non estea en 

uso suxeitándoo a elementos de mobiliario urbano, sinais de tráfico, árbores ou instalacións 

públicas. Neste caso, o mobiliario poderá ser retirado polos servicios municipais por conta 

do titular da licenza, se a tivese. No seu defecto, farase por conta do titular do 

establecemento, sen prexuízo da imposición da sanción que corresponda. 

i) A instalación de elementos de mobiliario non autorizados nin conforme ás condicións 

establecidas no presente regulamento. 

J) A reiteración por dúas veces na comisión de faltas leves no prazo de dous anos. A estes  

efectos enténdese cometida a falta cando estea rematado o expediente sancionador na vía 

administrativa, con independencia do recurso contencioso-administrativo que poida 

interpoñerse contra a resolución sancionadora. 



 

Artigo 57. Infraccións moi graves. 

Cualifícanse como infraccións moi graves as seguintes: 

a) Non desmontar as instalacións unha vez rematado o período de vixencia ou cando fose 

requerido polo Concello. Os elementos instalados serán retirados polos servicios municipais 

por conta do titular da licenza, se a tivese, ou no seu defecto, do titular do establecemento, 

sen prexuízo da imposición da sanción que proceda. 

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

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

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

interponerse contra a resolución sancionadora. 

e) A intalación de calquera medio de ocupación da vía publica, xa sexa por terrazas de 
hostelería, de máquinas automáticas expendedoras ou instalacións desmontables ou 

calquera outra debidamente autorizada sen ter previamente aboada por réxime de 

autoliquidación a correspondente taxa. 

CAPÍTULO JI 

SANCIÓNS 

Artigo 58. Sancións. 

1. A comisión dunha infracción administrativa das tipificadas no capítulo anterior 
determinará; logo da instrucción do correspondente procedemento sancionador, de acordo 

coa normativa sobre o procedemento administrativo común, a imposición das sancións 

sinaladas nesfe artigo. Os límites das sancións ordenaranse consonte ao establecido na Lei 

57103, de medidas para a modernización do goberno local. 

2. As infraccións leves serán sancionadas con multa de contía variable dende 100 euros ata 

300 euros. 

3. As infraccións graves poderán implicar a revocación da licenza, no caso de que esfivese 

concedida, e multa dende 301 euros ata 1000 euros. No suposfo de que se revoque a licenza, 

o responsable quedará inhabilitado para obter sucesivas autorizacións, polo prazo mínimo 

de dous anos e máximo de cinco. 

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

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

o infractor. 

Artigo 59. Legalización de actuacións. 

A comisión dunha infracción tipificada implicará a imposición da correspondente sanción, que 

será independente e compatible coa legalización da instalación e co pagamento do prezo público e as 

recargas que procedan debido ao aproveitamento non autorizado. 

Artigo 60. Gradación das sancións. 



 

 

 
Na gradacións das sancións deberase gardar a axeitada adecuación entre a gravadade da 

infracción cometida e a sanción aplicada. Valorarase a existencia de intencionalidade, a natureza dos 

prexuízos causados, a reiteración dos feitos e a intensidade dos danos causados a bens públicos ou as 
perturbacións ocasionadas aos demais usuarios da vía pública. 

Artigo 61. Competencia para impoñer as sancións. 

1. 0 alcalde do Concello, ou ben o concelleiro que teña delegadas as funcións, será competente 

para impoñer as sancións cando procedan, logo da instrucción do correspondente expediente 

sancionador. 

2. Será competencia do alcalde, ou do concelleiro en quen delegue, garantir o exacto 

cumprimento das normas contidas nesta Ordenanza, a través dos servicios administrativos aos que se Ile 

encomenden estas funcións e co auxilio da Policía Local. 

CAPÍTULO Hl 

DEFENSA DOS CONSUMIDORES 

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

1. Nas licenzas que teñan por obxecto a ocupación da vía pública con terrazas de hostelería, a 

natureza desta actividade implicará que xunto coas prescripcións propias desta Ordenanza 

sobre o réxime sancionador, serán de aplicación tamén a normativa reguladora das 

infraccións e sancións en materia de defensa de consumidores e usuarios, xunta coa 

suxeición ao protocolo de mediación en consumo establecido no Concello que será 

xestionado pola OMJC. 

2. Todos os establecementos que dispoñan dunha terraza de hostelería disporán das 

correspondentes follas de reclamacións normalizadas a disposición de consumidores e 

usuarios. 

3. Os titulares das licenzas deberán expoñer ao público, en lugar visible, a lista de prezos e o 

documento mediante o que se outorga a licenza municipal. 

4. Os titulares das licenzas deberán ter a disposición dos axentes da autoridade a licenza de 

ocupación da vía pública e o xustificante de aboamento da taxa correspondente, co fin de 

poder comprobar a correspondencia entre a superficie autorizada e a realmente ocupada. 

DJSPOSICIÓNSADICIONAIS 

Primeira. Facúltase ao alcalde para actualizar por resolución motivada as confías económicas 

das sancións reflexadas no artigo 58 desta Ordenanza, debendo este acto ser obxeco de publicidade 

oficial. 

Segunda. Nos aspectos non previstos no presente texto, será de aplicación a lexislación sectorial 

que corresponda, co seguimento dos procedementos administrativos instruídos pola administración 

competente. 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

Primeira. As terrazas que se atopen autorizadas no momento da entrada en vigor desta 

Ordenanza poderán manterse nas mesmas condicións, se teñen licenza concedida, sempre que axusten a 

súa ocupación ós criterios técnicos e estéticos da nova normativa, no caso de non estar adaptados 

outorgase un ano de prórroga dende a publicación para adaptarse a ordenanza. 



 

Segunda. Unha vez que entre en vigor esta Ordenanza, no caso de pretender alugunha ocupación 

de vía pública das regulamentadas neste texto, os interesados formularán as solicitudes correspondentes 

consonte ás disposicións desta ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ordenanza entrará en vigor unha vez cumplidos os trámites de exposición pública e 

aprobación definitiva, de ser o caso, e publicada íntegramente no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. 

ANEXOS 

ANEXO 1-Mobiliario recomendado 

Os elementos de mobiliario das terrazas de hostelería contarán con materiais de calidade, tales 

como aluminio, vimbio, arpillerla madeira, tea ou semellantes, ou elementos de PVC de calidade exentos 

de propaganda comercial. Apróbase a seguinte relación, que permite que os interesados elixan entre eles, 

non podendo utilizar ningún outro que incumpla as condicións deste anexo, quedando expresamente 

prohibido o uso de mobiliario de plástico ou PVC fráxil de escasa calidade que sexa máis, axeitado para 

uso nas praias ou xard(ns.. A cor dos materiais de cada uniza das terrazas terá que ser uniforme, de xeito 

que tódolos elementos do mobiliario dunha mesma terraza serán da mesina cor, podendo optar o 

instalador polos recomendados neste anexo. 

Modelos de cadeiras recomendados. 

a) Cadeira de armazón con tubo de aluminio anonizado de 28x2 mm e ovalado de 38x17 mm. 

O asento e o respaldo constan de médula sintética tecida a man e reforzada con fío de 

aceiro. Apilable. Cores recomendadas: beige, verde, granate, ou madeira natural. 

b) Cadefra con armazón de tubo de aluminio anonizado de 1,8 mm oval, con asento e respaldo 

de madeira natural ou médula sintética reforzada. Apilable. Cores autorizadas: beige, 

verde, granate, ou madeira natural. 

c) Taburete alto de aluminio anonizado de 1,8 mm, con asento e respaldo de médula sintética 

tecida a man e reforzada confio de aceiro. Cores autorizadas: beige, verde, granate, oh 

madeira natural. 

Modelos de mesas recomendado. 

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

b) Mesa de armazón de aluminio anonizado apilable de cairo pés, cadrada, de 70x70 cm, con 

taboleiro de aceiro inoxidable adamascado repulsado. 

c) Mesa alta de armazón de aluminio anonizado, con catro patas na columna central, e 

taboleiro de aceiro inoxidable adamascado repulsado de máximo 50x50 cm de diámetro. 

Modelos de separadores recomendados. 

No suposto de que expresamente se permita o uso de separadores dentro das condicións da 

licenza terán que instalarse os seguintes: 

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

b) Separadores de madeira ou vimbo, dunha única cor, elixida entre o verde, ou madeira 

natural, copé de aluminio ou aceiro. 



 

 

 

 

 

 
Modelo de parasol e toldos recomendado. 

Parasol con montura de madeira e cuberta de tecido de tea verde ou crema claro con volante A 
altura máxima total do mástil será de 2,50 m. A base deberá garantir a súa estabilidade. A 

cuberta, no caso de ser redonda ou hexagonal, medirá como máximo 3,5 m de diámetro, e se é 

cadrada, será de 3x3 metros, permitíndose as dóas modalidades. 

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

fachada propiedad del solicitante. 

Os toldos recomendase que se,xan de material textil ignífugo. 

Os toldos non poderán conterpublicidade excepto o nome comercial do establecemento. 

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

A altura máxima libre do toldo será de 3,50 m e a mínima de 2,50 m., e en ningún caso 

impedirán a visibilidade de sinales de circulación ou calquera outro elemento de seguridade 

vial. 

Os toldos situados na liña de fachada, en que todo ou parte esté ubicado a menos de 1,50 m. de 

calquera oco de fachada ou voladizo da planta primeira do inmoble a que pertence o 

establecemento, se esixirá a autorización expresa dos veciños de dita planta. 

A distancia dende o extremo do toldo ata a fachada do edificio de enfrente do establecimiento 

será como mínimo de 3,50 m, e se é inferior, será precisa a autorización por escrito da 

comunidade de veciños do edificio afectado. 

O vuelo máximo dos toldos será de 3,80 m. A distancia dende o extremo de vuelo máximo do 

toldo á 1/ña exterior do bordillo da beirarrúa será maior ou igual a 50 cm. 

ASÍ MESMO FIGURAN OS ANEXOS 1,11 e III QUE NON SE TRANSCRIBEN POR SER 

FIGURAS XEOMÉTRICAS A INCL UÍR NA ORDENANZA 

Proposta da alcaldía: 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Asuntos para o 

Pleno a ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA UTILIZA CON ESPECIAL DA 

VÍA PÚBLICA DE XEITO TEMPORAL, MEDIANTE TERRAZAS DE HOSTELERÍA, 

MÁQUINAS AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS E INSTA LACIÓNS DESMONTABLES 

DO CONCELLO DE FOZ, marcando as pautas oportunas para que sexa o devandito órgano 

colexiado quen adopte finalmente unha proposta concreta que se elevará a debate e resolución 

do Concello Pleno, tralo consenso acadado na xuntanza de Portavoces. - 

Vistos os informes de Secretaría de data 12 de marzo de 2012, que non varía na sia 

substantividada - 

Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso: 

Os artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 

Local,. - 

- O artigo 56 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o  

Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local. - 

- E o Regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto  

1372/1986, do 13 de xuño.- 

Pro poño: 

Primeiro.- Aprobar con carácter provisional a ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA 

UTILIZACIÓN ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA DE XEITO TEMPORAL, MEDIANTE 

TERRAZAS DE HOSTELERÍA, MÁQUINAS AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS E 

INSTALACIONS DESMONTABLES DO CONCELLO DE FOZ, quedando redactados os 



 

artigos modificados da devandita Ordenanza co detalle reflectido con anterioridade en tinta 
carmín.

- 

 
Segundo.

