
 

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

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

                  

 

P
ág

in
a1

 

 
 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DESTE CONCELLO O 
DÍA TRINTA E UN DE MAIO DE DOUS MIL DOCE 

 

NÚM. 005/2012 

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

 
 
 
No Salón de Plenos da Casa 

Consistorial de Foz, sendo as 20:30 horas do 
día trinta e un de maio de dous mil doce, baixo 
a presidencia de D. Javier Jorge Castiñeira, e 
asistido pola secretaria da Corporación en 
réxime de acumulación, Dª Ana Ramos Ramos, 
que da fe do acto, e o interventor municipal D. 
Luis Ramón Vázquez Parga, se reúnen os Srs. 
Concelleiros relacionados, membros todos do 
Pleno, co obxecto de realizar nunha primeira 
convocatoria a sesión ordinaria  prevista para o 
día de hoxe, e de acordo co  seguinte orde do 
día. 
 

 
 

1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DE DATA 26 DE ABRIL DE 

2012.- 

 

Pola Presidencia se pregunta aos membros presentes do Pleno se teñen que 
formular algunha observación á acta da sesión ordinaria celebrada o día 26 de abril de 
2012, e que foi oportunamente distribuída coa convocatoria. 

 
Non producíndose observación algunha, queda aprobada por unanimidade a 

acta da citada sesión, ordenando a súa transcrición ao Libro de Actas, segundo o 
disposto polo artigo 110.2 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais. 

 
 



 

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

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

                  

 

P
ág

in
a2

 

 2.- RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA DITADAS DENDE O DÍA 24/04/2012 ATA O 
28/05/2012.- 
 

Aos efectos previstos no Regulamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais, se da conta ao Pleno da Corporación das 
Resolucións ditadas pola Alcaldía-Presidencia dende o día 24/04/2012 ao 28/05/2012 
e que foron postas de manifesto á Secretaria, quedando enterados os señores 
asistentes. 

 

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

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o día 24 de maio 
de 2012, que no seu literal indica: 

 

“Dáse conta da Proposta de Alcaldía de data 15 de maio de 2012, que se 
transcribe: 
 

D. Javier Jorge Castiñeira, alcalde-presidente do Concello de Foz, en uso das 
súas atribucións legalmente conferidas. 

 
Resultando que por medio de moción presentada polo grupo municipal 

UNIFOZ, propúxose a creación dunha Comisión Especial de Suxerencias e 
Reclamacións.  
 

Determinando a necesidade de que sobre a mesma lévese a cabo unha 
regulación de tipo orgánico nos concellos non incluídos no Título X da Lei 7/1985 de 2 
de abril e que o mesmo apróbese por maioría absoluta conforme ao establecido no 
meritado texto legal. 
 

 Visto o proxecto de Regulamento redactado polos servizos xurídicos 
municipais. 
 

Visto o acordo do Pleno ordinario celebrado o 30 de marzo de 2012 
 

Visto o informe da Secretaria municipal de data 15/05/2012. 
 

Considerando o disposto nos artigos 4.1 a), 20, 21.1, 22, e 132 da Lei 7/1985 
do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 
 

Propoño ao Pleno da Corporación, logo de ditame de Comisión Informativa 
correspondente, a adopción do seguinte ACORDO: 
  

PRIMEIRO. - Aprobar inicialmente o Regulamento orgánico regulador da 
Comisión especial de suxestións e reclamacións do concello de Foz, que se transcribe 
na proposta. 
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SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante un prazo de 30 
días mediante a publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro 
de Edictos deste Concello, e dar audiencia aos interesados por un prazo de 30 días 
para que poidan presentarse reclamacións e suxestións. De non producirse 
alegacións, o regulamento considerarase definitivamente aprobada. 
 

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

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

REGULAMENTO ORGÁNICO DA COMISIÓN ESPECIAL DE SUXERENCIAS E 

RECLAMACIÓNS DO CONCELLO DE FOZ 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A participación cidadá é un dos puntos fundamentais da política democrática 

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

normas, dende a Constitución Española de 1978, pasando pola Carta Europea de 

Autonomía Local, a Lei 7/1985, de 2 de abril, e as Recomendacions do Consello de 

Ministros do Consejo de Europa. 

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

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

Modernización do Goberno Local, impulsa os mecanismos de participación ciudadá 

para adaptala ás regras de actuación que se levan a cabo en Europa, tal e como se 

manifestou en repetidas ocasions polo Consello de Europa.  

 

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

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

redactouse o presente Regulamento. 

 

Ao longo da historia democrática comprobouse que a participación ciudada 

limitouse  as relacions entre o concello como Ente administrativo e as Asociacions 
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vecinais, deixando aparte as iniciativas individuais dos ciudadans. A nosa Constitución 

reconoce o Dereito a participar nos asuntos públicos, directamente ou por medio de 

representantes libremente elexidos en eleccions periódicas de sufraxio universal; 

dereito a acceder en condicions de igualdade ás funcions e cargos públicos cos 

requisitos que sinalan as Leis. 

 

O presente Reglamento pretende regular a Comisión especial de suxestións e 

reclamacións que pode existir nos concellos non incluídos no título X da Lei 7/1985 de 

2 de abril, cando así o acordo o Pleno por mayoría absoluta do número legal dos seus 

membros e así o dispoña un regulamento orgánico, conforme co establecido no 

arñtigo 20.1 d) da indicada lei. 

 

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

 

ARTIGO 1.  

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

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

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

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

materia de Réxime Local, e o artículo 4 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime xurídico das Entidades Locais, regula a organización e o réxime de 

funcionamento de participación ciudadá no seu Municipio. 

 

ARTIGO 2.  

O presente Regulamento ten por obxeto garantir o exercicio dos dereitos de 

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

promovendo a participación e facilitando a máis ampla información sobre a sua 

actividade a través da creación da Comisión especial de suxestións e reclamacións do 

concello de Foz. 

 

ARTIGO 3.  
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Os preceptos deste Regulamento aplicaránse preferentemente sempre que non 

vaian en contra de disposicions de rango legal que sexan de obrigado cumprimiento, 

tendo en conta que a Lei Reguladora de Bases de Réxime Local ten carácter básico 

en concreto nos artigos 20 e 132, e, igualmente, os artigos 1, 2, 3.2, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 22, inciso primeiro, 25, 26, 34, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 69 y 71 do Texto 

Refundido de Réxime Local. 

TÍTULO I. REXIME XURÍDICO DA COMISIÓN ESPECIAL DE SUXESTIÓNS E 

RECLAMACIÓNS 

 

 

ARTIGO 4.  

 

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

Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións, integrada por representantes de 

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

que teñan no Pleno. 

 

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

constitución responderá ás mesmas regras cás comisións informativas, de estudo ou 

proposta do Pleno. 

 

3. Correspóndelle á Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións defender os 

dereitos dos veciños e veciñas nas súas relacións coa Administración municipal e 

supervisar a actuación desta. 

 

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

colaborar coa Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. 

 

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

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

deficiencias observadas no funcionamento dos servizos municipais, especificando as 

suxestións ou recomendacións que non foron admitidas pola Administración municipal; 

para estes efectos, o presidente ou presidenta da Comisión exporá ante o Pleno un 
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resumo do informe anual, podendo intervir os grupos municipais para manifestar a súa 

posición. 

Non obstante, tamén poderá realizar informes extraordinarios cando a gravidade ou a 

urgencia dos feitos o aconsellen. Estes informes terán carácter reservado menun non 

foran presentados ao Pleno. 

 

ARTIGO 5. 

 

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

suxestións sobre materias de competencia municipal e sobre o funcionamento dos 

servizos. Este dereito poderá exercelo calquera persoa física ou xurídica, sen 

limitación ningunha, con independencia do lugar de residencia ou nacionalidade. O 

dereito a presentar reclamacións esténdese ao de obter unha resposta coherente e 

adecuada á suxestión ou reclamación formulada. 

Quedan excluídas deste procedemento as cuestións pendentes de resolución xudicial 

ou administrativa ata a súa resolución expresa ou presunta. 

 

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

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

electrónicas, informáticas e telemáticas para a presentación de suxestións e 

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

apelidos, domicilio e documento nacional de identidade ou equivalente. Igualmente, 

deberase especificar o obxecto da suxestión ou reclamación. 

 

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

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

virtude deste procedemento, a persoa que presente a queixa ou suxestión non adquire 

a condición xeral de interesado/a, nin esta dará lugar á apertura da vía de recurso. 

Non obstante, quen a presentase poderá exercer o dereito de petición, nos termos 

previstos na normativa propia, ou calquera reclamación administrativa que en dereito 

proceda. 

 

ARTIGO 6.  
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1. A Oficina de Información e Atención ao Cidadán –adscrita á OMIC- funcionará como 

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

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

correo ou recibidas telematicamente. 

 

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

se responsabilizará de tramitar as suxestións e reclamacións presentadas polos 

cidadáns e cidadás en relación cos servizos prestados polo Concello de Foz. 

Examinará a suxestión ou reclamación e poderá requirir ao interesado ou interesada 

para que, no prazo de dez días hábiles, proceda á emenda dos defectos ou omisións 

que aquela presente ou á aclaración ou concreción da suxestión ou reclamación 

presentada, ou admitiraa a trámite. De non proceder a súa admisión, comunicarallo 

motivadamente ao/á reclamante. 

 

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

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

Suxestións, e deberán expoñer na referida solicitude as razóns da petición. Neste 

caso, a oficina rexistrará de oficio a reclamación ou suxestión que lle expuxese 

verbalmente o/a interesado/a, mediante diligencia de comparecencia na que deben 

constar os mesmos datos que os esixidos para a súa formulación por escrito. Esta 

dilixencia será asinada polo autor ou autora da queixa e polo/pola responsable da 

oficina. 

 

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

Comisión de Suxestións e Reclamacións, remitiralle a reclamación ou suxestión ao 

servizo ou á unidade administrativa municipal correspondente para que a estude, 

quedando obrigado a dar conta da solución adoptada no prazo máximo dun mes. A 

Oficina de Queixas e Suxestións deberá comunicarlla á persoa que presentou a 

reclamación ou suxestión nun prazo non superior a un mes. 

 

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

municipal terán carácter reservado, comunicaránselle á persoa aludida, que poderá 

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

casos, a devandita comisión poderá pedir informe do superior ou superiora xerárquica. 
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6. O/A reclamante poderá desistir en calquera momento da súa petición, mediante 

comunicación remitida á Oficina de Queixas e Suxestións por calquera dos medios 

admitidos para a súa presentación, incluída a súa comparecencia ante o/a 

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

desistencia. Nos supostos de desistencia, o funcionario ou funcionaria responsable da 

oficina arquivará o expediente e daralles conta á comisión e ao servizo ou unidade 

afectados pola reclamación. 

 

ARTIGO 7.  

 

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

de Suxestións e Reclamacións unha listaxe de reclamacións e suxestións, coa 

indicación do servizo ou unidade afectados, trámites realizados e solución adoptada. 

Esta listaxe remitirase detallada por áreas de goberno, para o coñecemento dos/das 

responsables da área competente. 

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

que non se resolvesen satisfactoriamente. Igualmente, estudará as queixas 

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

interesado ou interesada das súas actuacións no prazo máximo de un mes, contados 

a partir da data de rexistro. 

 

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

reclamación ou suxestión cuxa resolución non fose satisfactoria, ou que non recibise 

contestación no prazo máximo de un mes, poderá dirixirse en queixa directamente á 

Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. 

 

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

responsables do servizo ou unidade afectados pola suxestión ou reclamación. 

 

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

non vinculante, e notificaránselle ao/á reclamante. 

 

6. A Comisión, no seu informe anual, recollerá o número e tipoloxía das suxestións, 
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reclamacións e queixas presentadas, así como as deficiencias observadas no 

funcionamento dos servizos municipais, con excepción das suxestións ou 

reclamacións que non fosen admitidas polos servizos municipais. Poderá igualmente 

formular recomendacións xerais para a mellora dos servizos públicos e a atención ao 

cidadán. No informe anual nunca constarán os datos persoais das persoas 

reclamantes; deste informe daráselle conta ao Pleno de acordo co disposto neste 

regulamento, e elaborarase un resumo do informe anual, que será público. 

 

ARTIGO 8.  

 

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

Alcalde-Presidente cando existan asuntos remitidos a dita Comisión con carácter 

mensual. A notificación e restantes condicións administrativas terán o mesmo réxime 

xurídico das restantes comisións informativas conforme a normativa de referencia. 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

 

Quedan derogadas cantas Normas municipaIs, Acordos ou disposicions, 

contradigan o establecido no presente Regulamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

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

íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcurrira o prazo previsto no artigo 65.2 da 

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

 
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante un prazo de 30 

días mediante a publicación de edictos no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro 
de Edictos deste Concello, e dar audiencia aos interesados por un prazo de 30 días 
para que poidan presentarse reclamacións e suxestións. De non producirse 
alegacións, o regulamento considerarase definitivamente aprobada”. 
 
 
Aberto o turno de debate no Pleno corporativo teñen lugar as seguintes intervencións, 
que se transcriben en síntese: 
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O Sr. Alcalde defende o fondo da proposta. 
O voceiro do PSOE indica que é un punto xa debatido sobre o que non hai nada que 
dicir. 
O voceiro de UNIFOZ alégrase deste acordo que permitirá recoller as reclamacións 
dos veciños, e afirma que sobre este asunto o goberno foi dialogante. 
O voceiro do BNG manifesta a súa conformidade. 
 

Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do 
asunto, acordando aprobar por unanimidade o seguinte acordo: 
 

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

 

REGULAMENTO ORGÁNICO DA COMISIÓN ESPECIAL DE SUXERENCIAS E 

RECLAMACIÓNS DO CONCELLO DE FOZ 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A participación cidadá é un dos puntos fundamentais da política 

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

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

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

Recomendacions do Consello de Ministros do Consejo de Europa. 

 

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

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

Modernización do Goberno Local, impulsa os mecanismos de participación 

ciudadá para adaptala ás regras de actuación que se levan a cabo en Europa, tal 

e como se manifestou en repetidas ocasions polo Consello de Europa.  

 

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

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

redactouse o presente Regulamento. 
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Ao longo da historia democrática comprobouse que a participación 

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

Asociacions vecinais, deixando aparte as iniciativas individuais dos ciudadans. 

A nosa Constitución reconoce o Dereito a participar nos asuntos públicos, 

directamente ou por medio de representantes libremente elexidos en eleccions 

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

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

O presente Reglamento pretende regular a Comisión especial de 

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

X da Lei 7/1985 de 2 de abril, cando así o acordo o Pleno por mayoría absoluta 

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

conforme co establecido no arñtigo 20.1 d) da indicada lei. 

 

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

 

ARTIGO 1.  

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

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

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

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

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

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

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

o réxime de funcionamento de participación ciudadá no seu Municipio. 

 

ARTIGO 2.  

O presente Regulamento ten por obxeto garantir o exercicio dos dereitos 

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

promovendo a participación e facilitando a máis ampla información sobre a sua 

actividade a través da creación da Comisión especial de suxestións e 

reclamacións do concello de Foz. 
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ARTIGO 3.  

Os preceptos deste Regulamento aplicaránse preferentemente sempre 

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

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

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

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

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

TÍTULO I. REXIME XURÍDICO DA COMISIÓN ESPECIAL DE SUXESTIÓNS E 

RECLAMACIÓNS 

 

 

ARTIGO 4.  

 

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

Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións, integrada por representantes 

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

membros que teñan no Pleno. 

 

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

efectiva constitución responderá ás mesmas regras cás comisións informativas, 

de estudo ou proposta do Pleno. 

 

3. Correspóndelle á Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións defender 

os dereitos dos veciños e veciñas nas súas relacións coa Administración 

municipal e supervisar a actuación desta. 

 

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

a colaborar coa Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. 

 

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

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

das deficiencias observadas no funcionamento dos servizos municipais, 

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

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

grupos municipais para manifestar a súa posición. 

Non obstante, tamén poderá realizar informes extraordinarios cando a gravidade 

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

menun non foran presentados ao Pleno. 

 

ARTIGO 5. 

 

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

queixa e suxestións sobre materias de competencia municipal e sobre o 

funcionamento dos servizos. Este dereito poderá exercelo calquera persoa física 

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

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

unha resposta coherente e adecuada á suxestión ou reclamación formulada. 

Quedan excluídas deste procedemento as cuestións pendentes de resolución 

xudicial ou administrativa ata a súa resolución expresa ou presunta. 

 

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

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

electrónicas, informáticas e telemáticas para a presentación de suxestións e 

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

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

Igualmente, deberase especificar o obxecto da suxestión ou reclamación. 

 

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

de 

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

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

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

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

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

administrativa que en dereito proceda. 
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ARTIGO 6.  

 

1. A Oficina de Información e Atención ao Cidadán –adscrita á OMIC- funcionará 

como oficina receptora que rexistrará a reclamación ou suxestión, entregaralle 

copia ao/á interesado/a e rexistrará as reclamacións ou suxestións depositadas 

nas caixas do correo ou recibidas telematicamente. 

 

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

Suxestións que se responsabilizará de tramitar as suxestións e reclamacións 

presentadas polos cidadáns e cidadás en relación cos servizos prestados polo 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

que lle expuxese verbalmente o/a interesado/a, mediante diligencia de 

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

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

queixa e polo/pola responsable da oficina. 

 

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

Comisión de Suxestións e Reclamacións, remitiralle a reclamación ou suxestión 

ao servizo ou á unidade administrativa municipal correspondente para que a 

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

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

presentou a reclamación ou suxestión nun prazo non superior a un mes. 

 

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

municipal terán carácter reservado, comunicaránselle á persoa aludida, que 
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poderá pedir audiencia ante a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. 

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

superiora xerárquica. 

 

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

mediante 

comunicación remitida á Oficina de Queixas e Suxestións por calquera dos 

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

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

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

funcionaria responsable da oficina arquivará o expediente e daralles conta á 

comisión e ao servizo ou unidade afectados pola reclamación. 

 

ARTIGO 7.  

 

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

Especial de Suxestións e Reclamacións unha listaxe de reclamacións e 

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

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

o coñecemento dos/das responsables da área competente. 

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

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

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

interesado ou interesada das súas actuacións no prazo máximo de un mes, 

contados a partir da data de rexistro. 

 

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

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

recibise contestación no prazo máximo de un mes, poderá dirixirse en queixa 

directamente á Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. 

 

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

responsables do servizo ou unidade afectados pola suxestión ou reclamación. 
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5. As conclusións a que chegue a comisión revestirán a forma de informe ou 

ditame non vinculante, e notificaránselle ao/á reclamante. 

 

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

suxestións, 

reclamacións e queixas presentadas, así como as deficiencias observadas no 

funcionamento dos servizos municipais, con excepción das suxestións ou 

reclamacións que non fosen admitidas polos servizos municipais. Poderá 

igualmente formular recomendacións xerais para a mellora dos servizos 

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

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

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

anual, que será público. 

 

ARTIGO 8.  

 

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

Alcalde-Presidente cando existan asuntos remitidos a dita Comisión con 

carácter mensual. A notificación e restantes condicións administrativas terán o 

mesmo réxime xurídico das restantes comisións informativas conforme a 

normativa de referencia. 

 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

 

Quedan derogadas cantas Normas municipaIs, Acordos ou disposicions, 

contradigan o establecido no presente Regulamento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

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

íntegro no Boletín Oficial da Provincia e transcurrira o prazo previsto no artigo 
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65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, por remisión do disposto no artigo 70.2 da 

mesma. 

 
SEGUNDO.- Abrir un período de información pública durante un prazo de 

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

 
 
 

4.-APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA 
UTILIZACIÓN ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA DE XEITO TEMPORAL MEDIANTE 
TERRAZAS DE HOSTELERÍA, MÁQUINAS AUTOMÁTICAS EXPENDEDORAS E 
INSTALACIÓNS DESMONTABLES.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o día 24 de maio 
de 2012, que no seu literal indica: 
 
 “Dáse conta da Proposta de Alcaldía de data 12 de marzo de 2012, que se 
transcribe: 
 

Visto o informe da Secretaría de fecha 12 de marzo de 2012 sobre a 

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

municipal reguladora da utilización especial da vía pública de xeito temporal, mediante 

terrazas de hostelería, máquinas automáticas expendedoras e instalacións 

desmontables do concello de Foz. 

