DO CONCELLO DE AMES NA

CERTIFICO: QUE O PLENO DESTE CONCELLO LEVOU A CABO SESIÓN
ORDINARIA O 31 DE OUTUBRO DE 2013, DESA REUNIÓN REDACTOUSE A
CORRESPONDENTE ACTA QUE É DO TEOR LITERAL SEGUINTE.
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA LEVADA A CABO POLO PLENO DO CONCELLO O
DÍA 31 DE OUTUBRO DE 2013.
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ROSA ANA PRADA QUEIPO, SECRETARIA
PROVINCIA DA CORUÑA

No Salón de Sesións da Casa do Concello de Ames, ás vinte horas (20:00) do día 31
de outubro de 2013, reúnese o Pleno do Concello en sesión ordinaria de primeira
convocatoria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, coa
asistencia das/os señoras/os concelleiras/os seguintes:
Grupo municipal Popular

Grupo municipal Socialista

Concelleiras/os non adscritas/os

Mª Eugenia Martín Vicente

José Francisco Doval Galán

Bernardo Moar Míguez

Isabel González Cancela

Olalla Alvite del Río

Alfredo Taboada Alvelo

Carmen Fraga Crespo

Mª Carmen Verde Leboráns

José Manuel Miñones Conde
Francisco Villaverde Marcos

María Pilar Candocia Pita
Xosé Anxo Doval Rey
Susana Mallo Redondo
Ramón García Argibay
Mª Dolores Fernández Álvarez
Manuel J. Ferreiro Santiago
Alfonso Rey López
María González Gómez
Emilio Martínez Carballeira

Asiste a tesoureira, Belén Rodríguez Tourón e o interventor, José Antonio Rueda de
Valenzuela.
Actúa como secretaria a titular da Corporación, Rosa Ana Prada Queipo.
Non asiste pero xustifica a súa ausencia o concelleiro do grupo municipal socialista
José Pazos Balsa.
ORDE DO DÍA:
A) PARA DAR CONTA.
Punto primeiro.- Dación de conta ao Pleno da Corporación dos decretos ditados
pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria.
O señor alcalde don Santiago V. Amor Barreiro informa á Corporación que os
decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria estiveron a
disposición de todas/os as/os concelleiras/os na Secretaría Xeral, engadindo que o
acceso aos decretos é libre para todas/os as/os concelleiras/os en calquera momento
na Secretaría Xeral do Concello, e que con ocasión da convocatoria dos plenos
ordinarios o que teñen a súa disposición é o libro oficial, en papel timbrado e
numerado, ademais dos duplicados existentes nos distintos departamentos do
Concello.
Punto segundo.- Información periódica a render ao Pleno, en execución do
acordo adoptado en data 26/08/2010: Execución do orzamento ao remate do 3º
trimestre do exercicio 2013.
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O señor alcalde don Santiago V. Amor Barreiro da conta da información periódica a
render ao pleno, en execución do acordo adoptado en data 14/10/2013: Execución do
orzamento ao remate do 3º trimestre do exercicio 2013, de acordo co informe
158/2013 emitido en data 14 de outubro de 2013 e a documentación en formato
dixital que se xunta a aquel.
Punto terceiro.- Información ao pleno, en execución do disposto no artigo 4.3 da
Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro,
pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais, informe sobre o cumprimento dos prazos previstos no artigo 216.4
do Real decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de contratos do sector público, para o pago das obrigas
de cada Entidade local.
O señor alcalde don Santiago V. Amor Barreiro da conta da información ao pleno, en
execución do disposto no artigo 4.3 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da
Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a
morosidade nas operacións comerciais, informe sobre o cumprimento dos prazos
previstos no artigo 216.4 do Real decreto lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, para o pago
das obrigas de cada Entidade local, correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2013
de acordo co informe 158/2013 de intervención municipal emitido o 14 de outubro de
2013 e a documentación en formato dixital que se xunta a aquel.
Punto cuarto.- Información ao pleno, en execución do disposto no artigo 5.4 da
Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro,
pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións
comerciais, relación de facturas que presentan unha demora na tramitación
superior aos tres meses.
O señor alcalde don Santiago V. Amor Barreiro da conta da información ao pleno, en
execución do disposto no artigo 5.4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da
Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a
morosidade nas relación comerciais, relación de facturas que presentan unha demora
na tramitación superior aos tres meses, correspondente ao 3º trimestre do exercicio
2013 de acordo co informe de intervención municipal 158/2013 emitido en data 14 de
outubro de 2013 e a documentación en formato dixital que se xunta a aquel.
B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO.
Punto quinto.- Aprobación, se procede, de actas anteriores.
O señor alcalde don Santiago V. Amor Barreiro somete a aprobación a acta
correspondente á sesión ordinaria de 26 de setembro de 2013.
Non se producen intervencións.
A acta correspondente á sesión ordinaria de 26 de setembro de 2013 resulta
aprobada por unanimidade dos membros presentes da corporación municipal.
Punto sexto.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva da relación de
bens e dereitos afectados pola expropiación urxente, para a execución da obra
“Abastecemento Ames – Brión. 1º fase”, separatas 1 e 2.
Figura neste expediente informe de Secretaría Xeral sobre as alegacións presentadas
durante o trámite de exposición pública da relación de bens e dereitos afectados polo
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expediente de expropiación vixente para a realización da obra “Abastecemento de
Ames – Brión. 1ª fase”, separatas 1 e 2.
O informe de Secretaría Xeral é do teor literal seguinte:

INFORME DE SECRETARÍA XERAL
“ASUNTO: Expropiación forzosa polo trámite de urxencia para a obtención dos
terreos necesarios para a execución da obra “Abastecemento en Ames – Brión.
1ª fase – Separatas 1 e 2”. Resolución de alegacións e aprobación definitiva da
relación de bens e dereitos afectados.
En sesión plenaria de 29 de agosto de 2013 foi aprobada inicialmente a relación de
bens e dereitos afectados polo procedemento de expropiación urxente da obra
“Abastecemento en Ames e Brión. 1ª fase. Separatas 1 e 2”.
A dita relación de bens e dereitos afectados, contida na separata “Obra
Abastecemento en Ames e Brión 1ª fase. Relación de bens e dereitos afectados”,
subscrita polo enxeñeiro de camiños, canais e portos Julio C. Rojo Martínez, de data
agosto de 2013, foi sometida a exposición pública mediante anuncio no Boletín Oficial
da Provincia núm. 168, de 4 de setembro, no diario “El Correo Gallego” de 3 de
setembro, taboleiro de anuncios e páxina web municipal, sen prexuízo da notificación
individualizada a todos/as os/as interesados/as.
Durante o trámite de exposición pública, presentáronse un total de 6 alegacións,
subscritas polos/as seguintes interesados/as:
- Fernando Avelino Caramés Canedo (dúas alegacións), con números de
rexistro de entrada 13.276 e 13.277, ambas con data 12 de setembro de 2013.
- Carmen Vilas García, con número de rexistro de entrada 13.454, e data 16 de
setembro de 2013.
- José Guerra Vidal, con número de rexistro de entrada 13.485 e data 17 de
setembro de 2013.
- Mª Consuelo Vilacoba Dapena, con número de rexistro de entrada 13.528 e
data 18 de setembro de 2013.
- José Hortensio González Rey, con número de rexistro de entrada 13.686 e
data 23 de setembro de 2013.
As ditas alegacións foron remitidas para informe do técnico autor da separata con
data 25 de setembro de 2013, sendo emitido informe con data 18 de outubro de 2013
que, no que resulta pertinente, transcríbese de seguido:
1-. Alegación formulada por Fernando Avelino Caramés Canedo (fincas números
10 -parcela 492 do polígono 71 de catastro- e 14 -parcela 860 do polígono 71 de
catastro- do parcelario correspondente á execución do depósito.
Na relación de bens e dereitos aprobada inicialmente, as fincas números 10 e 14 do
parcelario correspondente á execución do depósito figuran a nome de Manuel
Canedo Liñares e herdeiros de Manuela Canedo Liñares. Por Fernando Avelino
Caramés Canedo, no seu nome e no da súa irmá, Natividad Caramés Canedo,
solicítase a modificación da titularidade ó seu favor, por ser estes os herdeiros de
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Manuela Canedo Liñares, propietaria das parcelas en virtude da partición de herdanza
levada a cabo entre este e o seu irmán, Manuel Canedo Liñares. Apórtase ao
expediente como proba acreditativa da titularidade:
- Copia dos D.N.I de Fernando Avelino e Natividad Caramés Canedo
- Copia da escritura de ratificación e protocolización das operacións
particionais das herdanzas de Manuel Canedo Nimo e Serafina Liñares Moreira
(pais de Manuela e Manuel Canedo Liñares), outorgada ante o notario
Domingo Enrique Gutiérrez Aller o 19 de setembro de 1996, pola que se
adxudican a Manuela Canedo Liñares as fincas denominadas Pedrouzo Mayor
e Estivada de Leborans, que o reclamante identifica coas parcelas números
492 e 860 do polígono 71 de catastro (fincas números 10 e 14 do parcelario,
respectivamente).
- Copia do testamento outorgado por Manuela Canedo Liñares o 19 de
setembro de 1996 ante o notario Domingo Enrique Gutiérrez Aller, número de
protocolo 1693, no que institúe herdeiros ós seus dos fillos, Natividad e
Fernando Avelino Caramés Canedo e lega ó seu esposo, Avelino Caramés
Nimo, o usufruto vitalicio.
- Copia do certificado de defunción de Manuela Canedo Liñares
- Copia do certificado de últimas vontades de Manuela Canedo Liñares
– Copia do certificado de defunción de Avelino Caramés Nimo. A defunción
deste determina a extinción do usufruto vitalicio que lle correspondera ó
falecemento de Manuela Canedo Liñares.
A vista da documentación aportada ó expediente, proponse estimar a alegación
realizada, e en consecuencia, modificala titularidade das finca números 10 e 14 do
parcelario correspondente á execución do depósito (identificadas coas parcelas 492 e
860 do polígono 71 de catastro, respectivamente) a favor de Fernando – Avelino e
Natividad Caramés Canedo, con quen deberán entenderse as sucesivas actuacións, e
cuxo domicilio aos efectos de notificacións é:
Lg. Trasmonte nº 43
15864 Ames – A Coruña.
A resolución que se dite deberá en todo caso, notificarse a Manuel Canedo
Liñares, como interesado no presente procedemento, no seguinte domicilio:
Lg. Trasmonte nº
15864 Ames – A Coruña
2-. Alegación formulada por Carmen Vilas García (finca número 15 -parcela 42
do polígono 85 de catastro- do plano parcelario correspondente á execución da
etap
– Na relación de bens e dereitos afectados aprobada inicialmente a finca número
15 do parcelario correspondente á execución da ETAP figura a nome da
reclamante, Carmen Vilas García, quen solicita a modificación da titularidade
da referida finca a favor dela e dos seus irmáns, como herdeiros do seu
falecido pai, Bonifacio Vilas Berdullas (anterior titular da finca), e doutra irmán,
Teresa Vilas García, falecida e sen descendentes, por non figurala finca
indicada adxudicada a ningún herdeiro na partición da herdanza de Bonifacio
Vilas Berdullas. Apórtase ao expediente:
–