-
 Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios des/e Concello o presente acordo 

provisional, e a redacción ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA UTILIZACIÓN 

ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA DE XEITO TEMPORAL, MEDIANTE TERRAZAS DE 

HOSTELERÍA, MÁQUINAS AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS E INSTA LA CIÓNS 

DESMONTABLES DO CONCELLO DE FOZ, durante o prazo de trinta días hábiles, co fin de 

que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren 

oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por edicto no Boletín Oficial da 

Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte a aquel en que se produza a 

publicación. – 

 

Finalizado o período de exposición pública, o concello acadará os acordos definitivos que 

procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará a redacción definitiva da 

ordenanza. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente 

acadado o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario. - 

Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os provisionais elevados 

automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da modificación, publicaranse no boletín 

oficial da provincia de Lugo, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a súa publicación 

nos termos do establecido no artigo 196.2 do ROF, polo que establece que as normas entrarán 

en vigor unha vez rematados os prazos establecidos segundo o disposto no artigo 65.2 da iel 

7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. - 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, defende a proposta 

anteriormente transcrita, e ordena entrar no debate do asunto producíndose as seguintes intervencións: 

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, propón unha 

reunión previa cos afectados. - 

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, dicindo que no punto 

8 a) pode haber problemas, e que nos puntos 8 c)/6 ten dúbidas.- 

Tralo debate sométese a proposta de alcaldía de aprobación da ordenanza municipal reguladora da 

utilización especial da vía pública de xeito temporal mediante terrazas de hostelería, máquinas 

automáticas expendedoras e instalacións desmontables, a votación ordinaria co resultado seguinte: 

 votos favorables catro, tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP e un do 

concelleiro do grupo municipal MJXTO-BNG. - 

 votos en contra, ningún.
~
 

 abstencións catro, dúas dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE e dúas dos 

concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ. - 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITA ME: 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA PROPOSTA DE APROBACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL 

REGULADORA DA UTILIZACIÓN ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA DE XEITO TEMPORAL, 

MENDIANTE TERRAZAS DE HOSTELERÍA, MÁQUINAS AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS E 

INSTALA CIÓNS DESMONTABLES"- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente expón a proposta presentada nos propios 

termos da súa motivación e ordena entrar no debate do asunto producíndose as seguintes 

intervencións: 

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, 

manifesta que solicitou en varias xuntas de voceiros a convocatoria dos hostaleiros, pero 

non se nos fixo caso e algúns deles xa nos trasladaron as súas queixas, trátase dunha  



 

ordenanza que beneficia particularmente aos establecementos da zona do porto e é aos 

hostaleiros de alí aos que se debera aplicar unha taxa distinta e mais elevada, e 

entendemos que deben ter ampliado o custe da taxa, por iso propoñemos deixar pendente 

a proposta da ordenanza sobre a Mesa para debatela trala oportuna reunión cos afectados 

da hostalería.- 

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, dicindo que 

na comisión informativa se fixeron determinadas variacións que entendo que si se 

recolleron, sobre todo naquelo que se di sobre recollida de mobiliario polas noites.- 

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS 

GONZÁLEZ BASANTA, dicindo que se debe adoptar e que se debe facer, votaremos a favor 

pero entendemos que o que non funcione poderase modificar. Votaremos a favor sabendo 

que é mellorable, porque entendemos que o caos que existe agora non é bo.- 

O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIIRA, manifesta que digo porque así o 

penso, que na Xunta de Voceiros quedouse en algo e despois propóñense outras e 

poderíanse poñer mais, pero é unha ordenanza consensuada. No período de exposición, se 

as houbera, aceptaranse reclamacións e pronunciaranse os propios hostaleiros. O xeral 

que é tal como está redatada ternos que aceptala nosoutros e esperar se se produciran 

alegacións no período de exposición ao público estimaremos aquello que estimemos 

pertinente. Alí falamos de que val este documento e foi consensuado.- 

Intervén a continuación a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 

GRADAILLE, manifestando que xa dixemos o noso pronunciamento na Comisión. E 

necesario regular pero queremos que se traia coa modificación de taxas nalgúns lugares 

nas que se fixo reordenación do tráfico e propoñemos deixar sobre a Mesa ata que así se 

faga.- 

O voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que irnos 
estar de acordo coa proposta do PSOE. Non estamos de acordo cos metros das taxas co 
mesmo tratamento duns lugares con outros, debe haber unha diferenciación de taxas 
nalgunhas terrazas cuasi fixas e que redacte a ordenanza e que se modifique a redacción 
para que sexa real e se poida aplicar.

-
 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o previamente ao transcrito ditame da
 

comisión informativa, a proposta da Voceira do grupo PSdeG-PSOE de DEIXAR SOBRE A 

MESA a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

Votos a favor sete, tres dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ, e catro 

dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE. 

- Votos en contra seis, cinco dos concelleiros/as do grupo municipal PP; e un do 

concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG. 

- Abstencións, ningunha.- 

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

DEIXAR O ASUNTO PENDENTE SOBRE A MESA AO ABEIRO DO ESTABLECIDO NO 

ARTIGO 92 DO ROF APROBADO POLO REAL DECRETO 2568/1 986, DO 28 DE NOVEMBRO.- 



 

 

10.- ORDENANZA REGULADORA DO USO E APROVEITAMENTO ESPECIAL DE VÍAS 

PÚBLICAS E ESPAZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL.- Dáse conta do ditame emitido 
pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na 
súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de majo de 2013, que no seu literal indica: 

"Dáse conta da proposta de alcaldía de data 20 de majo de 2013 sobre a ordenanza reflectida no epígrafe, 

co tenor seguinte: 

PROPOSTA DE ALCALDÍA 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de Asuntos para o Pleno a 
ORDENANZA REGULADORA DO USO E AFRO VEITAMENTO ESPECIAL DE VL4S PUBLICAS 

E ESPAZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL, 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. - 

Pola Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa, achegouse coma modelo a presente ordenanza 

que se somete á consideración deste concello. - 

Vistos os informes de Secretaría de dala 20 de maio de 2013.-,. 

Considerando a seguinte normativa aplicable ao caso: 

- Os artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 
Propoño: 

Primeiro.- Aprobar con carácter provisional a ORDENANZA REGULADORA DO USO E AFRO 

VEITAMENTO ESPECIAL DE VIAS PUBLICAS E ESPAZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL, 

quedando redactados os artigos modificados da devandita Ordenanza co seguinte detalle: 

ORDENANZA REGULADORA DO USO E APRO VEITAMENTO ESPECIAL DE VÍAS PÚBLICAS 

E ESPAZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL  

PREÁMBULO  

O importe conxunto de investimentos que durante os últimos anos se viñeron realizando no municipio 

para rehabilitar pistas e acondicionar camiños de titularidade municipal, induce a implantar unha 

normativa que, sen diminuir os dereitos que todos gozan para transitar, free o uso inadecuado ou 

desproporcionado dos mesmos e o conseguinte deterioro dos firmes. 

O período transcorrido desde a data en que estas vías se acondicionaron serviu para que a Corporación 

coñeza os resultados que se derivan da inexistencia dunha normativa que impida o uso indiscriminado e 

neglixente destes bens de dominio público. - 

En orde a reducir e eliminar paulatinamente esta situación, e ao abeiro das previsións contidas na Lei 

7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e nos Regulamentos de bens e servizos de 

aplicación na administración local, así como da Lei 5119977, do 22 de xulllo, de administración local de 

Galicia, establécese a presente normativa. - 

Así mesmo, invócase o artigo 10 do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor e seguridade vial, aprobada polo Real Decreto Lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, como 

motivación para o ditado das normas que se pretende na presente regulación, así como en materia de 

sancións por aplicación supletoria das disposicións contidas na Lei 33/2003, de 3 de novembro, do 

Patrimonio das Administracións Públicas.- 

"TÍTULO 1.- XENERA LIDA DES.  

Capítulo 1.- Habilitación normativa.  

Artigo 1.- A presente Ordenanza dítase en virtude da potestade regulamentaria municipal recoñecida no 
Art. 4° a) da Leí reguladora das Bases de Réxime local 7/1985, dentro da esfera das súas competencias, 

entre as que se atopa segundo o establecido no Art. 25.2 d) da citada Lei, a ordenación, xestión, 
execución e disciplina urbanística; pavimentación de vías públicas e conservación de camiños e vías 

rurais. 

Capítulo 2.- Obxeclo e definicións.  



 

Artigo 2.- 0 obxecto da presente Ordenanza é a regulación do uso e aproveitamento das vías públicas 

ou camiños urbanos e rurais, dentro do termo municipal de ______________ , exceptuando as 

servidumes típicas de fincas illadas que se rexerán polos Artigos dende o 564 ao 568 do Código Civil. 

Artigo 3.- Definicións.  

Vía pública: A os efectos desta Ordenanza enténdese por vía pública as avenidas, rúas, 

paseos, beirarrúas, prazas, cunetas, camiños, tanto urbanos como rurais, xardíns, zonas 

verdes, zonas terrosas, pontes, túneles, peonís, e demais bens de propiedade municipal 

destinados ao uso común e xeral dos cidadáns. 

 Camiño: Aos efectos desta Ordenanza enténdese por camiño o viario de dominio e uso público 

de terra de pequenas dimensións para tráfico local. - 

 Estrada: Aos efectos desta Ordenanza enténdese por estrada ás vías de dominio e uso público 

asfaltadas, proxectadas e construídas para a circulación de vehículos. - 

 Cortas de madeira: Aos efectos desta Ordenanza enténdese por corta a operación silvícola de 

apeo das árbores, entendéndose por corta de policía as cortas de mellora que afectan só o 

arboredo seco, enfermo ou danado. 

 Sacas de madeira: Tarefas de extracción, depósito, carga e transporte de madeira procedente de 

talas forestais que ocupen ou afecten a vías de titularidade municipal. 

TÍTULO II. USOS E APRO VEITAMENTOS.  

Artigo 4.- A finalidade das vías públicas é o seu uso pacífico, libre, seguro e xeral, tanto para persoas 

como para animais e vehículos. Por iso, queda prohibido impedir o libre paso por eles, incluíndo dita 

prohibición calquera práctica curo fin ou efecto sexa o de non permitir o uso xeral antes definido, tanto 

de palabra como por feitos, barreiras, obras ou indicacións escritas de prohibición de paso. 

Quedan exceptuadas desta prohibición aquelas que respondan ás necesidades municipais e estean 

ordenadas pola autoridade competente. 

Capítulo 1. Limitacións a actividades en cuxo desenvolvemento se faga uso de vías públicas.  

Artigo 5.- Circulación de vehículos pesados.  

En función á climatoloxía ou a situación que o requira para a protección do firme e a seguridade 

dos viandantes, o tránsito de vehículos pesados poderá ser regulado segundo o tipo de vía, podendo 

establecerse a prohibición de circular a vehículos de máis de 10 Toneladas, ou segundo a tipoloxía da 

vía, a tonelaxe que proceda, exceptuando o transito por necesidades de auxilio. 

Artigo 6.- Carga, descarga e transporte de materiais e entullos.  

Os responsables de operacións de carga, descarga e transporte de materiais ou entullos procederán á 

limpeza da vía pública e dos elementos desta que se tiveran ensuciado como consecuencia das citadas 

operacións. 

Aos efectos da presente Ordenanza considéranse responsables das operacións de carga, descarga e 

transporte de materiais ao condutor do vehículo sendo responsables solidarios o subministrador dos 

materiais e o adquirente dos mesmos. No caso de carga, descarga e transporte de entullos considéranse 

responsables ao condutor do vehículo e solidariamente ao promotor da obra que xerou ditos entullos. 

Artigo 7.- Limpeza e reparación de vehículos en vía pública.  

Queda prohibido lavar vehículos e maquinaria na vía pública, efectuarlles cambios de aceite ou outros 

líquidos, así como reparalos, salvo actuacións puntuais de emerxencia, debendo en todo caso proceder 

con posterioridade á limpeza da zona afectada. 

Capítulo II. Obrigas e limitacións de parcelas e inmobles estremeiros con vía pública.  

Artigo 8.- Conservación das cunetas e sumidoiros.  

Tódolos propietarios das fincas limítrofes a vías públicas terán a obriga de conservar debidamente as 

cunetas e sumidoiros estremeiros coas súas propiedades. As labores periódicas de conservación 

efectuadas polo Concello non eximen ao propietario da súa obriga. 



 

 

Queda expresamente prohibido o depósito nas cunetas de restos construtivos ou entullos, de materia 

vexetal, plásticos ou calquera outro elemento que poida supoñer unha obsirución das mesmas. 

En caso de precisar colaboración por parte do Concello na conservación das mesmas comunicarase en 

tempo e forma debida co fin de minimizar os danos que poida ocasionar a súa obstrución. No caso de 

non comunicalo ao propietario estremeiro asumirá a responsabilidade dos posibles danos que se 

rexistren. 

O Concello resérvase o dereito de realizar ou construir novas cunetas, taxeas ou sumido iros, que 

permitan unha mellor distribución das augas co fin de diminuir o dano nas vías públicas e mellorar a súa 

conservación. 