 

Visto o proxecto elaborado polos Servicios Municipales de Ordenanza 

municipal reguladora da da utilización especial da vía pública de xeito temporal, 

mediante terrazas de hostelería, máquinas automáticas expendedoras e instalacións 

desmontables do concello de Foz. 

Realizada a tramitación legalmente establecida e vista a competencia do 

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

Reguladora das Bases do Réximen Local, se propón o mismo a adopción do 

seguinte: 

 

PROPOÑO 
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PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora da 

utilización especial da vía pública de xeito temporal, mediante terrazas de hostelería, 

máquinas automáticas expendedoras e instalacións desmontables do Concello de Foz, 

segundo o literal que se transcribe. 

 

SEGUNDO. Someter dita Ordenanza municipal a información pública e 

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

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

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

presentarse reclamacions ou suxerencias no mencionado prazo, se considerará 

aprobada definitivamente sen necesidade de Acordo expreso polo Pleno. 

 

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

de documentos relacionados con este asunto. 

 

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

Abstencións: 5 (2 PSOE; 2 UNIFOZ; 1 BNG) 
 

 
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora da 

utilización especial da vía pública de xeito temporal, mediante terrazas de hostelería, 

máquinas automáticas expendedoras e instalacións desmontables do Concello de Foz, 

segundo o literal que se transcribe: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
  
 O uso especial dos espacios públicos mediante ocupación que supoñan 
aproveitamentos dalgúns particulares precisa dunha normativa que harmonice os 
intereses destas persoas cos dos demais usuarios da vía pública, e que preserve en 
todo caso o entorno onde se ubican estas ocupacións. Nace así esta Ordenanza, que 
pretende regular todas as situacións nas que se produza unha ocupación desta 
naturaza, sempre con carácter temporal, aínda que nalgúns casos a súa brevidade 
mereza un réxime específico, co que no texto da Ordenanza discrimínanse distintas 
especies de ocupacións da vía pública. A finalidade será unha normalización destes 
usos, necesarios en moitas ocacións, e a súa homoxeneización, que necesariamente 
beneficiará á comunidade, singularmente no caso das terrazas de hostelería, 
ocupación á que o texto adica gran parte dos seus artigos. 
 
 O Concello, seguindo a tendencia actual, estudiou a creación da presente 
normativa, no caso concreto das terrazas de hostelería, para unificar a imaxe exterior 
dos establecementos hosteleiros cun mobiliario que ofreza unha imaxe corporativa que 
contribúa a combater o feísmo duns elementos que forman parte do aspecto 
urbanístico de Foz. Inclúense no texto a aprobación das dimensións dos 
emprazamentos das terrazas, garantindo espacios suficientes para a movilidades dos 
transeúntes, a ordenación do mobiliario das terrazas cos materiais que o componen e 
a eliminación definitiva da publicidade nel. 
 
 A estética urbana unificada é un obxectivo que beneficiará ao propio sector 
hosteleiro, toda vez que ofrecerá no termo municipal unha estampa singular e 
harmónica, atractivo non só para os veciños do Concello, senón tamén para os 
visitantes. O turismo supón un elemento básico para a dinamización da actividade 
económica, e cada vez máis abonda o turista esixente cos distintos aspectos culturais 
e de estética urbanística. Xunto a esto, preténdese eliminar prácticas molestas, tales 
como interceptar os accesos ás vivendas nas zonas de lecer comunitarias, eliminar 
elementos accesorios dos locais de hostelería que non deben figurar no exterior, ou 
reducir o exceso de emisións acústicas, sobre todo en horarios nocturnos. En 
definitiva, preténdese fomentar a calidade de vida. 
 
 Regúlase neste texto, no seu Título I o seu obxecto e ámbito de aplicación, e a 
suxección a autorización municipal das actividades nel descritas. O Título II describe 
as características con que teñen que contar as instalacións, coas condicións técnicas 
e estéticas e as prohibicións específicas que lles corresponden.  Neste Título faise 
referencia tamén ás denominadas ocupacións extraordinarias da vía pública,  
caracterizadas pola súa brevidade temporal. O Título III ocúpase do réxime xurídico 
das autorizacións, regulando tanto o conxunto de dereitos e obrigas dos titulares das 
licenzas como o procedemento de outorgamento e os efectos das mesmas nas súas 
distintas categorías. Remata este Título cos Capítulos adicados á extinción das 
licenzas e ó seu réxime fiscal. O Título IV, regula a aplicación da presente ordenanza á 
Lei 42/2010, de 30 de decembro, pola que se modifica a Lei 28/2005, de 26 de 
decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o 
suministro, o consumo e a publicidade dos produtos do tabaco, establecendo 
especialidades en relación á instalacion de mobiliario estandarizado. O Título V e 
derradeiro, explicita o réxime sancionador aplicable ás ocupacións da vía pública. Nos 
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anexos do texto da ordenanza descríbanse tanto o logotipo municipal que deberán 
presentar as instalacións das terrazas de hostelería coma o mobiliario autorizado para 
poder ser utilizado. 
 

TÍTULO I 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

Artigo 1. Obxecto. 

 
 A presente ordenanza ten como obxecto regular o uso especial público 
mediante bens mobles ou instalacións desmontables para actividades lucrativas de 
hostelería, restauración ou prestación de servicios, xunto coas ocupacións da vía 
pública como consecuencia de actividades dos particulares autorizados diferentes das 
hosteleiras, co fin de garantir o equilibrio de intereses entre o sector hosteleiro e 
demais ocupantes e os peóns e demais usuarios da vía pública, harmonizando de 
xeito correcto estes elementos co entorno no que se ubican. 
 
 Considérase uso especial do dominio público cando concurran circunstancias 
deste carácter pola intensidade do uso calquera outra semellante, coma sucede no 
ámbito material desta ordenanza. 
 

Artigo 2. Ámbito de aplicación. 

 
 As normas deste regulamento serán de aplicación específica a: 
  

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

 
b) Máquinas expendedoras de negocios ou recreativas adosadas ás fachadas 

e caixeiros automáticos. 
 

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

 

 

Artigo 3. Definicións. 

 
1. Entenderase por ocupación de terreo demanial con terrazas as instalacións  

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

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

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

 
a) Mostradores destinados á venda de xeados, comida, refrescos ou similares, 

que non sobresaian da liña da fachada estando en comunicación directa 
coa vía pública, que permitan a expedición de consumicións ao público 
estacionado na beirarrúa. 

 
b) Taquillas expendedoras de billetes de espectáculos nas beirarrúas. 

 
c)  Aparatos de venda automática, máquinas recreativas e caixeiros nas 

beirarrúas ou adosados ás fachadas. 
 
3. Entenderase por ocupación en dominio privado as instalacións temporais en 

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

 
 

Artigo 4. Prohibicións. 

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

Artigo 5. Licenzas de ocupación. 

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

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

Artigo 7. Actividades excluídas. 

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

TÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS DAS INSTALACIÓNS 

CAPÍTULO 1. CONDICIÓNS TÉCNICAS DAS INSTALACIÓNS 

Sección 1ª: Condicións das terrazas de hostelería 

 

Artigo 8. Requisitos da ocupación das terrazas de hostelería. 

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

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

 
No obstante ao anterior, o concello mediante Resolución dictada polo Sr. 
Alcalde poderá autorizar en casos excepcionais , atendendo a razóns de 
oportunidade turística, social… a instalación de terrazas coa tipoloxía 
específica, con dimensións inferiores as contidas na presente ordenanza, 
previa solicitude e xustificación da medida excepcional, tendo en conta o 
establecido na Orde de 1 de febreiro de 2010, polo que se desenvolve o 
documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non 
discriminación para o acceso e utilización dos espazos públicos 
urbanizados. 
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b) No suposto de que as instalacións estean situadas en prazas e paseos, a 
superficie de ocupación total resultante da suma da extensión de todos os 
permisos non rebasará o 10% da superficie da praza, no caso de que sexan 
varias as licenzas. No caso de que exista un único local na praza ou paseo 
a superficie máxima que poderá ocupar será de 30 m2. O órgao 
competente municipal poderá segundo as necesidades de demanda facer 
un reparto proporcional da superficie a ocupar no caso de varias solicitudes. 
En concreto as autorizacións de terrazas en rúas peonís ou prazas 
estudiarase de xeito global tendo en conta as características que concurran 
na zona onde se ubiquen. Do proxecto de ordenación destes lugares 
darase traslado oficial ós hosteleiros interesados, de xeito que poidan 
formular as alegacións que procedan no prazo de quince días hábiles. 
Transcorrido este plazo, e resoltas as alegacións presentadas, o Concello 
resolverá a ordenación global que corresponda. 

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

da calzada sobre aparcamentos, con mesas e cadeiras, estarase as 
seguintes condicións: 

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

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

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

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

            Características da tarima en zona de aparcadoiro en batería: Na instalación de 
terrazas en zonas de calzada uso aparcamento, sobre a superficie autorizada 
colocarase unha tarima, adosada ao bordillo da beirarrúa e sen sobrepasar o 
nivel do mesmo, coas seguintes características: 
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1. Deberá estar balizada perimetralmente polos lados con paraventos 
autorizados como elementos delimitadores e de protección, ou outros 
elementos de mobiliario segundo a tipoloxía establecido nesta ordenanza, 
que serán en todo caso acordes á imagen del entorno urbano no que se 
atopan. A altura máxima do elemento de balizamento será de 1,20 metros. 

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

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

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

5. Contará con elementos captafaros ou reflectores nas esquinas. 

6. O acceso á terraza realizaráse obrigatoriamente polo acerado. 

 

d) As terrazas poderán autorizarse coas seguintes modalidades: 

 
d.1)  Adosada á fachada do edificio onde se sitúe o local de hostelería, 
quedando prohibida expresamente a instalación na liña do bordo da 
beirarrúa polos problemas de tráfico e seguridade que ocasionaría. 
 
d.2) Separada do local por unha estrada únicamente cando se sitúe en 
prazas e paseos, e sempre que exista un informe favorable da Policía    
Local en orde á preservación da seguridade vial. 

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

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

 
g) A zona ocupada pola terraza deberá manterse en permanente estado de 
limpeza. O titular da licenza responsabilizarase da limpeza da superficie 
ocupada. 
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h) En todo caso, deberán deixarse completamente libres para a súa utilización 
inmediata: 

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

2) Os accesos a garaxes. 
 
  3) As entradas a galerías visitables. 
 
  4) As bocas de rego. 
 
  5) Os hidrantes. 
 
  6) Os rexistros de sumidoiros. 
 
  7) As saídas de emerxencia. 
 
  8) As paradas de transporte regularmente establecidas. 
 
  9) Os aparatos de rexistro e control do tráfico. 
 
  10) As destinadas a operacións de carga e descarga 

  
  11) As situadas en pasos de peóns. 

 
  12) As paradas de autobuses e taxis 
 

En ningún caso poderá colocarse elemento ningún de mobiliario que dificulte a 
entrada e saída en vados permanentes de paso de vehículos, debidamente 
autorizados e sinalizados, nin poderán impedir a visibilidade das sinais de 
tráfico.  

 i) O material do mobiliario que ocupe a superficie autorizada poderá ser de 
aluminio, Madeira ou similarles en calidades. Non se poderán utilizar plásticos 
de natureza fráxil. O Concello establecerá os modelos de materiais que 
determine, coas cores autorizadas e que serán de obrigada utilización para os 
hosteleiros da zoa calificada como fachada turística e potestativa para os das 
restantes zoas. O mobiliario disporá de protección plástica ou semellante para 
evitar a xeración de ruídos no manexo. O Concello determinará tamén os 
modelos de toldos que poderán ser instalados, e neste caso tanto o voo como 
o pé de apoio deberán quedar dentro da superficie autorizada. Igualmente 
establecerase para os restantes elementos de mobiliario autorizados. 
 
Defínese como fachada turística, os establecementos hosteleiros que se 
atopen ubicados nas seguintes rúas do termo municipal de Foz, segundo plano 
adxunto á presente ordenanza –Anexo III-, que en xeral comprenden a zoa 
portuaria-praza Rosalía de Castro e a zoa da Praia da Rapadoira. En concreto: 
 

-ZONA PORTUARIA 
-PRAZA CONDE FONTAO 
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-RUA PACO MAÑÓN 
-AVDA DE RIBEIRA 
-RÚA CONSTITUCIÓN 
-PRAZA DE MONDOÑEDO 
-RÚA DO PORTO 
-RUA JESUS NAZARENO 
-PASEO DA RIBEIRA 
-RUA DO MAR 
-PRAZA ROSALÍA DE CASTRO 
-RUA ROSALÍA DE CASTRO 
-RÚA MANUEL MURGUÍA 
-RÚA TRAPERO PARDO 
-PASEO DE COLÓN 
-RÚA EMILIA PARDO BAZÁN 
-ILLA NOVA 
-REGO DE FOZ 
-AVDA. CANTÁBRICO 
-MARIÑEIRO CHILA 
-TUPIDE 

 
j) Deberánse colocar papeleiras e cinceiros suficientes na terraza para os 
usuarios da mesma. Nos establecementos hosteleiros nos que non estea 
permitido a colocación de terrazas exteriores habilitaranse os medios 
suficientes para que se poida atender a demanda dos usuarios fumadores do 
local, de acordo co establecido na Lei 28/2005, de 26 de decembro, de 
medidas sanitarias fronte ao tabaquismo e reguladora da venda, o suministro, o 
consumo e a publicidade dos produtos do tabaco. Con este fin autorizarase a 
colocación de baldas adosadas á fachada do establecemento, cinceiros de pe 
de exterior así como mesas altas sen cadeiras de máximo 50 cm de diámetro. 
 
j) A terraza en ningún caso creará problemas de accesibilidade nin entorpecerá 
actividades, entradas ou saídas dos colindantes, entre outros. 
 
k) Non permitirase ningunha clase de obras de fábrica ou albanelería sobre as 
zoas de dominio público que incumplan as prescripcións da presente 
ordenanza. Non poderán realizarse instalacións de mobiliario distintas das 
expresamente autorizadas. 
 
l)  En ningún caso poderánse instalar na via pública nin na beirarrúa, nos 
estacionamentos ou na calzada aparellos de cociña que provoquen fumes ou 
cheiros tales como barbacoas, parriñas, etc, salvo dispensa expresa da 
Alcaldía en casos excepcionais debidamente solicitados. en períodos de festas, 
que non poderá superar os 3 días. 
 
m) Prohíbese o peche lateral e da cuberta da terraza con elementos fixos, agás 
separadores, cunha altura máxima de 1,80 metros sempre e cando sexan 
diáfanos ou realizados con material transparente, e toldos móbiles. 
 
n) Queda absolutamente prohibida a instalación de billares, futbolines, 
máquinas recreativas, de azar, expendedoras de bebidas, grelladas, barras de 
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servizo, e de calquera outro tipo análogo, nas terrazas obxecto de regulación 
na presente ordenanza. 
 
o)Así mesmo queda prohibida a instalación de calquera clase de aparellos 
reprodutores de imaxe e son, así como a celebración de espectáculos ou 
actuacións musicais, agás autorización municipal expresa. 
 
p)Será obrigatorio, para poder instalar terrazas anexas a establecementos 
adicados a restaurante ou cafetería, estar en posesión da autorización turística 
autonómica que ampare tal establecemento. 

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

 

Artigo 9. Horarios. 

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

corresponda coa licenza de apertura do negocio de hostelería titular do 
permiso, de acordo coas disposicións sobre apertura e peche de 
establecementos públicos emitidos polas administracións competentes. 

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

respectiva licenza de apertura do establecemento, o titular da licenza da 
terraza terá que retirar do exterior o mobiliario. Diariamente recollerase ao 
interior do local habilitado para tal fin polo interesado. 

 
c) En ningún caso se poderá facer uso da instalación da terraza fóra do horario 

permitido, nin deixar o mobiliario constitutivo dela no exterior do recinto fóra 
dese horario. O incumprimento deste precepto, xunto coa revogación da 
licenza, poderá dar lugar á instrucción dun procedemento sancionador. 

 

Sección 2ª: Condicións comúns a tódalas instalacións 

Artigo 10. Xustificacións da denegación e revogación. 

 
 1. As solicitudes de ocupación da vía pública para as actividades 

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

 
 2. Xustificarase  a denegación do permiso cando a instalación resulte 
inaxeitada ou discordante co entorno, ou dificulte o paso de peóns. 
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 3.  O incumprimento das prescripcións contidas neste capítulo dará lugar á 
caducidade da licenza. 
 

Artigo 11. Localizacións específicas. 

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

Artigo 12. Máquinas expendedoras en fachadas e caixeiros automáticos. 

 

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

 

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

 

 

 

Artigo 13. Casetas, valados e contenedores de obras. 

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

a) Deberán estar instalados o menor tempo posible, para os efectos de non 
dificultar o uso do resto dos transeúntes, e os materiais da instalación 
deberán de estar en perfecto estado de conservación. 

 
b) No caso de ocupación de calzadas, a instalación deberá contar con todas 

as medidas de seguridade e sinalización que o Concello lle sinale, cos 
certificados da instalación que correspondan. O custo correrá por conta do 
titular da licenza. 

 
c) A instalación suxeitarase á superficie fixada na licenza e á ubicación que se 

concrete no permiso, e exclusivamente durante o tempo determinado, 
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quedando vencellada á licenza municipal. O dereito de uso da superficie 
pública caducará no caso de incumprimento de calquera das condicións. 

 
d) Os valados metálicos de naturaza provisional serán de cor branca, Do 

mesmo xeito, os valados fixos delimitadores do perímetro dunha 
construcción serán tamén de cor branca. 

 
e)  Os andamios estarán recubertos con lonas, por motivos de seguridade, 

que terán o tratamento estético uniformador que estableza a administración 
na concesión da licenza correspondente. 

 
 

Artigo 14. Respecto do arbolado. 

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

CAPÍTULO II 

PROHIBICIÓNS ESPECÍFICAS 

 
 
Artigo 15. Exceso de superficie ou mobiliario. 
 
 As instalacións temporais ás que se refire a presente ordenanza suxeirarase ás 
prescripcións establecidas en canto á súa ubicación, superficie e réxime de distancias, 
non permitíndose colocar calquera outro elemento que non sexa o mobiliario de 
hostelería expresamente autorizado. 
 

Artigo 16. Prohibición de neveiras e mostradores. 

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

recreativas ou similares. 
 

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

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

presente ordenanza 
 

Artigo 17. Mamparas ou xardiñeiras divisorias. 



 

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

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

                  

 

P
ág

in
a3

4
 

 
 Queda prohibida, con carácater xeral, a colocación de mamparas ou 
xardiñeiras divisorias, salvo razóns xustificadas que serán postas de manifesto polo 
interesado cando formule a solicitude da licenza, asi como os separadores regulados 
na presente ordenanza. No caso de que se autorizasen, deberán estar homologadas 
pola administración, xunto 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 titularles dos espazos colindantes (tanto se son locais comerciais como 
se non), que deberá achegarse ao expediente administrativo da autorización. 

 

Artigo 19. Anclaxes ou instalacións eléctricas. 

 
1. Queda prohibido fixar o mobiliario das terrazas mediante anclaxes no 

pavimento das calzadas ou beirarrúas. 
2.   Queda prohibida a instalación de iluminación artificial ou aparatos 

eléctricos nas terrazas. 
3. Queda prohibida o pintado das rúas e beirarrúas delimitando a zoa de 

terraza. 
 

Artigo 20. Música. 

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

Artigo 21. Prohibición de publicidade. 

 
 Queda prohibida a impresión de publicidade nos elementos de mobiliario das 
terrazas de hostelería, salvo o elemento aprobado pola administración. 
 