copia da escritura de ratificación e protocolización das operacións
particionais da herdanza de Bonifacio Vilas Berdullas e da súa filla María
Teresa Vilas García, outorgada ante o notario Manuel María Romero
Neira en data 18 de abril de 2000, número de protocolo 431. Na
escritura aportada figura a transcrición do testamento outorgado por
Bonifacio Vilas Berdullas con data de 15 de maio de 1945, no que
4
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institúe herdeiros ós seus fillos e a súa esposa, Carmen García Suárez.
Se ben no mencionado testamento figuraban tres fillos chamados Juan
– José, Carmen – Dolores e Bonifacio Vilas García, na escritura de
partición faise constar que con posterioridade naceron outros dous,
Carmen e María – Teresa Vilas García. Así mesmo, indícase que a filla
María – Teresa Vilas García faleceu abintestato o 2 de abril de 1949 en
estado de casada con José Patiño Vilas e sen descendencia,
declarando o notario de Negreira Manuel – María Romero Neira en acta
de notoriedade de 20 de mazo de 2000 que a herdeira de María Teresa
Vilas García é a súa nai, Carmen García Suárez, sen prexuízo do
usufruto que corresponda ó viúvo, José Patiño Vilas.
A vista da documentación aportada ó expediente, proponse desestimar a alegación
realizada, toda vez que non queda suficientemente acreditada a titularidade da finca a
favor de Bonifacio Vilas Berdullas nin ó falecemento e sucesión de Carmen García
Suárez, polo que consideramos que non existen probas suficiente para desvirtuala
presunción de certeza de que gozan os datos catastrais. Non embargantes, as
alegacións realizadas por Carmen Vilas García, indicando que a titularidade da finca
non lle corresponde en exclusiva, determina a conveniencia e necesidade de
consignar na Caixa Xeral de Depósitos o importe das indemnizacións que resulten
procedentes na tramitación do presente procedemento expropiatorio, en tanto non
quede fehacientemente acreditada a titularidade da parcela.
3-. Alegación formulada por José Guerra Vidal (parcela 851 do polígono 71 de
catastro, identificada coa finca número 11 do plano parcelario correspondente á
execución do depósito)
Na relación de bens e dereitos aprobada inicialmente a finca número 11 do parcelario
correspondente á execución do depósito figura a nome dos herdeiros de Jesús
Guerra Nimo.
Por José Guerra Vidal, en calidade de propietario da parcela, solicítase a expropiación
total da mesma, facendo constar así mesmo que a finca correspóndese coas parcelas
851, 852 e 853 do poligono 71 do catastro. Non embargantes, non acredita a súa
condición de herdeiro de Jesús Guerra Nimo e/ou de propietario da parcela.
Os datos catastrais gozan de presunción iuris tantum de veracidade, e tivéronse en
consideración para a elaboración do parcelario e da relación de bens e dereitos
afectados, en cumprimento do disposto no artigo 3 da Lei de Expropiación Forzosa de
16 de decembro de 1954. A finca número 11 do parcelario correspondente á
execución do depósito identifícase unicamente coa parcela número 851 do polígono
71 do catastro, constituíndo as parcelas 852 e 853 deste polígono fincas
independentes que non resultan afectadas polo presente procedemento
expropiatorio. Segundo o proxecto aprobado unicamente resulta de necesaria
ocupación a parcela 851 do polígono 71, e xa se encontra afectada na súa totalidade
(80 m2).
En todo caso, aínda de terse probado nun momento posterior a propiedade da
parcela por parte de José Guerra Vidal e a existencia dunha única finca que inclúa as
parcelas 851, 852 e 853 do polígono 71 do catastro, considérase que no presente
suposto, a afectación soamente da parcela 851 non supón que a conservación dos
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restos residuais que suporían as parcelas 852 e 853 sexa antieconómica, pois estas
parcelas na actualidade encóntranse xa separadas físicamente entre sí por camiños ou
viarios antes da execución do proxecto de abastecemento, polo que non concorren
os supostos previstos no artigo 23 da Lei de Expropiación Forzosa para proceder á
expropiación total.
A vista do exposto, proponse desestimalas alegacións formuladas por José Guerra
Vidal sobre expropiación total da finca.
4-. Alegación formulada por María Consuelo Vilacoba Dapena
Por María Consuelo Vilacoba Dapena preséntase escrito de alegacións no que fai
constar a súa condición de copropietaria das parcelas de referencia catastral:
- 5817616NH2551N0001YO
- 5817610NH2551N0001ZO
Indica que as referidas fincas resultarán afectadas polas limitacións de servidume e
zona de policía previstos na lexislación de augas, polo que solicita a súa inclusión
como parte interesada no procedemento, solicitando así mesmo:
- copia do actuado hasta estes momentos
- o traslado das futuras actuacións
- información sobre a afectación que a potabilizadora supón para as súas
fincas
- se garanta que a súa propiedade non se verá afectada na súa calificación e
que vai poder ser urbanizada
Unha vez realizadalas comprobacións oportunas, as fincas de referencia catastral
5817616NH2551N0001YO e 5817610NH2551N0001ZO non resultan afectadas polo
procedemento de expropiación de referencia, sen prexuízo das posibles limitacións
que a lexislación urbanística ou sectorial puidera establecer ós titulares dos inmobles,
tales como servidumes ou zona de policía, e que en todo caso non son susceptibles
de indemnización, tendo os interesados o deber xurídico de soportalas.
En consecuencia, proponse desestimalas alegacións formuladas por María Consuelo
Vilacoba Dapena, por non ter acreditada a súa condición de interesada no presente
procedemento expropiatorio.
5-. Alegación formulada por José Hortensio González Rey en relación ás
parcelas 35, 132 e 142 do polígono 85 de catastro, identificadas coas fincas
números 8, 29 e 39 do plano parcelario correspondente á execución da etap
Na relación de bens e dereitos afectados aprobada inicialmente as fincas números 8,
29 e 39 do plano parcelario correspondente á execución da ETAP figuran a nome de
José Hortensio González Rey, quen solicita a modificación da titularidade das mesmas
ó seu nome e ó da súa esposa, Carmen – Dolores Vilas García, por ser bens
gananciais. Aporta ó expediente como proba acreditativa da titularidade copia de
escritura de aportación á sociedade de ganancias outorgada ante o notario Manuel
María Romero Neira o 5 de setembro de 2013, número de protocolo 791, na que
figuran as fincas arriba referenciadas.
A vista da documentación aportada, proponse estimala alegación formulada por José
Hortensio González e en consecuencia, modificala titularidade das fincas números 8,
29 e 39 do parcelario correspondente á execución da ETAP (parcelas 35, 132 e 142
do polígono 85 de catastro) a favor de José Hortensio González Rey e Carmen –
Dolores Vilas García, con quen deberán entenderse as sucesivas actuacións.
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Xúntase co presente informe novos anexos coa relación de bens e dereitos afectados
onde se recollen as modificacións propostas como consecuencia das alegacións
formuladas”.
Vistos os antecedentes expostos e de conformidade coa lexislación aplicable,
formúlase o seguinte Informe - proposta:
Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por Carmen Vilas García (R.E. nº
13454, de 16 de setembro), José Guerra Vidal (R.E. Nº 13485, de 17 de setembro) e
María Consuelo Vilacoba Dapena (R.E. Nº 13528, de 18 de setembro), polos motivos
recollidos no informe de data 18 de outubro de 2013 antes transcrito.
Segundo.- Estimar as alegacións presentadas polos interesados Fernando Avelino
Caramés Canedo (R.E. Nº 13276 e 13277, de 12 de setembro) e José Hortensio
González Rey (RE nº 13686, de 23 de setembro), modificando a titularidade das fincas
afectadas nos termos e polas razóns indicadas no informe de data 18 de outubro de
2013 antes transcrito.
Terceiro.- Aprobar con carácter definitivo a relación concreta, individualizada e
valorada de bens e dereitos a ocupar con carácter de urxencia para a execución da
obra “Abastecemento en Ames e Brión. 1ª fase – separata 1 e 2”, así como a
designación nominal dos/as interesados/as cos que han de entenderse os sucesivos
trámites, relación que figura como anexo a este informe.
Cuarto.- Facultar ao alcalde – presidente, Santiago V. Amor Barreiro para cantas
actuacións de trámite sexan necesarias en orde á mellor execución do acordado.Ames, 22 de outubro de 2013
A secretaria, Rosa Ana Prada Queipo”
Rematadas as intervencións, o pleno da Corporación por unanimidade dos seus
membros presentes adoptou os seguintes acordos:
Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por Carmen Vilas García (R.E. nº
13454, de 16 de setembro), José Guerra Vidal (R.E. Nº 13485, de 17 de setembro) e
María Consuelo Vilacoba Dapena (R.E. Nº 13528, de 18 de setembro), polos motivos
recollidos no informe de Secretaría Xeral antes transcrito.
Segundo.- Estimar as alegacións presentadas polos interesados Fernando Avelino
Caramés Canedo (R.E. Nº 13276 e 13277, de 12 de setembro) e José Hortensio
González Rey (RE nº 13686, de 23 de setembro), modificando a titularidade das fincas
afectadas nos termos e polas razóns indicadas no informe de Secretaría Xeral antes
transcrito.
Terceiro.- Aprobar con carácter definitivo a relación concreta, individualizada e
valorada de bens e dereitos a ocupar con carácter de urxencia para a execución da
obra “Abastecemento en Ames e Brión. 1ª fase – separata 1 e 2”, así como a
designación nominal dos/as interesados/as cos que han de entenderse os sucesivos
trámites.
Cuarto.- Fixar como día para o levantamento das actas previas á ocupación o
vindeiro martes 26 de novembro de 2013 ás 10:00 horas, no Pazo da Peregrina de
Bertamiráns.
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925
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Quinto.- Facultar ao alcalde – presidente, Santiago V. Amor Barreiro para cantas
actuacións de trámite sexan necesarias en orde á mellor execución do acordado.
Punto sétimo.- Elección de xuíz/a de paz substituto/a do Concello de Ames.
[.......................................................................................................................................]
Rematadas as intervencións o pleno da corporación, por unanimidade dos seus membros
presentes, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro.- Iniciar expediente para elección do xuíz/a de paz substituto/a do Concello de
Ames.
Segundo.- Prestar aprobación ás bases que a continuación se transcriben, acordando a
súa exposición pública:
1. Obxecto da convocatoria: Elección de xuíz/a de paz substituto/a do Concello de Ames.
2. Prazo de presentación de solicitudes: Quince días hábiles contados a partir da
publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Tamén se publicará nos xornais El
Correo Gallego e La Voz de Galicia, no taboleiro de anuncios e na páxina web.
3. Requisitos dos/as solicitantes:
a) Ser español/a.
b) Ter dezaoito anos de idade.
c) Non ter acadada a idade de xubilación na carreira xudicial.
d) Declaración xurada de non estar incapacitado/a para o exercicio da carreira xudicial.
e) Declaración xurada de non estar incurso/a en causa de incompatibilidade e no suposto
de estar incurso/a, coa excepción de actividades profesionais e mercantís, compromiso
de optar polo posto de xuíz/a de paz substituto/a do Concello de Ames.
4. Documentación: As solicitudes dirixiranse ao alcalde presidente do Concello e estarán
acompañadas da seguinte documentación, que terá carácter de orixinal ou copia
compulsada:
- DNI.
- Partida de nacemento.
- Certificado do Rexistro Central de penados e rebeldes.
- Declaracións xuradas ás que se fai referencia no punto anterior.
- Relación e documentación acreditativa dos méritos alegados.
Terceiro.- Facultar ao alcalde don Santiago V. Amor Barreiro para cantas actuacións de
trámites sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Punto oitavo.- Aprobación Conta Xeral 2012.
[.......................................................................................................................................]
Rematadas as intervencións, o pleno da corporación, por maioría absoluta dos seus
membros presentes, cos votos a favor dos cinco representantes do grupo municipal
popular, dos/as concelleiros/as non adscritos/as Ramón García Argibay, María
Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira, o voto en contra dos 5 representantes
presentes do grupo municipal socialista e a abstención dos/as concelleiros/as non
adscritos/as Olalla Alvite del Río, María Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e
Susana Mallo Redondo, adoptou os seguintes acordos:
Primeiro. Inadmitir a alegación presentada por Isabel Vaquero Quintela polos motivos
contidos no informe de intervención municipal obrante no expediente.
Segundo. Prestar aprobación á conta xeral do exercicio 2012 do Concello de Ames,
nos termos nos que foi sometida á comisión informativa permanente de economía e
facenda e especial de contas do 26 de agosto de 2013.
Terceiro. Facultar ao alcalde presidente, Santiago V. Amor Barreiro, para cantas
8
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Punto noveno.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal xeral de
xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito
público do Concello de Ames.
Intervén o alcalde Santiago V. Amor Barreiro para dicir que se os/as concelleiros/as
o consideran, pódese facer un debate xeral sobre todas as ordenanzas e despois
facer as votacións por separado.
C.I.F.: P – 1500200 – I
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actuacións de trámite sexan precisas para a mellor execución do acordado.