Artigo 9.- Limpeza de fincas e solares estremeiras con vías públicas.  

Polo que atinxe a roza da vexetación estarase ao regulado nos artigos 20 bis, 21 e 21 bis da lei 3/2007 

do 9 de abril de prevención e defensa dos incendios forestais de Galicia, deste xeito: 

a) As fincas de solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado situado a menos de 400 metros do 

monte deberán permanecer limpas de broza, arbustos e vexetación de acordo co previsto na Lei 312007, 

do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 

b)É obriga dos propietarios/as das fincas a realización das tarefas de roza, evitando que a vexetación 

invada a vía pública, así como as escorrentas laterais, cunetas e pasos de auga. 

c)Así mesmo, é obriga destes propietarios/as de fincas estremeiras coa vía pública, a poda ata unha 

altura de 4,5 metros das ramas dos árbores que partindo da súa propiedade invadan a vía pública. No 

caso de árbores defroita estarase ó disposto no artigo 591 do Código Civil. 

d) En caso de incumprimento do establecido nos apartados anteriores deste Artigo, o Concello poderá 

notificar ás persoas responsables as súas obrigas en materia de limpeza de fincas estremeiras coa vía 

pública. Se no prazo de 15 días naturais os/as titulares das fincas non acometen as tarefas de limpeza, o 

Concello poderá proceder á execución subsidiaria dos citados traballos de limpeza, repercutindo o custo 

destes traballos ao/á propietario/a da parcela e, todo iso, sen prexuízo de seren comunicado, no caso de 

que non sexa competencia do concello, á Consellería competente nesta materia para que inicie o 

procedemento sancionador que corresponda. 

Artigo 10.- Plantacións.  

Para os efectos da distancia de arboredo estarase ao regulado pola lei 712012 do 28 de Xuño de Montes 

de Galicia, (artigo 68). 

Artigo 11.- Arado e outros traballos agrícolas en fincas estremeiras coa vía pública.  

O límite da aradura debe ser o límite do noiro ou do terraplén ata onde chegue a maquinaria sempre 

realizando o traballo dentro da propia finca sen invadir o camiño. 

A invasión das cunetas debe de sancionarse. En concreto a apropiación das mesmas para a seu cultivo 

como siforan parte da finca estremeira. 

Todos os traballos que impliquen emprego de maquinaria deberán efectuarse dentro dos límites da 

propia finca, quedando prohibida a realización de manobras de xirado, arrastre de apeiros ou calquera 

outra que poidan implicar danos á vía pública. 

O arrastre de terras ou calquera outro material debido á entrada ou saída de maquinaria da vía pública 

deberá de ser retirada polo causante coa maior celeridade posible, sendo responsable subsidiario o 

propietario da finca de orixe. En calquera caso, se no prazo de 24 horas non se produciu a súa retirada 

iniciarase o correspondente expediente sancionador. 

Capitulo III. Obras efectuadas por particulares que afectan á vía pública.  

Artigo 12.- Apertura de gabias, exploracións e calas en vías públicas e remoción de pavimento ou  

beirarrúas.  

Remisión xenérica ao réxime xeral de licencias e obras reguladas na lexislación urbanística. 

Artigo 13- Ocupacións temporais.  



 

 
Por razóns de interese público, e deforma motivada, por razóns de interese particular poderán 

autorizarse ocupacións de carácter temporal ou instalacións desmontables sobra a vía pública, sempre 

que non alteren o tránsito normal. Estas deberán ser autorizadas polo órgano local competente. 

Artigo 14.- Limitacións nos accesos das fincas particulares aos camiños.  

O Concello pode limitar os accesos dende os camiños públicos ás fincas particulares e establecer con 

carácter obrigatorio os lugares en que teñen que construirse estes accesos por razóns técnicas. 

Estes accesos ou salvacunetas deben construirse con tubaria de cemento ou similar con paramentos 

debidamente reforzados con formigón e cun diámetro mínimo de 40 cm, debendo permitir o libre 

transcorrer das augas ao seu través, mantendo o nivel correcto para elo. Excepcionalmente poderá 

obrigarse ao emprego dun diámetro superior cando sexa xustificable por razóns técnicas. 

Os gastos de construción destes accesos correrán a cargo dos seus beneficiarios, e será tamén da súa 

responsabilidade o seu mantemento e substitución. 

Os accesos ou salvacunetas manteranse permanentemente en perfecto estado, mantendo libre a luz dos 

tubos co fin de permitir o perfecto transcorrer das augas, en caso contrario, os danos causados nas vías 

públicas motivados polo seu atranco correrán a cargo do propietario do mesmo, reservándose o 

Concello o dereito de levantar dita entrada se con iso se minimizan os danos na vía, correndo os gastos 

de reposición por conta do seu propietario e todo iso sen prexuízo do inicio do correspondente 

expediente sancionador. 

Art. 15.- Cerramentos e edificacións en fincas estremeiros coa vía pública.  

Remisión xenérica ao réxime xeral de licencias e obras reguladas na lexislación urbanística. 

TITULO Hl.- LICENZAS OUA UTORIZACIÓNS.  

Artigo 16 - De acordo co establecido no capítulo anterior será precisa licenza ou autorización para as 

seguintes actividades: 

a) Para o uso das vías municipais na carga e transporte de madeira así como calquera outra 

actividade que de xeito extraordinario se realice por esas vías e afecte ao seu estado ou 

conservación. 

b) Para o depósito de madeira ou outros mal eriais en vía ou espazo público. 

c) Para a construción de salvacunetas ou accesos ásfincas particulares. 

d) Para ocupacións temporais da vía pública. 

e) Para o cerramento de fincas estremeiras coa vía pública. 

f) Para a apertura de gabias, exploracións e calas en vías públicas e remoción de pavimento ou 

beirarrúas. 

g) Colocación de paneis publicitarios. 

Artigo 17.- Comunicación para o uso das vías de titularidade do concello 

1. Co fin de garantir a conservación da rede viaria municipal e evitar o risco de accidentes, e sen 

prexuízo dos permisos, autorizacións, comunicacións ou notificacións, que sexan outorgados polos 

organismos competentes na materia ou postos en coñecemento destes, establécese a obriga de 

comunicar perante o Concello as cortas de madeira que se realicen e que para a súa saca usen as vías 

de titularidade municipal, así como calquera outra actividade que de xeito extraordinario se realice 

por estas vías e afecte ao seu estado ou conservación establecéndose a obriga de solicitar o seu uso ao 

Ente Local. 

A comunicación será realizada no concello antes de se iniciar a actividade e no caso das cortas ou talas 

de madeira, o comprador, ou titular da empresa madeireira responsable, antes de iniciar o 

aproveitamento para solicitar o uso das vías, entregará no concello unha copia do permiso, autorización 

comunicación ou notificación de que se trate, achegando xunto a comunicación dos traballos a realizar 

na que se especificarán os datos seguintes: 

a) Titular o titulares da finca ou monte afectado. - 

b) Datos do empresario madeireiro ou comercial extractora-. 



 

c) Data ou período previsto para a realización do transporte. - 

d) Previsión de Tns. a extraer. - 
e) Localización da finca ou monte afectado.

--

Lugar afectado 
-
Lugar de depósito, camiños e vías de titularidade municipal a utilizar nos traballos e no 

transporte da madeira ou actividade de que se trate. Para es/es efectos achegarase o 

ITINERARIO completo e datas da súa utilización que vai ser empregado para a actividade ou 

traballo de que se trate, que será aprobado, condicionado ou rexeitado polo concello. - 

g) Relación de vehículos que se van a utilizar no transporte facendo constar matrículas, tara e 

PMA de cada un deles. - 

h) Declaración responsable de reposición de danos nos bens de titularidade municipal e 

compromiso de retirada da biomasa sobrante que accidentalmente quede depositada nas 

vías a utilizar.- 

1) 0 interesado na súa declaración entenderá que as vías públicas a utilizar atópanse en 

perfecto estado, agás que achegue unha reportaxe fotográfica do estado anterior das vías a 

utilizar que será comprobado polos servizos municipais. Posteriormente, trola súa 

utilización achegará así mesmo, unha reportaxe fotográfica do estado de discrepancias da 

anterior. - 

Na comunicación farase constar a obriga e conformidade por parte do titular da actividade, de retirar da 
zona de extracción e depositar no lugar específico  todos os lixos que puideran ocasionarse da actividade. 

Xunto coa comunicación presentarase o xustificante de ter depositada afianza ou depósito, que se 

establece no punto segundo deste artigo por calquera dos procedementos establecidos pola lexislación 

vixente. 

2.- 0 solicitante da autorización do punto anterior, ingresará un depósito ou fianza a favor do Concello, 

na Tesourería Municipal co obxecto de responder do arranxo dos danos que se puideran producir nos 

viarios municipais e a limpeza dos restos das operacións de depósito e carga de madeira, non reparados 

voluntariamente na contía que recolle o seguinte cadro e que será devolta de non haber danos ao 

rematar os traballos: 

Tipo de Vía Garantía 

Camiño 1 e/m lineal 

Estrada 2 e/m lineal 

As cantidades sinaladas no cadro anterior son para un movemento máximo de 260 Tn. debendo 

corrixirse por un factor multiplicador de 1,05 por cada intervalo ou fracción, de exceso na mesma 

cantidade. 

3. A devolución da fianza esixida neste artigo instárase mediante escrito dirixido ao Concello 

detallando que os traballos quedaron concluídos, así como no seu caso, os posibles danos causados, que 

deberá ser resolto pola Alcaldía no prazo dun mes trola inspección do servizo técnico municipal, 

ordenando a devolución pertinente ou requirindo ao titular da autorización para que execute as 

reparacións precisas. 

Transcorrido un mes da resolución sen a realización das obras requiridas, o Concello procederá a 

execución subsidiaria a costa do solicitante, esixíndolle a este os custos que superen afianza de ser o 

caso adoptando as medidas legais necesarias contra o titular da autorización. 

4. Prohíbese realizar tarefas de carga e almacenamento sobre os viarios municipais e estruturas anexas, 

aínda que se autorizan as operacións imprescindibles para a súa carga, axustándose á normativa de 

seguridade viaria e tráfico; en todo caso, as cunetas quedarán no estado primitivo que tiñan trala tala. 

Os restos ou depósitos de materiais procedentes da tala, poda ou entresaca, non poderán invadir os 

viarios, tanto na zona de circulación de vehículos como de peóns. 

5. Sen prexuízo do establecido no lexislación urbanística, de medio ambiente forestal, do código da 

circulación e demais lexislación, normas e/ou ordenanzas que puideran ser de aplicación, o posuidor 

dunha autorización para a tala, depósito, carga e transporte de madeira estará obrigado a reparar de 



 

 

forma inmediata (no prazo máximo de cinco días) os danos producidos nos viarios ou nas 

estruturas anexas, así como á retirada e limpeza dos restos procedentes das operacións de tala, 
carga e almacenamento. 

Transcorridos cinco días dende o coñecemento dos danos, infracción ou acumulación de restos, o 

Concello poderá realizar con cargo á fianza depositada as operacións de reparación, corrección 

e/ou retirada de restos sen prexuízo da sanción que proceda e de exercer as accións oportunas para 

resarcirse dos custes, se estes non foran totalmente cubertos pola fianza. 

O exercicio das actividades descritas no presente capítulo sen comunicar a correspondente acción a 

desenvolver, sen prexuízo da sanción correspondente, implicará a paralización da actividade ata a 

conclusión do expediente levando aparellada a reposición das vías municipais ao seu ser e estado 

primitivo 

TÍTULO IV.- INFRA CCIÓNS E SANCIÓNS. 

Capítulo 1. Infraccións. 