 Queda prohibida a instalación na vía pública de reclamos publicitarios coma 
pizarras, anuncios dos productos á venda e letreiros de prezos na superficie da 
beirarrúa. 
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CAPÍTULO III 

ESTÉTICA DAS TERRAZAS 

 

Artigo 22. Anagrama municipal. Tarimas. Sombrillas. 

 
 Para unificar a imaxe das terrazas de hostelería no termo municipal, será 
obligatorio no uso do mobiliario das terrazas que os seus elementos conten co 
distintivo aprobado a tal efecto polo Concello, consistente nun logotipo, e que se 
disporá nos parasoles instalados no mobiliario, segundo o establecido no anexo I 
desta Ordenanza. 
 
As tarimas: serán de instalación obligatoria en tódalas terrazas que estén situadas en 
calzadas sobre a zoa de aparcadoiro en colindancia co tráfico rodado, segundo as 
caracteristicas recollidas no artigo 8 da presente ordenanza. 
 
As sombrillas só poderán autorizarse sen anclaxes ao pavimento e co modelo 
establecido no anexo correspondente da presente ordenanza. 
 
 

 

Artigo 23. Materiais do mobiliario das terrazas. 

 
1. Os materiais do mobiliario de que se sirva para facer a ocupación, tanto das 

mesas e cadeiras como dos separadores e parasoles, serán o aluminio, 
vimbio, madeiras e 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 
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serán autorizados de xeito extraordinario e logo da valoración ponderada de todos os 
intereses concurrentes pola administración, previa presentación de proxecto que 
conterá un croquis indicativo da instalación e disposición dos elementos da ocupación. 
 
 
 
Prohíbese a instalación de equipos reproductores musicais ou visuais de calquera tipo 
conforme co establecido na legislación de contaminación acústica así como as 
ordeanzas municipais específicas, salvo as autorización específicas as que se fixo 
referencia en preceptos anteriores. 
 
 

 

 
 

 

CAPÍTULO  IV 

OCUPACIÓNS EXTRAORDINAARIAS DA VÍA PÚBLICA 

 

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

 
1. Nos casos que se pretenda unha ocupación da vía pública, en calquera 

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

 
2. Suxeitaranse ás condicións deste Capítulo as ocupacións de vía pública 

con elementos desmontables ou unicamente personais para a actividade de 
reparto de publicidade ou semellantes. Para realizar nas ditas actividades 
precisarase unha autorización previa. 

 
3. As ocupacións extraordinarias definidas no artigo anterior deberán  

realizarse no menor tempo posible, deixando posteriormente o espacio 
ocupado no mesmo estado no que se atopaba antes do acto.   

 
4. As ocupacións definidas neste artigo determinarán as obrigas económicas 

definidas na ordenanza fiscal correspondente para os titulares das licenzas. 
 
 

Artigo 26. Ocupación da vía pública con elementos de tráfico mercantil. 
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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 destas licenzas suceitaranse ao conxunto de dereitos e obrigas 
que este texto sinala para os ocupantes do demanio coa colocación das 
terrazas de hostelería, sendo de aplicación o seu réxime xurídico. 

 
2. As ocupacións definidas neste artigo determinarán as obrigas económicas 

definidas na ordenanza fiscal correspondente para os titulares das licenzas. 
 

 
 

 

TÍTULO III 

RÉXIME XURÍDICO DAS AUTORIZACIÓNS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

Artigo 27. Titularidade das licenzas. 

 
1. As licenzas obxecto da regulación desta ordenanza outorgaranse deixando 

a salvo o dereito de propiedade, e sen prexuízo de terceiro. 
 

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

 
3. No caso do pasamento do titular, subrogaranse na licenza os herdeiros, 

sempre que se manteña  a licenza para a actividade do establecemento e 
a terraza. A subrogación deberá ser solicitada, e o interesado achegará a 
documentación que acredite a súa condición de herdeiro e xustificar o 
cambio de titularidade da licenza  para a actividade do establecemento 
anexo á terraza. 

 
4. Queda prohibido o arrendamento ou subarrendamento da licenza de 

ocupación da vía pública para actividades de hostelería, así como a súa 
cesión directa ou indirecta, total ou parcial. 

 

Artigo 28. Suxeición do titular as obrigas. 

 
 O titular da licenza quedará obrigado diante da administración municipal a 
cumplir as obrigas que se deriven do seu outorgamento. O incumplimento das 
condicións fixadas implicará a caducidade das concesións. 
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Artigo 29. Garantías. 

 
1. Facultativamente, cando a administración así o considere, para otorgar 

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

 
2. A garantía constituirase con carácter previo a que se dicte a resolución 

que outorgue a licenza, e a falta de constitución representará, en todo 
caso, unha causa de caducidade da autorización. 

 
3. Cando rematen os efectos do permiso, a garantía restituirase ao 

interesado, previo informe favorable dos servicios municipais. 
 

CAPÍTULO II 

DEREITOS E OBRIGAS DOS TITULARES DAS LICENZAS 

 

Artigo 30.  Exercicio de actividades propias. 

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

Artigo 31. Adecuación do espacio ocupado. 

 
1. Corresponderá ao titular da licenza a instalación dos elementos para 

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

 
2. No caso de precisalo, corresponderá ao titular da licenza a subscripción 

dos correpondentes contratos de subministración de servicios ante as 
compañías subministradoras dos servicios de auga ou enerxía eléctrica. 
Estas empresas terán que acreditar que o titular disponía da 
correspondente licenza municipal para poder prestar o subministro. As 
conduccións de servicios, cando estean xustificados, precisarán a 
autorización previa do Concello, realizaranse fomentando a máxima 
seguridade da instalación, e de acordo coas instruccións dos servicios 
técnicos. 
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Artigo 32. Limpeza, seguridade e ornato. 

 
1. Será obriga dos titulares das licenzas de terrazas a de mantelas nas 

debidas condicións de limpeza, seguridade e ornato. Para estes efectos, 
será requisito indispensable para o titular da instalación dispoñer dos 
correspondentes elementos de recollida e almacenamento dos residuos 
que poidan luxar o espacio público. 

 
2. Non se permitirá almacenar ou apilar productos ou materiais xunto ás 

terrazas, así como residuos propios das instalacións, tanto por razóns 
estéticas como de higiene. 

 
3. Con carácter xeral non se permitirá o acopio do mobiliario de terraza na vía 

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

 
4. Cando estea o mobiliario da terraza acopiado na vía pública no caso 

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

 

Artigo 33. Responsabilidade por danos a bens públicos. 

 
  Unha vez extinguida a autorización, os titulares das licenzas reguladas nesta 

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

 

Artigo 34. Responsabilidade por danos a persoas  ou cousas. 

 
 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. 

 



 

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

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

                  

 

P
ág

in
a4

0
 

1. Os titulares das licenzas serán responsables do mantemento e 
conservación axeitados das súas instalacións. 
 
 2.  Os titulares das licenzas deberán facer o pagamento das exaccións fiscais 
que correspondan polas actividades descritas neste regulamentoe de conformidade 
coas ordenanzas fiscais que sexan de aplicación. 
 

Artigo 36. Documento acreditativo do permiso. 

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

Artigo 37. Suxeición á normativa aplicable. 

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

CAPÍTULO III 

PROCEDEMENTO DE OUTORGAMENTO DAS AUTORIZACIÓNS 

Sección  1ª: Réxime xurídico 

Artigo 38. Procedementos aplicables. 

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

Artigo 39.  Recursos. 

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

Sección 2ª: Procedementos de outorgamento de autorización de ocupación da 
vía pública con terrazas de hostelería, e efectos. 

Artigo 40.  Solicitude. 

 
A solicitude dos interesados presentarase no Rexistro de entrada municipal, ou a 
través de calquera dos medios recoñecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de 
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novembro, entre o 1 de decembro do ano anterior á instalación e o 31 de xaneiro do 
ano de instalación, 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 II da 
presente Ordenanza. 

 
 b) A licenza de actividade a funcionamento do establecemento. 
 
 c) Un plano a escala axeitada da terraza, ou croquis de situación, onde se 

coloquen os elementos do mobiliario, e se especifique o seu número e 
situación. Neste documento sinalaranse o número de metros cadrados que se 
pretenden ocupar. 

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

 
 e) Nocaso de que o emprazamento proposto sexa de dominio privado, unha 

autorización escrita do propietario acreditado desta superficie. 
 
 f) Se  emprazamento solicitado excede da anchura da fachada do local de 

hostelería e invade as frontes dos locais de hostelería ou espazos limítrofes, 
unha autorización dos titulares dos espazos privados invadidos. 

 
g) Certificado de tesourería municipal de atoparse ao corrente das obrigas 

tributarias municipais. 
 
h) Xustificante do seguro de responsabilidade civil polos posibles danos 

sofridos polos ocupantes das terrazas, viandantes, via pública e mobiliario 
urbano por un importe mínimo de 300.000,00 euros. 

 
i) Datos catastrais do establecemento. 

 
j) Xustificante de abono da taxa correspondente baixo réxime de 

autoliquidación ou certificado de exención ou bonificación se cabe. 
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Artigo 41. Resolución. 

 
1. A resolución que poña fin ao procedemento terase que dictar e notificar no 

prazo de dous meses, contados dende a data da presentación da solicitude 
no rexistro do Concello. Non poderá realizarse a instalación en tanto non se 
conceda a licenza. 

 
2. Sen prexuízo da obriga de resolver, a falta de contestación no prazo 

establecido no apartado anterior, considerarase desestimación presunta 
para os efectos de interponer os correspondentes recursos. 

Artigo 42.  Vixencia. 

 
1. As licenzas outorgaranse por anos naturais e entenderanse tácitamente 

prorrogadas durante os anos seguintes aos da súa concesión cando nin o 
Concello nin o interesado comuniquen por escrito a súa vontade contraria 
á prórroga antes do día 15 de decembro de cada ano, previo abono da 
taxa correspondente neste suposto. 

 
2. O disposto no apartado anterior non impedirá a facultade da 

administración de resolver ou revogar a licenza, ou a caducidade da 
mesma, de acordo co disposto nesta Ordenanza. 

 
3. O feito de ter sido titular dunha licenza en situacións anteriores non xera 

para o interesado dereito ningún en posteriores peticións. 
 

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

 
5. No suposto de que o titular da licenza pretenda modificar as características 

físicas autorizadas, tanto na superficie ocupada como na cantidade de 
mobiliario utilizado, deberá solicitalo no rexistro xeral do Concello ou nos 
demáis rexistros autorizados, sempre que cumpra as previsións do artigo 
40 deste Regulamento. 

 

Sección 3ª: Procedemento de outorgamento  da autorización de ocupación da 
vía pública coa colocación de máquinas automáticas expendedoras ou caixeiros 
automáticos. 

Artigo 43. Solicitude. 

 
  A solicitude de outorgamento da licenza para o uso especial da vía 
pública derivado de actividades que implican unha intensidade de uso superior á 
considerada normal referente á instalación nun local de máquinas expendedoras ou 
caixeiros automáticos adosados ás fachadas, deberá presentala o interesado no 
rexistro xeral do Concello ou a través de calquera dos medios recoñecidos no artigo 
38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro, xunto coa seguinte documentación: 
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a) A licenza de actividade e funcionamento do establecemento. 
 
b) Un plano a escala ou croquis da situación, onde se indique a ubicación 
da máquina expendedora ou caixeiro automático. 
 
c) Unha memoria explicativa na que se indique a natureza da maquinaria e 
a necesidade da súa colocación, así como a previsión da intensidade de uso 
que vai provocar na vía pública. 
 
d) Certificado de tesourería municipal de atoparse ao corrente das obrigas 
tributarias municipais. 
 
e) Xustificante de abono da taxa correspondente baixo réxime de 
autoliquidación ou certificado de exención ou bonificación se cabe. 
 

Artigo 44. Resolución e vixencia. 

 
         1.- Para os efectos da resolución que poña fin ao procedemento ou da falta dela, 
será de aplicación o previsto no artigo 41 desta Ordenanza. 
 
         2.- As licenzas reguladas nesta sección outorgaranse por anos naturais, 
podendo ser tácitamente prorrogadas durante os anos seguintes aos da súa concesión 
nos termos previstos no artigo 42.1 deste texto. Isto non impedirá a facultade da 
administración de resolver ou revogar a licenza. A falta de pagamento da taxa 
establecida pola ocupación da vía pública será causa de resolución da licenza. 
 

Sección 4ª: Procedemento de outorgamento da autorización de ocupación da vía 
pública coa instalación de casetas ou contenedores de obra. 

Artigo 45. Solicitude. 

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

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

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

 
c) Memoria explicativa das circunstancias que estime xustificativas da 

ocupación solicitada, con indicación da superficie e o tempo que se 
prevé que dure a instalación. 

 
d) Certificado de tesourería municipal de atoparse ao corrente das 

obrigas tributarias municipais. 
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e) Xustificante de abono da taxa correspondente baixo réxime de 

autoliquidación ou certificado de exención ou bonificación se cabe. 
 

Artigo 46. Resolución e vixencia. 

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

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

 
3.- Cando rematen os efectos da autorización, o interesado deberá repoñer 
a vía pública ao estado originario previo á súa ocupación. Serán da súa 
responsabilidade os danos que se causen nos bens públicos, tanto como 
consecuencia das operacións de montaxe e desmontaxe como durante o 
tempo da instalación. 
 
4.- A administración terá a facultade de resolver ou revogar a licenza por 
causas sobrevidas. Tamén a revogará por incumprimentos da normativa 
municipal reguladora destas actividades, singularmente as ordenanzas de 
limpeza e de obras e servicios na vía pública. 

 

Sección 5ª: Procedemento de outorgamento da autorización das ocupacións 
extraordinarias da vía pública. 

Artigo 47. Solicitude. 

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

a) Croquis da superficie que se pretende ocupar, coa ubicación exacta 
da instalación ou colocación dos elementos personais que se 
pretendan ubicar. 

 
b) Memoria explicativa das circunstancias que estime xustificativas da 

ocupación solicitada, con indicación da superficie e o tempo que 
prevé que dure a instalación. 

 
c) Certificado de tesourería municipal de atoparse ao corrente das 

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

Artigo 48. Resolución e vixencia. 

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

CAPÍTULO IV 

EXTINCIÓN DAS LICENZAS 

Artigo 49. Formas de extinción. 

 
 A licenza quedará extinguida nos seguintes casos: 
 

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

Artigo 50. Caducidade. 

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

a) Por falta de uso da licenza durante un prazo dun ano. 
b) Polo transcurso do prazo polo que foi concedida. 
c) Por non manter en correcto estado o solo público onde se 

sitúen. 
d) Por adicar o local a fins distintos dos declarados polo titular. 
e) Pola falta de pagamento das taxas derivadas do uso especial 

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

licenza. 

Artigo 51. Resolución e revocación da licenza. 

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

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

a) Para facilitar datos falsos ou incompletos para conseguir o permiso. 
b) Destinar a licenza a un uso diferente do que constitúe o seu obxecto. 
c) Non realizar as obras que, de ser o caso, poida ordenar o Concello. 
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Artigo 52.  Efectos da extinción. 

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

CAPÍTULO V 

RÉXIME FISCAL DAS LICENZAS 

Artigo 53. Suxeición ás ordenanzas fiscais. 

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

TÍTULO IV 

RÉXIME SANCIONADOR 

CAPÍTULO  I. 

INFRACCIÓNS 

Artigo 54. Infraccións. 

 
1. Serán infraccións ao disposto nesta Ordenanza as accións ou omisións 

contrarias ás súas disposicións. 
 
 2.      As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves. 

Artigo 55. Infracións leves. 

 
Cualifícanse como infraccións leves as seguintes: 
 

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

 
b) O deterioro leve dos elementos do mobiliario urbano anexos á superficie 

ocupada por calquera das actividades reguladas neste texto como 
consecuencia do ejercicio permitido na licenza, e sen prexuízo da 
reposición dos danos á súa conta. 

 
c) A falta de conservación dos espacios exteriores ocupados ou o deterioro 

leve do mobiliario da terraza. 
 

d) A ocupación de máis superficie da autorizada en menos do 20%. 
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e) Calquera acción ou omisión contraria ás disposicións desta Ordenanza non 

expresamente cualificada como grave ou moi grave. 
 

Artigo 56. Infraccións graves. 

 
Cualifícanse como infraccións graves as seguintes: 
 

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

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

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

autorizada. 
 

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

 
e) O uso indebido da licenza concedida. 

 
f) O deterioro grave dos elementos do mobiliario e ornamentos anexos ou 

colindantes coa superficie ocupada, que se produza como consecuencia da 
actividade obxecto da licenza, e sen prexuízo da reposición dos danos á 
súa costa. 

 
g) No suposto de terrazas de hostelería, a colocación de envases ou calquera 

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

 
h) No suposto de terrazas de hostelería, o acopio do mobiliario da terraza 

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

 
i) A instalación de elementos de mobiliario non autorizados nin conforme ás 

condicións establecidas no presente regulamento. 
 

j) A reiteración por dúas veces na comisión de faltas leves no prazo de dous 
anos. A estes efectos enténdese cometida a falta cando estea rematado o 
expediente sancionador na vía administrativa, con independencia do 
recurso contencioso-administrativo que poida interpoñerse contra a 
resolución sancionadora. 
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Artigo 57. Infraccións moi graves. 

 
Cualifícanse como infraccións moi graves as seguintes: 
 

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

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

licenza. 
 

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

 
d) A reiteración por dúas veces na comisión de faltas graves no prazo de dous 

anos. A estes efectos enténdese cometida a falta cando estea rematado o 
expediente sancionador na vía administrativa, con independencia do 
recurso contencioso-administrativo que poida interpoñerse contra a 
resolución sancionadora. 

 
e) A intalación de calquera medio de ocupación da vía publica, xa sexa por 

terrazas de hostelería, de máquinas automáticas expendedoras ou 
instalacións desmontables ou calquera outra debidamente autorizada sen 
ter previamente aboada por réxime de autoliquidación a correspondente 
taxa. 

CAPÍTULO II 

SANCIÓNS 

Artigo 58. Sancións. 

 
1. A comisión dunha infracción administrativa das tipificadas no capítulo 

anterior determinará, logo da instrucción do correspondente procedemento 
sancionador, de acordo coa normativa sobre o procedemento administrativo 
común, a imposición das sancións sinaladas neste artigo. Os límites das 
sancións ordenaranse consonte ao establecido na Lei 57/03, de medidas 
para a modernización do goberno local. 

 
2. As infraccións leves serán sancionadas con multa de contía variable dende 

100 euros ata 300 euros. 
 

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

 
4. As infraccións moi graves implicarán a revocación da licenza, no caso de 

que estivese concedida, e multa dende 1001 euros ata 2000 euros. O 
responsable quedará inhabilitado para obter sucesivas autorizacións, polo 
prazo mínimo de dous anos e máximo de cinco. 

 
5. En ningún caso a sanción será inferior ao beneficio económico que a 

infracción supoña para o infractor. 
 

Artigo 59. Legalización de actuacións. 

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

Artigo 60. Gradación das sancións. 

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

Artigo 61. Competencia para impoñer as sancións. 

 
 1. O alcalde do Concello, ou ben o concelleiro que teña delegadas as funcións, 
será competente para impoñer as sancións cando procedan, logo da instrucción do 
correspondente expediente sancionador. 
 
 2. Será competencia do alcalde, ou do concelleiro en quen delegue, garantir o 
exacto cumprimento das normas contidas nesta Ordenanza, a través dos servicios 
administrativos aos que se lle encomenden estas funcións e co auxilio da Policía 
Local. 
 

CAPÍTULO III 

DEFENSA DOS CONSUMIDORES 

 

Artigo 62. Suxeición á normativa de consumo, follas de reclamacións e lista de 
prezos. 
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1. Nas licenzas que teñan por obxecto a ocupación da vía pública con terrazas 
de hostelería, a natureza desta actividade implicará que xunto coas 
prescripcións propias desta Ordenanza sobre o réxime sancionador, serán 
de aplicación tamén a normativa reguladora das infraccións e sancións en 
materia de defensa de consumidores e usuarios, xunta coa suxeición ao 
protocolo de mediación en consumo establecido no Concello que será 
xestionado pola OMIC. 