Continúa dicindo que en relación aos expedientes das ordenanzas, foron presentados
dous votos particulares, un no día de onte por parte do grupo municipal socialista e
outro na mañá de hoxe por Anxo Doval Rey. Son votos particulares ás ordenanzas
ditaminadas pola Comisión informativa de Economía e Facenda do pasado venres e
teñen un informe de intervención e tesouraría entregado na tarde de hoxe, unha vez
estudados polos servizos técnicos, informe que reflicte o carácter de desfavorable.
Son un total de 19 ordenanzas, que nalgúns casos teñen asociada a subida do IPC e
noutros casos as modificacións son melloras na redacción, adecuación á normativa e
nalgún caso a derrogación dalgunha ordenanza. A actualización destas ordenanzas
supón un total de 43.000 euros. Vaia por diante que unha das medidas que figuran no
plan de axuste aprobado polo Concello de Ames é a actualización das taxas e que
para o vindeiro ano non se actualiza nin a taxa polo saneamento e depuración de
augas residuais, nin a de subministración de auga, nin a do imposto de bens
inmobles nin a do imposto de actividades económicas.
Eses 43.000 euros que supoñen esta actualización das ordenanzas supoñen 1,5
euros por habitante. Esta información figura nun informe da Intervención municipal. O
primeiro é que temos o compromiso en base ao plan de axuste de actualizar, pídese
o esforzo de actualizar as taxas. Entendemos que é pouco prudente e de mal xestor,
que ao primeiro atisbo que pode haber de melloría vaiamos en contra do plan e non
actualicemos as taxas e esperemos que se poda seguir cumprindo ese plan, que se
poda mellorar ano a ano e podamos cumprir as obrigas en materia de morosidade.
Das 19 ordenanzas actualízase a do imposto sobre vehículos, a do imposto sobre
construcións, instalacións e obras, a taxa por expedición de documentos
administrativos, a taxa por instalación de postos, barracas, casetas de venda,
espectáculos e atraccións de recreo, a taxa por actos de utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local, a taxa pola celebración de
matrimonios civís, a taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana,
a taxa por expedición de licenzas urbanísticas, a taxa por licenza de apertura de
establecementos, a taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas, a taxa de
licenzas de autotaxi e no prezo público pola prestación do servizo de talado e roza
nas franxas de protección definidas no plan de protección do espazo rural. A todos
nos gustaría non ter que traer unha actualización de taxas pero entendemos que
temos esa responsabilidade de cando foi aprobado o Plan de axuste e eu pediría que
por 43.000 euros o Concello non deixe de cumprir o plan de axuste. Entendemos que
agora mesmo a situación económica do Concello é a que é e por iso sometemos a
consideración deste Pleno a actualización das taxas.
O alcalde cede a palabra ao concelleiro Anxo Doval Rey, que di: No tema das taxas
efectivamente nós presentamos no día de hoxe unha proposta para o tema das
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925
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ordenanzas, pero xa o fixemos na comisión do venres pasado, polo que non o colle
de novo que o presentemos. É unha proposta que vai no sentido de conxelar as taxas
e polo tanto non aplicar a subida do IPC que se propón desde o goberno, pero tamén
facilitar á xente que o está pasando mal, o pago de determinados tributos.
Concretamente se propón, aparte da conxelación do IPC, que aquelas familias que
están por debaixo do 25% do IPREM se lles poidan conxelar aquelas taxas que se
poidan conxelar e incluso que se actualice na medida do posible a situación das
familias e que as ordenanzas que son de cobro anual ou periódicas ao largo do ano
se actualice a situación das familias. Por exemplo, unha persoa que remata a súa
prestación de desemprego e deixa de ter ingresos na súa casa no mes de xaneiro,
que se teñan en conta esa nova situación.
Tamén propoñemos, diso falarei un pouquiño mais adiante, que as taxas que son de
carácter anual, como pode ser o IBI, se podan pagar en dous ou tres prazos como se
ven facendo nalgúns outros concellos, o cal facilita á xente non ter que desembolsar
entre o mes de setembro e o mes de outubro, imaxinemos unha persoa que teña os
cativos no colexio, que eses dous meses ten que soltar do seu peto cantidades que
moitas veces non é posible asumir polas familias ou fano dunha maneira moi custosa
para elas. Esas son basicamente as propostas que aquí traemos.
Se nos argumenta o tema do cumprimento do plan de axuste, volvemos ao mesmo
que dicía antes da Conta Xeral: este Concello so sabe ingresar e non gastar. O
concello que temos aquí ao lado, Santiago de Compostela, que ten unha débeda de
mais de 700 euros por habitante, está recollido nos documentos que me facilitou o
goberno, non o digo eu, e que tamén ten un plan de axuste, acaba de conxelar as
súas ordenanzas. O Concello de Ames non pode, a súa situación é crítica, non pode.
O Concello de Santiago de Compostela, do PP, acaba de conxelar. O de Sanxenxo,
que tamén é do PP, e ten unha situación de poboación similar á nosa, algo menor
pero similar, cunha débeda moi considerablemente superior á nosa, tamén acaba de
conxelar as súas ordenanzas. Polo tanto, non é unha cuestión de cumprir o plan de
axuste; nós que non estamos de acordo co plan de axuste nin sequera dicimos que
non se cumpra, o plan de axuste é unha folla de ruta. Se aquí pon que hai que
ingresar tres millóns e medio, ¿ingresamos tres millóns e medio? E se so podemos
gastar corenta, ¡corenta e non mais! Porque ese plan de axuste, por exemplo, pon
que para os grupos municipais hai tres persoas de apoio e agora hai dúas ¿qué pasa
con ese novo reparto? ¿Que pasa con iso se estamos incumprindo o plan de axuste?
Loxicamente non se lle devolve a ninguén, é un colchón que temos.
O plan de axuste, a partir do ano que ven non tiña contemplado o ingreso do que
vamos a cobrar de IBI. Como antes dixen, o IBI, como medida provisional, se subiu
de 0,44 a 0,50 nos anos 2012 e 2013. A partir do ano 2014 non iamos a ter iso. Pero
o plan dicía que habería que axustar se fora necesario, evidentemente, claro que si, é
unha folla de ruta, e se aquí hai 43.000 euros que non se van ingresar, pois
axustemos, fagamos para non saír desa folla de ruta, pensemos nas persoas e non
no Concello; non é cuestión de que a xente se axuste ás necesidades do Concello, é
o Concello o que se ten que axustar ás necesidades das persoas. Por iso estamos
aquí, para xestionar que a vida sexa o mellor posible para todos eses cidadáns.
Estamos xogando co pan da xente, a vostede parece que lle da igual. Se me
preguntaran agora: ¿vostede cree que o goberno é insensible aos problemas da
xente? Eu evidentemente non lle podo dicir que si, non o podo dicir de ningunha
persoa, pero é que ás veces o parece.
O alcalde cede a palabra ao concelleiro Ramón García Argibay que di: Boas tardes a
todos. Hai unha cousa que me quedou moi clara cando vostede dixo que sería de
mal xestor non actualizar as ordenanzas fiscais coa subida do IPC, onde se supón
que se van a recadar 43.000 euros a maiores. Eu creo que o que de verdade é de mal
10
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xestor é ter uns orzamentos prorrogados nos tempos que estamos, iso si que é de
verdade ser un mal xestor. É ser un mal xestor intentar aludir á responsabilidade. O
plan de axuste, que había que facelo, nos guste ou non había que facelo, non é un
documento ríxido e ademais pono o propio informe, que di: sendo admisible a
hipótese de que o plan deba ser cumprido na súa globalidade e non en cada unha
das súas medidas. Iso está moi claro, tense que cumprir na súa globalidade, e eses
43.000 euros que vostede bota por diante no tema das ordenanzas fiscais, se reduce
tan fácil como coa asignación de grupos e as dúas dedicacións exclusivas que xa
non existen, tan fácil, con iso, xa ten vostede cumprido o plan de axuste. Pero ese é
un exemplo ínfimo, porque hai outras maneiras de cumprir o plan de axuste, incluso
mellor do que está reflectido no seu momento, porque como ben se di é unha
previsión a 10 anos e polo tanto flexible. Non nos venda vostede a moto de que eses
43.000 euros son imprescindibles para cumprir o plan de axuste, porque iso non o
cree ninguén. Como se dicía antes hai concellos do PP, do PSOE, do BNG e
mediopensionistas que están a conxelar as ordenanzas fiscais. Voulle poñer un
exemplo, porque co tema do IBI eu creo que hai que ter mais sensibilidade da que se
está tendo aquí. E creo que hai que falar mais claro porque é unha das ordenanzas
mais importantes en canto a recadación, non das mais, a mais importante. No mes de
abril do pasado ano o goberno central aprobou que se prorrogaría a subida do IBI
para os concellos ata o 2015 na porcentaxe do 4%. O Concello xa vai a recadar
moitísimo mais que eses 43.000 euros, moitísimo mais e voulle poñer un exemplo:
nós estivemos calculando cales son os datos referenciados na media entre vivendas
no que se refire ao IBI. Por exemplo, no ano 2011, nada mais e nada menos, unha
persoa que no IBI ou na contribución pagaba 174 euros, pasa a pagar no ano 2013
203 euros. É dicir, a subida porcentual é do 14,13%, estamos a falar dunhas
cantidades dunha vivenda, para entendernos, normal. Se imos a unha vivenda que
pague un pouquiño mais, por coller dous tipos, aínda que hai mais.: unha vivenda que
no ano 2011 pagaba 586 euros, no ano 2013 paga 700 euros, é dicir, unha subida do
18,9%, case o 19%. Entón, ¿que nos vende vostede cos 43.000 euros das
ordenanzas fiscais? Se ademais non estaba previsto, entre comiñas, que o goberno
prorrogara esta medida ata o ano 2015, non estaba prevista, e cando se fai o plan de
axuste non estaba contemplado. Polo tanto, iso que vostede di xa se cae polo seu
propio peso. Como dicía, mal xestor é non ter os orzamentos, mal xestor é non tomar
as medidas que hai que tomar e que se dixeron que se ían facer e non se están
facendo. Sen embargo, eu creo que si é importante que as ordenanzas fiscais se
queden conxeladas e a min quedoume unha dúbida bastante importante por esta
documentación que nos deu ás oito menos cinco da tarde que habería que analizala
un pouquiño mais polo miúdo.
Aquí fala, por exemplo das ordenanzas 12 e 14 da orde do día do Pleno nas que a
suba do IPC se establece por obriga contractual. Eu non sei se estas ordenanzas
teñen obriga contractual de suba; a 12 é a aprobación inicial da modificación da
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa
hixiene urbana, ¿ten contrato? Eu creo que hai que partir dunha premisa: a situación
económica é a que é e iso témolo claro, e nós consideramos que os contratos hai
que cumprilos, sempre e cando non haxa mais remedio que cumprilos. Cando un
concello firma un contrato cunha empresa ou con calquera outro tipo de institución,
debe cumprilo. Evidentemente ten que haber unha negociación se a intención do
Concello é non subir o IPC ou de que a concesionaria ou a empresa coa que se ten o
contrato estea disposta a non a subir ese IPC a cambio ao mellor doutras cuestións
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que haberá que negociar. Nós non temos coñecemento absolutamente ningún de que
se producira esa situación salvo unha nota tamén de última hora, das oito menos dez,
esta chegou cinco minutos antes, que no caso da piscina manifesta que a empresa
claramente non pode permitirse o luxo de perder o IPC, neste caso o IPC galego,
porque hai dous tipos que se aplican, o IPC a nivel nacional e o IPC galego. Os
contratos hai que cumprilos e iso ten que ser unha premisa porque iso da seguridade
xurídica, pois senón, xa que estamos como estamos neste país, se aínda por enriba
non temos esa seguridade xurídica mal vamos. Outra cousa, insisto, é que se trate de
negociar con esas empresas ou con esas concesionarias que non se suba o IPC, ou
que se chegue a un acordo e se suba a metade, etc. Fórmulas hai moitas, o que hai é
que traballar. Por coherencia, porque eu de aquela estaba aí; moitas veces, a pesar
de que antes se fixeron unha serie de alusións nas que non vou a entrar, porque
tamén por coherencia votamos a favor do plan de axuste, o que pasa que con moitos
matices que habería que espallar, pero non é o momento agora, tempo haberá o ano
que ven.
Nós cando estabamos na oposición, como estamos agora nós, sacábamos panfletos
coma este, ¿acórdase señor alcalde? Normalmente os facía eu, igual que as mocións,
vostede despois firmábaas e agora non se acorda. Neste panfleto, que sacabamos
nós no seu momento facíamos uns gráficos e dicíamos: imposto sobre vehículos
5,3%, lixo 5,3%, auga e saneamento 5,3%, licenza de apertura 5,10%, nalgúns casos
incluso 17%, etc. Incidíamos, sobre todo no IBI que era o que mais nos preocupaba,
que por certo, fago unha corrección, non é dende que se aprobou o Plan Xeral, o IBI
é o resultado dunha ponencia que se fixo o 17 de xuño de 2004, e aí é onde se
revisaron todas as referencias catastrais , non cando se fixo o Plan Xeral. O Plan Xeral
non ten que ver con isto, está relacionado, pero a confección do Plan Xeral non é
inherente á revisión catastral. De feito hai concellos que tiñan plan xeral no seu
momento e non tiñan revisión catastral e tardaron en facelo, por exemplo, Santiago
de Compostela. Agora, co novo Plan Xeral aprobado hai dous anos ou así, é cando
entrou esa revisión catastral, teñen unha ponencia posterior á nosa. Por tanto non ten
que ver unha cousa coa outra. Pois nos, falando de IBI, facíamos unha comparación
de aquela na que dicíamos: Milladoiro 8,6%, Bertamiráns 7,85%, e zona rural 9,53%.
Se a comparamos con agora, nos saen datos do 16% e do 19% e sería incoherente
que nos votáramos a favor da subida do IPC, sería totalmente incoherente, vostedes
xa sabemos que o son, por iso pasou o que pasou. Pero nós seguimos na mesma
liña, e consideramos que hai outras moitísimas medidas que se poden tomar. É mais,
nós ao principio íamos a traer unha proposta para intentar baixar o IBI pero claro,
sabemos que fai falta un informe económico e sabemos que a ordenanza onde figura
o porcentaxe que se ven cobrando do 0,44, que é o que estaba reflectido na Lei de
facendas locais no seu momento, o mínimo, sabemos que hai unha modificación por
Boletín Oficial do Estado, de que hai que aplicarlle un porcentaxe de subida para o
mínimo, entón non tiñamos a seguridade e polo tanto non a imos a plantexar neste
momento porque sabemos que é inviable, pero o que facemos é aproveitar este
momento para que os servizos económicos fagan un estudio a ver se é posible ou
non rebaixar o IBI e esta é unha cuestión que temos que ter en conta porque, como
comprenderá vostede, que en tres anos a carga fiscal pola contribución aumente
unha media do oito e pico por cento ao 16% nalgún caso, e ao 19% noutro caso, a
verdade é que ese tipo de políticas con nós non ían antes e seguen sen ir agora.
Vostedes por outra cuestión cambiarían o sistema, non vostedes Partido Popular, ben
entendido, vostedes goberno do PP en Ames, porque hai gobernos do PP, por
exemplo Santiago, onde non solo van a conxelar as taxas e os impostos, senón que
van a rebaixar o IBI, un 0,3. Polo tanto, hai que ser un pouquiño rigoroso e un
pouquiño metódico. Nós non podemos nin imos apoiar a subida do IPC, salvo que
exista relación contractual, polo que me gustaría que explicaran en cales si e en cales
non. Onde si hai relación contractual e en vista de que vostedes non sabemos se o
12
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fixeron ou non, e polo tanto o beneficio da dúbida o imos deixar, pero en vista de que
nós non temos noticias de que se intentara negociar esta cuestión, imos a asumir esa
suba pero que non sirva de precedente, póñanse vostedes as pilas de cara ao ano
que ven porque a prórroga do Goberno central é ata o 2015, póñanse vostedes as
pilas, teñen todo un ano por diante para intentar arranxar esa situación e hai formas
de compensalo, e vostedes saben que hai formas de compensar porque se fixeron
noutras cuestións. Polo tanto, en principio non imos a apoiar a subida de ningunha
ordenanza ou taxa que non sexa motivada por unha relación contractual.
O alcalde cede a palabra ao voceiro do grupo municipal socialista José Manuel
Miñones Conde, que di: O primeiro de todo, gustaríame saber se con esa frase que
dixo vostede alcalde que hai un informe desfavorable quere dicir que non se van a
admitir os votos particulares, gustaríame que se me respondera a esa dúbida, se os
votos particulares que temos presentados se van a debater ou non. Entendo que
están presentados en forma e en día e que dende logo coa exposición que fixo
vostede deixa entrever que o facemos a última hora, pola porta de atrás. O escrito co
voto particular foi pola nosa parte rexistrado no día de onte, pero tamén é certo e non
menos certo e así está nas actas da comisión, que o anunciamos na propia comisión
e leo para que quede constancia: solicitamos a conxelación do IPC e o faremos
ademais cun voto particular, é dicir, votando en contra en todas aquelas nas que e
propón a subida do IPC. Ademais tamén solicitamos a renegociación das condicións
coas empresas adxudicatarias e polo tanto naquelas nas que estea afectado tamén
votaremos en contra para facer o voto particular.
Polo tanto, o goberno sabía perfectamente que íamos meter ese voto particular.
Votamos en contra na comisión de todas aquelas ordenanzas e o noso voto particular
non muda absolutamente nada o exposto na Comisión. Polo tanto, aínda que fose
onte cando o metemos o papel por escrito, podía estar mais que informado polos
servizos técnicos dende o venres pasado se así o solicitara. Claro, nos dan 5 minutos
antes de entrar no pleno para leer o informe, lendo o informe entendemos que é mais
ou menos o que se dixo na comisión, que hai un plan de axuste, que ese plan de
axuste como xa se dixo, non obriga e hai que cumprir na súa globalidade e así se
dixo na Comisión e polo tanto non hai nada novo. Como xa dixen na intervención
anterior, nós non somos copartícipes dese plan de axuste e polo tanto non nos
afecta. É mais, ó final do informe sobre o noso voto particular di que quenes
subscriben o informe, a súa opinión é necesariamente contraria a calquera acordo
que propoña o contrario ás medidas previstas no plan de axuste. Por tanto é unha
opinión por parte dos técnicos, e cumprir ese plan de axuste, non ten que levar
implícito a suba das taxas.
Parece que todo este debate e todo do que estamos a falar supón un gran esforzo e
que estamos a falar duns cartos imprescindibles para este concello pero ao final nos
solicitamos na comisión de canto estabamos a falar e saíu aquí a cifra, estamos a
falar de 43.000 euros. Hai dúas lecturas: a que fai o goberno de que por 43.000
euros, que supón 1,5 euros por habitante, tampouco vai a ser tanto e por tanto teñen
que asumilo os habitantes. A outra lectura é que non son 1,5 euros sen mais, é a
subida da luz, a do gas, a do petróleo, o copago farmacéutico, poderíamos seguir así,
o IBI, o IVE, estamos subindo continuamente por todos os lados e se a
administración local, a mais cercana, non axuda por 43.000 euros...., ¿por 43.000
euros tanto lle custa a este goberno conxelar as taxas? ¿Por 43.000 euros vaise a
arruinar este goberno e vai a incumprir o plan de axuste? Como xa se dixo, temos
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dende o mes pasado un ingreso xa para o vindeiro ano que é a prórroga do IBI, que
se fai dende o goberno central, se acaba de aprobar hai un mes, polo que xa vamos a
ingresar bastante mais de 43.000 euros e polo tanto entendemos que o plan de
axuste non se ten que cumprir en todos os seus requisitos puntuais senón na súa
globalidade. Así que a única pregunta é: ¿Por qué non se quere? O plan de axuste
non lle obriga, dixémosllo moitas veces, todo é querer, é vontade, e dende logo se
vostedes insisten en querer manter a subida do IPC é porque queren, igual que
fixeron no seu momento co plan de axuste, e defendan despois vostedes por aí
adiante que quixeron seguir subindo.
Tamén alégrome que agora chame ás cousas polo seu nome: actualización das taxas;
fai escasos dous anos era subida de taxas. Nos dixemos que era actualización das
taxas e agora na oposición dicimos que é actualización das taxas, seguimos co
mesmo discurso. Vostedes dicían que se subían as taxas, ¡chámelle como queira!
dicía de aquela como está recollido na acta, que era unha subida de impostos. Pois
non, é unha actualización das taxas, neste caso unha actualización do IPC.
Chámanos tamén a atención e me gustaría que me respostase, a raíz do escrito que
tamén nos entregan cinco minutos antes do anterior, e que fae referencia á súa
solicitude de renuncia á revisión do IPC por parte das empresas. Nós pedimos na
Comisión que se renegociase coas empresas coas cales se ten por contrato, a
actualización do IPC, para que o conxelen neste ano. Pois ben, na Comisión o
goberno non dixo nada, nin mu, nin unha sola palabra en relación a isto; pero resulta
que hoxe dez minutos antes nos entregan un documento que é a contestación que da
neste caso a empresa que xestiona a piscina sobre a solicitude de renuncia á revisión
do IPC galego e pon: Recibido no día de hoxe escrito do Concello de Ames no que se
solicita a renuncia á revisión das tarifas a percibir dos usuarios segundo o estipulado
no contrato de concesión do servizo de xestión de piscinas, esta empresa manifesta
que a situación económica que estamos a sufrir supón unha redución importante do
número de usuarios do centro deportivo (gustaríame que isto tamén se cotexase se é
así realmente), que se agravou desde a apertura da piscina municipal de Brión. Por
outra parte, os custos salariais... Xustifican para dicir ao final que non é posible
renunciar ao dereito estipulado no contrato. A miña pregunta é: a data que aparece
aquí asinada de 16 de outubro ¿é a data na que recibiu o Concello este informe?
Porque o mais grave todavía é que nos entreguen isto sen rexistro de entrada, nos
choca por todos os lados.
Intervén o alcalde para dicir: Iso debe de ser un erro, fíxese que abaixo está firmado
dixitalmente o día 31.
Pregunta José Miñones Conde: ¿E tivo entrada hoxe no rexistro?
Contesta o alcalde: Non entrou por rexistro porque o pasaron hoxe pola tarde.
Adiantárono por correo electrónico e mañá entregarano por rexistro.
Pregunta José Miñones Conde: ¿Entón, vostedes mandaron hoxe o escrito a
Serviocio? Contesta o alcalde dicindo: Coa empresa Serviocio estivemos en
contacto toda esta semana e fixemos contactos persoais co xerente que trasladou á
dirección da empresa e nos comunicou que para ter unha contestación oficial había
que solicitalo porque ata agora eu podía vir aquí e dicirlle: oiga, a empresa nos di isto,
de palabra. Hoxe acordamos remitirlle a solicitude por un escrito, despois das
conversas que mantivemos nesta semana e nos contestaron hoxe pola tarde.
Pregunta José Miñones Conde: Ou sexa, ¿as conversas que tiveron con eles foron a
raíz da Comisión?
Contesta o alcalde: Vostedes nos pediron a renegociación, tanto con Serviocio como
coa Mancomunidade, que aí hai un erro no informe do interventor e da tesoureira no
que fala das ordenanzas 12 e 14, e serían 12 (a da piscina) e 24 (a da
14
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Mancomunidade).
Intervén José Miñones Conde para dicir: Vale, esa era outra das cousas que nos
chocaba.
Continúa o alcalde: Mañá, aínda así, para que non haxa ningunha dúbida solicitarei
que corrixan isto para que figure no expediente sen ese erro.
Continúa coa súa intervención José Miñones Conde dicindo: Realmente é chocante,
non imos a dubidar da súa palabra pero é chocante; temos un documento que se
entrega dez minutos antes do pleno, que non ten rexistro de entrada e que data de 16
de outubro, cando isto o levamos solicitando dende o pasado venres.
Intervén o alcalde para dicir: Temos o correo electrónico que da cobertura a este
documento.
Continúa a súa intervención José Miñones Conde dicindo: No referente ao IBI, ao
que facía referencia antes o señor Argibay, nós como grupo municipal tamén
debatemos no seu día esta rebaixa do IBI. ¿Saben cal é o problema? Que non ven a
este pleno, ese é o problema, porque esa tamén era a nosa intención. E precisamente
por iso tamén, na mesma Comisión se preguntou se ían a vir mais ordenanzas, e alí
se afirmou que en principio eran as que estaban. Loxicamente, sabendo a situación
actual na que está a vivir a cidadanía, que é moito peor que a que pode ter o
Concello ou a que podan ter as institucións, esta conxelación das taxas para nós non
é que sexa unha vontade, é unha necesidade para as familias, porque ese 1,5 euros
por habitante por familia si que supón un esforzo e estes 43.000 euros para o
Concello non o supoñen. Xa van a ingresar mais diñeiro co IBI do próximo ano, coa
prórroga do Estado e a maiores teñen outras moitas vías de ingreso como vemos ao
final na Conta Xeral, incluso que mais da, se despois non se executa ese ingreso.
Nada mais.
Intervén o alcalde para dicir: Antes o señor Doval fixo unha brincadeira e permítame
que eu tamén faga unha: no punto anterior o señor Miñones dixo que Ames e
Santiago tiñan a mesma política económica, agora o señor Doval di que non temos a
mesma política económica, entón póñanse de acordo se a temos ou non a temos.
Santiago pode ser ás veces un modelo e outras todo o contrario, segundo lles
interese, moitas veces aquí falan de Santiago e din que non é o modelo e hoxe falan
que si é un modelo. Eu na política de Santiago nin me vou a meter nin a vou a xulgar,
xa están outros para xulgala. O que lle podo dicir é que as comparacións son odiosas
pero voulles poñer o exemplo que temos a escasos metros, Brión ten un plan de
axuste e é un concello gobernado polo Partido Socialista: subiu o IBI, o imposto de
vehículos, a taxa do lixo, a taxa da auga, é dicir, se o fixeron é porque non lles queda
mais remedio, e teñen un plan de axuste, e aprobáronse sen votos en contra estas
subidas das ordenanzas. Hai mais concellos, como o de Pontevedra, que é dun signo
político que non ten representación neste Pleno, que ten un plan de axuste e tamén
subiu o IPC á recollida do lixo, ó alcantarillado, o saneamento, o imposto de
vehículos, etc. Hai mais exemplos: Ourense sen plan de axuste sube as taxas. Hai
moitos concellos en Galicia que levan a cabo esta medida. Este mesmo concello ten
levado moitas veces actualizacións e outras veces se teñen mantido os prezos que
había, está nas actas dos anos anteriores, desta lexislatura e das anteriores. Entón xa
non é un problema de que goberne un partido ou goberne outro, é en función da
situación que toca vivir a cada concello. Como xa dixen antes hai un erro nese
informe do interventor e da tesoureira que onde di ordenanza 14 debería dicir 24. Nós