A potestade sancionadora fundaméntase pola aplicación do establecido no artigo 44 apartado 2 do 

regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 13 72/1986, do 13 de xuño 

en base supletoria ás disposicións contidas na Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das 

Administracións Públicas. - 

Artigo 18.- Son infraccións leves:  

a) A produción de danos nos bens de dominio público, cando o seu importe non exceda de 10.000 euros. 

b) O incumprimento das disposicións que regulan a utilización dos bens destinados a un serv izo público 

polos usuarios do mesmo. 

c) O incumprimento das disposicións que regulan o uso común xeneral dos bens de dominio público. 

d) O incumprimento do deber dos titulares de concesións ou autorizacións de conservar en bo estado os 

bens de dominio público. 

e) Colocación de paneis publicitarios fora dos lugares habilitados e realización de pintadas 

infrinxindo o establecido no artigo 16.g) da presente ordenanza. 

f) Producir danos nas vías de titularidade municipal por manobras efectuadas con maquinaria no 

desenvolvemento de traballos agrícolas en fincas estremeiras coa devanditas vías, incluíndo o arrastre 

de terras ou doutros materiais. 

g) Deixar abandonados nas vías de titularidade municipal restos de materiais ou entullos como 
consecuencia de operacións de carga, descarga ou transporte dos mesmos. 

h) Falta de mantemento e limpeza de cunetas. 

i) En xeral, o incumprimento das obrigas, requisitos ou prohibicións establecidos nesta 

ordenanza, que non estean cualificados como infraccións graves ou moi graves. 

Artigo 19.- Son infraccións graves:  

a) A produción de danos en bens de dominio público, cando o seu importe supere a cantidade de 

10.000 euros e non exceda de 1.000.000 de euros. 

 b) A realización de obras, traballos ou outras actuacións non autorizadas en bens de dominio 

público, cando produzan alteracións irreversibles neles. 

c) A retención de bens de dominio público unha vez extinguido o título que lexitima a súa 

ocupación. 

d) O uso común especial ou privativo de bens de dominio público sen a correspondente 

autorización ou concesión. 

e) O uso de bens de dominio público obxecto de concesión ou autorización sen suxeilarse co seu 

contido ou para fins distintos dos que as motivaron. 

f) A non suxeición e sometemento a licenza, obtida conforme ao procedemento previsto no artigo 



 

 
 

16 da presente ordenanza.- 

g) As actuacións sobre bens afectos a un servizo público que impidan ou dificulten gravemente a 

normal prestación daquel. 

h) Producir danos nas vías de titularidade municipal por arrastre de apeiros ou maquinaria 

agrícola. - 

i) O depósito, carga e transporte de mercadorías sen a correspondente comunicación responsable. 

j) A reincidencia en dúas infraccións leves no período de seis meses. 

k) Falta de mantemento e limpeza de salvacunetas e gabias. 

Artigo 20.- Son infraccións moi graves:  

a) A produción de danos en bens de dominio público, cando o seu importe supere 

a cantidade dun millón de euros. 

b) A usurpación de bens de dominio público. 

C) A instalación de obstáculos ou a realización de calquera tipo de acto que impida 

totalmente o tránsito polas vías de titularidade municipal ou xere un elevado risco para a 

seguridade de persoas e cousas que circulen polas mesmas. 

d) Cando no caso de comisión de infraccións graves concorra algunha das seguintes 

circunstancias: 

a. Malicia ou intencionalidade. 

b. Irreversibilidade do dano causado. 

c. Reincidencia en dúas infraccións graves no período de un ano. 

Capítulo II. Sancións.  

Artigo 21.- Importe de sancións  

A contía das multas establécese supletoriamente polas establecidas na Lei 33/2 003, do 3 de 

novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas, por aplicación da potestade sancionadora 

recollida no artigo 44 apartado 2 do regulamento de Bens das Entidades Locais, aprobado polo Real 

Decreto 1372/1986, do 13 de xuño.- 

a) As infraccións moi graves serán sancionadas con multa de ata 10 millóns de euros, as graves 

con multa de ata un millón de euros, e as leves con multa de ata cen mil euros. 

b) A infracción contemplada no parágrafoJ) do artigo 18 sancionarase cunha multa de ata 10 

euros por cada día de atraso no cumprimento do deber de comunicar a existencia dos saldos e 

depósitos abandonados, a contar desde o trixésimo día natural posterior a aquel en que naza 

esa obrigación. 

c) Para graduar a contía da multa atenderase ao importe dos danos causados, ao valor dos bens ou 

dereitos afectados, á reiteración por parte do responsable, e ao grado de culpabilidade deste; 

considerarase circunstancia atenuante, que permitirá reducir a contía da multa ata a metade, a 

corrección polo infractor da situación creada pola comisión da infracción no prazo que se sinale 

no correspondente requirimento. 

d) En caso de reincidencia en infraccións graves ou moi graves poderase declarar a 

inhabilitación do infractor para ser titular de autorizacións e concesións por un prazo dun a 

tres anos. 

e) Con independencia das sancións que poidan impoñérselle, o infractor estará obrigado á 

restitución e reposición dos bens ao seu estado anterior, coa indemnización dos danos 

irreparables e prexuízos causados, no prazo que en cada caso fixese na resolución 

correspondente. O importe destas indemnizacións fixarase executoriamente polo órgano 

competente para impoñer a sanción. 

Disposición final 

 

 

 



 

Cada concello determinará o seu texto particular se procede 

Entrada en vigor 

Cada concello determinará a súa propia entrada en vigor 

ANEXO: 

MODELO DE COMUNICACIÓN 

CONCELLO DE _________________   

MODELO DE 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DATOS' DO/DA DECLARANTE 

DNI, NIF, NIE: _____________  

Nome ou razón social: _____________  

Primeiro apelido: ___________________  

Segundo apelido: ____________  

Tipo de vía: _____  

Domicilio: N°: Portal: Esc.: Planta: 

Porta: _____ C.P.: _______  

Municipio: ____________ Provincia: __________ Teléfono(s): _________  

Fax: ___________ Correo electrónico: __________________   

o Outros interesados: 

 

DATOS DO/DA REPRESENTANTE 

DNJ, NIF, NIE: ____________   

Nome ou razón social: 

     

Primeiro apelido: __________________  

Segundo apelido: ______________  

Tipo de vía: ______ Domicilio: ____________________________________  

Esc.: Planta: Porta: _____ C. P.: ______  

Municipio: ____________ Provincia: __________ Teléfono(s): __________  

Fax: Correo electrónico: 

N°: Portal: 

 

  

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

DNI, NIF, NIE: _____________   

Nome ou razón social: 

   

Primeiro apelido: __________________  

Segundo apelido: ______________  

Tipo de vía: ______ Domicilio:  ___________________________________  Portal: 

 

  Esc.: Planta: Porta: C. P..    

Os datos persoais recollidos poderán ser incluidos nun ficheiro e tratados polo Concello responsable de 

dito ficheiro e poderán ser cedidos de conformidade coa lei, pudendo o interesado exercer ante o mesmo 

os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, todo o cal infórmase no cumprimento do 

artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. 

 

 



 

  

Municipio: ____________ Provincia: ___________ Teléfono(s): __________  

Fax: Correo electrónico: 

EMPRAZAMENTO DA A CTI VIDA DE A DESEN VOL VER:  

XUNTO ACHÉGASE CO ITINERARIO (se é o caso senón especificar neste apartado) 

INFORMACIÓN DA A CTIVIDADE 

a) Titular o titulares da finca ou monte afectado: 

b) Datos do empresario madeireiro ou comercial extractora: 

c) Data ou período previsto para a realización do transporte: 

d) Previsión de Tns. a extraer: 

e) Localización da finca ou monte afectado: 

OUTR4S A CTUA CIÓNES
2
 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE 

PRIMEIRO. Que a actividade que vai ser desenvolvida non ten impacto no patrimonio histórico-

artístico
 

SEGUNDO. Que as actuacións a desenvolver coman co permiso, autorización comunicación ou 

notificación de que se trate (Consellería competente na materia) para o que xunto achego copia desta 

TER CEIR O. Que o lugar de depósito, camiños e vías de titularidade municipal a utilizar nos traballos 

e no transporte da madeira ou actividade, achéganse no ITINERARIO completo, así como datas da súa 

utilización nas que vai ser empregado someténdome á aprobación, condicionamentos ou rexeitamento 

dese concello. - 

CUARTO. Que se atopa en posesión dos seguintes documentos que xunto achega: 

a)Relación de vehículos que se van a utilizar no  

transporte facendo constar matrículas, tara e PMA de cada un deles: 

1 )   

2 )   

3 )   

2 Como datos adicionais poden valorarse incorporar una casiña para marcar: 

- Indicación do lugar de acopio de materiais, indicando número de vallas, saliente (en m.), lonxitude 
(en m.), altura (en m.) e duración (meses). 

- Instalación de andamiaje, maquinaria, guindastres ou apeos. 
- Instalación de rótulos, mostras ou bandeiras. 
- Colocación de contenedores de entullos. 



 

Fianza establecida na ordenanza reguladora do uso e aproveitamento especial de vías públicas e 

espazos de titularidade municipal. 

 

 
b)Xustificante de pagamento ou carta de depósito na 

Tesourería municipal da fianza conforme á liquidación practicada segundo establecido no 

artigo 17 apartado 2 da ordenanza. . 

QUINTO. Que se compromete á reposición de danos nos bens de titularidade municipal e compromiso 

de retirada da biomasa sobrante que accidentalmente quede depositada nas vías a utilizar. - 

SEXTO. Que se compromete a manter o cumprimento da normativa mencionada durante o 

desenvolvemento da actividade así como a adaptarse ás modificacións legais que durante o seu 

desenvolvemento puideran producirse. - 

SÉTIMO. Que declaro entender ou achegar o seguinte (marcar cun x o que proceda): 

Que as vías públicas a utilizar atópanse en perfecto estado. - 

Que achego reportaxe fotográfica do estado anterior das vías a utilizar someténdome á súa 

comprobación polos servizos municipais. e, trala súa utilización achegará, así mesmo, unha reportaxe 

fotográfica do estado de discrepancias da anterior. - 

OITA VO. Que se cumpre coa normativa sectorial dos medios materiais, de seguridade e saúde 

no traballo e de recursos humanos a empregar no desenvolvemento da actividade.- 

NOVENO. Que se encontra en posesión da correspondente póliza de responsabilidade civil vixente ou 

outros seguro equivalente e ao corrente do seu pagamento que así o esixe a normativa sectorial 

aplicable. 

En ____________________, a ___ de ___________ 20__ 

 

Sinatura do declarante, 

Fdo.: 

Segundo.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o presente acordo provisional, e 
a redacción da ORDENANZA REGULADORA DO USO E APROVEITAMENTO ESPECIAL DE 
VIAS PUBLICAS E ESPAZOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL, durante o prazo de trinta días 
hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que 
consideren oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por edicto no Boletín Oficial da 
Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte a aquel en que se produza a 
publicación.

-
 

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

Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os provisionais elevados 

automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da modificación, publicaranse no boletín oficial da 

provincia de Lugo, sen que entren en vigor ata que se leve a cabo a súa publicación nos termos do 

establecido no artigo 196.2 do ROF, polo que establece que as normas entrarán en vigor unha vez 

rematados os prazos establecidos segundo o disposto no artigo 65.2 da leí 7/1985, do 2 de abril, 

reguladora das bases de réxime local.- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JA VIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do 

asunto producíndose as seguintes intervencións: 

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 

manifestando non estar de acordo no contido porque recae en detrimento dos pequenos empresarios e 

parece excesivo, polo que o seu grupo vaise abster.. 