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

 
3. Os titulares das licenzas deberán expoñer ao público, en lugar visible, a 

lista de prezos e o documento mediante o que se outorga a licenza 
municipal. 

 
4. Os titulares das licenzas deberán ter a disposición dos axentes da 

autoridade a licenza de ocupación da vía pública e o justificante de 
aboamento da taxa correspondente, co fin de poder comprobar a 
correspondencia entre a superficie autorizada e a realmente ocupada. 

 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS 

 
 Primeira. Facúltase ao alcalde para actualizar por resolución motivada as 
contías económicas das sancións reflejadas no artigo 58 desta Ordenanza, debendo 
este acto ser obxecto de publicidade oficial. 
 
 Segunda. Nos aspectos non previstos no presente texto, será de aplicación a 
lexislación sectorial que corresponda, co seguimento dos procedementos 
administrativos instruídos pola administración competente. 
 

DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS 

 
 Primeira. As terrazas que se atopen autorizadas no momento da entrada en 
vigor desta Ordenanza poderán manterse nas mesmas condicións, se teñen licenza 
concedida, sempre que axusten a súa ocupación ós criterios técnicos e estéticos da 
nova normativa no caso dos establecementos incluídos na fachada turística delimitada 
na presente ordenanza, de xeito que o día 1 de xullo de 2012 todas as ocupacións de 
vía pública dentro do termo municipal nesa zoa estean axustadas ao conxunto de 
obrigas da presente Ordenanza, tanto ás de tipo técnico e físico como estético. Os 
restantes establecementos hosteleiros non incluídos na denominada fachada turística 
adaptarán as terrazas conforme se solicite autorización para novas instalacións ou 
ampliación de mobiliario ou número do existente, que xa serán instalados conforme ás 
prescripcións da presente 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 nel referidas, de 
xeito que o día 1 de xullo de 2012 todas as ocupacións de vía pública dentro do termo 
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municipal estean axustadas ao conxunto de obrigas da presente Ordenanza, tanto ás 
de tipo técnico e físico como estético. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

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

 

ANEXOS 

ANEXO I 

 
 Para os efectos de unificar a imaxe das terrazas de hostelería no termo 
municipal, e para distinguilas cun identificativo propio, de conformidade co disposto 
nesta Ordenanza, disponse cal será o logotipo municipal de obrigada estampación nos 
parasoles instalados entre o mobiliario das terrazas, en número de dúas estampacións 
en lados opostos, e que corresponde co empregado polo Concello como marca das 
súas iniciativas turísticas, que é o seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

QQuueerroo  FFoozz  
 

QQuueerroo  FFoozz  
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O rectángulo que constitúe o logotipo referenciado terá unhas dimensións mínimas de 
12x28 cm. A cor da estampación será a de fondo verde ou burdeos con letras brancas 
na que se recollerá coa tipografía indicada a lenda anterior. 
 

ANEXO II 

 
 Os elementos de mobiliario das terrazas de hostelería contarán con materiais 
de calidade, tales como aluminio, vimbio, madeira, tea ou semellantes. Aprobáse 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 que sexa máis axeitado para uso nas 
praias ou xardíns, fráxil ou de escasa calidade. 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 
neste anexo. 
 

Modelos de cadeiras autorizados. 

 
a) Cadeira de armazón con tubo de aluminio anonizado de 28x2 mm e 

ovalado de 38x17 mm. O asento e o respaldo constan de médula sintética 
tecida a man e reforzada con fio de aceiro. Apilable. Cores autorizadas: 
beige, verde, granate, ou madeira natural. 

 
b) Cadeira con armazón de tubo de aluminio anonizado de 1,8 mm oval, con 

asento e respaldo de madeira natural ou médula sintética reforzada. 
Apilable. Cores autorizadas: beige, verde, granate, ou madeira natural. 

 
c) Taburete alto de aluminio anonizado de 1,8 mm, con asento e respaldo de 

médula sintética tecida a man e reforzada con fio de aceiro. Cores 
autorizadas: beige, verde, granate, ou madeira natural. 

 

Modelos de mesas autorizados. 

 
a) Mesa de armazón de aluminio anonizado apilable de tres pés, redonda, con 

60x60 cm de diámetro e taboleiro de aceiro inoxidable adamascado 
repulsado. 

 
b) Mesa de armazón de aluminio anonizado apilable de catro pés, cadrada, de 

70x70 cm, con taboleiro de aceiro inoxidable adamascado repulsado. 
 

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

 
 

Modelos de separadores autorizados. 
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No suposto de que expresamente se permita o uso de separadores dentro das 
condicións da licenza terán que instalarse os seguintes: 
 
a) Separadores vexetais con maceteiros de materiais de boa calidade e 

suficente estabilidade. 
 
b) Separadores de madeira ou vimbo, dunha única cor, elixida entre o verde, 

ou madeira natural, co pé de aluminio ou aceiro. 
 

Modelo de parasol e toldos autorizado. 

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

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

Os toldos serán de material textil ignífugo de color verde ou crema claro. 

Os toldos non poderán conter publicidade excepto o logotipo ou o nome 
comercial do establecemento, situándose éste, como máximo, unha vez cada 
dous metros, e nunha superficie non superior a 10 x 50 cm. 

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 establecmento, se esixirá a autorización expresa 
dos veciños de dita planta. 

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

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

 
PLANO INDICATIVO DA UBICACIÓN DA FACHADA TURÍSTICA 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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SEGUNDO. Someter dita Ordenanza municipal a información pública e 

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

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

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

presentarse reclamacions ou suxerencias no mencionado prazo, se considerará 

aprobada definitivamente sen necesidade de Acordo expreso polo Pleno. 

 

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

de documentos relacionados con este asunto”. 

 

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

transcriben en síntese: 

O Sr. Rivera manifesta primeiramente unha cuestión de orde indicando que o 

ditamen da comisión informativa foi deixar encima da mesa e sen embargo se inclúe 

na orde do día do pleno. Indícase ao respecto que o sentido do voto do partido 

socialista na comisión informativa foi abstención e polo tanto o expediente resultou 

ditaminado favorablemente e é apto para incluirse na orde do día do pleno. 

O Sr. Alcalde defende o fondo da proposta de alcaldía 

O Sr. Rivera indica que cando o PSOE dice algo é responsable do que dí. 

Pregunta cantas firmas trouxo ACIA decindo que os comerciantes estaban conformes 

coa ordenanza, pero non o dicen porque non o están e afirma que os concellos que se 

utilizaron de referente para elaborar esta ordenanza non son iguais a Foz. Os técnicos 

traballaronna ben e é unha ordenanza de futuro pero hai que estudala ben e que se 

fale cos hosteleiros que son os implicados no tema. Hai que levalo de forma tranquila 

e tela lista en decembro e non para este ano. Propón que se quede encima da mesa 

para que se estude e se analice mellor. 

O voceiro de UNIFOZ, indica que dende o verano pasado houbo tempo a 

traela. Afirma que é certo que esta ordenanza a tivemos os grupos hai un mes e non 

se aportou ningunha sugerencia pero eso non obsta a que se esté de acordo. O texto 

actual é dictatorial e pretende que se reelabore consultando aos hosteleiros para que 

poidan decir a súa opinión. Hai que mellorar a imaxe de Foz pero hai que facela en 

todo e amosa unha foto dun cartel electoral do PP nas últimas eleccións. Non está de 

acordo en que todas as terrazas digan quero Foz. 
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 O voceiro do BNG indica que lle parece precipitada anque entende que se 

pretendera aprobala antes do verán pero non está consensuado coa oposición e 

debería de estalo. É unha ordenanza moi preceptiva que ao mesmo tempo da marxe 

ao Alcalde e vai ligada a unha taxa que non é legal a súa modificación. 

O Sr. Alcalde responde indicando que é unha ordenanza interesante, que sobre 

a imaxe non se poden quedar en pequeneces. Non hai ningunha notificación de que 

non están de acordo os hosteleiros co establecido nela e coa imaxe que da de Foz. 

Sobre a ordenanza fiscal a que fai referencia o BNG indica que é un reparo de 

intervención, que non significa que non sexa legal. 

O voceiro do PSOE indica que sobre o orzamento se reuniron en varias 

ocasións pero desta ordenanza non se falou. Sobre a expresión “salvo excepcións que 

serán resoltas polo Alcalde” non debería de recollerse e mantén que é prudente 

deixala encima da mesa. 

O voceiro de UNIFOZ parécelle máis axeitado modificar a ordenanza anterior e 

regular as tarimas. O importante é que se amplien as zonas para instalar as terrazas e 

é bo traballar na ordenanza pero tamén en dotar a Foz de espazos máis amplos. 

O voceiro do BNG indica que sobre o logo “Quero Foz” non houbo consulta ao 

respecto, porque xa se viña usando. A ordenanza anterior non se cumplía e eso 

reflexa irresponsabiliade, caos e anarquía do goberno municipal, e provocaba agravios 

comparativos entre hosteleiros. Esta é unha ordenanza restrictiva e puidose regular 

mellorando a ordenanza anterior. 

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

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

 
- Votos a favor: 7 (4, PSOE; 3, UNIFOZ) 
- Votos en contra: 5 ( PP ) 
- Abstencións: 1 (BNG) 

 
 

5.-APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL 
REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO 
LOCAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS 
ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE LUCRATIVA.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Contas, Economía e Facenda en sesión celebrada o día 24 de maio de 
2012, que no seu literal indica: 
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“Dáse conta da Proposta de Alcaldía de data 16 de maio de 2012, que se 
transcribe: 
 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de 
Economía, Facenda e Especial de Contas a modificación da Ordenanza Fiscal 
reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, 
cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa, 
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. 

 
As modificacións a introducir, xa expostas na providencia de alcaldía de 15 de 

maio que inicia o expediente, teñen a súa orixe na tramitación ao mesmo tempo que a 
presente da ordenanza municipal reguladora da utilización especial da vía pública de 
xeito temporal, mediante terrazas de hostalería, máquinas automáticas expendedoras 
e instalacións desmontables, o que obriga a suprimir certas mencións da ordenanza 
fiscal que agora se recollen nesta e tamén, na medida en que se busca unificar a 
imaxe das terrazas de hostalería no termo municipal, o que pode supor unha inversión 
importante para os hostaleiros, recoller unha bonificación que poida paliar en parte 
esta circunstancia nestes momentos de crise. Finalmente recóllense tamén as 
adaptacións necesarias para que a taxa se poda recadar mediante o sistema de 
autoliquidación. 
 

En consecuencia, despois de examinar o expediente tramitado para a 

modificación da citada ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de 

terreos de uso público local con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros 

elementos análogos con finalidade lucrativa, e tendo en conta ademais os 

seguintes fundamentos xurídicos: 

 

- Os apartados a) e b) do artigo 4.1 e o artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, que atribúen aos Municipios a 

potestade regulamentaria, tributaria e financeira. 

- Os artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, 

nos que se regula o procedemento para a imposición, ordenación e modificación 

dos tributos locais a través das correspondentes ordenanzas fiscais. 

- O artigo 22.2,e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de 

Réxime Local, que asigna ao Concello Pleno competencia para a determinación 

dos recursos propios de carácter tributario. 

- Os artigos 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 

onde se regula o réxime xurídico das taxas das Entidades Locais. 
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En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva a seguinte proposta: 

Primeiro. - Aprobar con carácter provisional a modificación da ordenanza 
fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, 
cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa, 
quedando redactados os artigos modificados do teor que se transcribe 

 
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. 
 

Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 
asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado: 
 
 Votos a favor: 3 (PP)  
 Votos en contra: 1 (BNG) 

Abstencións: 4 ( 2, PSOE; 2 UNIFOZ) 
 
Primeiro. - Aprobar con carácter provisional a modificación da ordenanza fiscal 

reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras, 
tribunas, taboados e outros elementos análogos con finalidade lucrativa, quedando 
redactados os artigos modificados do seguinte teor: 
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE 

TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, 

TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDADE 

LUCRATIVA 

 

Artigo 3º.- Contía 
 
1. A contía da taxa regulada nesta Ordenanza, será a fixada nas tarifas contidas no 
apartado seguinte, atendendo á superficie ocupada polos aproveitamentos, expresada 
en m2. 
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2. As tarifas da taxa serán as seguintes: 
 

 2,79 euros por metro cadrado e mes 
 
3. Se o número de m2. do aproveitamento non fose enteiro, redondearase por exceso 
para obter a superficie ocupada. 
 
4. Se como consecuencia da colocación de toldos, marquesiñas, separadores, se 
delimita unha superficie maior á ocupada por mesas e cadeiras, tomarase aquela 
como base de cálculo. 
 
Artigo 4º.- Normas de xestión 
 
1. De acordo co establecido no artigo 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais, as taxas recollidas na presente ordenanza esixiranse en réxime de 
autoliquidación, segundo os modelos normalizados que se aproben co gallo da 
entrada en vigor da mesma. 

2. As autoliquidacións presentadas polo contribuínte, aos efectos desta Ordenanza, 
están sometidas a comprobación administrativa e terán a consideración de 
liquidación provisional. Finalizada a actividade municipal de comprobación e unha 
vez ditada a Resolución que proceda no seu caso sobre a autorización, 
practicarase se é o caso, a liquidación definitiva correspondente, que será 
notificada ao suxeito pasivo. Os servizos técnicos municipais poderán comprobar e 
investigar as declaracións formuladas polos interesados, concedéndose as 
autorizacións de non encontrárense diferenzas coas peticións de licencias; se se 
desen diferenzas, notificaranse as mesmas ós interesados e xiraranse, no seu 
caso, as liquidacións complementarias que procedan, concedéndose as 
autorizacións unha vez subsanadas as diferenzas polos interesados e, no seu 
caso, realizados os ingresos complementarios que procedan. 

3. As restantes normas de xestión vinculadas ao cobro da presente taxa remítese a 
presente ordenanza ao establecido na Ordenanza municipal reguladora da 
utilización especial da vía publica de xeito temporal mediante terrazas de 
hostalería, máquinas automáticas expendedoras e instalacións desmontables. 

4. En caso de seren denegadas as autorizacións, os interesados poderán solicitar a 
este concello a devolución do importe ingresado. 

 
Artigo 5º.- Obriga de pagamento 
 
1. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza, nace: 
 

a) Tratándose de concesións de novos aproveitamentos na vía pública, no 
momento de solicitar a correspondente licenza. 

b) Tratándose de concesións de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, o 
día primeiro de cada un dos períodos naturais de tempo sinalados nas Tarifas. 

 
2. O pagamento da taxa realizarase: 
 

a) Tratándose de concesións de novos aproveitamentos, por ingreso directo no 
Servizo de recadación municipal ou entidade colaboradora na recadación, 
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sempre antes de obter a correspondente licenza, de acordo co recollido no 
artigo 4 da ordenanza. 

b) Tratándose de concesións de aproveitamentos xa autorizados e prorrogados, 
unha vez incluídas nos padróns ou matrículas desta taxa, por anos naturais, 
nas oficinas da Recadación Municipal ou entidade colaboradora na recadación, 
desde o día 15 do mes de xaneiro ata o día 16 do mes de marzo. 

 
Artigo 6º.- Bonificacións. 
 
1.- Gozarán dunha bonificación do 100% da taxa durante un período de tres meses, e 
por unha única vez, os establecementos hostaleiros que adecúen as terrazas aos 
modelos desenvoltos na Ordenanza municipal reguladora da utilización especial da vía 
publica de xeito temporal mediante terrazas de hostalería, máquinas automáticas 
expendedoras e instalacións desmontables, en canto a mobiliario conforme aos 
anexos aprobados. 
 
Terá efecto e comezará a contar a bonificación dende a data de acreditación por parte 
dos servizos municipais, de oficio ou a instancia do interesado, da adaptación á 
normativa reguladora contida na ordenanza.  
 
2.- Nas restantes normas de xestión da bonificación regulada estarase ao establecido 
no Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 

 
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”. 
 
Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se transcriben en 
síntese: 
 
O Sr. Alcalde defende o fondo da proposta. 
 
Tendo en conta o acordo do punto anterior de deixar encima da mesa a ordenanza 
xeral vincúlanse ambos acordos e proponse deixar encima da mesa a modificación da 
ordenanza fiscal que se somete neste momento a votación. 
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Unha vez rematado o turno de debate, acordase deixar o expediente enriba 

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

 
- Votos a favor: 7 (4, PSOE; 3, UNIFOZ) 
- Votos en contra: 5 ( PP ) 
- Abstencións: 1 (BNG) 

 
 

6.-APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA 
DAS AXUDAS A FAMILIAS DO CONCELLO DE FOZ CON ESCASOS RECURSOS.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Asuntos Preparatorios de Pleno en sesión celebrada o día 24 de maio 
de 2012, que no seu literal indica: 

 
“Dáse conta da Proposta de Alcaldía de data 21 de maio de 2012, que se 

transcribe: 
 

Visto o informe da Secretaría de fecha 14 de maio de 2012 sobre a Lexislación 

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

reguladora das axudas a familias con escasos recursos do concello de Foz. 

 

Visto o proxecto elaborado polos Servicios Municipales de Ordenanza 

municipal reguladora da Ordenanza municipal reguladora das axudas a familias con 

escasos recursos do concello de Foz. 

Realizada a tramitación legalmente establecida e vista a competencia do Pleno, 

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

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

 

PROPOÑO 

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora das 

axudas a familias con escasos recursos do concello de Foz segundo o literal contido 

en anexo ao presente dictame. 

 
SEGUNDO. Someter dita Ordenanza municipal a información pública e 

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

tablón de anuncios do concello, polo prazo de trinta días para que poidan presentar 
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reclamacions ou suxerencias, que serán resoltas pola Corporación. De non 

presentarse reclamacions ou suxerencias no mencionado prazo, se considerará 

aprobada definitivamente sen necesidade de Acordo expreso polo Pleno. 

 

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

de documentos relacionados con este asunto. 

 

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

 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora das 

axudas a familias con escasos recursos do concello de Foz segundo o literal contido 

en anexo a presente dictame. 

ORDENANZA REGULADORA DAS BASES DAS AXUDAS A FAMILIAS DO 
CONCELLO DE FOZ CON ESCASOS RECURSOS. 
 
O Concello de Foz asume as competencias que establecen o artigo 25.2.k) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 80 da Lei 5/1997, 
do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e a Lei 13/2008 de 3 de decembro, 
de Servizos Sociais da Comunidade Autónoma de Galicia, ademais da Lei 38/2003, do 
17 de novembro, Xeral de Subvencións. Por iso, establece a normativa que recolle a 
regulación básica das prestacións para emerxencias sociais, destinadas a persoas que 
estean en situacións carenciais.  
 
Artigo 1.º.-O concepto das axudas a familias con escasos recursos do concello de Foz. 
 
As axudas para emerxencias sociais son as disposicións pecuniarias que cumpran os 
requisitos que sinala o artigo 2.1 da Lei xeral de subvencións e que realice o Concello 
de Foz a favor de persoas físicas para paliar situacións carenciais transitorias e 
imprevistas ou excepcionais, así como para previr o seu agravamento. 
 
Estas axudas serán compatibles con calquera outras para a mesma finalidade que 
podan conceder outras Administracións Públicas ou privadas, non obstante, de acordo 
co disposto no artigo 19 da lei 38/2003, de do 17 de novembro, Xeral de Subvencións, 
o importe das mesmas en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en 
concorrencia con outras, supere o custo de la actividade subvencionada. 
 
As axudas reguladas nas presentes bases so se concederán ata os límites 
consignados en cada momento na partida 231.48901 dos correspondentes 
Orzamentos Xerais municipais de cada exercicio e en ningún caso a axuda concedida 
será superior ao gasto efectivamente realizado, xustificado e /ou orzamentado pola 
unidade familiar solicitante. 
 