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falamos coas empresas que teñen agora mesmo contrato e que traemos hoxe a
actualización do seu IPC. No caso do complexo deportivo da piscina da Telleira, lle
pedimos, xa que nun momento dado nos dixeron que non podían facer esa rebaixa,
solicitamos que partiran pola metade a subida, pero entenderon de que aínda así non
estaban en disposición de levar a cabo esa renuncia. Falamos tamén coa
Mancomunidade que nos presta o servizo de recollida do lixo. En canto lle dixen ao
presidente, que é do mesmo partido que vostede señor Miñones, do Partido
Socialista, que se pedía isto, pouco menos que botou as mans á cabeza: Non
pagáchedes o lixo durante moitos anos e agora tedes un plan de pagos mais ou
menos sensato e que se está a cumprir e agora pedides que non actualicemos cando
todos sabemos e vostede tamén señor Miñones que o Concello de Ames entrou no
seu momento na planta de recollida de residuos de Lousame cun acordo especial
que levantou ampollas no resto de concellos. Iso é o que me din, que non entenden
como se plantexa esta medida por parte do Partido Socialista, que coñece
perfectamente en que situación están os pagos coa Mancomunidade e en que
situación están esas revisións extraordinarias do servizo que aínda están nun
procedemento xudicial entre a Mancomunidade e FCC creo recordar, se non me falla
a memoria, e así mo dicía. Pero bueno, cada un é moi libre de presentar esa medida
de conxelación.
¿A subida do IBI? Efectivamente sube con esa medida extraordinaria do Goberno
central nas vivendas que teñen valores superiores á media, é dicir, non son todas as
vivendas as que suben. Mire, eu creo señor Miñones que no informe sobre a
actualización e o cumprimento do plan ven moi ben explicado. Nos nese sentido
votamos o plan de axuste e temos que ser consecuentes con él. ¿Que nos gustaría
non ter que actualizar as taxas? Evidentemente, claro que non nos gustaría pero
entendemos que agora mesmo é o que nos toca.
O alcalde abre unha segunda quenda de intervencións, dando a palabra ao
concelleiro Anxo Doval Rey, que di: O primeiro, por suposto que nós non temos que
poñernos de acordo sobre consideracións do goberno de Santiago nin de ningún
outro goberno. Antes cando falaba do tema da Conta Xeral falaba de que as
administracións e as empresas, normalmente para a súa xestión se fixan nos mellores
referentes, para intentar chegar a eles. É triste que vostede se fixe nos referentes que
gravan aos veciños cando nós estamos pedindo que se fixe naqueles referentes que
benefician aos veciños. É triste que se fixe sempre nos concellos que suben os
impostos nesta situación de crise e non se fixe naqueles concellos onde os conxelan
estando en peor situación económica, porque acaba vostede dicindo que tristemente
a situación económica é a que é ou que cada un sabe a situación económica do seu
Concello e a deses concellos, como lle dixen, é moito peor que a deste.
Vou a falar agora xa polo final de que di que lle gustaría non ter que actualizar as
taxas, a min si me gustaría ter que actualizas as taxas, encantaríame que a situación
económica fora boa e que actualizar as taxas supuxera que o maior ingreso para o
Concello ía a supoñer mellores servizos para o cidadán. Pero esa non é a situación
actual, a situación actual é que os cidadáns cada vez poden menos e nós estámoslle
cada vez gravando mais, nós o Concello.
Falando globalmente e sobre o informe de Intervención, este non di que non se poda
conxelar o IPC, di que non o considera adecuado porque poderíase poñer en risco o
plan de axuste. Como antes dixen e como tamén comentou o señor Argibay, visto
globalmente o plan de axuste, é posible. Xa que vostedes o aprobaron, o que teñen
que facer é axustar se é necesario para ser consecuentes, e como dixen antes e dixo
o señor Argibay, o plan de axuste hai que cumprilo na súa globalidade.
Repito as cuestións que nós plantexamos no noso voto: Primeiro: conxelar todos os
impostos, taxas e prezos públicos, fundamentalmente taxas e prezos públicos no ano
16
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2014, é dicir, que non se suba o IPC. En segundo lugar, establecer un umbral de
exención baixo a cal os usuarios non pagarían taxas nin prezos públicos, é dicir,
aqueles cidadáns que cobren menos do 25% do IPREM, que a súa renda familiar
sexa do 25% ou menor do IPREM, nos que a súa situación é de penuria, estamos
falando, creo, de ingresos inferiores a 250 euros mensuais por persoa, ou menos.
Logo intentar, na nosa proposta así se di, que naqueles casos en que sexa posible,
determinar mecanismos que permitan valorar a situación real de cada familia. Como
dicía antes, se a situación varía substancialmente no mes de febreiro e teñen que
realizar pagos de determinadas taxas ou prezos públicos, que se actualice a situación
desa familia. Con respecto ao IPC, tamén dicir que tamén falamos na nosa moción de
negociar coas empresas que xestionan servizos públicos e que teñen no seu contrato
a revalorización do IPC e a min gustaríame que me explicara o señor alcalde porque
pediu, neste caso a estas empresas, se era posible esa conxelación. ¿E vaise atrever
a conxelar so as taxas e prezos públicos das empresas e non as do Concello,
¿seguro que vai a facer iso? Dende logo me chama a atención que o pedira.
Por último tamén dicir que se recolle na ordenanza algo que xa plantexamos con
anterioridade, que é que nas unidades familiares se inclúan aos menores de 25 anos
que non teñen ingresos, porque pasaba que por exemplo na piscina había prezos por
unidade familiar e cando pasaban os fillos de 18 anos xa non estaban incluídos, e
tiñan que pagar como unha persoa, cando a todos os efectos esa persoa forma parte
da unidade familiar e seguía dependendo do salario que se ingresara nesa familia.
Son cuestións que nós recollemos, que estamos completamente convencidos que é
asumible polo orzamento que temos hoxe en día e que en absoluto suporía un
quebranto para ese plan de axuste que vostedes aprobaron.
Intervén na súa segunda quenda Ramón García Argibay, que di: Eu saco unha
conclusión moi clara: vostede non entende nada, pero nada. Non é inherente a subida
das taxas das ordenanzas ao plan de axuste, para nada, non ten nada que ver.
Vostede xustifique como queira, pero non ten absolutamente nada que ver. E desde
logo, aquí hai cousas que vostede intenta dicir dun xeito que non vou a cualificar.
Cando vostede fala de que é 1,5 euros por habitante, as matemáticas poden dar así,
perfectamente, pero mire: en Ames viven 30.000 veciños, pero non chegan ás 16.000
vivendas, polo tanto xa non é un euro por habitante. Eu intento ensinarlle un pouquiño
pero vostede non atende, é como no colexio, cando non se atende ao profesor,
despois se suspende. Mire, repítolle por se acaso: vostede fala de 1,5 euros por
habitante, e dos 30.000 habitantes que ten Ames, non se chega ás 16.000 vivendas,
polo tanto xa non é 1,5 euros por habitante. Unha brincadeira, vostede antes falaba,
señor Miñones, que se falabamos de subida ou actualización, chámelle como queira.
Vostede pregúntelle a quen paga o IBI , que o ano pasado pagou 100 euros e agora
ten que pagar 115, dígalle: é unha actualización. Mire, chámelle como queira, eu o
ano pasado pagaba 100 euros e este ano pago 115. E hai moita xente que o ano
pasado pagaba 203 euros e agora paga 14,13 euros mais. Ou 700 euros e agora
paga 18 euros mais. Son subas do 18% ou 19%. Pero mire, seguindo coa magnífica
exposición do alcalde de Ames, de que Santiago non é un modelo, que conste en
acta e mándelle unha copia a Santiago.
Intervén o alcalde para dicir: Envíolla por vostede, que se lle da moi ben.
Continúa coa súa intervención Ramón García Argibay dicindo: Iso xa o sei, non me
cabe ningunha dúbida, non so a min, senón a outras persoas que vostede desprezou
e agora están aí. Non vaia por aí, porque é como o que vai a por la e sae trasquilado.
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925
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Vostede fala doutros concellos, de Brión, Pontevedra, eu tan lonxe non cheguei, pero
eu vou a Teo e vou a Brión. En Teo e en Brión pagan entre un 25% e un 33% menos
que os que residimos en Ames. ¿Pero que comparacións fai vostede? Por iso votan
por unanimidade en Brión, porque son conscientes da situación na que están. En
Santiago, xa que vostede fala de Santiago e a raíz do que dicía antes o señor
Miñones, Santiago está definido por zonas e por áreas, non é exactamente igual que
o caso de Ames. Pero para facer un cálculo somero os valores roldan entre o 8% e o
17% menos que en Ames en moitas das zonas. Evidentemente cada ano vai subindo
por esa revisión da que falabamos antes pero a data de hoxe a media é entre o 8% e
o 17% menos. Polo tanto, non hai que ir a Pontevedra, nin sequera a Sanxenxo, so
de vacacións e o que poida ir. Hai que ir aos que estamos aquí ao lado e sabemos
que en Brión e en Teo se paga entre un 25% e un 33% menos e en Santiago entre un
8% e un 17% menos. Polo tanto, un pouquiño de rigorosidade, porque cando se
está aí arriba hai que falar cun pouquiño de rigorosidade. Cando eu lle dicía que non
entende nada é por un motivo moi sinxelo, quen ten que gobernar son os políticos,
non os técnicos. Os técnicos están para o que están, fan o seu traballo que é moi
loable, é un bo traballo, orientan, etc., pero quen ten que tomar as decisións é o
político. Claro, cando o político está a durmir detrás dos técnicos, cando se ampara
sempre nos traballadores deste Concello, e non neste caso senón en todos os casos,
pasan estas cuestións. Por certo, cando falaba do lixo, eu non sei o que falou
vostede co tema do lixo pero mire, ¿canto debemos agora mesmo á Mancomunidade
da Serra do Barbanza? ¿Ten ese dato?
Contesta o alcalde: A día de hoxe, non.
Continúa o señor García Argibay: ¿Non sabe canto debemos? Ollo ao dato, o
alcalde de Ames non sabe canto é a débeda mais grande que ten o Concello. ¿Non
sabe a día de hoxe? A min váleme de onte ou antonte, ou de mañá ou de pasado.
Intervén o alcalde para chamar á orde ao concelleiro Emilio Martínez Carballeira.
Dado que Emilio Martínez Carballeira continúa falando sen estar no uso da palabra,
volve a intervir o alcalde para chamalo á orde por segunda vez.
Continúa a súa intervención o señor García Argibay dicindo: ¡Que o alcalde de Ames
non saiba cal é a débeda mais importante deste Concello a nivel de provedores¡, por
chamarlle de algunha maneira, xa sei que non é un provedor. Mire, o plan de axuste
pódese cumprir de moitísimas formas, e como lle dicía antes con esas dúas medias
dedicacións exclusivas que xa non se están cobrando, que estaban en torno aos
23.000, 24.000 ou 25.000 euros ao ano mais Seguridade Social que está en torno a
un trinta e pico por cento deses soldos, xa supera con creces eses 43.000 euros, con
creces. Xa non vou a falar da decisión do Goberno central da prórroga do IBI porque
está xa dito, aquí xa sabemos que van a ser moitisimos mais cartos. Polo tanto,
déixese de poñer desculpas, déixese de falar demagoxicamente, porque cando se
fala dende aí, sen argumentos como fala vostede, ao mellor hai alguén que o cree,
pero cando se lle dan datos ao final non lle queda mais remedio que agachar a orella
e recoñecer o que hai que recoñecer. Ademais o mais lamentable, e con isto termino
porque está o tema mais que amortizado, é a comunicación que tivo vostede, no día
de hoxe, se supón, porque eu a tiven tamén dez minutos antes, neste caso no tema
da piscina con Serviocio, que se sexa de onte ou de antonte ou dunha semana ou de
hai quince días, me da igual, iso quere dicir que vostede nin se molestou en falar con
eles nin tiña previsto sequera se non fora porque alguén da oposición, neste caso na
Comisión, lle di o que había que facer, porque vostede goberna, insisto, detrás dos
técnicos, non diante deles. Este é o problema deste Concello, así vai, porque vostede
alardea de moitas cousas, pero ao final nada de nada. Se vostede ten intención de
subir o IPC, desde logo con nós non conte e menos nestas condicións e despois do
que dixo e despois de demostrar un descoñecemento absoluto de como funciona,
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primeiro o plan de axuste e segundo do que son os ingresos deste concello e do
aforro que hai neste concello. Por tanto, señor alcalde, simplemente lle pido un
pouquiño de seriedade e se tivera un pouquiño de seriedade e de rigor o que faría é
retirar isto inmediatamente, sen esperar sequera a que interviñeran o resto dos
compañeiros, que non quere dicir que non queira que interveñan. Moitas gracias.
Intervén, co permiso da presidencia, na súa segunda quenda José Miñones Conde,
que di: Vou a ser breve porque está mais que dito, pero tres puntualizacións. Que
vostede agora tome como exemplo Brión e outros concellos que estivo nomeando,
cando estaba na oposición non o facía porque daquela pedía que se conxelara e
agora pide que se actualicen, de aquela pedía que se conxelara a pesar de que en
Brión e noutros concellos se actualizaban. En canto ao plan de pagos da
Mancomunidade habería moito que falar, e falaremos de como agora se está
cumprindo con ese plan, con ese pago. Por certo, ¿son pagos trimestrais os que
están facendo?
Contesta o alcalde dicindo: Son pagos mensuais, cada mes se fai un pago e nalgún
caso algúns meses engloban dous meses de débeda, para ir recortando, para chegar
a febreiro de 2014 coa liquidación. E agora mesmo preguntei, porque non quería dar
un dato erróneo, temos pagado creo que ata marzo deste ano, é dicir, que aínda
temos unha débeda en torno aos 500.000 – 600.000 euros aproximadamente, se
quere mañá lle dou os datos.
Continúa José Miñones Conde dicindo: Non, mais ou menos sabémolo porque
estamos en contacto co presidente da Mancomunidade e o falamos no seu momento
porque nos pediu precisamente que intercedéramos para que vostede se reunise con
el, pero claro, cando un ve na ordenanza 20.000 euros, que é o que vai a supor a
actualización sobre unha débeda da que se está a falar de medio millón, que é algo
maior probablemente, cando menos se ten que intentar, ¿non? Non dicimos que se
conxele directamente, pedimos a conxelación a quen temos que pedila que é neste
caso ao goberno que é de quen está da súa man. ¿Ás empresas? Neste caso á da
piscina, coa Mancomunida pedimos renegociación. Non sabemos en que termos se
fai esa renegociación, porque como digo temos un papel no que pouco podemos
saber desas conversas que tiveron vostedes con eles e se a cambio desa
conxelación se lle daba algún privilexio ou se podía buscar algún privilexio paralelo,
ou para que non se sufrira tanto a perda de usuarios a favor de Brión, buscar algún
outro tipo de acción por parte do goberno. É dicir, existen moitas posibilidades, pero
nós non estamos no goberno e iso é o que tiveron que facer vostedes. Non sabemos
en que termos, pero unha vez mais entendemos que se a empresa di que se ten que
asumir esa subida ou esa actualización porque o necesitan, iso está por contrato e
cando menos se se intentou iso é o que queda. Ás outras, dende logo, son contrario,
como xa dixen. Mais se cabe dicir, o que é incongruente é que vimos de falar dunha
Conta Xeral na que vostede xa estivo bastante comedido, loxicamente tivo que estar
comedido, porque sabía que a continuación viñan as ordenanzas e fai unha
actualización desas ordenanzas, do IPC. Pero se estamos a falar dunha situación
económica boa, se estamos a falar dun superávit de Tesouraría e demais, o que non
ten sentido é que agora se estean actualizando e volvan sobre os mesmos a carga
impositiva, polo tanto é incongruente unha cousa coa outra, non casan, e cando
ademais se fala de 43.000 euros dos que 20.000, a metade, pertencen á
Mancomunidade, os que pertence ao Concello son menos de 20.000 euros, polo
tanto creo que é mais que asumible.
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
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Por último, gustaríame preguntarlle á secretaria, para a organización do pleno, se se
van a admitir os votos particulares se se van a debater os votos particulares
presentados, e despois por outro lado cal é a necesidade de voto, é dicir, o voto
particular precisa maioría simple ou absoluta, e se sae por maioría xa quedaría
aprobado, pero no caso de que quedase rexeitado, despois a ordenanza ¿necesita
maioría simple ou absoluta? .
Intervén, co permiso da presidencia, a secretaria, Rosa Ana Prada Queipo, para
dicir: Por orde, deberán ser votados primeiro os votos particulares e se o voto
particular é aceptado modificaría o que foi ditaminado na Comisión informativa e
votaríase a continuación o ditame modificado sendo necesaria maioría simple tanto
para a aprobación dos votos particulares como para a aprobación das ordenanzas.
Teño a obriga de advertirlle á corporación que os votos particulares foron informados
por Intervención e Tesouraría hoxe pola tarde, e tras ser analizados os puntos que
propoñen os votos particulares, o informe de Intervención e Tesouraría é un informe
negativo.
Debo advertir á Corporación que, en relación co voto particular que presenta José
Manuel Miñones Conde polo grupo municipal socialista, en relación coa non suba do
IPC, o punto primeiro do informe di: “Por todo isto, a opinión dos que subscriben ten
que ser necesariamente contraria a calquera acordo como o que se propón contrario
ás medidas previstas no plan.” Polo tanto, o informe sobre este punto concreto do
voto particular é un informe negativo.
Intervén José Miñones Conde para preguntar: ¿E se a decisión despois dos
concelleiros é asumir ese informe negativo?
Continúa a secretaria dicindo: Os informes son preceptivos pero non vinculantes,
pero eu teño a obriga de advertirlles a vostedes que están adoptando un acordo cun
informe negativo, cun informe en contra, coas consecuencias previstas para estes
supostos na lexislación.
En relación co segundo apartado do voto particular de José Manuel Miñones Conde,
de que a suba das ordenanzas cando existe contrato coas empresas non se realice
sen previa negociación, parece ser que existe contestación dunha das empresas
expoñendo que non se acepta.
En relación ao terceiro dos apartados do voto particular de José Manuel Miñones
Conde, o que se refire ao coeficiente regulador, o informe polos mesmos argumentos
exposto no apartado primeiro, tamén é un informe negativo.
En relación ao voto particular que presenta Anxo Doval Rey, en relación ao primeiro
apartado do voto particular, o informe tamén é negativo. En relación ao segundo
apartado do voto particular, o informe di que igual que nos apartados anteriores, e
polos mesmos argumentos o informe tamén é negativo e ademais explicita que no
caso das ordenanzas referidas a impostos, non é posible establecer o umbral de
exención solicitado, sería nulo de pleno dereito porque non se poden establecer
exencións non previstas na lei ou nos tratados internacionais e no caso das
ordenanzas que se refiren a taxas e prezos, que si serían competencia do Concello, o
informe explicita que existe unha imposibilidade de informar porque non se identifica
a cantas ordenanzas afectaría, non existe texto e non foi posible informalo; polo tanto,
en relación a este apartado en concreto do voto particular, eu entendo que vostedes
non se deberían pronunciar, porque este apartado non ten informe, non é que sexa
negativo e vostedes asumen ese informe negativo, é que non ten informe.
En relación ao terceiro apartado do voto particular, exponse no informe que das
ordenanzas que veñen a Pleno afectaría soamente á das escolas infantís e que a
propia ordenanza das escolas contén a posibilidade de revisión da tarifa, polo que eu
entendo que neste caso en concreto xa o propio regulamento recolle o que solicita no
20
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voto particular.
En relación ao cuarto apartado do voto particular de Anxo Doval Rey, o referente ao
tema do fraccionamento, o informe expón que as condicións de delegación na
Deputación non o permiten; en todo caso hoxe mesmo mantivéronse contactos co
Servizo de Tesouraría da Deputación e o acordo que adoptamos neste pleno e ao que
nos adherimos non contempla esta posibilidade. O Concello de Santiago, que si o
contempla, é porque ten unha recadación independente da da Deputación; mais
aínda, a Deputación confirma que ningún dos concellos adheridos teñen esa
posibilidade, non existe.
Intervén José Miñones para dicir: Para rematar a miña quenda, dicir que no referente
ao fraccionamento, que tamén se falou na Comisión e tamén se nos adiantou que
estaba xestionado pola Deputación, queremos que conste en acta que solicitamos
que o Concello de Ames deixe de estar na Deputación para o cobro do IBI. Xa no seu
día, en decembro do ano pasado, dixemos que o cambio da xestión tributaria de GTT
para a Deputación ía a traer problemas e os está a traer e debaterémolos con moita
calma, porque segue estando GTT, seguen vostedes pagando a GTT cantidades
ademais non pequenas, e seguimos agora estando paralelamente cun dobre custo.
So estaba xustificado daquela polo custo, veremos ao final de ano canto custou pasar
á Deputación e outro que conleva é isto, que a Deputación cobra xuros por
fraccionamento, polo que o grupo socialista solicita que o Concello de Ames salga da
Deputación para o cobro do IBI e así poder fraccionalo e queremos que conste en
acta.
Intervén Ramón García Argibay para dicir: Por unha cuestión de orde e tamén polo
tema dos votos particulares, ¿a nos en qué consideración nos afectan os votos
particulares?
Contesta a secretaria dicindo: Igual que ao resto da Corporación. Imos a someter a
votación os votos particulares os cales están informados negativamente.
Intervén novamente Ramón García Argibay para dicir: Iso téñoo claro, a cuestión é:
hai un informe claramente negativo en canto a non subir o IPC, para entendernos.
Entón, o noso sentido do voto vai a ir en contra dese informe posiblemente, nalgúns
casos, ¿que diferencia hai entre esa postura e entre apoiar ou non o voto particular?
Intervén José Miñones Conde para dicir: Se non houbese voto particular e votan en
contra da ordenanza xa non se aproba a modificación, ¿é o mesmo que se votas a
favor do voto particular?
Contesta a secretaria: Non. Os votos particulares contemplar mais que a non suba
do IPC.
Intervén Ramón García Argibay para dicir: Iso é o que quería saber precisamente.
Intervén novamente a secretaria para dicir: Se vostedes votan en contra da proposta
de ordenanza é en contra da ordenanza que elaborou o goberno e que estaba
ditaminada en comisión e informada favorablemente polos servizos económicos.
Intervén Pilar Candocia Pita para dicir: Se hai mais votos en contra que a favor da
ordenanza, ¿que acontece? Se sometemos as ordenanzas a votación e teñen mais
votos en contra que a favor, non quedan aprobadas, quedan rexeitadas e polo tanto
teñen que volver a traelas?
Intervén Ramón García Argibay para dicir: Non, eu entendo que non se sobe o IPC.
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Se a maioría do Pleno di non á subida do IPC, quedan como están agora.
Intervén Anxo Doval Rey para dicir: Señor alcalde, quería facer unha petición en
referencia ao informe de Intervención e Tesouraría, que o informe non plantexe
cuestións de legalidade sobre os votos particulares presentados, non debería
condicionar o voto, debería dicir que na súa opinión non sería adecuada a súa
aprobación, pero non plantexar cuestións de legalidade.
Intervén o alcalde para dicir: Pasamos entón á votación.
Intervén o interventor, José Antonio Rueda de Valenzuela para dicir: Por alusións, o
que pretende dicir este informe, como xa expliquei na Comisión informativa, é que o
plan de axuste ten innumerables medidas, na vertente dos gastos e na vertente dos
ingresos.
Parece razoable pensar que efectivamente o que pretende a norma é que se cumpra
na súa globalidade porque o obxectivo do plan é que pouco a pouco se vaian
xerando superávits que permitan a estabilidade financeira do Concello e que ao final
permita pagar en prazo as facturas, porque é o auténtico obxectivo.
Entón podería ser que a globalidade se cumprise incumpríndose certas medidas
particulares que o plan contempla, iso sería legal e posiblemente non habería
problemas co Ministerio de ningún tipo.
¿Qué sucede? Que o plan está no seu primeiro ano de vixencia e resulta bastante
complicado agora, a pesar de que se fagan algúns aforros , ata que non se liquide
este ano que é o primeiro de vixencia, a min como interventor paréceme aventurado
dicir que podamos, sen ningún problema, renunciar a unha das medidas que o plan
prevé para recuperar o equilibrio, que é un incremento de ingresos, por pequeno que
sexa, simplemente se di iso.
Se no futuro o plan non se cumpre e hai un desequilibrio e como consecuencia diso
hai un requirimento por parte da Administración que ten a tutela financeira en relación
a este asunto, eu non sei que consecuencias pode ter o feito de ter adoptado
decisións en contra do plan, non son capaz de avalialo porque non ten sucedido, os
axustes están comezando a súa vida e iso é o que pretendo dicir no informe.
Tamén é certo que en relación a un aspecto plantexado no voto particular que
presentou Anxo Doval Rey, no que se fala da introdución nas ordenanzas dunha serie
de medidas de carácter social referidas á exención total de taxas en xente que teña
unha unidade familiar na que os seus membros teñan unha renda per cápita inferior
ao 25 % do IPREM e na posibilidade de introducir algún tipo de medida que permita
actualizar a cota á situación económica mais próxima, o problema que se plantexa aí,
e intentamos reflectilo no informe, aparte de que vai obviamente en contra do plan
porque implica un menor ingreso con todas as consideracións que se fixeron antes,
xenera tamén problemas de xestión moi grandes.
Aparte, tal e como está plantexado habería que identificar moitas cousas e modificar
moitas ordenanzas. Entón, en caso de que o Pleno aprobe o voto particular eu non sei
que tradución ten, francamente, non sei como se traslada iso despois aos
expedientes. Por iso poño no informe que puidera ser un rogo.
En relación a este punto da orde do día, aprobación inicial da modificación da
Ordenanza fiscal xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros
ingresos de dereito público do Concello de Ames, non existe voto particular, polo que
se somete directamente a votación a proposta ditaminada na Comisión.
Rematadas as intervencións, o Pleno da Corporación, por maioría absoluta do
número legal de membros, cos votos a favor dos cinco representantes do grupo
municipal popular e dos/as concelleiros/as non adscritos/as Ramón García Argibay,
Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María
22