Non se produce ningunha outra intervención, agás de formulación do sentido de voto.-

Tralo debate, sométese a proposta de alcaldía a votación ordinaria co resultado seguinte: 



 

 votos favorables seis, tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP; dous dos 
concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal 
MJXI'O-BNG. - 

 votos en contra, ningún. - 

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

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITA ME: 

DITA MINAR FAVORABLEMENTE E PROPONER AO PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO USO E APROVEITAMENTO ESPECIAL DE 

VÍAS PÚBLICAS E ESPAZOS DE TITULA RIDADE MUNICIPAL".- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente defende a proposta nos propios termos da súa 

motivación, presentada pola Mancomunidade co voto favorable de todos os 

representantes dos diferentes concellos integrados nela, e ordena entrar no debate do 

asunto producíndose as seguintes intervencións: 

Intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARIA PÉREZ GRADAILLE, 

dicindo que nós irnos pedir respecto para a autonomía municipal e estamos de acordo en 

controlar o uso de viarios municipais, pero tampouco pode ser deste modo. Parécenos 

unha fianza excesiva e vaise prexudicar aos donos dos montes sen sabelo, cremos que 

deberase chegar a un consenso co sector madeireiro. Irnos votar en contra por estas 

razóns. - 

O voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo que 

irnos votar a favor por dúas razóns: porque se vai votar en todos os concellos e porque é para 

o mantemento do uso das vías rurais. Que asuma a responsabilidade de mantelas en uso para 

todos os veciños.- 

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS 

GONZÁLEZ BASANTA, manifestando que é unha ordenanza consensuada por todos os 

concellos e grupo políticos, e certo é que ten que ter algún custe porque se destrozaban todas 

as vías públicas. O seguimento débese facer e axuda a que se cumpra.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

Votos a favor nove, cinco dos concelleiros/as do grupo municipal PP; tres dos 

concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ, e un do concelleiro do grupo 

municipal MIXTO-BNG.- 

- Votos en contra catro, dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE.- 

- Abstencións, ningunha. 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/0
5
/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

11.- RATIFICACIÓN DO DECRETO DE SOLICITUDE COFINANCIAMENTO SERVIZOS 

SOCIAIS COMUNITARIOS 2013.- Dáse conta do ditarne emitido pola comisión 

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria 

celebrada o día 23 de maio de 2013, que no seu literal indica: 



 

 

"Dáse conta do proxecto de cofinanciamento reflectido no epígrafe, solicitado por resolución da alcaldía 

número 2013/0202 de data 4 de abril de 2013, co tenor seguinte: 

PROXECTO DE COFJNANCLIMENTO DOS SER VIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS 

- 2013" ó amparo do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais 

comunitarios e o seu financiamento. 

Visto o Decreto 99/20121 do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu 

financiamento e o procedemento de solicitude. 

Atendida, a memoria así como documentación complementaria para a realización do "PROXECTO DE 

COFINANCL4MENTO DOS SER VIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS MUNICIPAIS - 

ANUALIDADE 2013" 

No uso das atribucións conferidas no art. 61 da Lei reguladora da Administración Local de Galicia 

5/1997, de 22 de xullo (DOG n° 149 de 5 de agosto de 1997), en relación coas conferidas polo artigo 21 

da Lei 7/1985, do 2 de abril, e 43 do ROF aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, 

ACORDO: 

Prime iro.- Aprobar a memoria así como a documentación complementaria para a realización do proxecto 

"PROXECTO DE COFINANCIAMENTO DOS SER VIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS 

MUNICIPAIS - ANUALIDADE 2013" cun orzamento total de 606.806,196 

Segundo.- Solicitar subvención por importe de CA TROCENTOS SESENTA E CA TRO MIL OITO CEN 

TOS SEIS EUROS CON VINTE CÉNTIMOS (464.806,206) que representa o 76,60 % do orzamento 

total proxectado. - 

Terceiro.- Compromiso de financiamento por este concello e como achega propia da corporación local, 

pola cantidade de 141.999,996 (23,4% respecto do orzamento total proxectado), para o cal existe o 

crédito suficiente e adecuado para facer fronte á devandita cantidade con cargo aos orzamentos xerais que 

se exercitan para o ano 2013.- 

Tralo debate no que non se producen intervencións, agás de formulación do sentido de voto, pola 

presidencia sométese a solicitude de cofinanciamento de servizos sociais comunitarios 2013 a votación 

ordinaria co resultado seguinte: 

 votos favorables tres, dos concelleiros/as do grupo municipal PP. 

 votos en contra, ningún. - 

 abstencións cinco, dous dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE; dous dos 

concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal mixto 

BNG. 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITAME: 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DESTE CONCELLO RATIFICAR O 

CONTIDO DA RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NOS SEUS PROPIOS TERMOS, PRESTANDO 

APROBACIÓN DA SOLICITUDE DE COFINANCIAMENTO DE SER VIZOS SOCLIIS 

COMUNITARIOS 2013".- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente explicando que se trata de ratificar o decreto da 

alcaldía e ordena entrar no debate do asunto producíndose as seguintes intervencións: 

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifesta 

que votarán a favor por tratarse dun documento técnico e imparcial.- 

0 voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que 

votarán a favor, lamentando que non se inclúa mais persoal no servizo de axuda no 

fogar.- 

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, 

manifesta que se absterá por estar en contra dos servizos sociais da Xunta de 

Galicia, a cal non está asumindo as súas propias competencias e responsabilidades.- 



 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

Votos a favor doce, cinco dos concelleiros/as do grupo municipal PP; catro 

dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE; e tres dos concelleiros/as 

do grupo municipal UNIFOZ.- 

- Votos en contra ningún.- 

- Abstencións unha, do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG.- 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/05/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS 

RATIFICANDO NA SÚA INTEGRIDADE O DECRETO DE ALCALDÍA 2013/0202 DE DATA 4 

DE ABRIL DE 2013. 

12.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. N° 2013/1997) SOLICITANDO A  

FOMENTO OBRAS DE CONSERVACIÓN NA N-642; MANTEMENTO NA PONTE SOBRE O  

RIO OURO; DESEÑO E PINTADO DE PASO DE PEÓNS PARA ACCESO Á ESTACIÓN DE  

FEVE DE VILAXOANE.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa 
permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o 
día 23 de maio de 2013, que no seu literal indica: 

"Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal UNIFOZ, 

XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte. 

Jaime Cancio Rodríguez, Ana M° López Campoamor, M° Ángeles Veiga Varela en representación do 

grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome o seu portavoz 
Jaime Cancio Rodríguez, 

Que o paso para peóns anexo a Ponte sobre o río Ouro - N642 na parroquia de Fazouro encontrase en 

estado de deterioro (oxidación) por falta de mantemento (pintura), algo que se non se corrixe e se toman 

as medidas oportunas a curto prazo, será tal o deterioro que habería que proceder a unha nova 

construción, o que supoñería un gasto importante. 

Que o firme da N642 ao seu paso polo noso Concello, encontrase moi deteriorado algo xa mencionado en 

outras ocasións por esta Corporación, co conseguinte prexuízo e perigo para os veciños e usuarios. 

Que os veciños/as que desexen empregar como medio de comunicación o tren, e concretamente a estación 
de Vilaxoane, teñen moitas dificultades para poder facelo, así como un risco perigoso para cruzar a 
N642.E polo que 

O grupo municipal de Unifoz, presenta a seguinte MOCIÓN e solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a aprobación do seguinte ACORDO: 

Solicitar a Ministerio de Fomento, Demarcación de Estradas: 

Realización de obras de conservación na N 642. 

Realización de actuacións de mantemento na Ponte sobre o río Duro. 

Deseño e pintado de paso de peóns para acceso a estación de FEVE de Vilaxoane. - 

Non producíndose intervencións, pola presidencia sométese a proposta contida na moción a votación 

ordinaria co resultado seguinte: 



 

 



 

 

 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as 

do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG. - 

 votos en contra, ningún. - 

 abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.- 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITA ME: 

DITA MINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. N° 2013/199 7) 

SOLICITANDO A FOMENTO OBRAS DE CONSERVACIÓN NA N-642; MANTEMENTO NA PONTE 

SOBRE O RÍO OURO, E DESEÑO E PINTADO DE PASO DE PEÓNS PARA ACCESO Á 

ESTACIÓN DE FE VE DE VILAXOANE".- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 

producíndose as seguintes intervencións: 

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, 

defendendo a moción presentada. 

A continuación intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 

GRADAILLE, manifestando que están a favor das obras. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as, 

queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/05/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS. 

13.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. N° 2013/1998) SOLICITANDO AXUDA 

Á DEPUTACIÓN PARA QUE MEDIANTE SUBVENCIÓN OU CONVENIO FINANCIE E 

EXECUTE OBRAS NECESARIAS PARA O POBO.- Dáse conta do ditame emitido pola 
comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa 

sesión ordinaria celebrada o día 23 de maio de 2013, que no seu literal indica: 

"Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal UNIFOZ, 

XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte. 

Jaime Cancio Rodríguez, Ana M López Campoamor, M° Angeles Veiga Varela en representación do 

grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome o seu portavoz 

Jaime Cancio Rodríguez, 

Que no barrio de Vilaxoane e sobre o río Centiño podemos comprobar que o acceso peonil que tiñan os 

veciños para o seu desprazamentos, así como os que se desprazan a estación de FE VE, encóntranse en 

estado ruinoso, co conseguinte perigo para os seus desprazamentos, ao marxe de todo isto supón unha 

mala imaxe de entrada a Foz e moiprexudicial. 

O grupo municipal de Unjfoz, presenta a seguinte MOCIÓN e solicita do Pleno da Corporación 
Municipal a aprobación do seguinte ACORDO: 

Solicitar axuda da Deputación provincial para que mediante subvención ou un convenio para a 

financiación e execución das obras tan necesarias para o noso Pobo.- 

Tralo debate no que non se producen intervencións, agás de formulación do sentido de voto, pola 

presidencia sométese a proposta contida na moción a votación ordinaria co resultado seguinte: 

 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as 

do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG. - 

 votos en contra, ningún. - 



 

 abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP.-

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITA ME: 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPONER A O PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. N° 2013/1998) 

SOLICITANDO AXUDA Á DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO PARA QUE MEDIANTE 

SUBVENCIÓN OU CONVENIO FINANCIE E EXECUTE OBRAS NECESARIAS PARA O 

POBO"- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto producíndose as 

seguintes intervencións: 

Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, defendendo 

a moción presentada nos propios termos da súa motivación.- 

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, manifesta 

que votarán a favor.- 

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO.-BNG, XAN CARLOS 

GONZÁLEZ BASANTA, dicindo que votará a favor. 

Intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifestando que fixeron 

actuacións nese senso que nunca atenderon.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as, 

queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/05/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS. 

14.- MOCIÓN CONXUNTA DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. N° 2013/2148) A PROL 

DO MANTEMENTO DOS XULGADOS DE PAZ E DA GRATUIDADE DOS REXISTROS 

CIVÍS.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos 

Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de maio de 2013, 

que no seu literal indica: 

"Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MJXTO-BNG, 

XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte. 

MOCIÓNA PROL DO MANTEMENTO DOS XUL GADOS DE PAZ EDA GRA TUIDADE DOS 

REXISTROS CI VIS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

As recentes noticias publicadas en prensa, así como os borradores de reforma da Lei orgánica do poder 
xudicial e do Rexistro Civil, veñen a pór de manifesto que o goberno do PP no Estado quere eliminar 
tanto os Xulgados de Paz como os rexistros civís, de tal forma que estes últimos pasan a ser competencia 
dos Rexistros da Propiedade. 

11 

 A proposta do Goberno central avoga claramente pola desaparición dos Xulgados de Paz, ao figurar que 

a potestade xurisdicional se exercerá "con exclusividade nos seguintes tribunais: Tribunal Supremo, 

Audiencia Nacional, Tribunais Superiores de Xustiza e Tribunais de Instancia
"
. Os Xulgados de Paz 

xogan un papel moi importante no achegamento da administración de Xustiza ás persoas usuarias deste 

servizo público, ao realizaren trámites de auxilio xudicial que lles evitan desprazamentos e custes 



 

   



 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 
producíndose as seguintes intervencións: 
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económicos, como son, entre outros, as citacións e notificacións xudiciais, a realización de 
conciliacións. Xa que logo, a súa supresión vai afectar negativamente a moitas persoas ao 

desapareceren estes órganos de apoio xudicial básicos, que existen en todos os concellos, sen máis 
alternativa que a concentración nos xulgados de instancia, que só están localizados en determinadas 
cabeceiras de comarca e nas cidades. 

No que atinxe á modificación dos Rexistros Civís, non só se aborda a súa eliminación de xeito parello á 
desaparición dos Xulgados de Paz, senón que ademais se encomenda a súa competencia a 
rexistradores/as da Propiedade. Dese xeito, un servizo até o de agora gratuito pasará a ser de pago, 
como man (festou o propio colectivo de rexistradores/as que, en principio, mantén unha postura remisa 
a asumir esas competencias, "se non queda absolutamente claro que as persoas usuarias custearán o 
servizo " « 

Neste caso, afectará a unha ampla maioría, pois serán todas as persoas que precisaren expedir 
documentos básicos para acreditar a súa situación persoal, que á súa vez son imprescindíbeis para 
cobrar pensión, prestacións de servizos sociais ou axudas públicas. 