Artigo 2.º.-O ámbito subxectivo de aplicación (beneficiarios). 
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1. A presente normativa regula a xestión das axudas para emerxencia social que lle 
conceda o Concello de Foz ás persoas físicas que cumpran os seguintes requisitos:  
 
Ter a residencia estable acreditada no Concello de Foz con cando menos 6 meses de 
anterioridade á presentación da solicitude da axuda. 
Ser maior de idade ou menor emancipado con cargas familiares. 
Non dispoñer de ingresos suficientes para afrontar os gastos derivados da situación de 
emerxencia. (Ingresos non superiores ó 125% do importe do subsidio básico máis o 
complemento familiar de RISGA que lle correspondería). Adxuntamos táboa dos 
límites de ingresos no Artigo 5º.  
 
2. Posibles beneficiarios das axudas de emerxencia social: 
 
Poderán beneficiarse destas axudas as persoas físicas que cumpran os requisitos 
indicados no punto anterior aos efectos desta ordenanza, enténdese como unidade 
familiar o núcleo de convivencia que estea composto por dúas ou máis persoas 
vinculadas por matrimonio ou por outra forma de relación estable análoga á conxugal, 
por parentesco de consanguinidade ata o segundo grao e por afinidade ata o terceiro 
grao.  
No caso de que o Concello lle conceda a axuda á unidade familiar, os seus membros 
integrantes non poderán beneficiarse de axudas de emerxencia social consideradas 
individualmente. No caso de que queiran optar individualmente a estas axudas, 
deberán formular por escrito a declaración de exclusión da unidade familiar.  
 
3.- Documentación: 
 
     . Solicitude. 
     . Copia DNI/NIE do solicitante e membros da unidade de  convivencia obrigados a 
obtelo. 
     . Libro de Familia, se é o caso. 
     . Copia do recibo do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana no caso de 
dispoñer de vivenda propia. 
     . Certificado de discapacidade no caso de que o/a solicitante ou calquera dos 
membros da unidade familiar teña a condición de  persoa con discapacidade. 
     . Xustificación documental que proceda no caso de ser titular de bens e dereitos 
distintos do mencionados. 
     . Orzamento formal dos gastos para os que se solicita a axuda, así como os 
xustificantes formais das débedas contraídas, recibos luz, auga, gas, aluguer... 
     . Acreditación de ingresos de todos/as os/as convivintes (nóminas, IRPF, axudas 
INEM, Seguridade Social ...etc).  
 
Documentación mínima que debe aportar o Concello: 
 
     . Certificación empadroamento e convivencia da persoa solicitante. 
     . Certificación de titularidade de vehículos inscritos no correspondente padrón 
respecto a tódolos membros maiores de idade da unidade de convivencia. 
     . Informe social dos/as técnicos de servizos sociais que complementarán a 
información da documentación aportada reflectindo a súa veracidade. 
 
Artigo 3.º.-A finalidade das axudas (ámbito obxectivo). 
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As axudas previstas na presente ordenanza teñen como finalidade paliar situacións 
carenciais transitorias e imprevistas ou excepcionais, así como prever o seu 
agravamento. En particular, estas axudas tenderán a cubrir o financiamento total ou 
parcial dos gastos derivados das seguintes situacións:  
 
Situacións de ingresos insuficientes, que provocan unha situación temporal de 
insuficiencia de recursos económicos para cubrir as necesidades primarias.  
Situacións de necesidade provocadas por catástrofes, epidemias, intoxicacións e 
outras análogas de carácter excepcional que provoquen dificultades para satisfacer as 
necesidades primarias.  
 
Artigo 4.º.-As clases e as contías máximas das axudas. 
 
A) Dentro dos termos do artigo anterior establécense as seguintes clases de axudas:  
 
Manutención: Enténdese incluído dentro do concepto de manutención o leite 
maternizado.  Límite anual: 600 € por unidade familiar. 
 
Medicación: Enténdese incluído dentro deste concepto o material oftalmolóxico e 
bucodental. Límite anual: 600 € por unidade familiar. 
 
Gastos de vivenda: Tratarase fundamentalmente de gastos de aluguer (sempre e 
cando non sobrepasen os 3 meses de débeda) así como de reparacións que se 
consideren básicas para o desenvolvemento mínimo da vida familiar, segundo podan 
apreciar os servizos Sociais municipais. Límite anual: 600 € por unidade familiar. 
 
Non pagamento de subministracións (enerxía eléctrica, auga, gas). Límite anual: 600 € 
por unidade familiar 
 
Gastos de transporte para asistir a tratamentos de rehabilitación de toxicomanías. 
Límite anual: 600 € por unidade familiar. 
 
Becas para material escolar: Contía máxima anual por unidade familiar. Neste caso o 
destinatario deste material escolar deberá cursar  estudos  de ensino obrigatorio 
incluída educación infantil e ciclos formativos para rapaces maiores de 16 anos en 
centros radicados en Foz, excepto neste últimos caso debido a que no noso concello 
non se imparten tódolos ciclos formativos. Límite anual: 600 € por unidade familiar. 
 
Comedor escolar:  
Para a concesión desta axuda teranse en conta ademais dos requisitos xenéricos 
recollidos nesta Ordenanza os seguintes: 
So se concederá para comedores escolares de colexios públicos 
Con carácter previo será requisito necesario facer o posible para o traslado dos 
escolares a centros públicos que conten con servizo de comedor gratuíto 
So se concederá esta axuda cando sexa preciso para lograr a conciliación da vida 
laboral e familiar apreciada polos Servizos Sociais municipais. 
 
As potenciais axudas por este concepto serán estudadas de xeito independente ás 
demais e resoltas favorablemente cando, aínda incumprindo os límites do artigo cinco 
destas bases, a criterio dos servizos sociais municipais existan 
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características/condicións que así o aconsellen (imprescindible para conciliación de 
vida laboral e familiar...) Límite anual: 600 € por unidade familiar 
 
Violencia de xénero: Aloxamento de urxencia, manutención e gastos de 
desprazamento en casos de violencia de xénero ata que se faga cargo o servizo 
correspondente da Comunidade Autónoma cun límite revisable de 5 días que poderá 
aumentarse en casos excepcionais tras a apreciación dos Servizos Sociais municipais. 
Límite anual: 600 € por unidade familiar 
 
No caso de que a axuda social se conceda a unha persoa física, para os únicos 
efectos de determinar as contías concretas segundo o artigo seguinte, o Concello 
entenderá que a persoa física beneficiaria constitúe unha unidade familiar integrada 
por un único membro.  
 
A cantidade global percibida por todos os conceptos anteriores ou por un só,pero 
excluíndo os restantes, de ser o caso, non poderá superar no cómputo anual os 600 
euros. Tódolos pagos serán aboados, na medida do posible, directamente á persoa á 
que se lle adebeda o diñeiro, arrendador vivenda, farmacia, libraría, director centro 
educativo... excepto no caso de axudas para a manutención que se concederán en 
forma de cestas de compra axeitadas ás necesidades familiares. 
 
B) O Concello poderá conceder a axuda se hai unha situación de emerxencia social 
que faga preciso un tipo de solución distinta das incluídas no apartado anterior deste 
artigo, sempre que concorran as circunstancias do artigo 3 desta ordenanza e sempre 
que a persoa que solicita a axuda xustifique a necesidade mediante un informe do 
Departamento de Servizos Sociais. A contía máxima da axuda será aquela que 
corresponda á sinalada no apartado anterior coa que teña unha maior similitude, ou 
aquela que razoablemente e dentro dos límites anteriores se determine polos Servizos 
Sociais municipais.  
 
Artigo 5.º.-Límite de ingresos por unidade familiar. 
 
O Límite de ingresos establecido para que cada unidade familiar, en función do seu 
número de membros, poida acceder á solicitude destas axudas de axuda social 
municipal é o establecido pola Xunta de Galicia para as respectivas solicitudes de 
emerxencia social da Comunidade Autónoma. 
 
Os límites son os seguintes: 
 

 
Nº 
CONVIVINTES 

 
RISGA 

EMERXENCIA  
SOCIAL 

1 399,38 499,23 

2 399,38 +   63,90 = 463,28 579,10 

3 399,38 + 117,15 = 516,53 645,66 

4 399,38 + 159,75 = 559,13 698,91 

5 399,38 + 202,35 = 601,73 752,16 

6 399,38 + 244,95 = 644,33 805,41 

7 399,38 + 287,55 = 686,93 858,66 

8 399,38 + 330,15 = 729,53 911,91 
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9 399,38 + 372,75 = 772,13 965,16 

10 399,38 + 415,35 = 814,73 1018,41 

11 399,38 + 457,95 = 857,33 1071,77 

 
Artigo 6.º.-O cómputo dos ingresos. 
 
Para os efectos do previsto no artigo 5, o cómputo dos ingresos das posibles persoas 
beneficiarias da axuda de axuda social, o Concello terá en conta en principio a base 
impoñible da derradeira declaración do IRPF, minorado no mínimo persoal e familiar 
do imposto. No caso de que a persoa que solicita a axuda non estea obrigada a 
presentar a declaración do IRPF ou ben desta se desprenda que non pon claramente 
de manifesto os ingresos que percibe o beneficiario, acreditará os ingresos anuais a 
través, das certificacións de non obrigatoriedade de declaración de IRPF onde consten 
os ingresos percibidos, das nóminas, dos certificados do INEM, dos certificados da 
Seguridade Social sobre a vida laboral ou das percepcións de subvencións, das 
certificacións de xuros bancarios ou dos derradeiros movementos bancarios e/ou de 
calquera outra forma que o Concello considere necesaria para acreditar os ingresos.  
 
O concello de Foz investigará e inspeccionará de xeito rigoroso a veracidade dos 
datos económicos achegados/declarados polos solicitantes así como a ocultación ou 
falsidade de calquera outras fontes de ingresos non declaradas (rendas, xuros...) e a 
tal efecto constituirá unha Comisión de Seguimento da que formará parte o Concelleiro 
de servizos Sociais, así como persoal técnico do propio departamento, entre outros 
que decida conforme a súa competencia o Sr. Alcalde Presidente. 
 
Artigo 7.º.-As obrigas dos beneficiarios. 
 
As persoas beneficiarias das axudas de emerxencia social que outorgue o Concello de 
Foz quedarán sometidas ás obrigas xerais reguladas no artigo 14 da Lei 38/2003, 
Xeral de Subvencións,especialmente a xustificación que se someterá ao disposto nas 
Bases de Execución dos Orzamentos Xerais sobre a materia e ás que poida recoller a 
Ordenanza xeral de subvencións que aprobe no seu caso o Concello de Foz, de xeito 
que como mínimo deberá presentarse a seguinte documentación xustificativa nun 
prazo de un mes dende o aboamento da axuda:  
 
Declaración xurada de ter cumprido a finalidade para a que se concedeu a axuda 
Declaración de non ter recibido no mesmo exercicio axudas para a mesma fin, e en 
caso de telas recibido enumerar as concedidas e importe das mesmas de calquera 
Administración ou Ente Público ou privado 
Orixinais ou copias cotexadas das facturas e recibos de pago correspondentes ao 
gasto realizado, así como xustificante de terse realizado o pagamento destas. 
Declaración xurada de ter xustificado calquera outra axuda ou subvención de calquera 
tipoloxía que fose concedida con anterioridade polo Concello de Foz 
Calquera outra que se estableza para cada caso concreto no correspondente acordo 
de concesión de axudas 
 
Os beneficiarios das axudas estarán tamén obrigados ao cumprimento das seguintes 
condicións específicas:  
 



 

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

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

                  

 

P
ág

in
a7

0
 

Ao cumprimento das condicións que o Concello poida establecer no acordo da 
concesión da axuda e que vaian destinadas a que poidan superar a situación de 
emerxencia social que motivou a concesión da subvención. 
Á escolarización dos menores que se atopen en idade de ensino obrigatorio.  
 
Artigo 8.º.- O reintegro das axudas. 
 
Procederá o reintegro das cantidades obtidas nos seguintes casos: 
 
a) A obtención da axuda sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión. 
b) Cando incumpran o deber de xustificación do emprego dos fondos recibidos. 
c) Cando incumpran a finalidade da axuda ou as condicións impostas na súa 
concesión. 
 
O reintegro rexerase polas disposicións xerais sobre procedemento administrativo 
contidas no título VI da Lei 30/1992, de 26 de novembro, e polo artigo 41 e seguintes 
da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, e levará consigo a esixencia do xuro de mora 
vixente desde o pago da axuda económica. A resolución do procedemento de 
reintegro porá fin á vía administrativa 
 
Artigo 9º.- A tramitación. 
 
A tramitación das axudas de emerxencia social axustarase ao seguinte procedemento: 
 
Inicio: O procedemento iniciarase mediante unha solicitude do interesado en obter a 
axuda de emerxencia social. O interesado dirixirá a solicitude ao alcalde do Concello 
de Foz. Coa solicitude achegará a documentación que acredite a situación de 
carencia. 
Instrución: O alcalde trasladará a solicitude ao Departamento de Servizos Sociais. O 
técnico/a dese departamento emitirá o correspondente informe-proposta, no que 
valorará debidamente a situación que o interesado acreditou documentalmente. 
Ademais no informe o técnico ou a técnica do Departamento de Servizos Sociais 
cuantificará inicialmente o importe da axuda.  
Unha vez que estea completo o expediente, o Departamento de Servizos Sociais 
remitirallo ao interventor municipal para a súa fiscalización previa.  
Resolución: Logo de que o interventor municipal realice a fiscalización previa, 
remitiralle o expediente ao Sr. Alcalde (ou ao órgano que nese momento teña 
delegada a competencia segundo a Ordenanza Xeral de Subvencións ou as Bases de 
Execución dos Orzamentos Xerais), para que dite a correspondente resolución 
administrativa.  
Pagamento: Dadas as súas características e finalidade, poderá con carácter xeral 
facerse o pagamento das axudas reguladas nas presentes bases con carácter previo á 
xustificación, tendo a consideración o importe entregado de anticipo a conta da 
xustificación final, de xeito que en caso de que o beneficiario non presentase esta, 
será requirido para o reintegro dos fondos entregados, que se considerarán ingresos 
de dereito público, podendo esixirse de ser necesario pola vía do constrinximento, con 
independencia das responsabilidades a que houbera lugar. O pagamento poderá 
realizarse directamente ao propio beneficiario ou ao seu representante legal, ou ben 
cando se considere preciso para alcanzar a finalidade da axuda e así se recolla no 
acordo concreto de concesión, indirectamente á institución, centro ou persoa que 
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preste o servizo ou actividade a cuxa satisfacción se destina a axuda, de acordo co 
recollido no artigo 4 da presente ordenanza. 
 
Disposición final. 
 
De conformidade co que dispón o artigo 70.2 da Lei 7/85, reguladora das bases do 
réxime local, esta ordenanza entrará en vigor unha vez que o Concello publique o seu 
texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e logo de que transcorra o prazo de quince 
días hábiles ao que se refire o artigo 65.2 desa lei.  
 

SEGUNDO. Someter dita Ordenanza municipal a información pública e 

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

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

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

presentarse reclamacions ou suxerencias no mencionado prazo, se considerará 

aprobada definitivamente sen necesidade de Acordo expreso polo Pleno. 

 

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

de documentos relacionados con este asunto.” 

 
 
Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións, que se transcriben en 
síntese: 
 
O Sr. Alcalde defende o fondo da proposta. 
 
O voceiro do PSOE indica que esta ordenanza é importante pero este tema hai que 
tratalo con coidado mantendo a intimidade, e quere que non haxa política partidaria e 
que se faga información veráz deste tema por medio de bandos que remitan aos 
servizos sociais onde se lles explique o contido desta ordenanza a toda a poboación 
que poida estar interesada. 
 
O voceiro de UNIFOZ indica que alégrase que veña esta modificación e felicita ao 
equipo de goberno por traela canto antes ao Pleno. Unha vez que funcione se verán 
os resultados e se poderán valorar os baremos utilizados se son adecuados ou e 
necesario modificalos 
 
O voceiro do BNG indica que alégrase desta ordenanza que permitirá chegar a máis 
familias as axudas porque as desigualdades acrecéntanse nos últimos anos  porque a 
riqueza está mal repartida. 
 
 

Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do 
asunto, acordando aprobar por unanimidade o seguinte acordo: 
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PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora das 

axudas a familias con escasos recursos do concello de Foz segundo o literal 

contido en anexo a presente dictame. 

ORDENANZA REGULADORA DAS BASES DAS AXUDAS A FAMILIAS DO 
CONCELLO DE FOZ CON ESCASOS RECURSOS. 
 
O Concello de Foz asume as competencias que establecen o artigo 25.2.k) da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o artigo 80 da Lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e a Lei 13/2008 de 3 
de decembro, de Servizos Sociais da Comunidade Autónoma de Galicia, 
ademais da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións. Por iso, 
establece a normativa que recolle a regulación básica das prestacións para 
emerxencias sociais, destinadas a persoas que estean en situacións carenciais.  
 
Artigo 1.º.-O concepto das axudas a familias con escasos recursos do concello 
de Foz. 
 
As axudas para emerxencias sociais son as disposicións pecuniarias que 
cumpran os requisitos que sinala o artigo 2.1 da Lei xeral de subvencións e que 
realice o Concello de Foz a favor de persoas físicas para paliar situacións 
carenciais transitorias e imprevistas ou excepcionais, así como para previr o seu 
agravamento. 
 
Estas axudas serán compatibles con calquera outras para a mesma finalidade 
que podan conceder outras Administracións Públicas ou privadas, non obstante, 
de acordo co disposto no artigo 19 da lei 38/2003, de do 17 de novembro, Xeral 
de Subvencións, o importe das mesmas en ningún caso poderá ser de tal contía 
que, illadamente ou en concorrencia con outras, supere o custo de la actividade 
subvencionada. 
 
As axudas reguladas nas presentes bases so se concederán ata os límites 
consignados en cada momento na partida 231.48901 dos correspondentes 
Orzamentos Xerais municipais de cada exercicio e en ningún caso a axuda 
concedida será superior ao gasto efectivamente realizado, xustificado e /ou 
orzamentado pola unidade familiar solicitante. 
 
Artigo 2.º.-O ámbito subxectivo de aplicación (beneficiarios). 
 
1. A presente normativa regula a xestión das axudas para emerxencia social que 
lle conceda o Concello de Foz ás persoas físicas que cumpran os seguintes 
requisitos:  
 
Ter a residencia estable acreditada no Concello de Foz con cando menos 6 
meses de anterioridade á presentación da solicitude da axuda. 
Ser maior de idade ou menor emancipado con cargas familiares. 
Non dispoñer de ingresos suficientes para afrontar os gastos derivados da 
situación de emerxencia. (Ingresos non superiores ó 125% do importe do 
subsidio básico máis o complemento familiar de RISGA que lle correspondería). 
Adxuntamos táboa dos límites de ingresos no Artigo 5º.  
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2. Posibles beneficiarios das axudas de emerxencia social: 
 
Poderán beneficiarse destas axudas as persoas físicas que cumpran os 
requisitos indicados no punto anterior aos efectos desta ordenanza, enténdese 
como unidade familiar o núcleo de convivencia que estea composto por dúas ou 
máis persoas vinculadas por matrimonio ou por outra forma de relación estable 
análoga á conxugal, por parentesco de consanguinidade ata o segundo grao e 
por afinidade ata o terceiro grao.  
No caso de que o Concello lle conceda a axuda á unidade familiar, os seus 
membros integrantes non poderán beneficiarse de axudas de emerxencia social 
consideradas individualmente. No caso de que queiran optar individualmente a 
estas axudas, deberán formular por escrito a declaración de exclusión da 
unidade familiar.  
 
3.- Documentación: 
 
     . Solicitude. 
     . Copia DNI/NIE do solicitante e membros da unidade de  convivencia 
obrigados a obtelo. 
     . Libro de Familia, se é o caso. 
     . Copia do recibo do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana no 
caso de dispoñer de vivenda propia. 
     . Certificado de discapacidade no caso de que o/a solicitante ou calquera dos 
membros da unidade familiar teña a condición de  persoa con discapacidade. 
     . Xustificación documental que proceda no caso de ser titular de bens e 
dereitos distintos do mencionados. 
     . Orzamento formal dos gastos para os que se solicita a axuda, así como os 
xustificantes formais das débedas contraídas, recibos luz, auga, gas, aluguer... 
     . Acreditación de ingresos de todos/as os/as convivintes (nóminas, IRPF, 
axudas INEM, Seguridade Social ...etc).  
 