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 11:07
Código de integridad (alg. SHA-256): b3a415be90c35728956b375fd93324b09757eaff05139d3052d03059415dc874
Página 22 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P1500200I - NOMBRE AMOR BARREIRO SANTIAGO VICENTE - NIF 33301156P, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Número de serie del certificado firmante: 1.023.517.204, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 13:01
Código de integridad (alg. SHA-256): 2ef915b845d0e1cac02379e1aa170307077038dc78694ded209270f9fc42de0c
Página 23 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e a abstención dos restantes membros
presentes da Corporación municipal, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal xeral de
xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público
do Concello de Ames, que afecta ao artigo 12, cuxa redacción sería a seguinte:
“Artigo 12º. Tramitación
1.- A aplicación de exencións, bonificacións e reduccións que procedan, efectuarase
a petición de parte, coa xustificación documental que proceda.
2.- Será requisito previo para a concesión dunha bonificación ou exención tributaria
que o suxeito pasivo beneficiario non teña débedas pendentes do pagamento co
Concello, agás aqueles casos en que a bonificación, reducción ou exención teña
como motivo unha situación de emerxencia social acreditada mediante informe social
emitido por persoal do concello.
Para inadmitir a bonificación ou exención, a débeda deberá estar en vía executiva
(unha vez ditada providencia de prema) e acreditarase pola oficina de recadación
municipal. Nos supostos de solicitude de fraccionamento, adiamento ou suspensión
da de débeda en vía executiva, a resolución estimatoria da solicitude permitirá a
admisión de peticións de bonificacións ou exencións, se ben o incumprimento de
calquera dos prazos ou fraccións outorgadas dará lugar á perda automática do
beneficio fiscal.
3.- O suxeito pasivo beneficiario de calquera exención ou bonificación tributaria
deberá comunicar calquera variación que se produza nas circunstancias da súa
concesión.
4.-Agás que a lei dispoña outra cousa, tales beneficios deberán instarse ó tempo de
efectuar a declaración tributaria ou nos prazos establecidos na respectiva Ordenanza.
Transcorridos ditos prazos, perderase o dereito a solicitar o beneficio fiscal para o
exercicio correspondente.
A presente modificación da ordenanza foi aprobada polo Pleno da Corporación e
entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,
permanecendo en vigor en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación
expresa”
Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
presente modificación do artigo 12, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en
vigor ata que se leve a cabo dita publicación.
Punto décimo.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
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Toma a palabra a secretaria, Rosa Ana Prada Queipo, para dicir: Esta ordenanza
tería dous votos particulares. En relación ao apartado segundo do voto particular de
Anxo Doval no que se fai referencia a que se fixe ese umbral de exención, eu
considero, volvo a dicilo, que non deberían pronunciarse sobre este apartado do voto
particular porque non está cuantificado, non está informado, incluso a opción que
plantexa o interventor de que poda ser recollido como un rogo para futuras
ordenanzas e que se traian os textos debidamente informados creo que sería o mais
adecuado.
Intervén Anxo Doval Rey para dicir: O mantemos, e imos a explicar o porqué.
Tivemos hai seis meses unha reunión do consello de educación onde se ían a facer
varias propostas que logo se nos dixo que ían a ir nas ordenanzas e aquí non aparece
nada, polo tanto votámolo e se sae a favor... ¿Hai un problema de xestión? Para iso
está o goberno, para solucionar os problemas de xestión.
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación ao imposto sobre vehículos de tracción mecánica non se
aumente o IPC ao coeficiente. Sometido a votación, este voto particular resulta
aprobado por maioría simple, cos votos a favor dos cinco membros presentes do
grupo municipal socialista e dos/as concelleiros/as non adscritos Olalla Alvite del Río,
Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra
dos cinco membros do grupo municipal popular e a abstención dos/das seis
concelleiros/as non adscritos/as Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández
Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar no imposto sobre vehículos de tracción mecánica para o ano
2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
3º.- O Concello establecerá dous prazos de pagamento.
Sometido a votación, este voto particular resulta rexeitado, cos votos a favor dos/as
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica,
unha vez incorporado o voto particular presentado polo grupo municipal socialista.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos/as concelleiros/as non adscritos/as
Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo
Redondo, Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro
Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o
voto en contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes
acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, así como o texto íntegro
modificado desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA
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Artigo 1.º.-Fundamento e natureza.
De conformidade co previsto no artigo 59, en relación cos seus artigos 92 a 99, do texto
refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por RD Lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, o imposto sobre vehículos de tracción mecánica, é un tributo directo, de carácter
obrigatorio.
Artigo 2.º.-Normativa aplicable.
O imposto sobre vehículos de tracción mecánica, rexerase neste Concello:
a) Polas normas reguladoras deste, contidas no texto refundido da Lei Reguladora de
Facendas Locais, aprobado por RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e polas demais
disposicións legais e regulamentos que complementen e desenvolvan a dita lei.
b) Pola presente ordenanza fiscal.
Artigo 3.º.-Feito impoñible.
1.-O imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un imposto directo que grava a
titularidade dos vehículos desta natureza, aptos para circular polas vías públicas, calquera que
sexan a súa clase e categoría.
2.-Se considera vehículo apto para a circulación o que fose matriculado nos rexistros públicos
correspondentes e mentres non tivera causado baixa nos mesmos. Para os efectos deste
imposto tamén se considerarán aptos os vehículos provistos de permisos temporais e
matrícula turística.
3. A xestión, liquidación, recadación, inspección, así como a revisión dos actos ditados en vía
de xestión tributaria corresponderá a este Concello cando o enderezo que figure no permiso
de circulación do vehículo radique no termo municipal.
Artigo 4.º.-Supostos de non suxeición.
Non estarán suxeitos a este imposto:
a) Non están suxeitos a este imposto os vehículos que, sendo dados de baixa nos rexistros
por antigüidade do seu modelo, poden ser autorizados para circular excepcionalmente con
ocasión de exhibicións, certames ou carreiras limitadas ós desta natureza.
b) os remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica de carga
útil non superior a 750 quilogramos.
Artigo 5.º.-Suxeitos pasivos.
Son suxeitos pasivos deste imposto, as persoas físicas ou xurídicas e as Entidades a que se
refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, a nome das cales
conste o vehículo no permiso de circulación.
Artigo 6.º.-Responsables.
Todo o relativo a os responsables deste tributo, determinarase de conformidade a o previsto
no texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais; na Lei Xeral Tributaria, artigos 41 a
43; no Regulamento Xeral de Recadación e nas demais Leis do Estado reguladoras da
materia, así como nas disposicións ditadas para o seu desenrolo.
Artigo 7.º.-Exencións.
1. Estarán exentos do imposto:
a) Os vehículos oficiais do Estado, comunidades autónomas e entidades locais adscritos á
defensa nacional ou á seguridade cidadá.
b) Os vehículos de representación diplomáticas, oficinas consulares, axentes diplomáticos e
funcionarios consulares de carreira acreditados en España, que sexan súbditos dos
respectivos países, externamente identificados e a condición de reciprocidade na súa
extensión e grao.
Así mesmo, os vehículos dos organismos internacionais con sede ou oficina en España e dos
seus funcionarios ou membros con estatuto diplomático.
c) Os vehículos respecto dos cales así se derive do disposto en tratados ou convenios
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internacionais.
d) As ambulancias e demais vehículos directamente destinados á asistencia sanitaria, ou ao
traslado de feridos ou enfermos.
e) Os vehículos para persoas de mobilidade reducida que se refire a letra A do anexo II do
Regulamento xeral de vehículos, aprobado polo Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro.
Así mesmo, están exentos os vehículos matriculados a nome de minusválidos para o seu uso
exclusivo. Esta exención aplicarase en tanto se manteñan as devanditas circunstancias, tanto
aos vehículos conducidos por persoas con discapacidade como aos destinados ao seu
transporte.
As exencións previstas nos dous parágrafos anteriores non resultarán aplicables ós suxeitos
pasivos beneficiarios destas por máis dun vehículo simultaneamente.
Para os efectos do disposto neste parágrafo, se consideran persoas con minusvalía quen teña
esa condición legal en grao igual ou superior ao 33 por cento.
f) Os autobuses, microbuses e demais vehículos destinados ou adscritos ao servizo de
transporte público urbano, sempre que teñan unha capacidade que exceda de nove prazas,
incluída a do condutor.
g) Os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos da libreta de inspección
agrícola.
2. Para poder gozar das exención a que se refiren as letras e) e g) do apartado 1 deste artigo,
os interesados/as deberán instar súa concesión, con anterioridade ao devengo do imposto,
indicando as características do vehículo, a súa matricula e a causa do beneficio. Declarada a
exención polo Concello expedirase un documento que acredite a súa concesión, que terá
carácter definitivo, para ese vehículo, para as persoas que teñan recoñecida unha
discapacidade definitiva, sempre que se manteñan as condicións de non existencia de débeda
e o empadroamento no Concello de Ames. Nos demais supostos as solicitudes deberán ser
renovadas anualmente, achegando soamente os documentos precisados nos números 1 e 4
dos parágrafos 2.1 e 2.2.
No caso de primeiras solicitudes, novas adquisicións de vehículos, o contribuínte deberá
achegar a seguinte documentación:
2.1 Vehículos conducidos por persoas con discapacidade:
1.- Fotocopia e orixinal, ou fotocopia compulsada, do certificado do grao de discapacidade
expedido polo órgano competente da Administración autonómica no que conste o grao de
discapacidade
2.-Fotocopia e orixinal, ou fotocopia compulsada, do permiso de condución (anverso e
reverso).
3.-Fotocopia e orixinal ou fotocopia compulsada, do permiso de circulación a nome do posible
beneficiario/a da exención.
4.-Fotocopia e orixinal ou fotocopia compulsada da póliza de seguro do vehículo na que figure
o suxeito solicitante como condutor habitual do mesmo e acreditación do pago do último
recibo que lle corresponda.
5.-Fotocopia DNI.
6.-Fotocopia da ficha técnica do vehículo.
7.-Declaración do uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario da exención.
8.-Estar empadroado/a no Concello de Ames no momento de devengo do imposto, o que
comprobará de oficio anualmente para o mantemento das exencións de carácter definitivo.
2.2 Vehículos destinados ao transporte de discapacitados/as:
1.-Fotocopia e orixinal, ou fotocopia compulsada, do certificado do grao de discapacidade
expedido polo órgano competente da Administración autonómica no que conste, ademais do
grao de discapacidade, se ten necesidade de asistencia a terceiras persoas e si ten
dificultades graves de mobilidade que lle impidan a utilización do transporte colectivo.
2.- Fotocopia e orixinal ou fotocopia compulsada, do permiso de circulación a nome do
posible beneficiario/a da exención.
3.-Fotocopia DNI do discapacitado/a e do condutor/a habitual do vehículo.
4.-Fotocopia e orixinal, ou fotocopia compulsada da póliza de seguro do vehículo e
acreditación do pago do último recibo que lle corresponda
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5.-Fotocopia da ficha técnica do vehículo.
6.-Declaración do uso exclusivo do vehículo para o transporte do beneficiario/a da exención.
7.-Estar empadroado/a no Concello de Ames no momento do devengo do imposto, o que se
comprobará de oficio anualmente para o mantemento das exencións de carácter definitivo.
As exencións que no seu caso se concedan en calquera dos supostos anteriores, non serán
aplicables ós suxeitos pasivos beneficiarios/as das mesmas por máis dun vehículo
simultaneamente.
A concesión das exencións previstas no presente apartado queda supeditada á non existencia
de débeda, por calquera concepto, co Concello de Ames.
3. Para poder gozar da exención á que se refire a letra g) do apartado 1 deste artigo os
interesados/as deberán achegar a seguinte documentación:
a) Fotocopia do DNI do solicitante.
b) Fotocopia e orixinal ou fotocopia compulsada do permiso de circulación do vehículo.
c) Fotocopia e orixinal ou fotocopia compulsada da cartilla de inspección agrícola.”
Artigo 8.º.-Cota tributaria.
1.-O imposto esixirase de acordo co cadro de tarifas establecido no artigo 95.1 do texto
refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por RD Lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, que se incrementará, dentro dos límites permitidos polo artigo 95.4 da referida Lei,
pola aplicación sobre o mesmo dun coeficiente do 1,3 polo que as cotas a satisfacer serán as
seguintes:
tarifa
mínima