Por tanto, é evidente, que as pretendidas reformas, non van en beneficio da maioría das persoas, senón 

que se fan con criterios única e exclusivamente economistas e corporativistas, fomentando o pago directo 

a determinados funcionarios/as públicos por un servizo que debe ser gratuito, alén de iren na dirección 

contraria á modernización da administración de xustiza e do Rexistro Civil. 

Por todo o anteriormente exposto, o grupo municipal do BNG, solicitamos da Corporación en Pleno, a 

adopción dos seguintes 

ACORDOS 

1. Expresar o rexeitamento á proposta do Goberno do Estado-relativa á supresión dos Xulgados 

de Paz e á asunción por parte dos Rexistros da Propiedade e ás Notarías das funcións dos 

Rexistros Civís, instando ao Goberno do Estado á inmediata retirada deste anteproxecto de lei. 

2. Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno central o mantemento dos Xulgados de 

Paz, así como a que se garanta a gratuidade das funcións que prestan os Rexistros Civís. 

Dar traslado deste acordo ao Goberno central e á Xunta de Galiza.-. 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JA VIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate 

do asunto producíndose as seguintes intervencións: 

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARL4 PÉREZ GRADAILLE, intervén 

manifestando que o seu grupo está de acordo, porque estamos asistindo ao desmantelamento dos servizos 

públicos. Intervén 
Intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifestando que 
votarán a favor. - 

A continuación intervén o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, dicindo que non hai 

ningún anteproxecto e non é algo novo, xa que hai unha lei, a 21/2011 do Rexistro civil, aprobada polo 

goberno do ministro señor Caam año, que trata de centralizar os servizos dos rexistros. O noso grupo 

vaise abster por non estar no fondo de acordo.- 

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

 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as 

do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO -BNG. - 

 votos en contra, ningún. - 
 abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP. - 

Consecuentemente, po/a presidencia resulta proclamado o seguinte DITA ME: 

DITA MINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. N02013/2148) A PROL 

DO MANTEMENTO DOS XUL GADOS DE PAZ E DA GRA TUIDADE DOS REXISTROS CIVIS"- 



 

 
  

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, 

defendendo a moción presentada nos propios termos da súa motivación.- 

A continuación intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 

GRADAILLE, manifestando estar a favor do seu contido.- 

O voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, manifesta que 

están a favor opoñéndose rotundamente á modificación do que se pretende facer.- 

O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que o seu 

grupo absterase porque non existe proxecto de lei nin anteproxecto. Se está a falar dun 

borrador e o que ten pensado facer unha reforma integral dos rexistros, civil, mercantil e 

de propiedade, integrando os xulgados de paz nos rexistros, al igual que o resto de 

Europa. Iso xa o levara o ministro Caamaño do PSSOE no anterior goberno. Nos ímonos 

a abster.- 

Intervén de novo a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 

GRADAILLE, manifestando que a reforma que propoñía o PSOE non ten nada que ver coa 

que pretende o PP que como ben di non entrou en vigor e xa están pensando en 

modificala. - 

O voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, replica 
que aí vai a idea que ten o goberno do Estado, o que ten que facer o PP é curarse en saúde 

así non se producirá o que se ten demostrado noutros aspectos como exemplo non fan 

subir o TVE, non ían subir impostos, etc. Europa ten moitos defectos e ternos que 

defender o noso.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

- Votos a favor oito, catro dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE, 

tres dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ un do concelleiro do 

grupo municipal MIXTO-BNG.- 

- Votos en contra ningún.- 

Abstencións cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP.- 

Consecuentemente, obtida maioría de votos favorables, queda proclamado polo señor 

presidente o acordo acadado, deste xeito: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/05/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

15.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (RE. N° 2013/2151) INSTANDO 

E ACONDICIONAMENTO E LIMPEZA DO CAUCE DO RÍO OURO E DA SÚA 

DESEMBOCADURA EN FAZOURO.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 23 de maio de 2013, que no seu literal indica: 

"Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida pola concelleira do grupo municipal PSdeG-PSOE, 

ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, co tenor seguinte: 



 

 

 
O Grupo Municipal Socialista, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxirne Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida 
resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación esta MOCIÓN INSTANDO O 

ACONDICIONAMENTO E LIMPEZA DO CA UCE DO RIO OURO E DA SUA DESEMBOCADURA 

EN FAZOURO, en base ás seguintes consideracións: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz ternos coñecemento do actual estado do cauce do río 

ao longo da Ruta do Río Ouro, que, como consecuencia das riadas, ten numerosas árbores atravesadas 

de beira a beira, obstaculizando o caudal e que, incluso, son movidos pola corrente co conseguinte risco 

de taponar os pasos nas pontes, podendo ocasionar graves danos. 

Así mesmo, na actualidade a desembocadura da ría en Fazouro estase taponando de area a ambos lados 

e só circula a auga por unha estreita canle, como se pode observar claramente en baixamar. Este estado 

é moi preocupante, pois co aumento de caudal nas riadas, se pode obstruir a desembocadura 

ocasionando desbordarnentos que poden afectar a vivendas da zona. 

Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Foz presenta para o seu debate e posterior 

aprobación polo Pleno da Corporación, a adopción do seguinte ACORDO: 

1. Que dende o Concello de Foz se inste á Xunta, a través da Consellería de Medio 

ambiente, Territorio e Infraestruturas ou do organismo competente, para que proceda 

d limpeza do cauce do río ao seu paso pola Ruta do Río Ouro. 

2. Que dende o Concello de Foz se inste ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e  

Medio Ambiente, a través da Dirección Xeral de Costas ou do organismo competente, 

para que acondicione adecuadamente a desembocadura da ría en Fazouro, retirando a 

area e pedras acumuladas a ambas marxes da mesma.- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JA VIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do 

asunto producíndose as intervencións que seguidamente se reflicten, e manifestando que hai tres meses que 

se limpou e o de Costas é unha causa complexa, estamos intentando face/o para a ruta do río Ouro. - 

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 

manifestando que, aínda que así se fixera, queren que se faga de novo porque resulta necesario. - 

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

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

 votos en contra, ningún.- 

 abstencións tres dos concelleiros/as do grupo municipal do PP. - 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITA ME: 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER A O PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. N° 2013/2151) 

INSTANDO O ACONDICIONAMENTO E LIMPEZA DO CAUCE DO ido OURO E DA SÚA 

DESEMBOCADURA EN FAZOURO"- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 

producíndose as seguintes intervencións: 

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, defende a 

moción presentada nos propios termos da súa motivación. 

Intervén a continuación o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO 

RODRÍGUEZ, manifestando que o seu grupo está a favor.- 

0 voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, 

intervén dicindo que está a favor.- 



 

 
 

O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta que están a favor 

pero coas reservas que se fixeron nas intervención da comisión informativa respecto de 

informar que hai tres meses que se limpou e o de Costas é unha causa complexa, 

estamos intentando facelo para a ruta do río Ouro nunha limpeza exhaustiva. 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as, 

queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/05/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

16.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. N° 2013/2152) INSTANDO Á XUNTA 

A POSTA EN MARCHA DUN PLAN DE EMPREGO LOCAL DIRIXIDO PRIORITARIAMENTE 

A MOZOS E MOZAS.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión 

informativa permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión 

ordinaria celebrada o día 23 de maio de 2013, que no seu literal indica: 

"Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida pola concelleira do grupo municipal PSdeG-PSOE, 

ROSA MARIA PÉREZ GRADAILLE, co tenor seguinte: 

O Grupo Municipal Socialista, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida 

resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación esta MOCIÓN INSTANDO A XUNTA A 

POSTA EN MARCHA DUN PLAN DE EMPREGO LOCAL DIRIXIDO PRIORITARIAMENTE A 

MOZOS E MOZAS, en base ás seguintes consideracións: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A actual situación de crise económica golpeou a clase media cunha dureza que non só a sitúa en risco, 

senón que está a xerar un problema de cohesión social que esixe dos poderes públicos a asunción de 

medidas para a preservación dos dereitos máis elementais da cidadanía. 

Entre os colectivos máis afectados encóntranse os mozos. Cun 55,6% de desemprego xuvenil segundo 

Eurostat, o noso país encabeza xunto con Grecia a deplorable clasificación do paro entre a xente nova. A 

crise hai que sumarlle a acción política dos Gobernos de Fijoo e Rajoy, caracterizada pola nula 

sensibilidade social e pola defensa da austeridade en aras do equilibrio, como verniz das reformas 

ideolóxicas levadas a cabo. 

O resultado deste chamado austericidio practicado polo Partido Popular, que sitúa as contas por enriba 

das necesidades da xente, é coñecido: trinta mozos ó día abandonan Galicia en busca de oportunidades 

fóra do noso país. A fuga de capital humano que supón este continuo éxodo hai que engadirlle os 

problemas demográficos que xera o envellecemento, e o despoboamento; asuntos capitais no noso 

territorio. 

Organismos provinciais como a Deputación de Lugo levan anos poñendo de manifesto esta problemática 

sen que existan respostas nin adecuadas nin suficientes por parte da Xunta de Galicia que, recordamos, 

ten as competencias activas para a creación de emprego -aínda que o seu Presidente man (este o 

contrario-, para o que debe destinar os fondos que manexa a tal efecto). 

E evidente que os plans da Xunta de Galicia para xerar emprego mozo son inexistentes, xa que Galicia 

arroxa unha taxa deparo xuvenil do 50%, ou o que é  mesmo, 1 de cada 2 menores de 30 anos non pode 

acceder a unha ocupación que ile permita desenvolver unha vida digna. Esta situación, acumulada ós 

continuos recortes en educación e protección social, coloca os mozos e mozas galegos ó borde da 

exclusión social. 



 

 

Polo exposto, enfronte á inoperancia do Feijoo en materia de emprego en xeral, e xuvenil en particular, o 

Grupo Municipal Socialista do Concello de Foz presenta para o seu debate e posterior aprobación polo 

Pleno da Corporación, a adopción do seguinte ACORDO: 

O Concello de Foz insta a que a Xunta fomente a través da Consellería de Traballo e Benestar un 

programa de Plan de Emprego Local en coordinación cos concellos, destinado a xeración de postos de 

traballo no noso municipio cos seguintes puntos: 

A. A priorización no plan de busca de emprego para menores de 30 anos en risco de exclusión 

social, e para mozos menores de 30 anos integrantes de unidades familiares perceptoras de 

salario social, e que comen con máis antigüidade en desemprego. 

B. A posta en marcha de bolsas de emprego e prácticas en colaboración con empresas da zona 

para mozos profesionais de alta cualificación. 