Documentación mínima que debe aportar o Concello: 
 
     . Certificación empadroamento e convivencia da persoa solicitante. 
     . Certificación de titularidade de vehículos inscritos no correspondente 
padrón respecto a tódolos membros maiores de idade da unidade de 
convivencia. 
     . Informe social dos/as técnicos de servizos sociais que complementarán a 
información da documentación aportada reflectindo a súa veracidade. 
 
Artigo 3.º.-A finalidade das axudas (ámbito obxectivo). 
 
As axudas previstas na presente ordenanza teñen como finalidade paliar 
situacións carenciais transitorias e imprevistas ou excepcionais, así como 
prever o seu agravamento. En particular, estas axudas tenderán a cubrir o 
financiamento total ou parcial dos gastos derivados das seguintes situacións:  
 
Situacións de ingresos insuficientes, que provocan unha situación temporal de 
insuficiencia de recursos económicos para cubrir as necesidades primarias.  
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Situacións de necesidade provocadas por catástrofes, epidemias, intoxicacións 
e outras análogas de carácter excepcional que provoquen dificultades para 
satisfacer as necesidades primarias.  
 
Artigo 4.º.-As clases e as contías máximas das axudas. 
 
A) Dentro dos termos do artigo anterior establécense as seguintes clases de 
axudas:  
 
Manutención: Enténdese incluído dentro do concepto de manutención o leite 
maternizado.  Límite anual: 600 € por unidade familiar. 
 
Medicación: Enténdese incluído dentro deste concepto o material oftalmolóxico 
e bucodental. Límite anual: 600 € por unidade familiar. 
 
Gastos de vivenda: Tratarase fundamentalmente de gastos de aluguer (sempre e 
cando non sobrepasen os 3 meses de débeda) así como de reparacións que se 
consideren básicas para o desenvolvemento mínimo da vida familiar, segundo 
podan apreciar os servizos Sociais municipais. Límite anual: 600 € por unidade 
familiar. 
 
Non pagamento de subministracións (enerxía eléctrica, auga, gas). Límite anual: 
600 € por unidade familiar 
 
Gastos de transporte para asistir a tratamentos de rehabilitación de 
toxicomanías. Límite anual: 600 € por unidade familiar. 
 
Becas para material escolar: Contía máxima anual por unidade familiar. Neste 
caso o destinatario deste material escolar deberá cursar  estudos  de ensino 
obrigatorio incluída educación infantil e ciclos formativos para rapaces maiores 
de 16 anos en centros radicados en Foz, excepto neste últimos caso debido a 
que no noso concello non se imparten tódolos ciclos formativos. Límite anual: 
600 € por unidade familiar. 
 
Comedor escolar:  
Para a concesión desta axuda teranse en conta ademais dos requisitos 
xenéricos recollidos nesta Ordenanza os seguintes: 
So se concederá para comedores escolares de colexios públicos 
Con carácter previo será requisito necesario facer o posible para o traslado dos 
escolares a centros públicos que conten con servizo de comedor gratuíto 
So se concederá esta axuda cando sexa preciso para lograr a conciliación da 
vida laboral e familiar apreciada polos Servizos Sociais municipais. 
 
As potenciais axudas por este concepto serán estudadas de xeito independente 
ás demais e resoltas favorablemente cando, aínda incumprindo os límites do 
artigo cinco destas bases, a criterio dos servizos sociais municipais existan 
características/condicións que así o aconsellen (imprescindible para 
conciliación de vida laboral e familiar...) Límite anual: 600 € por unidade familiar 
 
Violencia de xénero: Aloxamento de urxencia, manutención e gastos de 
desprazamento en casos de violencia de xénero ata que se faga cargo o servizo 
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correspondente da Comunidade Autónoma cun límite revisable de 5 días que 
poderá aumentarse en casos excepcionais tras a apreciación dos Servizos 
Sociais municipais. Límite anual: 600 € por unidade familiar 
 
No caso de que a axuda social se conceda a unha persoa física, para os únicos 
efectos de determinar as contías concretas segundo o artigo seguinte, o 
Concello entenderá que a persoa física beneficiaria constitúe unha unidade 
familiar integrada por un único membro.  
 
A cantidade global percibida por todos os conceptos anteriores ou por un 
só,pero excluíndo os restantes, de ser o caso, non poderá superar no cómputo 
anual os 600 euros. Tódolos pagos serán aboados, na medida do posible, 
directamente á persoa á que se lle adebeda o diñeiro, arrendador vivenda, 
farmacia, libraría, director centro educativo... excepto no caso de axudas para a 
manutención que se concederán en forma de cestas de compra axeitadas ás 
necesidades familiares. 
 
B) O Concello poderá conceder a axuda se hai unha situación de emerxencia 
social que faga preciso un tipo de solución distinta das incluídas no apartado 
anterior deste artigo, sempre que concorran as circunstancias do artigo 3 desta 
ordenanza e sempre que a persoa que solicita a axuda xustifique a necesidade 
mediante un informe do Departamento de Servizos Sociais. A contía máxima da 
axuda será aquela que corresponda á sinalada no apartado anterior coa que teña 
unha maior similitude, ou aquela que razoablemente e dentro dos límites 
anteriores se determine polos Servizos Sociais municipais.  
 
Artigo 5.º.-Límite de ingresos por unidade familiar. 
 
O Límite de ingresos establecido para que cada unidade familiar, en función do 
seu número de membros, poida acceder á solicitude destas axudas de axuda 
social municipal é o establecido pola Xunta de Galicia para as respectivas 
solicitudes de emerxencia social da Comunidade Autónoma. 
 
Os límites son os seguintes: 
 

 
Nº 
CONVIVINTES 

 
RISGA 

EMERXENCIA  
SOCIAL 

1 399,38 499,23 

2 399,38 +   63,90 = 463,28 579,10 

3 399,38 + 117,15 = 516,53 645,66 

4 399,38 + 159,75 = 559,13 698,91 

5 399,38 + 202,35 = 601,73 752,16 

6 399,38 + 244,95 = 644,33 805,41 

7 399,38 + 287,55 = 686,93 858,66 

8 399,38 + 330,15 = 729,53 911,91 

9 399,38 + 372,75 = 772,13 965,16 

10 399,38 + 415,35 = 814,73 1018,41 

11 399,38 + 457,95 = 857,33 1071,77 
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Artigo 6.º.-O cómputo dos ingresos. 
 
Para os efectos do previsto no artigo 5, o cómputo dos ingresos das posibles 
persoas beneficiarias da axuda de axuda social, o Concello terá en conta en 
principio a base impoñible da derradeira declaración do IRPF, minorado no 
mínimo persoal e familiar do imposto. No caso de que a persoa que solicita a 
axuda non estea obrigada a presentar a declaración do IRPF ou ben desta se 
desprenda que non pon claramente de manifesto os ingresos que percibe o 
beneficiario, acreditará os ingresos anuais a través, das certificacións de non 
obrigatoriedade de declaración de IRPF onde consten os ingresos percibidos, 
das nóminas, dos certificados do INEM, dos certificados da Seguridade Social 
sobre a vida laboral ou das percepcións de subvencións, das certificacións de 
xuros bancarios ou dos derradeiros movementos bancarios e/ou de calquera 
outra forma que o Concello considere necesaria para acreditar os ingresos.  
 
O concello de Foz investigará e inspeccionará de xeito rigoroso a veracidade 
dos datos económicos achegados/declarados polos solicitantes así como a 
ocultación ou falsidade de calquera outras fontes de ingresos non declaradas 
(rendas, xuros...) e a tal efecto constituirá unha Comisión de Seguimento da que 
formará parte o Concelleiro de servizos Sociais, así como persoal técnico do 
propio departamento, entre outros que decida conforme a súa competencia o Sr. 
Alcalde Presidente. 
 
Artigo 7.º.-As obrigas dos beneficiarios. 
 
As persoas beneficiarias das axudas de emerxencia social que outorgue o 
Concello de Foz quedarán sometidas ás obrigas xerais reguladas no artigo 14 da 
Lei 38/2003, Xeral de Subvencións,especialmente a xustificación que se 
someterá ao disposto nas Bases de Execución dos Orzamentos Xerais sobre a 
materia e ás que poida recoller a Ordenanza xeral de subvencións que aprobe no 
seu caso o Concello de Foz, de xeito que como mínimo deberá presentarse a 
seguinte documentación xustificativa nun prazo de un mes dende o aboamento 
da axuda:  
 
Declaración xurada de ter cumprido a finalidade para a que se concedeu a axuda 
Declaración de non ter recibido no mesmo exercicio axudas para a mesma fin, e 
en caso de telas recibido enumerar as concedidas e importe das mesmas de 
calquera Administración ou Ente Público ou privado 
Orixinais ou copias cotexadas das facturas e recibos de pago correspondentes 
ao gasto realizado, así como xustificante de terse realizado o pagamento destas. 
Declaración xurada de ter xustificado calquera outra axuda ou subvención de 
calquera tipoloxía que fose concedida con anterioridade polo Concello de Foz 
Calquera outra que se estableza para cada caso concreto no correspondente 
acordo de concesión de axudas 
 
Os beneficiarios das axudas estarán tamén obrigados ao cumprimento das 
seguintes condicións específicas:  
 
Ao cumprimento das condicións que o Concello poida establecer no acordo da 
concesión da axuda e que vaian destinadas a que poidan superar a situación de 
emerxencia social que motivou a concesión da subvención. 
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Á escolarización dos menores que se atopen en idade de ensino obrigatorio.  
 
Artigo 8.º.- O reintegro das axudas. 
 
Procederá o reintegro das cantidades obtidas nos seguintes casos: 
 
a) A obtención da axuda sen reunir os requisitos esixidos para a súa concesión. 
b) Cando incumpran o deber de xustificación do emprego dos fondos recibidos. 
c) Cando incumpran a finalidade da axuda ou as condicións impostas na súa 
concesión. 
 
O reintegro rexerase polas disposicións xerais sobre procedemento 
administrativo contidas no título VI da Lei 30/1992, de 26 de novembro, e polo 
artigo 41 e seguintes da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, e levará consigo a 
esixencia do xuro de mora vixente desde o pago da axuda económica. A 
resolución do procedemento de reintegro porá fin á vía administrativa 
 
Artigo 9º.- A tramitación. 
 
A tramitación das axudas de emerxencia social axustarase ao seguinte 
procedemento: 
 
Inicio: O procedemento iniciarase mediante unha solicitude do interesado en 
obter a axuda de emerxencia social. O interesado dirixirá a solicitude ao alcalde 
do Concello de Foz. Coa solicitude achegará a documentación que acredite a 
situación de carencia. 
Instrución: O alcalde trasladará a solicitude ao Departamento de Servizos 
Sociais. O técnico/a dese departamento emitirá o correspondente informe-
proposta, no que valorará debidamente a situación que o interesado acreditou 
documentalmente. Ademais no informe o técnico ou a técnica do Departamento 
de Servizos Sociais cuantificará inicialmente o importe da axuda.  
Unha vez que estea completo o expediente, o Departamento de Servizos Sociais 
remitirallo ao interventor municipal para a súa fiscalización previa.  
Resolución: Logo de que o interventor municipal realice a fiscalización previa, 
remitiralle o expediente ao Sr. Alcalde (ou ao órgano que nese momento teña 
delegada a competencia segundo a Ordenanza Xeral de Subvencións ou as 
Bases de Execución dos Orzamentos Xerais), para que dite a correspondente 
resolución administrativa.  
Pagamento: Dadas as súas características e finalidade, poderá con carácter 
xeral facerse o pagamento das axudas reguladas nas presentes bases con 
carácter previo á xustificación, tendo a consideración o importe entregado de 
anticipo a conta da xustificación final, de xeito que en caso de que o beneficiario 
non presentase esta, será requirido para o reintegro dos fondos entregados, que 
se considerarán ingresos de dereito público, podendo esixirse de ser necesario 
pola vía do constrinximento, con independencia das responsabilidades a que 
houbera lugar. O pagamento poderá realizarse directamente ao propio 
beneficiario ou ao seu representante legal, ou ben cando se considere preciso 
para alcanzar a finalidade da axuda e así se recolla no acordo concreto de 
concesión, indirectamente á institución, centro ou persoa que preste o servizo 
ou actividade a cuxa satisfacción se destina a axuda, de acordo co recollido no 
artigo 4 da presente ordenanza. 
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Disposición final. 
 
De conformidade co que dispón o artigo 70.2 da Lei 7/85, reguladora das bases 
do réxime local, esta ordenanza entrará en vigor unha vez que o Concello 
publique o seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e logo de que 
transcorra o prazo de quince días hábiles ao que se refire o artigo 65.2 desa lei.  
 
 

SEGUNDO. Someter dita Ordenanza municipal a información pública e 

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

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

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

non presentarse reclamacions ou suxerencias no mencionado prazo, se 

considerará aprobada definitivamente sen necesidade de Acordo expreso polo 

Pleno. 

 

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

clase de documentos relacionados con este asunto. 

 
 
7.-APROBACIÓN INICIAL DA IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA TAXA POR 
PRESTACIÓN DE SERVIZO DE DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS.- 
 

Pola Secretaria da Corporación dáse conta do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Contas, Economía e Facenda en sesión celebrada o día 24 de maio de 
2012, que no seu literal indica: 

 
 “Dáse conta da Proposta de Alcaldía,  que se transcribe: 
 

Por esta Alcaldía sométese a estudio da Comisión Informativa Municipal de 
Economía, Facenda e Especial de Contas a implantación da Ordenanza Fiscal 
reguladora da Taxa por prestación de servizo de depuración de augas residuais para o 
exercicio 2012, marcando as pautas oportunas para que sexa o devandito órgano 
colexiado quen adopte finalmente unha proposta concreta que se elevará a debate e 
resolución do Concello Pleno. 
 

O motivo do establecemento desta nova figura tributaria radica na asunción 
obrigada dende o exercicio 2007 por parte do Concello de Foz do mantemento e 
xestión das EDAR radicadas no termo municipal, servizo que ata dito exercicio era 
asumido pola Xunta de Galicia, e que, en consecuencia co resto dos relacionados co 
ciclo da auga debe ser repercutido o seu custo aos usuarios deste, en función do seu 
emprego, para que así podan contribuír ao seu sostemento, que ata a data ten que ser 
cuberto a través dos recursos ordinarios do Concello. 
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En consecuencia, despois de examinar o expediente tramitado para o 

establecemento da taxa por depuración de augas residuais, e tendo en conta 

ademais os seguintes fundamentos xurídicos: 

 

- Os apartados a) e b) do artigo 4.1 e o artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, que atribúen aos Municipios a 

potestade regulamentaria, tributaria e financeira. 

- Os artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, 

nos que se regula o procedemento para a imposición, ordenación e modificación 

dos tributos locais a través das correspondentes ordenanzas fiscais. 

- O artigo 22.2,e) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de 

Réxime Local, que asigna ao Concello Pleno competencia para a determinación 

dos recursos propios de carácter tributario. 

- Os artigos 20 a 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 

onde se regula o réxime xurídico das taxas das Entidades Locais. 

 

En consideración ao exposto, esta Alcaldía eleva á consideración do 

Concello Pleno a seguinte proposta: 

 
PRIMEIRO. - Aprobar con carácter provisional a imposición da taxa por 

prestación do servizo de depuración de augas residuais, así como a Ordenanza Fiscal 
reguladora da mesma, quedando redactada como indica o literal da proposta 

  

SEGUNDO.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o 
presente acordo provisional, e a redacción dos artigos da nova Ordenanza Fiscal, 
durante o prazo de trinta días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. A devandita 
exposición ao público anunciarase por edicto no Boletín Oficial da Provincia, e 
comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte a aquel en que se produza a 
devandita publicación. 
 

Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos 
definitivos que procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará 
a redacción definitiva da ordenanza. No caso de que non se presentasen 
reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, 
sen necesidade de acordo plenario. 
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Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os 
provisionais elevados automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da 
modificación, publicaranse no boletín oficial da provincial, sen que entren en vigor ata 
que se leve a cabo a devandita publicación. 

 
Unha vez rematado o turno de debate, pola Presidencia sométese a votación o 

asunto do epígrafe, conforme ao literal que se transcribe, co seguinte resultado: 
 
 Votos a favor: 3 (PP)  

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

prestación do servizo de depuración de augas residuais, así como a Ordenanza Fiscal 
reguladora da mesma, quedando redactada do seguinte xeito: 
 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZO DE 

DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS 

 

Artigo 1º.-Fundamento e natureza  

 

Este Concello conforme ao disposto no artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases do Réxime Local e de acordo co previsto no artigo 20.4,r) 

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

Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, establece a Taxa por 

prestación do servizo de Depuración de Augas Residuais, que se regulará pola 

presente Ordenanza, redactada conforme ao disposto no artigo 16 do Real 

Decreto citado.  

 

Artigo 2º.-Feito Impoñible.-  

 

Constitúe o feito impoñible deste tributo, a prestación polo Concello de Foz dos 

servizos de tratamento e depuración de excretas, augas pluviais, negras e 

residuais canalizadas a través da rede de sumidoiros municipal  

 

Artigo 3º.-Devengo  

 

Devengarase a Taxa e nace a obriga de contribuír dende o momento que se 

inicie a prestación do servizo suxeito a gravame, entendéndose iniciado: 
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- Dende a data de presentación da solicitude de licenza de acometida, se 

o suxeito pasivo a formulase expresamente. 

 

- Cando estea establecido e en funcionamento o servizo municipal 

obxecto da presente regulación. 

 

O servizo de depuración de excretas, augas pluviais, negras e residuais ten 

carácter obrigatorio para todos os lugares do Municipio en que exista rede de 

sumidoiros, devengarase a taxa aínda cando os interesados non procedan a 

efectuar a acometida á rede. 

 

Artigo 4º.-Suxeitos pasivos  

 

Serán suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas, así como 

as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que resulten 

beneficiadas polos servizos de tratamento e depuración de augas residuais de 

conformidade co disposto no artigo 23 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 

de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais.  

 

Terán a consideración de substitutos dos contribuíntes, de acordo co previsto no 

artigo 23.2.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se 

aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os 

propietarios dos inmobles, quen poderán repercutir, no seu caso, as cotas sobre 

os respectivos beneficiarios. 

 

Artigo 5º.- Responsables. 

 

Responderán da débeda tributaria os debedores principais xunto a outras 
persoas ou entidades. A estes efectos consideraranse debedores principais os 
obrigados tributarios  do apartado 2 do artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, Xeral Tributaria. 

 
Salvo precepto legal expreso en contrario, a responsabilidade será sempre 
subsidiaria. 
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En relación á responsabilidade solidaria e subsidiaria da débeda tributaria 
estarase ao establecido nos artigos 42 e 43, respectivamente, da Lei 58/2003, do 
17 de decembro, Xeneral Tributaria. 
 

Artigo 6º.- Cota tributaria.-  

 

A cota tributaria a esixir pola prestación do servizo calcularase en función da 

cantidade de auga consumida, conforme  ás tarifas seguintes. 

 

 Euros/bimestre 

 

1. Consumo doméstico e comercial. Mínimo bimestral 30 m3 .......... 7,00 

Cada m3 de exceso sobre o mínimo ................................................ 0,10 

 

2. Consumo industrial. Mínimo bimestral 30 m3 ............................. 11,00 

Cada m3 de exceso sobre o mínimo ................................................ 0,40 

 

Artigo 7º.- Exencións e bonificacións.-  

 

Non se poderán recoñecer outras exencións na presente taxa que as 

expresamente previstas en normas con rango de lei e as derivadas dos tratados 

internacionais. 

 

Artigo 8.- Normas de xestión 

 

A xestión, liquidación, inspección e recadación desta Taxa realizarase segundo 

o disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e nas demais 

leis reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas para o seu 

desenvolvemento. 