Potencia y clase de vehículo

Coeficiente

Cota a
satisfacer

A)Turismos
-De menos de 8 cabalos fiscais

12,62 €

1,3

16,41 €

-De 8 ata 11,99 cabalos fiscais

34,08 €

1,3

44,30 €

-De 12 ata 15,99 cabalos fiscais

71,94 €

1,3

93,52 €

-De 16 ata 19,99 cabalos fiscais

89,61 €

1,3

116,49 €

-De 20 cabalos fiscais en adiante

112,00 €

1,3

145,60 €

-De menos de 21 prazas

83,30 €

1,3

108,29 €

-De 21 a 50 prazas

118,64 €

1,3

154,23 €

-De mais de 50 prazas

148,30 €

1,3

192,79 €

-De menos de 1.000 Kg. de carga útil

42,28 €

1,3

54,96 €

-De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil.

83,30 €

1,3

108,29 €

-De 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil

118,64 €

1,3

154,24 €

-De mais de 9.999Kg. de carga útil

148,30 €

1,3

192,79 €

-De menos de 16 cabalos fiscais

17,67 €

1,3

22,97 €

-De 16 a 25 cabalos fiscais.

27,77 €

1,3

36,10 €

-De mais de 25 cabalos fiscais.

83,30 €

1,3

108,29 €

B)Autobuses

C) Camións

D)Tractores

E)Remolques e semiremolques arrastrados por
vehículos de tracción mecánica:
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-De menos de 1.000 e mais de 750 Kg. de carga útil

17,67 €

1,3

22,97 €

-De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil.

27,77 €

1,3

36,10 €

-De mais de 2.999 Kg. de carga útil.

83,30 €

1,3

108,29 €

-Ciclomotores

4,42 €

1,3

5,75 €

-Motocicletas ata 125cc.

4,42 €

1,3

5,75 €

-Motocicletas de mais de 125cc ata 250cc.

7,57 €

1,3

9,84 €

-Motocicletas de mais de 250cc ata 500cc.

15,15 €

1,3

19,70 €

-Motocicletas de mais de 500cc ata 1.000cc.

30,29 €

1,3

39,38 €

-Motocicletas de mais de 1.000cc.

60,58 €

1,3

78,75 €

F) Outros vehículos:

2.-Para os efectos de facilita-la aplicación das tarifas, deberanse ter en conta a seguinte
normativa:
A) en canto a clasificación dos vehículos, o anexo II do Regulamento Xeral de Vehículos,
aprobado polo Real Decreto 2822/1998, de 23 de decembro, que recolle nas súas letras "A",
"B" e "C", as "Definicións", "Clasificación por criterios de Construción" e "Clasificación por
criterios de utilización"
B) En canto a determinación da potencia fiscal, mediante as formulas recollidas no anexo V do
referido Regulamento Xeral de Vehículos.
C) Os vehículos definidos como mixtos, todoterreo, mixtos adaptables, mixtos todoterreo, e
furgón mixto adaptable e similares polo literal da clave numérica reflectido na ficha técnica,
tributarán como turismo, pola súa potencia fiscal, agás nos seguintes casos:
- Se o vehículo está habilitado para o transporte de máis de nove persoas incluído o condutor,
tributará como autobús.
- Se o vehículo estuviese autorizado para transportar máis de 525 kg. de carga útil, tributará
como camión.
D) Os vehículos denominados autocaravanas serán considerados furgonetas para os efectos
de tributación.
E) Os furgóns, agás o mixto adaptable, tributarán como camións.
F) As ambulancias e coches fúnebres tributarán como turismos.
G) Os cuatriciclos lixeiros tributarán como ciclomotores.
H) Os motocarros terán a consideración, aos efectos deste imposto, de motocicletas e, polo
tanto, tributarán pola súa cilindrada.
I) Cando se trate de vehículos articulados tributarán simultaneamente e por separado o que
leve a potencia de arrastre e os remolques e semirremolques arrastrados.
K) As máquinas autopropulsadas ou automotrices que podan circular polas vías públicas sen
ser transportadas ou arrastradas por outros vehículos de tracción mecánica tributarán polas
tarifas correspondentes aos tractores, quedando comprendidos, entre estes, os tractocamións
e camións de obras e servizos.
L) Nos casos de vehículos nos que apareza na tarxeta de inspección técnica a distinción na
determinación da carga entre MMA (masa máxima autorizada) e MTMA (masa máxima
tecnicamente admisible), se estará, aos efectos da súa tarifación, aos kilos expresados na
MMA, que corresponde á masa máxima para a utilización dun vehículo con carga en
circulación polas vías públicas, conforme ao indicado no RXV. Este peso será sempre inferior
ou igual ao MTMA .
3.-No caso de que nas Leis de Presupostos do Estado modificarase o cadro de tarifas
recollido no artigo 95.1 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado
por RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o indicado coeficiente de 1,3 aplicarase sobre as
novas tarifas fixadas nas referidas Leis de Presupostos estatais.
Artigo 9.º.-Bonificacións.
1.- Os vehículos de clase turismo, gozarán nos termos que se dispoñen, dunha bonificación
do 50% na cota do imposto, durante os 3 períodos impositivos seguintes ao da súa
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matriculación, en función das características dos motores, a clase de combustible que
consuma o vehículo e a incidencia da combustión no medio ambiente, sempre que cumpran
as condicións seguintes:
a) Que se trate de vehículos híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctricodiesel o eléctrico-gas)
que estean homologados de fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, axeitados á súa
clase e modelo, que minimicen as emisións contaminantes. Para a súa estimación, tomarase
como referencia a base de datos elaborada polo Instituto de Diversificación e Aforro da
Enerxía (idea), dependente do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.
b) Que se trate de vehículos de motor gasolina ou diesel, cuxa marca e modelo se inclúan
entre os vehículos de máis eficiencia enerxética, con clasificación por consumo A), nos termos
da Directiva Europea 1999/94/CE, do 13 de decembro e do Real Decreto 837/2002, do 2 de
agosto, segundo a Guía de Vehículos Turismo de venda en España, elaborada polo Instituto
para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), dependente do Ministerio de Industria,
Turismo e Comercio, sempre que produzan emisións de CO2 que non superen os 120 gr/km.
c) Que se trate de vehículos de motor eléctrico, alimentados por baterías, e/ou emisións nulas,
de acordo coa información obtida do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía.
Os interesados deberán presentar a solicitude de bonificación con anterioridade a data do
devengo do Imposto. En caso contrario, a concesión da bonificación terá efectos desde o
período impositivo seguinte ao da solicitude.
Os interesados deberán aportar a ficha técnica do vehículo que acredite a súa inclusión
nalgunha das categorías previstas neste apartado.
2.-Gozarán dunha bonificación do 100% na cota os vehículos históricos, ou aqueles que teñan
unha antigüidade mínima de vintecinco anos contados a partir da data da súa fabricación,
tomándose como tal, si esta non se coñecera, a da súa primeira matriculación o, no seu
defecto, a data na que o correspondente tipo o variante deixouse de fabricar.
Para poder gozar da bonificación, os interesados deberán instar a súa concesión indicando as
características do vehículo, a súa matrícula e a antigüidade. Para estes efectos deberán
acompañar á solicitude de bonificación os documentos que acrediten o cumprimento dos
requisitos para gozar da mesma, ben por medio de copia compulsada da ficha técnica, o
permiso de circulación do vehículo ou o certificado do fabricante ou de Industria respecto da
data na que deixou de fabricarse o modelo en cuestión. No caso de vehículos históricos
acreditarase aportando a catalogación como tal polo órgano competente da Comunidade
Autónoma.
O peticionario deberá xustificar, así mesmo, estar ao corrente no pago do imposto mediante a
exhibición dos recibos dos catro últimos exercicios ou certificado equivalente.
Os interesados deberán presentar a solicitude antes da data do devengo do imposto. En caso
contrario a exención aplicarase desde o exercicio seguinte ao da solicitude. Declarada a
bonificación pola Administración tributaria local, expedirase un documento que acredite a súa
concesión. “
Artigo 10.º.-Período impositivo e devengo.
1.-O período impositivo coincide có ano natural, salvo no caso de primeira adquisición dos
vehículos. Neste caso o período impositivo comezará o día no se produza a devandita
adquisición.
2.-O imposto devéngase o primeiro día do período impositivo.
3.-O importe da cota do imposto prorratearase por trimestres naturais nos casos de primeira
adquisición ou baixa definitiva do vehículo. Tamén procederá o prorrateo da cota nos mesmos
termos nos supostos de baixa temporal por subtracción ou roubo do vehículo, e isto desde o
momento no que se produza dita baixa temporal no Rexistro público correspondente.
Artigo 11.º.-Xestión do imposto.
1.-Nos supostos de adquisición e primeira matriculación dos vehículos o cando estes se
reformen, de xeito que altere a súa clasificación aos efectos do presente Imposto, os suxeitos
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pasivos ou os seus representantes presentarán ante a Administración municipal e con carácter
previo a súa matriculación na Xefatura Provincial de Tráfico, no prazo de trinta días, que
comezará a contar desde a data de adquisición ou reforma, autoliquidación do imposto, para o
cal cumprimentarase o modelo-impreso aprobado por este Concello facendo contar los
elementos tributarios determinantes da cota a ingresar.
Acompañarase:
- Documentación acreditativa da compra ou modificación do vehículo.
- Certificado das Características Técnicas
- DNI o CIF do suxeito pasivo.
Simultaneamente á presentación da autoliquidación, o suxeito pasivo ingresara o importe da
cota do Imposto resultante da mesma.
Esta autoliquidación terá a consideración de liquidación provisional, en tanto que pola
Administración municipal non se comprobe que a mesma efectuouse mediante a correcta
aplicación das normas reguladoras do Imposto. A oficina xestora, tras verificar que o pago
fíxose na contía correcta, deixara constancia da verificación no impreso de declaración.
2. Nos supostos de vehículos xa matriculados ou declarados aptos para circular, o Imposto
xestiónase a partir do Padrón anual do mesmo.
As modificacións do censo fundamentaranse nos datos do Rexistro de Tráfico e nas
Comunicacións da Xefatura de Tráfico relativas a altas, baixas, transferencias, reformas dos
vehículos, sempre que se altere a súa clasificación a efectos deste Imposto, e cambios de
enderezo.
O censo do Imposto expoñerase ao público por un prazo dun mes para que os interesados
poidan examinalo e, no seu caso, formulalas reclamacións oportunas. A exposición ao público
do Padrón anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e producirá os efectos de notificación
da liquidación a cada un dos suxeitos pasivos.
O prazo de ingreso das débedas de cobro por recibo notificadas colectivamente
determinarase cada ano e anunciarase publicamente no Boletín Oficial de la Provincia e no
taboleiro de anuncios do Concello.
Finalizado o prazo de pago voluntario sen que la débeda fora satisfeita, iniciarse o período
executivo de recadación, o que comportará o devengo do recargo do 20% do importe da
débeda non ingresada, así como o dos xuros de demora correspondentes. O devandito
recargo será do 5% cando a débeda se ingrese antes de que fora notificada a providencia de
constrinximento e do 10% cando se ingrese a totalidade da débeda non ingresada en período
voluntario e o propio recargo antes da finalización do prazo previsto no artigo 62.5 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
3. Sen embargo, unha vez abonada a cota do Imposto, se algún contribuínte estimase que ten
dereito á devolución poderá solicitala dentro do prazo determinado ao efecto e por algunha
das causas previstas na Lexislación vixente.
Artigo 12.º.-Xustificación do imposto.
1.-O pago do imposto acreditarase mediante o impreso de autoliquidación ou o recibo,
debidamente validado pola Entidade recadadora.
2.-Quen soliciten ante a xefatura Provincial de Tráfico a matriculación ou a certificación de
aptitude para circular un vehículo, deberán acreditar previamente o pago do imposto.
3.-Os titulares dos vehículos, cando comuniquen á Xefatura Provincial de Tráfico a reforma dos
mesmos, sempre que altere a súa clasificación a efectos deste imposto, así como tamén nos
casos de transferencia, de cambio de enderezo que conste no permiso de circulación do
vehículo, o de baixa de ditos vehículos, deberán acreditar previamente ante a referida Xefatura
Provincial o pago do último recibo presentado ao cobro do imposto, sen prexuízo de que sexa
esixible, por vía de xestión e inspección, o pago de todas as débedas por dito concepto,
devengadas, liquidadas, presentadas ao cobro e non prescritas. Exceptúase da referida
obrigación de acreditamento o suposto das baixas definitivas de vehículos con quince ou mais
anos de antigüidade.
4.-As Xefaturas Provinciais de Tráfico non tramitarán os expedientes se non se acredita
previamente o pago do imposto, nos termos establecidos nos apartados anteriores.
Disposición adicional única.
As modificacións producidas pola Lei de Presupostos Xerais do Estado o calquera outra
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norma de rango legal que afecten a calquera elemento do presente imposto, serán de
aplicación automática dentro do ámbito desta Ordenanza.
Disposición final.
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor, unha
vez se produza a publicación do seu texto no BOP. A presente ordenanza permanecerá
vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O texto íntegro da
nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no BOP.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automáticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto undécimo.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.
[......................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación ao imposto sobre construcións, instalacións e obras non
se aumente o IPC. Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por
maioría simple, cos votos a favor dos cinco membros presentes do grupo municipal
socialista e dos/as concelleiros/as non adscritos Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia
Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco
membros do grupo municipal popular e a abstención dos/as seis concelleiros/as non
adscritos Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro
Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar no imposto sobre construcións, instalacións e obras para o
ano 2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras,
unha vez incorporados os votos particulares presentados polo grupo municipal
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socialista e polo concelleiro Anxo Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o voto en
contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
do imposto sobre construcións, instalacións e obras, así como o texto íntegro
modificado desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA
INSTALACIÓNS E OBRAS.

DO

IMPOSTO

SOBRE

CONSTRUCIÓNS,

Artigo 1.º.-Fundamento e natureza.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e 106 de la Lei
7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases do réxime local, e dos artigos 15.1 e 59.2 do texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece o Imposto sobre construcións, instalacións e
obras, que se rexerá polo disposto na devandita lei e pola presente ordenanza fiscal.
Artigo 2.º.-Feito impoñible.
1.-Constitúe o feito impoñible do Imposto a realización no termo municipal de Ames, de
calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa a obtención da correspondente
licenza de obras ou urbanística, obtivérase ou non a devandita licenza, ou para a que se esixa
presentación de declaración responsable ou comunicación previa, sempre que a expedición
da licenza ou a actividade de control corresponda a este Concello
2.-Son construcións, instalacións e obras suxeitas ó imposto todas aquelas na que a
execución implique a realización do feito impoñible definido no apartado anterior; e en
particular as seguintes:
a) As obras da nova planta e de ampliación de edificios, ou necesarias para a implantación,
ampliación, modificación ou reforma de instalacións de calquera tipo.
b) As obras de modificación ou de reforma que afecten a estrutura, o aspecto exterior ou a
disposición interior dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacións existentes.
c) As obras provisionais.
d) A construción de vaos para a entrada e saída de vehículos das fincas na vía pública.
e) As construcións, instalacións e obras realizadas na vía pública por particulares ou polas
empresas subministradoras de servizos públicos, que corresponderán tanto as obras
necesarias para a apertura de calas e pozos, colocación de postes de soporte, canalizacións,
conexións e, en xeral, calquera remoción do pavimento ou beirarrúas, como as necesarias
para a reposición, reconstrución ou amaño do estragado coas calas mencionadas.
f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacións, escavacións, terraplenados,
salvo que estes actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto
de urbanización ou edificación aprobado ou autorizado.
g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valados, os andamios e as andamiaxes
de precaución.
h) A nova implantación, a ampliación, a modificación, a substitución ou o cambio de
emprazamento de todo tipo de instalacións técnicas dos servizos públicos, calquera que sexa
seu emprazamento.
i) Os usos e instalacións de carácter provisorio.
l) A instalación, reforma ou calquera outra modificación dos soportes ou valados que teñan
publicidade ou propaganda.
ll) As instalacións subterráneas dedicadas ós aparcamentos, as actividades industriais,
mercantís ou profesionais, ós servizos públicos ou a calquera outro uso a que se destine o
subsolo.
m) A realización de calquera outra actuación establecida polos plans de ordenación ou polas
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ordenanzas que lles sexan aplicables como suxeitas a licenza municipais, sempre que se trate
de construcións, instalacións ou obras.
n) Derrubamentos.
ñ) Aliñacións e rasantes.
o) As que se realicen en cemiterios.
p) Calquera outra construción, instalación ou obra que precise licenza de obra o urbanística.
3.-Quedan tamén incluídas no feito impoñible do imposto, as construcións, instalacións e
obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execución municipal ou aquelas outras
que requiran a previa existencia dun acordo aprobatorio ou dunha concesión. Nestes supostos
a licenza aludida no apartado 1, considerarase outorgada unha vez ditada a orde de
execución, adoptado o acordo ou adxudicada a concesión polos órganos municipais
competentes, con cumprimento da tramitación preceptiva, e legalmente notificado o acto
administrativo o interesado.
Artigo 3.º.-Exencións.
Esta exenta do pagamento do imposto a realización de calquera construción, instalación ou
obra da que sexa dono o Estado, as comunidades autónomas ou as entidades locais, que
estando suxeitas a este, sexan directamente destinadas a carreteiras, ferrocarrís, portos,
aeroportos, obras hidráulicas, saneamentos de poboacións e das súas augas residuais, aínda
que a súa xestión se leve a cabo por organismos autónomos, tanto se se trata de obras de
inversión nova como de conservación.
A declaración de que concorren as circunstancias expresadas no parágrafo anterior será
efectuada polo órgano competente, previo informe dos servizos económicos.
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
Artigo 4.º.-Suxeitos pasivos e substitutos do contribuínte.
1.-Son suxeitos pasivos deste imposto a título de contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas
e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58 / 2003, de 17 de decembro, que sexan
donos das construcións, instalacións ou obras, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o
que se realicen aquelas.
Os efectos deste punto terán a consideración de donos das construcións instalacións ou
obras quen soporten os gastos ou costos que comporten a súa realización.
2.-Teñen a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte, no caso de que a
construción, instalación ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribuínte, quen
soliciten as correspondentes licenzas ou presenten as correspondentes declaracións
responsables ou comunicacións previas ou realicen as construcións, instalacións ou obras.
3.-O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da cota tributaria satisfeita.
Artigo 5.º Base impoñible.
A base impoñible do imposto está constituída polo custo real e efectivo da construción,
instalación ou obra; e se entende por tal, a estes efectos, o custo de execución material de
aquela
Non formarán parte de dita base o imposto sobre o valor engadido e demais impostos
análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos públicos e demais prestacións
patrimoniais de carácter público local relacionadas, no seu caso, coa construción, instalación
ou obra, nin os honorarios de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera
outro concepto que non integre o custo de execución material.
Artigo 6.º.-Tipo de gravame e cota tributaria.
1.-A cota íntegra do imposto será o resultado de aplicar á base impoñible os seguintes tipos
de gravame:
a) Tipo xeral: 2%.
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b) Construcións, instalacións e obras en solo industrial: 2,5%.
c) Construción de edificacións plurifamiliares, vivendas colectivas ou promocións de mais
dunha vivenda unifamiliar: 4%. Considerarase como promoción de mais dunha vivenda
unifamiliar aqueles casos en que as licenzas, sen prexuízo de referirse no seu caso a unha soa
vivenda, sexan solicitadas de xeito simultáneo ou sucesivo por un mesmo promotor, cando as
obras estean ubicadas nun mesmo lugar.
2.-A cota líquida do Imposto será, no seu caso, o resultado de aplicar a cota as bonificacións
que establecesen no artigo 8.º desta ordenanza.
Artigo 7.º.-Devengo do imposto.
1.-A obriga de contribuír nace no intre de comezar a construción, instalación ou obra, mesmo
nos casos en que comece sen ter obtido a licenza que proceda.
2.-Os efectos deste imposto, entenderanse iniciadas as construcións, instalacións ou obras,
salvo proba en contrario, cando fora concedida a preceptiva licenza municipal; no momento
no que sexa retirada a devandita licenza polo interesado ou o seu representante, ou noutro
caso, ó mes da data do Decreto ou do acordo da Xunta de Goberno Local.
Artigo 8.º.-Bonificacións.
1.- Bonificacións enmarcadas no artigo 103.2.a) do Texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, para as que se require a previa declaración de especial interese ou utilidade
municipal polo órgano competente a solicitude do suxeito pasivo:
a) Establécese un beneficio fiscal do 95% da cota tributaria para as seguintes instalacións,
construcións e obras:
1) As obras, construcións e instalacións que, debendo ser entregadas ao Patrimonio
Municipal, fosen executadas por outras administracións públicas en virtude de convenio de
colaboración ou cooperación co Concello.
2) As obras, construcións e instalacións realizadas por entidades de interese público ou
asociacións veciñais en bens de uso ou servizo público municipal, coa autorización previa
do órgano correspondente.
3) As obras que consistan en construción e reconstrución de muros, como consecuencia
da necesidade de ensanche das vías públicas se efectuara a cesión gratuíta dos terreos
polos propietarios.
4) As obras, construcións e instalacións que promovan dentro do termo municipal de
Ames a Mancomunidade de Concellos de Compostela.
5) A execución de obras de urbanización realizadas polos propietarios afectados, sempre
e cando se entreguen posteriormente ao Patrimonio municipal.
6) As obras realizadas nos centros públicos e nos centros privados concertados sempre
que estas se realicen nos niveis de educación obrigatoria.
b) Establecese un beneficio fiscal do 90% da cota para instalacións, construcións e obras
promovidas directamente por outras administracións públicas e destinadas ao equipamento
comunitario primeiro, sempre e cando non estea prevista a súa repercusión no prego de
condicións que rexa para a contratación da obra.
c) Terán unha bonificación do 50% da cota as construcións, instalacións e obras, realizadas
por asociacións sen ánimo de lucro, en centros destinados a asistencia e integración social ou
desenvolvemento de actividades culturais de libre acceso e participación. Para acceder a esta
bonificación será necesario acompañar á solicitude cos estatutos da asociación debidamente
rexistrados, así como unha memoria explicativa da actividade que se vai desenvolver no local.
A inactividade por un prazo superior a 6 meses ou o cambio de actividade nos locais dentro
dos cinco anos seguintes ao outorgamento do beneficio darán lugar á perda da bonificación e
liquidaranse as cantidades bonificadas coa aplicación dos xuros de demora correspondentes.
d) Establécese ademais unha bonificación do 30% a favor doutras construcións, instalacións
ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer
circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que
xustifiquen tal declaración. A concesión da mesma requirirá informe ou memoria motivadora
do especial interese ou utilidade municipal.
En todos os casos recollidos nas letras anteriores a concesión do beneficio fiscal, así como a
declaración de especial interese ou utilidade municipal requirirá, en todo caso, solicitude
previa do suxeito pasivo e informe ou memoria motivadora do especial interese ou utilidade
34