C. A toma de medidas para fomentar a cultura emprendedora. 

D. A realización previa dun estudio de observación sobre a evolución sectorial da ocupación do 

concello para canalizar deforma efectiva a oferta e demanda de emprego.- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do 

asunto producíndose as seguintes intervencións: 

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, defende a moción 

presentada. - 

Intervén o señor alcalde-presidente, JA VIER JORGE CASTIÑEIRA, propoñendo unha emenda que 

debería engadirse a solicitude e sumará Deputación Provincial de Lugo. - 

A continuación a Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, 

intervén manifestando que é a quenda que lle corresponde á Xunta de Galicia de colaborar, sen embargo, 

acéptase a emenda formulada polo alcalde. - 

Tralo debate sométese a proposta contida na moción, xunto coa emenda proposta polo señor alcalde-

presidente, a votación ordinaria e por unanimnidade dos oitos señores/as concelleiros/as asistentes, 

ACORDASE: 

DITA MINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE (R.E. N° 2013/2152) 

INSTANDO Á XUNTA A POSTA EN MARCHA DUN PLAN DE EMPREGO LOCAL DIRIXIDO 

PRIORITAMENTE A MOZOS E MOZAS COA EMENDA REFLECTIDA NO DECURSO DO 

DEBATE".- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 

producíndose as seguintes intervencións: 

Intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, 

defendendo a moción presentada nos propios termos da súa motivación.- 

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal TJNIFOZ, XAIME CANCIO 

RODRÍGUEZ, manifestando que están a favor.- 

O voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, 

manifesta que está a favor.- 

O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén manifestando que da 

as grazas porque participe tamén a Deputación, conforme ao ditame da comisión 

informativa.- A Deputación ten máis de catro millóns de euros en fomento de emprego, e 

vostedes votaron en contra do Plan de Emprego na Xunta de Galicia. O PP fomenta o 



 

tecido empresarial e ese é o desenvolvemento de accións que deben terse en conta e non 

o que fan vostedes de contratar persoas sen crear riqueza.- 

Intervén novamente a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 

GRADAILLE, dicindo que cordura é o do seu partido cando votan de modo distinto cando 
é o tema das preferentes, por exemplo, ¿esa é a cordura do PP?. Repitdixen de que nun 

ano pasamos de cinco a seis millóns de parados e sendo incrible o que di a ministra de 

mobilidade exterior ao que é emigración.- 

0 señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que o partido 

socialista non ten criterio para falar de emprego, o que está a cubrir o PP é o enfermo 

que deixaron vostedes.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as, 

queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/05/2013 RELFECTLDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

17.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (RE. N° 2013/2225) PARA ESIXIR A  

RETIRADA DA LOMCE POLO SEU CARÁCTER CENTRALIZADOR E  

DESGALEGUIZADOR.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa 

permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria 

celebrada o día 23 de maio de 2013, que no seu literal indica: 

"Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal MIXTO-BNG, 

XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, co tenor seguinte: 

MOCIÓN PARA EXIXIRA RETIRADA DA LOMCE POLO SEU CARÁCTER CENTRALIZADOR E 

DES GALEGUIZADOR 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O de momento Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa, que o PP pretende 

converter en proxecto de lei, significará, de se consagrar, un reforzamento de moitas cuestións totalmente 

negativas para o sistema educativo, que os axentes sociais e profesionais levan anos a denunciar. Este 

anteproxecto presenta un texto que fondamente centralizador, clasista e sexista, que mercantiliza a 

educación e pretende afondar nun modelo moito máis autoritario e antidemocrático. Entres estas eivas, 

non deixa de ser relevante a falta de diálogo social con que se pretende aprobar e desenvolver, sen 

participación da comunidade educativa, das asociacións que representan os diferentes colectivos 

implicados e con grande oposición social e política. 

Para alén doutras consideracións, a LOMCE representa un ataque frontal ás competencias das 

comunidades autónomas e supón unha involución inadnisíbel ao negar a realidade plurilingüe, 

pluricultural e plurinacional do Estado español. Fronte ao dereito de ofrecer o seu propio modelo 

lingüístico atendendo as distintas realidades, a LOMCE elimina a opción da inmersión lingüística, ao 

estabelecer un mínimo de materias nas dúas linguas cooficiais. Por outra parte, dentro dun proxecto 

xerárquico, as materias pasan a clasificarse en diferentes categorías e o galego deixa de ser lingua 

troncal e recibe, desta maneira, unha consideración inferior á da prime ira lingua estranxeira. Nesta 

mesma uña, o Anteproxecto de leí orgánica para a mellora da calidade educativa, recollendo o ideario 

ideolóxico do Partido Popular, esconde baixo a falsidade dunha pretendida liberdade de idioma a 

posibilidade de non estudar en lingua galega, facilitando, con diñeiro público, a escolarización do 

alumnado que así o decidir en centros privados. 



 

 
Levamos tempo asistindo a unha situación esperpéntica, por canto existen sectores —políticos e 

mediáticos— que pretenden trasladar á opinión pública a idea de que o idioma castelán corre perigo na 

Galiza por mor da suposta discriminación a que se ven sometidas as persoas que falan nesta lingua. 

Especialmente grave é que iso aconteza no ámbito educativo, pois está demostrado que sen competencia 

lingüística non pode haber uso lingüístico e, por tanto, o que esta lexislación pode provocar, se se aprobar, 

é a desaparición do galego ou a súa redución á mínima expresión dentro do ámbito do ritual e 

ocasionalmente consentido. Especialmente grave é a parda sistemática de exposición ao galego no ámbito 

urbano para a etapa infantil, de tal manefra que moitas nenas e nenos que viven en contornos xa 

fondamente castelanizados non obteñen as competencias reequilibradoras das desigualdades que o ensino 

debe garantir. De feito, no último estudo realizado pola Mesa pola Normalización Lingüística, a respecto 

da presenza da lingua galega nas aulas de ensino infantil das sete cidades galegas, o galego está ausente 

por completo no 95,04% dos centros. Segundo declaran os 282 centros consultados, a suma daqueles que 

empregan total ou parcialmente o galego no ensino de nenos e nenas de 3 a 6 anos non supón máis que un 

4,96% do total, isto é, 14 colexios en todo o país. 

A realidade correspóndese, pois, coa falta de dereitos lingüísticos das persoas galegofalantes e coa 
exclusión de coñecemento do galego desde as idades máis temperás nun ensino cada vez máis 

castelanizado. O Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa reforza aínda moito 

máis a idea de que os únicos deberes para as administracións públicas fiquen referenciados ao uso do 
castelán. 

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 

seguinte 

ACORDO 

1. A retirada do Anteproxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa. 

2. A esixencia de que a Xunta da Galiza solicite ao goberno do estado a retirada do Anteproxecto 

de lei orgánica para a meiora da calidade educativa, por invadir as súas competencias. 

3. A necesidade de que o sistema educativo potencie a diversidade lingüística e fomente a lingua 

propia do noso país, respondendo, desta maneira, ao contexto onde se insire e partindo, por 

tanto, das distintas realidades lingüísticas que caracterizan o Estado español, 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, ordena entrar no debate do 
asunto producíndose as seguintes intervencións: 

A Voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, intervén 

manifestando estar de acordo xa que é unha lei regresiva, consecuentemente votarán a favor.- 

Non se producen mais intervencións, agás de formulación do sentido de voto, sométese a proposta contida 

na moción a votación ordinaria co resultado seguinte: 

 votos favorables cinco, dous dos concelleiros/as do PSdeG-PSOE, dous dos concelleiros/as 

do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do grupo municipal MIXTO -BNG.- 

 votos en contra tres, dos concelleiros/as do grupo municipal do PP. - 

 abstencións, ningunha. - 

Consecuentemente, pola presidencia resulta proclamado o seguinte DITA ME: 

DITAMINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. N° 2013/2225) PARA 

ESIXIR A RETIRADA DA LOMCE POLO SEU CARÁCTER CENTRALIZADOR E 

DESGALEGUIZADOR"- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente ordena entrar no debate do asunto 

producíndose as seguintes intervencións: 

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ 

BASANTA, defendendo a moción presentada nos propios termos da súa motivación e di 



 

que se trata dunha Lei profundamente ideolóxica españolizadora e antigalega, 

privatizadora e mercantilista, selectiva e segregadora.- 



 

 

Intervén a continuación a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 

GRADAILLE, manifestando estar de acordo, que é unha Lei regresiva e se promove a 
marxinación da lingua cooficial e segregación de sexos, sendo España un Estado 

aconfesional.- 

UNIFOZ a cargo do seu Voceiro señor Cancio manifesta estar de acordo coa moción.- 

O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que están en 

contra porque a relixión é optativa polo de formación optativa de valores. Falar do 

galego é non facer restrición respecto das linguas cooficiais, infunde a autoridade ao 

profesor e pondérase a nota final, non coma antes de pasar con tres suspensos. Explica 

polo miúdo as novidades e modificacións que leva a lei que se está a tramitar 

xustificando o seu sentido de voto.- 

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ 

BASANTA, dicindo que abre debate e non irnos refusalo para nós a relixión é unha 

cuestión privada, e unha institución está impoñendo a relixión en detrimento doutras 

asignaturas moito mais valiosas. Cando dixo que esta lei pretendía españolizar 

Cataluña, sabiamos perfectamente o que quería dicir. A dignificación do profesorado 

queda a nivel do chán porque non se lle preguntara e a reválida queda en mans de 

empresas externas, dígame se iso é dignificar ao profesorado cando irnos ter que 

preparalos para ese exame.- 

A voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, alusións 

estamos moi orgullosos do señor Rodríguez Zapatero e penso que os expresidentes do 

PP deberían tomar nota do respecto dos anteriores presidentes dos que deberían tomar 
exemplo.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, producíndose o seguinte resultado: 

Votos a favor oito, catro dos concelleiros/as do grupo municipal PSdeG-PSOE, 

tres dos concelleiros/as do grupo municipal UNIFOZ e un do concelleiro do 

grupo municipal MIXTO-BNG.- 

Votos en contra cinco, dos concelleiros/as do grupo municipal PP. 

Abstencións, ningunha. 

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

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/05/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

18.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R-E N° 2013/2554) DE APOlO AO 

XOVE FÍSICO FOCEGO DIEGO MARTÍNEZ SANTOS E AO INVESTIMENTO EN 

INVESTIGACIÓN.- Dáse conta do ditame emitido pola comisión informativa permanente 

de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 

de majo de 2013, que no seu literal indica: 



 

 

"MOCIÓN DE APOIO AO XOVE FÍSICO FOCEGO DIEGO MARTÍNEZ SANTOS E Á 

INVESTIGACIÓN” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O pasado 15 de maio, saltou a noticia de que o físico Diego Martínez Santos, nado en Foz, fol excluido do 

Programa Ramón y Cajal. Isto tería pouca ou ningunha transcendencia se non fóra porque, 

paradoxalmente, o mesmo día que ile comunicaron que a súa solicitude ao programa Ramón y Cajal tiña 

sido denegada, Martínez Santos recibiu a notificación da Sociedade Europea de Física na que ,se ile 

informaba da concesión do galardón de mellor xove investigador de Europa, de carácter bianual. E pois, 

difícil de entender como o me/br valorado a nivel europeo non é a nivel español. 

Por outra banda, a redución de axudas no programa Ramón y Cajal, creado no 2001 para atraer 

investigadores a España, está a deixar fóra a profesionais de alta cualificación, como no caso de Diego 

Martínez. Esta última convocatoria fol de 175 prazas, fronte ás 250 da anterior, e lonxe quedan xa os 

anos de 350. Con outra particularidade, a xuízo dos investigadores galegos: esta convocatoria é a do 

2012, e chega practicamente cun ano de atraso. E dicir, que se saltou unha quenda, polo que a oferta de 

prazas é aínda menor porque habería que repartila estatisticamente entre dous exercicios. 

O BNG xa se interesou por este caso o pasado 16 de majo cando rexistrou unha batería de preguntas no 

Congreso dos Deputados para saber por que motivo o Goberno Español recortou tanto as prazas do 

Programa Ramón e Cajal e demandarlle que rectifique esta política de recortes e aumente ditas prazas, 

así como as bolsas e os programas destinados a investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I) 

porque isto significaría que se aposta polo fu uro. 

Desde o BNG estamos moi preocupados porque son moitos e moitas os mozos e mozas investigadores e 

científicos de grande valía, algúns deles galegos e galegas, que se ven obrigados a emigrar ata o punto de 

que o Estado español se está a converter nun claro exemplo de fuga de talentos. Cada vez son máis os que 

se van a outros países avanzados e non tan avanzados onde atopan as oportunidades que aquí se lles 

nega. Desde todo punto de vista, estesfeitos supoñen a ruina para unha sociedade que despois de facer un 

grande esforzo inversor na formación de persoas con talento, estes sexan captados por outros países 

como Alemaña, Franza, EE. UU, Suiza ou Holanda que finalmente son os países que realmente avanzan e 

rendabilizan económica e socia/mente o seu labor científico. 

Por todo isto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción do 

seguinte ACORDO: 

1. Manifestar e facerile chegar o noso apolo e consideración do seu traballo ao xove físico Diego 

Martínez Santos, veciño do noso 2onceio. 

2. Instar á Xunta de Galiza e ao Goberno Español para que rectifique as súas políticas de 

recortes en investigación e amplíe as becas Ramón y Cajal así como as bolsas e os programas 

destinados a investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I) porque isto significa unha 

aposta de futuro. 