 

Os propietarios de edificios e vivendas ou, se é o caso, os usuarios do servizo 

están obrigados a presentar nas oficinas municipais as oportunas altas que 

orixinan a obriga de contribuír. 
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Igual obriga existirá nos cambios de titularidade dun edificio, vivenda ou local e 

cando se produzan variacións físicas ou xurídicas que teñan transcendencia na 

orde tributaria. 

 

As altas e baixas que se produzan no servizo de augas, producirán efectos 

automáticos respecto da taxa de depuración, no caso de contar con rede de 

sumidoiros a zona concreta onde se produzan. 

 

Cando a cobranza se realice conxuntamente coas taxas polo abasto de auga 

potable, as cotas entenderanse notificadas a través do recibo emitido pola 

empresa concesionaria do servizo, sen prexuízo das obrigas de publicación 

legais que se fagan a través dos correspondentes diarios oficiais. 

 

Artigo 9.- Infraccións e sancións.-  

 

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e sancións, ademais 

do previsto nesta Ordenanza, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da 

Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.  

 

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación 

do seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia permanecendo en vigor ata a 

súa modificación ou derrogación expresa.  

 
SEGUNDO.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste Concello o 

presente acordo provisional, e a redacción dos artigos da nova Ordenanza Fiscal, 
durante o prazo de trinta días hábiles, co fin de que os interesados poidan examinar o 
expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. A devandita 
exposición ao público anunciarase por edicto no Boletín Oficial da Provincia, e 
comezará a contar o seu prazo a partir do día seguinte a aquel en que se produza a 
devandita publicación. 
 

Finalizado o período de exposición pública, o concello adoptará os acordos 
definitivos que procedan, resolvendo as reclamacións que se presentasen e aprobará 
a redacción definitiva da ordenanza. No caso de que non se presentasen 
reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, 
sen necesidade de acordo plenario. 
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Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os 
provisionais elevados automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da 
modificación, publicaranse no boletín oficial da provincial, sen que entren en vigor ata 
que se leve a cabo a devandita publicación.” 
 
Aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se transcriben en 
síntese: 
 
O Sr. Alcalde defende o fondo da moción. 
O Sr. Rivera indica que se perderon 1.600.000 euros se se aprobara cando se trouxo a 
pleno na anterior lexislatura hai catro anos e agora cambiou de criterio o PP porque está 
no goberno. O que di o Director de Augas de Galicia non é verdade e non lle vai meter 
medo ao PSOE. Se anunciou que se collerian todas as depuradoras e agora non é así. O 
seu partido non vai agora a votar en contra porque son responsables cos cidadáns. Se 
mediatizou este tema para sacar a Foz en todos os periódicos. 
O voceiro de UNIFOZ indica que vai a votar en contra porque quería que viñera esta 
ordenanza vinculada aos orzamentos pero UNIFOZ non foi chamado para consensuar os 
orzamentos. Sobre esta ordenanza se podería escribir un libro por todas as veces que 
veu a pleno. Sobre a depuradora de Foz indica que foi diseñada pola Xunta e haberá 
responsabilidades. O equipo de goberno ten o problema de que non lle preocupan os 
gastos só os ingresos. E tamén se pode gastar menos. 
O voceiro do BNG indica que esto é un culebrón e nel o único que se mantivo na súa 
posición é o BNG porque non se coñecen os gastos que levan aprobar así esta 
ordenanza. Hai informes que din que as depuradoras funcionan mal e ve inxusto cobrar 
por un servizo que funciona mal. O BNG non ve que se poida aprobar esta ordenanza. 
Plantexa dúas preguntas ao alcalde: unha sobre o regulamento da lei de augas que 
decía que se ia a aprobar, e outra se todas as depuradoras de Foz están sen 
autorización da Xunta de Galicia. 
O Sr. Alcalde indica que o BNG é imposible que aprobe nada que propoña o equipo de 
goberno. Sobre o regulamento indica que hai un borrador publicado na paxina web de 
augas de Galicia. A depuradora actual é insuficiente pero non quere dicir que funcione 
mal. O PP non estivo de acordo coa prorroga que se lle fixo no contrato a GESTAGUA a 
empresa concesionaria, pero agora hai que solucionar o que hai, porque o contrato está 
en vigor, e en calquera caso manifesta a súa conformidade coa xestión que se está 
levando da depuradora. Esto de que teña que volver a pleno indica o Alcalde é motivado 
por ter que negociar con UNIFOZ pero así a xente dase conta de que o Sr. Cancio é un 
político de prensa, que leva consigo unha irresponsabilidade tremenda e lle parecen 
increibles os argumentos de UNIFOZ, e polo contrario felicita ao PSOE polo acordo nos 
orzamentos e coa taxa da depuración. 
O voceiro do PSOE indica que a depuradora de Foz fíxose estando de Conselleiro de 
medio ambiente o Sr. Barreiro, e xa se contemplou no seu día que sería insuficiente, pero 
se acabaron os cartos. O BNG non votou a favor anque se trouxeron informes para 
xustificar os gastos. O Sr. Cancio ve que agora a dereita non da concesións e que estaría 
mellor cun goberno socialista. 
O Sr Cancio indica que ten un compromiso cos cidadáns no seu programa, e este partido 
decide él solo e o plan de axuste non se aprobou porque o PP non quixo, pero este 
cambio de postura entre o PP e o PSOE descoñece os motivos. A él non lle gusta como 
goberna o PP e o dí concluindo. 
O voceiro do BNG indica que quere que se lle responda se todas as depuradoras 
funcionan sen autorización de vertidos e se se vai facer algo por solucionalo. Aqui afirma 
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que hai un problema medio ambiental grave que hai que solucionar, e se coñecera os 
costes da depuración votaría a favor. 
O Sr. Rivera por alusións afirma que  non ten un pacto co PP ten un pacto cos cidadáns, 
pero cando se vota en contra o plan de axuste hai que dar unha alternativa. 
 

Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do 
asunto obténdose o seguinte resultado: 

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

 
Resultando aprobado o seguinte acordo: 

 
PRIMEIRO. - Aprobar con carácter provisional a imposición da taxa por 

prestación do servizo de depuración de augas residuais, así como a Ordenanza 
Fiscal reguladora da mesma, quedando redactada do seguinte xeito: 
 

ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE SERVIZO DE 

DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS 

 

Artigo 1º.-Fundamento e natureza  

 

Este Concello conforme ao disposto no artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e de acordo co previsto no 

artigo 20.4,r) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que 

se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 

establece a Taxa por prestación do servizo de Depuración de Augas 

Residuais, que se regulará pola presente Ordenanza, redactada conforme 

ao disposto no artigo 16 do Real Decreto citado.  

 

Artigo 2º.-Feito Impoñible.-  

 

Constitúe o feito impoñible deste tributo, a prestación polo Concello de 

Foz dos servizos de tratamento e depuración de excretas, augas pluviais, 

negras e residuais canalizadas a través da rede de sumidoiros municipal  

 

Artigo 3º.-Devengo  
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Devengarase a Taxa e nace a obriga de contribuír dende o momento que se 

inicie a prestación do servizo suxeito a gravame, entendéndose iniciado: 

 

- Dende a data de presentación da solicitude de licenza de acometida, 

se o suxeito pasivo a formulase expresamente. 

 

- Cando estea establecido e en funcionamento o servizo municipal 

obxecto da presente regulación. 

 

O servizo de depuración de excretas, augas pluviais, negras e residuais 

ten carácter obrigatorio para todos os lugares do Municipio en que exista 

rede de sumidoiros, devengarase a taxa aínda cando os interesados non 

procedan a efectuar a acometida á rede. 

 

Artigo 4º.-Suxeitos pasivos  

 

Serán suxeitos pasivos contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas, así 

como as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria, que 

resulten beneficiadas polos servizos de tratamento e depuración de augas 

residuais de conformidade co disposto no artigo 23 do Real Decreto 

Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido 

da Lei Reguladora das Facendas Locais.  

 

Terán a consideración de substitutos dos contribuíntes, de acordo co 

previsto no artigo 23.2.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das 

Facendas Locais, os propietarios dos inmobles, quen poderán repercutir, 

no seu caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios. 

 

Artigo 5º.- Responsables. 

 

Responderán da débeda tributaria os debedores principais xunto a outras 
persoas ou entidades. A estes efectos consideraranse debedores principais 
os obrigados tributarios  do apartado 2 do artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, Xeral Tributaria. 
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Salvo precepto legal expreso en contrario, a responsabilidade será sempre 
subsidiaria. 

 
En relación á responsabilidade solidaria e subsidiaria da débeda tributaria 
estarase ao establecido nos artigos 42 e 43, respectivamente, da Lei 
58/2003, do 17 de decembro, Xeneral Tributaria. 
 

Artigo 6º.- Cota tributaria.-  

 

A cota tributaria a esixir pola prestación do servizo calcularase en función 

da cantidade de auga consumida, conforme  ás tarifas seguintes. 

 

 Euros/bimestre 

 

1. Consumo doméstico e comercial. Mínimo bimestral 30 m3 ... 7,00 

Cada m3 de exceso sobre o mínimo ............................................ 0,10 

 

2. Consumo industrial. Mínimo bimestral 30 m3 ....................... 11,00 

Cada m3 de exceso sobre o mínimo ............................................ 0,40 

 

Artigo 7º.- Exencións e bonificacións.-  

 

Non se poderán recoñecer outras exencións na presente taxa que as 

expresamente previstas en normas con rango de lei e as derivadas dos 

tratados internacionais. 

 

Artigo 8.- Normas de xestión 

 

A xestión, liquidación, inspección e recadación desta Taxa realizarase 

segundo o disposto na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e 

nas demais leis reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas 

para o seu desenvolvemento. 
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Os propietarios de edificios e vivendas ou, se é o caso, os usuarios do 

servizo están obrigados a presentar nas oficinas municipais as oportunas 

altas que orixinan a obriga de contribuír. 

 

Igual obriga existirá nos cambios de titularidade dun edificio, vivenda ou 

local e cando se produzan variacións físicas ou xurídicas que teñan 

transcendencia na orde tributaria. 

 

As altas e baixas que se produzan no servizo de augas, producirán efectos 

automáticos respecto da taxa de depuración, no caso de contar con rede 

de sumidoiros a zona concreta onde se produzan. 

 

Cando a cobranza se realice conxuntamente coas taxas polo abasto de 

auga potable, as cotas entenderanse notificadas a través do recibo emitido 

pola empresa concesionaria do servizo, sen prexuízo das obrigas de 

publicación legais que se fagan a través dos correspondentes diarios 

oficiais. 

 

Artigo 9.- Infraccións e sancións.-  

 

En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e sancións, 

ademais do previsto nesta Ordenanza, estarase ó disposto nos artigos 77 e 

seguintes da Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.  

 

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor ó día seguinte da súa 

publicación do seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia 

permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.  

 
SEGUNDO.- Expoñer ao público no Taboleiro de Anuncios deste 

Concello o presente acordo provisional, e a redacción dos artigos da nova 
Ordenanza Fiscal, durante o prazo de trinta días hábiles, co fin de que os 
interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que 
consideren oportunas. A devandita exposición ao público anunciarase por 
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edicto no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a contar o seu prazo a partir 
do día seguinte a aquel en que se produza a devandita publicación. 
 

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

Os acordos definitivos a que se refire o parágrafo anterior, incluíndo os 
provisionais elevados automaticamente a tal categoría, e o texto íntegro da 
modificación, publicaranse no boletín oficial da provincial, sen que entren en 
vigor ata que se leve a cabo a devandita publicación. 

 
 

Fora da Orde do día presentanse os seguintes asuntos: 
 
 
8.-INFORMES INTERVENCIÓN SOBRE CUMPRIMENTO PRAZOS DA LEI 5/2010, 
DE 5 DE XULLO.- 
 
 Por Secretaría dáse conta dos informes de Intervención Municipal sobre 
cumprimento prazos da Lei 5/2010, de 5 de xullo, correspondentes ao 4º Trimestre 
2011 e 1º Trimestre de 2012 sobre o cumprimento dos prazos previstos nesa Lei para 
o pago das obrigas de cada entidade local. 
 
 Os membros todos asistentes á sesión, dánse por enterados. 
 
 
9.-APROBACIÓN DO ORZAMENTO XERAL PARA O EXERCICIO 2012.- 
 
 Pola Secretaria da Corporacion dáse lectura á Proposta de Alcaldía de data 24 
de maio de 2012, que no seu literal indica: 
 
 “Formado o proxecto de Orzamento Xeral para o exercicio económico de 2012 
pola Alcaldía, conforme requiren os artigos 168.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 
5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais e 18.4 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, recolléndose neste os 
investimentos a realizar, así como os gastos e ingresos que se prevén gastar e liquidar 
durante o devandito exercicio polos diversos servizos municipais. 
 
 Correspondendo igualmente ao Pleno da Corporación Local aprobar anualmente, 
a través do Orzamento, o Cadro de Persoal que deberá comprender todos os postos de 
traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual, conforme establecen os 
artigos 126 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o 
Texto Refundido das Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime Local, 22 e 90 
da Lei 7/1985, do 7 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 
 
 Informado o devandito proxecto polo Interventor do Concello con data 24/05/2012 
como esixe o artigo 168.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 
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 En virtude do exposto, veño a propoñer ao Pleno da Corporación a adopción do 
seguinte acordo: 
 

Primeiro. - Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Foz para o 
2012, o detalle do cal a nivel de capitulo é o seguinte: 

 
ESTADO DE INGRESOS  ESTADO DE GASTOS 

Cap. Denominación Euros  Cap. Denominación Euros 

1  Impostos directos 2.246.000,00  1 Gastos de persoal 2.526.800,00 

2 Impostos indirectos 106.000,00  2 Gastos en bens correntes e servizos 2.642.800,00 

3 Taxas e outros ingresos 1.188.800,00  3  Gastos financeiros 42.189,12 

4 Transferencias correntes 2.311.000,00  4  Transferencias correntes 157.950,00 

5  Ingresos patrimoniais 59.500,00     

6 Alleamento de investimentos reais 0,00    6  Investimentos reais 22.700,00 

7 Transferencias de capital 0,00    7 Transferencias de capital 0,00 

8 Activos financeiros 0,00  8 Activos financeiros 0,00 

9 Pasivos Financeiros 0,00  9 Pasivos financeiros 518.860,88 

Total Estado de Ingresos 5.911.300,00  Total Estado de Gastos 5.911.300,00 

 
 Segundo. - Aprobar as Bases de Execución do devandito Orzamento, constando 
as mesmas de cincuenta e un artigos, e unha disposición final. 
 
 Terceiro. - Aprobar o Cadro de Persoal deste Concello para 2012 que figura 
como Anexo no expediente do Orzamento, conforme ao seguinte: 
 

CADRO DE PERSOAL CONCELLO DE FOZ 

 
A) PRAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS DE CARREIRA 

 

DENOMINACIÓN NUMERO VACANTES GRUPO 

1.- HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
ESTATAL 

   

1.1.- SECRETARIO 1 1 A1 

1.2.- INTERVENTOR 1 --- A1 

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL    

2.2.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA    

2.2.1.- ADMINISTRATIVO (RECADADOR) 1 --- C1 

2.3.- SUBESCALA AUXILIARES    

2.3.1.- AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 4 --- C2 

2.4.- SUBESCALA SUBALTERNOS    

2.4.1.- AXENTE NOTIFICADOR 1 --- E 
(AA.PP) 

2.4.2.- AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES 1 --- E 
(AA.PP) 

3.- ESCALA ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

   

3.1.- SUBESCALA TÉCNICA    
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3.1.1.- ARQUITECTO 1 --- A1 

3.1.2.- APARELLADOR 1 --- A2 

3.2.- SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS    

3.2.1.- POLICÍA LOCAL    

3.2.1.1.- OFICIAL 1 --- C1 

3.2.1.2.- POLICÍAS 8 --- C1 

3.2.2.- PERSOAL DE OFICIOS    

3.2.2.1.- COORDINADOR (CAPATAZ) 1 --- C1 

3.2.2.2.- OPERARIO LIMPEZA 1 1 E 
(AA.PP) 

TOTAL 23 2 --- 

 
B) PRAZAS SUXEITAS Á LEXISLACIÓN LABORAL 
 

DENOMINACIÓN NUMERO VACANTES OBSERVACIÓNS 

1.DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA 

UNIDADE DE REXISTRO, PADRÓN, 
ARQUIVO 

   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1 ---  

AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES  1 ---  

ARQUIVEIRO/A 1 1 LABORAL 
INDEFINIDO 

2.DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN E TESOURERÍA 

UNIDADE RECADACIÓN 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 LABORAL 
INDEFINIDO 

3.DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIZOS MÚLTIPLES 

UNIDADE DE OBRAS 

ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA 1 1 LABORAL 
INDEFINIDO 

CONDUTOR- OFICIAL 1ª 1 --  

OPERARIO OBRAS- OFICIAL 1ª 9 1  

OPERARIO OBRAS- XEFE 
XARDINERÍA OFICIAL 1ª 

1 ---  

OPERARIO OBRAS- OFICIAL 2ª 1 ---  

PEÓN XARDINERÍA 2 ---  

UNIDADE DE LIMPEZA 

OPERARIO DE LIMPEZA- OFICIAL DE 
1ª 

2 1  

OPERARIO DE LIMPEZA- OFICIAL DE 
2ª 

5 1  

OPERARIO DE LIMPEZA PEÓN 5 2  

PEÓN VARREDOR 2 ---  

PEÓN SERVIZO DE LIXO 2 ---  

LIMPADOR 5 2  

UNIDADE SERVIZOS MÚLTIPLES 

AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES 3 1  

4.DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS 

TRABALLADOR SOCIAL 1 ---  
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EDUCADOR FAMILIAR 1 ---  

AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES 1 ---  

AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO 2 1  

5.DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 

UNIDADE DE CULTURA 

TÉCNICO DE CULTURA 1 ---  

DIPLOMADO EN TURISMO 1 ---  

BIBLIOTECARIO MUNICIPAL 1 ---  

UNIDADE DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL 

EDUCADOR SOCIAL 1 ---  

UNIDADE DE COMUNICACIÓN 

ENCARGADO DE RADIO FOZ 1 ---  

LOCUTOR DE RADIO FOZ 2 ---  

UNIDADE DE MÚSICA 

DIRECTOR ESCOLA DE MUSICA 1 ---  

UNIDADE DE UNED    

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 LABORAL 
INDEFINIDO 

UNIDADE DE DESENVOLVEMENTO 
LOCAL 

   

AXENTE DESENVOLVEMENTO 
LOCAL 

1 1 LABORAL 
INDEFINIDO 

TOTAL 58 14  

 
Cuarto. - Expoñer ao público o Orzamento Xeral aprobado e o Cadro de Persoal 

do Concello, por termo de quince días, aos efectos do sinalado no artigo 169 do Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, considerándose definitivamente 
aprobado se no devandito termo non se presentan reclamacións”. 
 

A continuación procédese á ratificación da urxencia da inclusión do punto fora 
da orde do día, logo de que o Sr. Alcalde-Presidente xustifique a mesma, tendo lugar a 
seguinte votación: 

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

Ao respecto da urxencia do asunto o voceiro do UNIFOZ indica que non lle parece 
lóxico que o orzamento sexa por urxencia porque se podería convocar un pleno 
extraordinario. 
O voceiro do PSOE indica que a necesidade é clara polo plan de emprego que vai 
incluído nel. 
 
Aberto o turno de debate sobre o fondo da proposta, teñen lugar as seguintes 
intervencións que se transcriben en síntese: 
 
O Sr. Alcalde defende o fondo da proposta. 
O voceiro do PSOE indica que os ornamentos son os do PSOE non do Alcalde porque 
nel inclúese un plan de emprego que propuso o PSOE. O interventor indica que hai 
partidas que se ven resentidas e que teñen défice e estanse facendo cousas en Foz 
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coas que hai que ser responsables. Sobre as prazas que se amortizan non vai falar 
porque o PP votou no seu día a RPT e esto deriva de ahí. O crédito que ten o concello  
é pouco con respecto a outros concellos como Cervo, Burela ou Ribadeo. Afirma que o 
Director Xeral de Administración local fai intervencións incendiarias. O Estado central 
ten débede pendente de ingresar ao concello de Foz e sen embargo quere inservirnos. 
En tres anos a débeda de Foz estará saldada e os concellos que teñen plan de axuste 
acabarán sendo intervidos. Sobre o plan de emprego afirma que se absterá se as 
bases do plan de emprego se elaboran de forma conxunta polos grupos da 
corporación senón votará en contra. Neste momento o Alcalde afirma que acepta a 
proposta do PSOE neste sentido. 
O voceiro de UNIFOZ indica que está sorprendido por estes orzamentos que chegaron 
con duos días de antelación ao pleno. Afirma que unha cousa son as previsións e 
outra o que se fai e se advirten 490.000 euros fora de contabilidade. UNIFOZ 
plantexou algunha proposta que afirma pensa que serían mellor para Foz, e da lectura 
a proposta que presentou. 
O voceiro do BNG indica que son pouco realistas e pouco creíbles. Afirma que hai 
obrigas pendentes de 2011 que non se imputan a estes orzamentos. Todo o que hai 
aquí é mentira e no informe de intervención se fala de partidas insuficientes. Indica 
que se siguen prorrogando contratos sen que se saquen a concurso público. Estase 
chegando a un estado totalitario e seguirase creando défice para o concello e facendo 
que o endebedamento sexa maior. Os orzamentos se fan pero hai que ter decencia e 
formalidade para executalos, non gastando máis do que ingresan, aplicando a vía 
ejecutiva, non contratando empresas externas cando os traballadores do concello o 
poden facer, cumplir o plan de saneamento de 2009, adiantar o cobro de algún 
imposto, facer previsións de gastos, depurar débedas pendentes, ser implacable cos 
cobros das taxas e impostos, aumentar a vinculación das partidas… medidas que 
axudan a sanear a situación económica. A actuación do estado é vergonzosa cando lle 
vai imputar un 5 % de xuros nun ano cando ao resto de concellos se lle pon 10 anos. 
O BNG non entra neste xogo. 
O Sr. Alcalde indica que despois deste discurso pensou que os ia a aprobar. Se fala 
de non gastar máis do que se ingresa pero esas palabras son do Presidente do 
Goberno. Adiantar o pago dos impostos xa se fixo e tentarase facer máis para mellorar 
a liquidez. Sobre a via executiva a solución que daba o alcalde era encomendala á 
Deputación e non prosperou. Non admite que se diga que son orzamentos deficitarios, 
son un exercizo de responsabilidade política. Indica que o concello de Ribadeo do 
BNG foi o que máis subiu os impostos. O grupo UNIFOZ non amosa nada de 
responsabilidade neste punto. 
O voceiro do PSOE indica que a recadación da taxa da depuración é de catrocentros 
mil euros e aliviará a situación. Non hai un pacto PSOE-PP hai un entendemento para 
chegar a acordos. No plan de emprego non se concretaron as contratacións, pero está 
a espera da negociación ao respecto. O PSOE se absterá por responsabilidade. 
O voceiro do BNG indica que verase co tempo como haberá máis endebedamento. 
 

Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do 
asunto obténdose o seguinte resultado: 

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

 
Resultando aprobado o seguinte acordo: 
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PRIMEIRO. - Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Foz 

para o 2012, o detalle do cal a nivel de capitulo é o seguinte: 

 
ESTADO DE INGRESOS  ESTADO DE GASTOS 

Cap. Denominación Euros  Cap. Denominación Euros 

1  Impostos directos 2.246.000,0
0 

 1 Gastos de persoal 2.526.800,0
0 

2 Impostos indirectos 106.000,00  2 Gastos en bens correntes e 
servizos 

2.642.800,0
0 

3 Taxas e outros ingresos 1.188.800,0
0 

 3  Gastos financeiros 
42.189,12 

4 Transferencias correntes 2.311.000,0
0 

 4  Transferencias correntes 
157.950,00 

5  Ingresos patrimoniais 59.500,00     

6 Alleamento de investimentos 
reais 

0,00    6  Investimentos reais 
22.700,00 

7 Transferencias de capital 0,00    7 Transferencias de capital 0,00 

8 Activos financeiros 0,00  8 Activos financeiros 0,00 

9 Pasivos Financeiros 0,00  9 Pasivos financeiros 518.860,88 

Total Estado de Ingresos 5.911.300,0
0 

 Total Estado de Gastos 5.911.300,0
0 

 
 SEGUNDO. - Aprobar as Bases de Execución do devandito Orzamento, 
constando as mesmas de cincuenta e un artigos, e unha disposición final. 
 
 TERCEIRO. - Aprobar o Cadro de Persoal deste Concello para 2012 que 
figura como Anexo no expediente do Orzamento, conforme ao seguinte: 
 

CADRO DE PERSOAL CONCELLO DE FOZ 

 
C) PRAZAS RESERVADAS A FUNCIONARIOS DE CARREIRA 

 

DENOMINACIÓN NUMERO VACANTES GRUPO 

1.- HABILITACIÓN DE CARÁCTER 
ESTATAL 

   

1.1.- SECRETARIO 1 1 A1 

1.2.- INTERVENTOR 1 --- A1 

2.- ESCALA ADMINISTRACIÓN XERAL    

2.2.- SUBESCALA ADMINISTRATIVA    

2.2.1.- ADMINISTRATIVO (RECADADOR) 1 --- C1 

2.3.- SUBESCALA AUXILIARES    

2.3.1.- AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 4 --- C2 

2.4.- SUBESCALA SUBALTERNOS    

2.4.1.- AXENTE NOTIFICADOR 1 --- E 
(AA.PP) 

2.4.2.- AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES 1 --- E 
(AA.PP) 
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3.- ESCALA ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

   

3.1.- SUBESCALA TÉCNICA    

3.1.1.- ARQUITECTO 1 --- A1 

3.1.2.- APARELLADOR 1 --- A2 

3.2.- SUBESCALA SERVIZOS ESPECIAIS    

3.2.1.- POLICÍA LOCAL    

3.2.1.1.- OFICIAL 1 --- C1 

3.2.1.2.- POLICÍAS 8 --- C1 

3.2.2.- PERSOAL DE OFICIOS    

3.2.2.1.- COORDINADOR (CAPATAZ) 1 --- C1 

3.2.2.2.- OPERARIO LIMPEZA 1 1 E 
(AA.PP) 

TOTAL 23 2 --- 

 
D) PRAZAS SUXEITAS Á LEXISLACIÓN LABORAL 
 

DENOMINACIÓN NUMERO VACANTES OBSERVACIÓNS 

1.DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA 

UNIDADE DE REXISTRO, PADRÓN, 
ARQUIVO 

   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1 ---  

AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES  1 ---  

ARQUIVEIRO/A 1 1 LABORAL 
INDEFINIDO 

2.DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN E TESOURERÍA 

UNIDADE RECADACIÓN 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 LABORAL 
INDEFINIDO 

3.DEPARTAMENTO DE OBRAS, LIMPEZA E SERVIZOS MÚLTIPLES 

UNIDADE DE OBRAS 

ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA 1 1 LABORAL 
INDEFINIDO 

CONDUTOR- OFICIAL 1ª 1 --  

OPERARIO OBRAS- OFICIAL 1ª 9 1  

OPERARIO OBRAS- XEFE 
XARDINERÍA OFICIAL 1ª 

1 ---  

OPERARIO OBRAS- OFICIAL 2ª 1 ---  

PEÓN XARDINERÍA 2 ---  

UNIDADE DE LIMPEZA 

OPERARIO DE LIMPEZA- OFICIAL DE 
1ª 

2 1  

OPERARIO DE LIMPEZA- OFICIAL DE 
2ª 

5 1  

OPERARIO DE LIMPEZA PEÓN 5 2  

PEÓN VARREDOR 2 ---  

PEÓN SERVIZO DE LIXO 2 ---  

LIMPADOR 5 2  

UNIDADE SERVIZOS MÚLTIPLES 
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AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES 3 1  

4.DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS 

TRABALLADOR SOCIAL 1 ---  

EDUCADOR FAMILIAR 1 ---  

AUXILIAR SERVIZOS MÚLTIPLES 1 ---  

AUXILIAR AXUDA A DOMICILIO 2 1  

5.DEPARTAMENTO DE CULTURA, DEPORTE, TURISMO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 

UNIDADE DE CULTURA 

TÉCNICO DE CULTURA 1 ---  

DIPLOMADO EN TURISMO 1 ---  

BIBLIOTECARIO MUNICIPAL 1 ---  

UNIDADE DE DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL 

EDUCADOR SOCIAL 1 ---  

UNIDADE DE COMUNICACIÓN 

ENCARGADO DE RADIO FOZ 1 ---  

LOCUTOR DE RADIO FOZ 2 ---  

UNIDADE DE MÚSICA 

DIRECTOR ESCOLA DE MUSICA 1 ---  

UNIDADE DE UNED    

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1 LABORAL 
INDEFINIDO 

UNIDADE DE DESENVOLVEMENTO 
LOCAL 

   

AXENTE DESENVOLVEMENTO 
LOCAL 

1 1 LABORAL 
INDEFINIDO 

TOTAL 58 14  

 
CUARTO. - Expoñer ao público o Orzamento Xeral aprobado e o Cadro de 

Persoal do Concello, por termo de quince días, aos efectos do sinalado no artigo 
169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, considerándose 
definitivamente aprobado se no devandito termo non se presentan reclamacións. 

 
 

O Alcalde pregunta se algún grupo quere presentar algúnha moción de urxencia. 
 

 
UNIFOZ PRESENTA UNHA MOCIÓN DE URXENCIA DO SEGUINTE TEOR 
LITERAL: 
 
 “Ante as declaracións feitas por responsables do PP no Parlamento de Galicia, 
e recollidas por diferentes medios de comunicación, sobre a situación económica do 
Cncello de Foz nas que se cualifica de irresponsables aos partidos da oposición, 
queremos expresar o noso rexeitamento ás mesmas por consideralas falsas, irreais, e 
moi prexudiciais para o noso pobo. 
 O Parlamento de Galicia tiña que ser quen decidira e acordara axudar aos 
focenses, como veciños que somos de Galicia, coa concesión de investimentos 
pendentes como pode ser a construcción da Residencia de Maiores, atención aos 
servizos sanitarios, dragado do porto, tratamentos de residuos, construcción do Super 
Porto, etc. 
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 É pois, necesaria unha rectificación por parte do Parlamento de Galicia e, de 
forma especial, polo grupo Popular. 
 
 Por todo isto UNIFOZ presenta esta Moción de urxencia, solicitando o acordo 
da Corporación Municipal para instar ao Grupo Parlamentario do PP e aos 
responsables da Xunta de Galicia para que rectifiquen as súas declaracións, dado que 
éstar crearon alarmismo e un dano importante ao noso pobo. Instámolos, asemade, a 
tomar un acordo parlamentario que permita acometer as obras pendentes para Foz”. 
 

A continuación procédese á ratificación da urxencia da inclusión do punto fora 
da orde do día, logo de que o Sr. Cancio Rodríguez xustifique a mesma,  tendo lugar a 
seguinte votación: 

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

 
Unha vez aberto o turno de debate teñen lugar as seguintes intervencións que se 
transcriben en síntese. 
O Sr. Cancio defende o fondo da moción 
O voceiro do PSOE está de acordo 
O voceiro do BNG indica que é irresponsable xogar con Foz e facer declaracións deste 
tipo. 
O PP votará en contra afirma, en turno de palabra o Sr. Alcalde 
 

Unha vez rematado o turno de debate a continuación procédese á votación do 
asunto obténdose o seguinte resultado: 

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

 
Resultando aprobado o seguinte acordo: 
 
Solicitar o acordo da Corporación Municipal para instar ao Grupo 

Parlamentario do PP e aos responsables da Xunta de Galicia para que 
rectifiquen as súas declaracións, dado que éstar crearon alarmismo e un dano 
importante ao noso pobo. Instámolos, asemade, a tomar un acordo 
parlamentario que permita acometer as obras pendentes para Foz. 

 
 

BNG PRESENTA UNHA MOCIÓN DE URXENCIA DO SEGUINTE TEOR LITERAL: 
 
 “O Goberno e o Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX) están preparando a 
modificación da Lei de Demarcación e Planta Xudicial que entre outras consecuencias 
podería provocar a desparación dos Xulgados de Viveiro e de Mondoñedo. 
 Para o BNG estamos diante dunha proposta trampa posto que os criterios que 
fixa o PP na proposta de reforma chocan coa súa formulación práctica. Así, o criterio 
de que cada partido xudicial teña alomenos 100.000 habitantes contradí esta norma 
porque se sumamos os partidos xudiciais de Chantada, Monforte e Sarria xa 
sobrepasaríamos esta cifra ou a proposta de que haxa un mínimo de oito xuíces por 
cada Xulgado tampouco se cumpriría no caso de Lugo, nin sequera sumando os de 
Vilalba, Mondoñedo e Viveiro, que en total son seis. Segundo isto non so estamos 
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alonxando a xustiza dos cidadáns senón que a decisión afectaría directamente ao 
emprego e actividade económica de determinadas vilas que hoxe acollen as sedes 
xudiciais senón tamén as súas comarcas de influencia. E o que é máis grave, pérdese 
o sentido da xustiza como un dereito e como un servizo público e ráchase co principio 
xudicial de tutela xudicial efectiva recollido na Constitución. Achegar a xustiza ós 
cidadáns é un deber. Por tanto, se se alonxan os xulgados, alónxase a xustiza. 
 A maiores, coa nova redistribución, o PP establece un sistema real de acceso á 
xustiza só para persoas con capacidade económica alta, privando a queles que non 
dispoñan dunha situación desafogada da interposición de reclamacións xudiciais en 
defensa dos seus dereitos ou intereses, pois o reparto inclúe, ademais, un incremento 
nas taxas polo servizo prestado cun claro fin recadatorio. Por ejemplo, reclamar unha 
neglixencia médica suporá un desembolso de 350 euros; nos procedementos laborais, 
un traballor/a que queira recorrer unha sentenza por despido o prezo ascenderá a 500 
euros; nos contencioso-administrativos como recorrer unha multa de tráfico, a 
cantidade a desembolsar será de 200 euros, ou nos procedementos civís ordinarios, 
como é a reclamación dunha débeda superior a 6.000 euros, haberá que aboar 300 
euros. Isto evidencia que a xustiza non só pasará a ser máis lenta, senón tamén moito 
máis cara. 
 Como comprobamos, estamos diante dun ataque máis á nosa comarca e ás 
miaorías sociais. Os distintos gobernos do PP están utilizando a crise como coartada 
para aumentar as fendas territoriais e as desigualdades sociais e no caso de que esta 
reforma fose adiante non só lle estariamos asentando un duro golpe a vilas como 
Mondoñedo ou Viveiro senón que estariamos retrocedendo no tempo, na medida que 
significaría camiñar na centralización de servizos maioritariamente nas cidades e 
capitais co conseguinte prexuizo da poboación que vive alonxada das mesmas. 
Ademáis implicaría un maior colapso da administración de xustiza, nos temos claro 
que o camiño a percorrer e diametralmente oposto até o punto de que o que se 
precisa é dotar de máis medios aos xulgados existentes e aumenar a oferta xudicial na 
Comarca porque non é de recibo que a día de  hoxe non se dispoña dunha Sala do 
Social ou dunha Sala do Contencioso-Administrativo. 
 Hai que ter en conta que a posición da Comunidade Autónoma é vinculante e 
por iso que o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a 
adpción do segunte Acordo: 
 
 1.-Manifestar o rexeitamento a calquera modificación da administración da 
xustiza que supoña a eliminación de Xulgados da Mariña ou redución dos servizos que 
presten. 
 
 2.-Instar á Xunta de Galicia a opoñerse a esta reforma que suporía a 
desaparición de sete xulgados en Lugo, entre os que se atoparían Viveiro e 
Mondoñedo. 
 
 3.-Enviar copia do acordo aos grupos políticos do Parlamento de Galiza, Xunta 
de Galiza, ao Goberno do Estado e ao CXPX”. 
 

A continuación procédese á ratificación da urxencia da inclusión do punto fora 
da orde do día,  logo de que o Sr. González Basanta xustifique a mesma,  tendo lugar 
a seguinte votación: 

 
- Votos a favor: 8 ( 4, PSOE; 3, UNIFOZ; 1, BNG) 
- Votos en contra: 5 ( PP ) 
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Procédese á votación do asunto obténdose o seguinte resultado: 
 

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

 
Resultando aprobado o seguinte acordo: 
 
1.-Manifestar o rexeitamento a calquera modificación da administración 

da xustiza que supoña a eliminación de Xulgados da Mariña ou redución dos 
servizos que presten. 
 
 2.-Instar á Xunta de Galicia a opoñerse a esta reforma que suporía a 
desaparición de sete xulgados en Lugo, entre os que se atoparían Viveiro e 
Mondoñedo. 
 
 3.-Enviar copia do acordo aos grupos políticos do Parlamento de Galiza, 
Xunta de Galiza, ao Goberno do Estado e ao CXPX. 
 

 
 
ROGOS E PREGUNTAS.- 
 
ROGOS DO PSOE  
Que se limpen os terreos municipais do gupo da Paz número 3 que están en 
estado de abandono. 
 
Á maior brevidade se estude solicitude de cesión de terreos da citada 
comunidade 
 
Na Avda de Xove ter coidado porque se detectou baldosa encima dun furado na 
beirarrúa. 
 
ROGOS DE UNIFOZ 
Que na praia de Llas se acondicione a accesibilidade de discapacitados. 
 
Que se reparen as farolas de Vilaxoane 
 
Que se arranxen as beirarrúas en Alvaro Cunqueiro con baldosas rotas. 
 
ROGOS DO BNG 
Tapar sumidoiros no paseo de Colón 
 
Rectificar na páxina web no rueiro hai nomes en castelán 
 
No nome do festival de jazz Villa de Foz, que se poña Vila de Foz. 
 
PREGUNTAS DO PSOE  
Cando empeza a Xunta o dragado 
O Alcalde contesta que no verán, nos próximos meses xa que se están a evaluar 
puntos de vertido. 
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Están os expedientes urbanísticos por infraccións urbanísticas ao día 
O Alcalde contesta que moitos son da súa época. Nun caso concreto que lle 
indica sobre un caso que se deixou no caixón na súa epoca e agora solicitao o 
xulgado. O Alcalde ante a pregunta xenérica contesta que se contestará no 
seguinte pleno 
 
No prado de Ramos vaise deixar poñer a xente 
O Alcalde contesta que se colocaron sinais ao respecto e son todos terreos de 
Costas nos que o concello está autorizado. 
 
PREGUNTAS DE UNIFOZ 
Porque se puxo entrevista persoal nas probas de exame destas últimas prazas. 
Alcalde contesta que a entrevista é curricular 
 
Pregunta polo horario da oficina de turismo 
Se indica polo Alcalde que o horario é de 11.30 a 14.00 e de 5 a 8 
 
Preguntase polas xestións sobre o superporto de Foz 
O Alcalde indica que se está facendo un estudo sobre as correntes e que se fará 
o dragado. 
 
PREGUNTAS DO BNG 
Pregunta se lle parece adecuado gastar 70.000 euros nun estudo coas 
necesidades que hai 
O Alcalde afirma que sí 
 
Pregunta cómo está o proxecto da residencia e do centro de día 
O Alcalde indica que en contratación 
 
Pregunta sobre o camiño público de Santa Cecilia e Hermida 
O Alcalde contesta que se presentaron alegacións e hai que resolvelas. 
 

E non habendo máis asuntos a tratar, levántase a sesión cando son as 12 
horas e 10 minutos do día trinta e un de maio de 2012, do que como Secretaria dou fe 
e certifico.- 

 

Vº e Pr. 

O Alcalde-Presidente, 

 

 

Asdo.-Javier Jorge Castiñeira. 
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