3. Enviar copia do acordo a todos os grupos políticos do Parlamento de Galiza así como do 

Congreso dos Deputados.- 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta non estar 

totalmente de acordo no contido da moción, pero si que estamos no fundamento, xa que ao ter 

coñecemento da noticia púxeme en contacto por vía correo electrónico debido a que é difícil contactar 

doutro modo e xa lles darei o resultado. - 

Tralo debate sométese a proposta contida no moción a votación ordinaria e por unanimidade dos oitos 

señores/as concelleiros/as asistentes, A CORDASE: 

DITA MINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG (R.E. N° 2013/2554) 

DEAPOIO AO XO VE FÍSICO FOCEGO DIEGO MARTÍNEZ SANTOS E Á INVESTIGACIÓN".- 



 

 

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

Intervén o voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ 

BASANTA, defendendo a moción presentada nos propios termos da súa motivación.- 

Intervén a continuación a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ 

GRADAILLE, manifestando estar de acordo e que é moi importante a potenciación da 
innovación e investigación.- 

0 voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, intervén dicindo 
que están de acordo.- 

0 señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, intervén dicindo que tamén 
están de acordo igual que o resto da Corporación.- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 

informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as, 
queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/05/2013 RELFECTIDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

19.- MOCIÓN GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO O ACONDICIONAMENTO E 

LIMPEZA DOS ACCESOS E OS AREAIS DAS PRAIAS DO CONCELLO DE FOZ.- Dáse conta 
do ditame emitido pola comisión informativa permanente de Asuntos Preparatorios de 
Pleno, acadado na súa sesión ordinaria celebrada o día 23 de majo de 2013, que no seu 
literal indica: 

"O Grupo Municipal Socialista, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regularnento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que poida 

resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación esta MOCION INSTANDO O 

ACONDICIONAMENTO E LIMPEZA DOS ACCESOS E OS AREAIS DAS PRAIAS DO 

CONCELLO DE FOZ, en base ás seguintes consideracións: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Foz ternos coñecemento do actual estado de deterioro e 

falla de mantemento e de limpeza dos accesos e os areais da maioría das praias do noso Concello. 

A título de exemplo, queremos sinalar os seguintes: na Praia das Polas en Nois o estado que presenta a 

pasarela de madeira a través da que se accede ao areal, que se atopa actualmente no aire porque o mar 

foi arrastrando a area; na praia de Arealonga o pasamanos de inox está totalmente roto representando o 

conseguinte perigo para os nenos; na Praia da Pampillosa o acceso de madeira está cuberto de area que 

habería que retirar e limpar, e o areal está cheo de troncos de madeira; na Praia de Peizás os accesos ao 

areal están cubertos de pedras que habería que retirar para facilitar o seu acceso; na Praia de Llas, 

algunha das súas pasarelas de acceso se atopan tamén no aire, como consecuencia da retirada da area 

polo vento e o mar. 

En vista de que se achega a temporada estival, e tendo en conta a relevancia turística do Concello de Foz, 

presentamos esta moción coa finalidade de que se proceda ao acondicionamento e limpeza dos accesos e 

os areas das nosas praias, coa finalidade de que tanto os nosos veciños coma as persoas que pasen as 

súas vacacións no noso Concello, podan disfrutar da beleza das nosas praias na súa plenitude, 



 

 

e, así mesmo, deste xeito poder continuar mantendo os recoñecementos outorgados á maioría das mesmas 
en anualidades anteriores, como son a bandeira azul e a Q de calidade ou ISO 4001. 

Polo exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Foz presenta para o seu debate e posterior 

aprobación polo Pleno da Corporación, a adopción do seguinte ACORDO: 

Que dende o Concello de Foz se inste ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, a 

través da Dirección Xeral de Costas ou do organismo competente, para que acondicione 

adecuadamente os accesos e os areais das praias do cancelo.- 

Tralo debate no que non se producen intervencións, agás de formulación do sentido de voto, sométese a 

proposta contida na moción a votación ordinaria e por unanimidade dos oitos señores/as concelleiros/as 
asistentes, ACORDASE: 

DITA MINAR FAVORABLEMENTE E PROPOÑER AO PLENO DES TE CONCELLO A 

APROBACIÓN DA MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSdeG-PSOE INSTANDO O 

ACONDICIONAMENTO E LIMPEZA DOS ACCESOS E OS AREAIS DAS PRAIAS DO 

CONCELLO DE FOZ". - 

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

Intervén a voceira do grupo municipal PSdeG-PSOE, ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE, 

defendendo a moción presentada nos propios termos da súa motivación.- 

A continuación intervén o voceiro do grupo municipal UNIFOZ, XAIME CANCIO 

RODRÍGUEZ, manifestando estar de acordo e di que poderían incluír algo máis.- 

O voceiro do grupo municipal MIXTO-BNG, XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA, 

manifesta que está a favor.- 

O señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manifesta estar a favor e 

explica o tema de bandeiras azuis, etc. nestes últimos anos o concello de Foz fixo un 

gran esforzo xa que se reduciu o plan de cooperación, sendo un logro ter i.m concello 

con seis bandeiras azuis, que non aportan nada agás o prestixio, cumprimento de normas 

e nada de financiamento e dependemos do plan de cooperación. Imos votar a favor para 

que o ministerio arranxe iso- 

Debatido suficientemente o señor alcalde somete o transcrito ditame da comisión 
informativa a votación ordinaria, e por unanimidade dos trece señores/as concelleiros/as, 

queda proclamado o seguinte ACORDO: 

PRESTAR APROBACIÓN AO DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA PERMANENTE DE 

ASUNTOS PREPARATORIOS DE PLENO DE DATA 23/05/2013 RELFECTLDO 

ANTERIORMENTE, EN TODOS OS SEUS EXTREMOS E NOS SEUS PROPIOS TERMOS.- 

20. ASUNTOS QUE POIDAN SER DECLARADOS DE URXENCIA.-

Non se declarou ningún.- 

21. ROGOS E PREGUNTAS.- 

a )  M OCIÓN GRUPO M UNICIPAL UNIFO Z (R.E.  N°  2 0 1 3 /19 9 9)  DE ACORDO 

INIC IACIÓN TRÁM ITE S DE COM PRA POR PARTE DO CON CE LLO DUNHA 

FINCA PAR TICU LAR  COLINDA NT E CO E NTORNO DA ÁR EA B ISPO SAN TO 

E COA ES TRA DA  QUE VAI A MOURENTE.- Dáse conta do ditame emitido pola 
comisión informativa 



 

permanente de Asuntos Preparatorios de Pleno, acadado na súa sesión ordinaria 

celebrada o día 23 de majo de 2013, que no seu literal indica: 

"Atendida a Moción reflectida no epígrafe, defendida polo concelleiro do grupo municipal UNIFOZ, 

XAIME CANCIO RODRÍGUEZ, co tenor seguinte: 

Jaime Cancio Rodríguez, Ana Mª López Campoamor, Mª Angeles Veiga Varela en representación do 

grupo Municipal UNIFOZ na Corporación Municipal que Vostede preside e no seu nome o seu portavoz 

Jaime Cancio Rodríguez, 

Que no entorno da área do Bispo Santo, e colindante con esta e coa estrada que vai a Mourente 

encontrase unha finca particular que recentemente procedeuse a corta de madeira. 

Que a mencionada finca permita a posibilidade de conexión visual co mar, algo que consideramos de 

interese para potenciar un lugar tan importante para o tempo de lecer para os veciños/as. E polo que 

O grupo municipal de UNIFOZ presenta a seguinte MOCIÓN e solicita do Pleito da Corporación 

Municipal a aprobación do seguinte ACORDO: 

Acordo de iniciar os tramites de compra da mencionada propiedade por parte de Concello. - 

Seguidamente, o señor alcalde-presidente, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, manfesta por entender que 

se trata dun rogo ao goberno municipal e, xa que logo, de confiormidade co establecido e ao abeiro do 

que se dispón no artigo 97, apartado 6 do regulamento de organización, funcionamento e réxime 

xurídico das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, resolve 

considerar a transcrita moción coma rogo a elevar no próximo Pleno para coñecemento e efectos, 

consecuentemente: 

Elevarase ao Pleno na próxima sesión que celebre o ROGO OU PEDIMENTO CONTIDO NA 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ (R.E. N° 2013/1999) DE ACORDO INICIACION 

TRÁMITES DE COMPRA POR PARTE DO CONCELLO DUNHA FINCA PARTICULAR 

COLINDANTE CO ENTORNO DA ÁREA BISPO SANTO E COA ESTRADA QUE VAl A MO 

UR EN TE".- 

Na quenda de ROGOS, formúlanse os seguintes:  

GRUPO MUNICIPAL PS de G-PSOE  

Dona ROSA MARÍA PÉREZ GRADAILLE 

1. Que se solucionen dunha vez os problemas do Alumeado público que segue 

existindo sen poñer candados nos cadros.- 

2. No barrio de Seoane en Vilaronte no camiño do café ata a Igrexa hai unha farola que 

caeu e outra que non funciona hai cables colgando que son bastante perigosos, que o 

solucione xa que hai unha semana da que ten coñecemento o concello.- 

3. Pedirlle que se cumpran os acordos plenarios, así non entendemos que facemos aquí 

sentados se non se cumpren os acordos plenarios.- 

GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ  

Don XAIME CANCIO RODRÍGUEZ 

1.- Que non sexa papel mollado e rógolle que convoque as prazas dos traballadores que 

están de baixa.-



 

 

2.- Modificación orzamentaria para traer ao Pleno para emerxencia social de 20.000 
euros.

- 

 

GRUPO MUNICIPAL MIXTO-BNG 

Don XAN CARLOS GONZÁLEZ BASANTA 

1. Na rúa Alfredo Brañas hai un cadro de alumbrado que está sen tapa.- 

2. Recoller as papeleiras con máis asiduidade.- 

3. o mantemento mais a menudo do desbroce e recoller a tena.- 

Na quenda de PREGUNTAS, formúlanse as seguintes: 

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

1. ¿Fíxose algunha xestión ao respecto da Escola Infantil de Foz?.trala moción aprobada 

en Pleno.- 

Resposta o señor alcalde-presidente dicindo que, non é a lista definitiva hai xente que 
está nas dúas listas e quedaran 6 ou 7 persoas. Si se fixo algunha xestión co Consorcio 

Galego de Benestar, e se fixo para aproveitar o servizo nunha uña de diálogo que 

prestará en Alfoz que queda mais próximo do rural.- 

2. ¿Por qué non se reúne a Xunta de Goberno Local cada quince días para celebrar as 

ordinarias? 

Resposta o señor alcalde-presidente dicindo que, a Xunta de Goberno Local reúnese 

cando hai asuntos de Xunta de Goberno Local. Non irnos reunirnos para sacar catro 

asuntos, coinciden quince días o mais xuntos pero non se preocupe estamos a traballar.- 

3. ¿Por qué o concello que está adherido ao Plan Innovate non se sumou á segunda fase 

cando perdeu os beneficios e estamos subscritos a unha plataforma que ternos que 

pagar?. 

Resposta o señor alcalde-presidente dicindo que, sabe cal é a mina opinión do Plan 

INNOVA TE, que é un fracaso e non son só o que opina o mesmo. O único que ten e que é 

gratis pero non vale para nada.- 

Don XALME CANCIO RODRÍGUEZ (GRUPO MUNICIPAL UNIFOZ)  

1. ¿Por qué non convoca a Comisión de Reclamacións e Suxerencias? 

Resposta o señor alcalde-presidente dicindo que, se convocará cando haxa asuntos, creo 

que non hai moitos asuntos.- 

2. ¿Por qué falla o alumeado de Vilaxoane? 

Resposta o señor alcalde-presidente dicindo que, as que non funcionan están apagadas.- 

3. A praia de Xuncos ¿Vai ter socorristas? 

Resposta o señor alcalde-presidente dicindo que si, se prevé ter un socorrista.- 

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



 

 

 

 

0 secretario, 

1.- ¿Cántos días se recolle o lixo nas parroquias e se pensan cambialo?. 

Resposta o señor alcalde-presidente dicindo que, dous días á semana. Non se ten 

pensado cambiar.- 

2.-Pensa comezar o primeiro de xullo os socorristas?. 

Resposta o señor alcalde-presidente dicindo que, contamos con telos o día 1 de xullo 
trala comunicación do plan de cooperación.- 

Concluído o anterior, ás vinte e tres horas e trinta e cinco minutos, non sendo outro o 

obxecto da convocatoria, o señor alcalde titular levanta a sesión no lugar e data ao 

principio indicados, estendéndose a presente acta para constancia, de todo o que, como 

secretario, certifico.- 

 
Vicente Pastor Martínez Javier Jorge Castiñeira



 

 

 