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 11:07
Código de integridad (alg. SHA-256): b3a415be90c35728956b375fd93324b09757eaff05139d3052d03059415dc874
Página 34 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P1500200I - NOMBRE AMOR BARREIRO SANTIAGO VICENTE - NIF 33301156P, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Número de serie del certificado firmante: 1.023.517.204, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 13:01
Código de integridad (alg. SHA-256): 2ef915b845d0e1cac02379e1aa170307077038dc78694ded209270f9fc42de0c
Página 35 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

municipal.
2.-Establécese unha bonificación a favor das construcións, instalacións ou obras nas que se
incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar para
autoconsumo. A aplicación desta bonificación estará condicionada a que as instalacións para
produción de calor inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da
Administración competente. Non se concederá esta bonificación cando a implantación deses
sistemas sexa obrigatoria a tenor da normativa específica vixente en cada momento
A bonificación establécese no 25% dos gastos de execución material dos sistemas de
aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar, a deducir da cota íntegra do imposto,
sen que en ningún caso a dedución poida exceder da porcentaxe do 50% da cota.
O suxeito pasivo deberá aportar, xunto coa solicitude da licenza, o proxecto técnico visado
polo Colexio Oficial correspondente, acreditativo da incorporación á construción, instalación
ou obra de instalacións de enerxía solar térmica ou de enerxía solar fotovoltaica para
autoconsumo, así como da homologación dos colectores empregados para a produción de
calor.
3.-Establécese unha bonificación do 30% a favor das construcións, instalacións ou obras
referentes a actuacións protexidas en materia de vivenda, de conformidade co disposto no
Decreto da Xunta de Galicia 199/2002, do 6 de xuño e demais normativa estatal e autonómica
sobre a materia.
Para o goce da mesma, o suxeito pasivo deberá aportar, no momento previo á retirada da
licenza, a cédula de cualificación provisional como VPO emitida polo Instituto Galego da
Vivenda e Solo ou declaración ou visado emitido polo mesmo Instituto considerando protexida
a actuación en que consiste a construción, instalación ou obra.
4.-Establécese unha bonificación a favor das construcións, instalacións e obras que, en
edificacións e instalacións xa existentes, favorezan as condicións de acceso e habitabilidade
dos discapacitados/as. A bonificación establécese no 10% dos gastos de execución material
das obras que favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos/as discapacitados/as,
a deducir da cota íntegra do imposto, sen que en ningún caso a dedución poida exceder da
porcentaxe do 30% da cota. Non se concederá esta subvención cando a eliminación de
barreiras arquitectónicas sexa obrigatoria a tenor da normativa específica vixente en cada
momento.
5.-As bonificacións previstas neste artigo esixirán:
a) Solicitude do interesado
b) Informe dos Servizos municipais correspondentes (Urbanismo, Cultura, Emprego, Medio
ambiente) e, en todo caso, informe do Servizo de xestión, recadación e inspección tributaria
do Concello
c) Acordo de concesión do órgano competente .
6.-As solicitudes de bonificación incluídas neste artigo deberán presentarse con carácter
previo á concesión das correspondentes licenzas.
7.-As bonificacións aplicaranse sobre a cota íntegra do imposto e serán compatibles, salvo as
recollidas no apartado 1 deste artigo que serán incompatibles entre si, e a recollida no
apartado 1 a), que será incompatible con calquera outra. En todo caso as bonificacións
aplicadas de forma acumulativa neste artigo en ningún caso poderán exceder do 75% da cota
íntegra.
8.-Nos seguintes casos, o importe da taxa por expedición de licenzas urbanísticas será
deducida da cota bonificada do imposto sobre construcións, instalacións e obras devengado
con ocasión da actividade construtiva en cuestión, de acordo en todo caso co procedemento
previsto no punto 5 deste artigo.
a) As obras que deban efectuar os particulares nas vías públicas ou na fachada dos pisos
baixos e que sexan consecuencia directa das modificacións de aliñacións ou rasantes,
canalizacións ou sumidoiros que faga o concello.
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b) O branqueo, pintado ou revestimento das fachadas e muros.
c) As derrubas ou demolicións que se produzan como consecuencia de declaracións de ruína
inminente e que fosen ordenados polo concello.
d) As derrubas ou demolicións daqueles inmobles que de acordo coa actual regulamentación
urbanística do concello se atopen fóra de ordenación e fosen ordenadas por este último.
e) As obras necesarias para a eliminación de barreiras arquitectónicas, sempre e cando non
impliquen incremento de volume da edificación nin cambio de uso de ela.
f) As instalacións, construcións e obras promovidas directamente por outras administracións
públicas que estivesen suxeitas a licenza urbanística municipal ou a calquera outra actividade
municipal técnica e administrativa de verificación que constitúa o feito impoñible da taxa por
expedición de licenzas urbanísticas.
g) Nas obras previstas no apartado 1.a) deste artigo
A dedución prevista neste apartado non dará dereito ao interesado, en ningún caso, á
devolución de ningún importe.
Artigo 9. Normas de xestión.
1. Os suxeitos pasivos virán obrigados a presentar solicitude de licenza urbanística,
declaración responsable ou comunicación previa, acompañada dos correspondentes
presupostos, nos casos e modos que sinala a normativa aplicable ao solo e á edificación,
tanto estatal, como autonómica e local. A solicitude de licenza urbanística declaración
responsable ou comunicación previa terá o valor de declaración tributaria, por canto dos
presupostos que se acompañan a aquela deducirase a base impoñible do imposto. De non
mediar solicitude de licenza, declaración responsable ou comunicación previa antes do inicio
das obras, a conduta, sen prexuízo das súas repercusións urbanísticas, constituirá unha
infracción tributaria, segundo o disposto no artigo 10 da presente ordenanza.
2. Os suxeitos pasivos que inicien a construción, instalación ou obra e non tiveran presentado
unha comunicación previa ou declaración responsable, nin tiveran concedida aínda a licenza
preceptiva teñen a obriga de presentar, no prazo máximo dun mes a contar dende o inicio da
construción, instalación ou obra a declaración tributaria que permita practicar a esta
administración a correspondente liquidación provisional a conta.
3. Concedida a licenza ou presentada a declaración responsable ou comunicación previa ou
adoptado o acordo aprobatorio ou autorización en relación coas construcións, instalacións e
obras que se realicen en cumprimento dunha orde de execución material ou cando sen ter
solicitado, concedido ou denegado aínda a licenza preceptiva ou presentado a comunicación
previa ou declaración responsable, se inicie a construción, instalación ou obra, practicarase
unha liquidación provisional a conta, sen que o pagamento comporte ningún tipo de acto
declarativo de dereito a favor daqueles.
A base impoñible para esta liquidación determinarase en función do presuposto presentado
polos interesados, sempre que o mesmo estivera visado polo Colexio Oficial correspondente
cando isto constitúa un requisito preceptivo. Noutro caso, a base impoñible será determinada
pola oficina técnica municipal de acordo co custo estimado da actuación presentado polo
interesado e atendendo, no caso de desproporción, aos módulos previstos na presente
ordenanza, e que figuran como anexo desta.
4. O pagamento da liquidación practicada terá carácter provisorio e será a conta da
liquidación definitiva que se practique unha vez rematadas as construcións, instalacións ou
obras. No caso de que se modifique o proxecto e houbese incremento do presuposto, unha
vez aceptada a modificación, deberá presentarse declaración complementaria pola diferencia
entre o presuposto inicial e o modificado con suxeizón aos requisitos sinalados nos apartados
anteriores.
5. Tendo en conta a obra realizada e o seu custo real e efectivo, o Concello, previa
comprobación, poderá modificar a base impoñible a que se refiren os apartados anteriores,
facendo a correspondente liquidación definitiva, e esixindo ou reintegrando ao suxeito pasivo a
cantidade que resulte. Para a confección da liquidación definitiva, o obrigado tributario deberá
declarar, no prazo de dous meses dende a finalización da obra, o seu custo real e efectivo,
mediante a presentación do certificado ou presuposto final da obra visado polo Colexio Oficial
correspondente, cando se esixiran direccións facultativas, ou de calquera outro documento
que se considere oportuno.
6. No caso de que non se executen as construcións, instalacións ou obras, o interesado terá
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dereito á devolución do ingresado, unha vez que formule e se aprobe a renuncia expresa á
licenza ou caducara esta.
7. Nos supostos de licenzas concedidas en virtude da aplicación das normas sobre silencio
administrativo, o pagamento do imposto deberá realizarse antes de dar comezo as obras.
Artigo 10.º.-Infraccións e sancións.
Para todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e a imposición das sancións
correspondentes, rexerá o disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral tributaria.
Disposición final.
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor, unha
vez se produza a publicación do seu texto no BOP, o 01/01/2014. A presente ordenanza
permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O
texto íntegro da nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no
BOP.
ANEXO.- Módulos para a determinación obxectiva da base impoñible do Imposto de
Construcións, instalacións e obras.
1.-Obra menor:
17,61

€/m2

1.2. Demolición de tabiques:

4,64

€/m2

1.3. Levantado de solainas:

5,12

€/m2

1.4. Picado de azulexados e revestimentos:

6,13

€/m2

1.5. Demolición de forxados:

11,46

€/m2

1.6. Demolición completa:

11,08

€/m2

2.1. Escavación de gabias:

9,18

€/m3

2.2. Escavación de baleirado:

2,52

€/m3

13,15

€/m3

2.4. Recheo de ceo aberto:

7,58

€/m3

2.5. Carga e transporte de terras a vertedoiro:

5,15

€/m3

2.6. Tubos de canalización:

4,30

€/m

1.1. Demolición de muros:

2.-Movemento de terras:

2.3. Recheo de gabias:

3.-Peches:
4,30

€/m

3.2. Peche de tea:

22,85

€/m

3.3. Peche de zócalo fábrica e tea:

36,79

€/m

3.4. Peche de fábrica h. 1 m:

27,81

€/m

3.5. Peche de zócalo fábrica e celosía:

53,75

€/m

3.6. Peche de cachotería e celosía:

89,08

€/m

3.7. Peche de cachotería e reixa:

40,91

€/m

3.1. Peche de estacas e arame:
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228,98

€/ud.

4.1. Demolición de cuberta de fibrocemento:

2,47

€/m2

4.2. Demolición de cuberta de tella:

4,30

€/m2

4.3. Cuberta de fibrocemento:

15,59

€/m2

4.4. Cuberta de tella:

36,79

€/m2

4.5. Cuberta de lousa:

53,21

€/m2

4.6. Substitución de tella por fibrocemento:

20,46

€/m2

4.7. Substitución de tella por tella:

32,72

€/m2

4.8. Substitución de tella por fibrocemento e tella:

45,02

€/m2

9,58

€/m3

5.2. Estrutura completa de formigón armado:

67,89

€/m2

5.3. Estrutura completa de aceiro:

74,42

€/m2

5.4. Estrutura naves de formigón armado:

42,55

€/m2

5.5. Estrutura naves metálica:

50,71

€/m2

5.6. Soleira:

17,97

€/m2

5.7. Forxado:

57,27

€/m2

5.8. Muro de contención de formigón armado:

66,51

€/m2

122,69

€/m2

5.10. Muro de bloque:

28,63

€/m2

5.11. Muro de ladrillo (tabiquería):

14,77

€/m2

5.12. Cerramento de dobre folla de ladrillo:

42,49

€/m2

5.13. Celosía, balaustrada:

31,04

€/m2

5.14. Azulexado:

20,46

€/m2

5.15. Solaina:

29,45

€/m2

5.16. Enfoscado:

10,63

€/m2

6.1. Pintura interior:

4,87

€/m2

6.2. Pintura exterior:

7,79

€/m2

167,66

€/m2

85,90

€/m2

286,33

€/m2

3.8. Colocación de columna para contador da luz:
4.-Cuberta:

5.-Albanelería:
5.1. Formigón en masa:

5.9. Muro de cachotería:

6.-Pinturas:

7.-Galpóns:
7.1. Galpón de bloque ou ladrillo:
7.2. Galpón de madeira:

8.-Carpintería:
8.1. Porta de entrada:
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8.2. Porta interior:

126,69

€/ud.

8.3. Fiestra:

173,67

€/m2

8.4. Fiestra en plano de tellado:

180,02

€/m2

8.5. Peche de balcóns e terrazas con galería:

163,62

€/m2

8.6. Reixa de seguridade e portas e fiestras:

53,21

€/m2

139,09

€ m2

9.1. Instalacións en aseo (sen aparatos sanit.):

180,02

€/ud.

9.2. Instalacións en baños (sen aparatos sanit.):

237,30

€/ud.

9.3. Instalación de cociña:

204,48

€/ud.

9.4. Lavado incluso billame:

204,48

€/ud.

9.5. Inodoro:

220,88

€/ud.

9.6. Bidé incluso billame:

167,18

€/ud.

9.7. Bañeira incluso billame:

196,32

€/ud.

1.472,50

€/ud.

8.7. Fronte de portal:

9.-Instalación de fontanería e saneamento:

10.-Instalación de electricidade:
10.1. Instalación de electricidade:
11.-Instalación de calefacción:
11.1. Instalación.
Mínimo ata 100 m2: 4.402,44 /ud.

16,40

euros/m2.

12.-Pozos:
12.1. Pozo de barrena:

1.554,28

€/ud.

12.2. Pozo artesán:

2.045,10

€/ud.

1.472,50

€/ud.

12.270,75

€/ud.

15.1. Pista deportiva:

81,71

€/m2

15.2. Beirarrúa:

21,28

€/m2

354,82

€/ud.

13.-Depuración:
13.1. Fosa séptica e pozo filtrante:
14.-Piscinas:
14.1. Piscina completa. Mínimo:
15.-Pistas:

16.-Guindastre:
16.1. Guindastre:
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17.-Colocación de andamios:
17.1. Colocación de andamios:

35,48

€/ud.

2.-Obra maior:
Relación de prezos medios de execución material (m 2
construído).
Uso de vivenda en edificio de vivendas plurifamiliares:

461,36

€/m2

Outros usos en edificio de vivendas plurifamiliares:
(Espazos baleiros, sotos, semisotos e garaxes)

183,44

€/m2

Usos de vivenda unifamiliar:

550,1

€/m2

Outros usos en edificio de vivenda unifamiliar: (Espazos
baleiros, sotos, semisotos e garaxes):

178,1

€/m2

229,26

€/m2

412,4

€/m2

400,56

€/m2

Edificios con uso exclusivo industrial.
Sen proceso produtivo:
Edificio con uso exclusivo terciario:
Acondicionamento ou reforma de locais comerciais:
Nota: no caso de que unha obra non atope un encadre
directo nas distintas aquí tipificadas, aplicaráselle a tarifa
que máis se aproxime por identidade de razón entre os
supostos tipificados neste anexo, salvo que o suxeito
pasivo aduza razóns suficientes para desestimar a
valoración realizada.

...”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto décimo segundo.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene urbana.
Toma a palabra José Miñones Conde para dicir: Nesta ordenanza en concreto o
noso voto particular vai no sentido de que se renegociase coas empresas para a non
suba do IPC.
Intervén a secretaria para dicir: O voto particular presentado por Anxo Doval é mais
amplo e tamén establece a referencia ao umbral mínimo.
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación á taxa por actividades e servizos relacionados coa
hixiene urbana non se aumente o IPC e se renegocie coa empresa. Sometido a
votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos votos a favor
dos cinco membros presentes do grupo municipal socialista e dos/as concelleiros/as
40
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non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e
Susana Mayo Redondo, e a abstención dos cinco membros do grupo municipal
popular e dos/as seis concelleiros/as non adscritos Ramón García Argibay, Mª
Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar na taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene
urbana para o ano 2014 o IPC sen previa negociación coa empresa.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo e a abstención dos restantes membros da
Corporación municipal.
Intervén Ramón García Argibay para preguntar como quedaría a ordenanza.
Intervén a secretaria para dicir: Neste caso quedan aceptados os dous votos
particulares.
Intervén novamente Ramón García Argibay para dicir: Entón, ¿cómo queda agora?
Queda a ordenanza cos dous votos particulares, ¿está suxeita a subida ou non? Se
votamos a favor, estaría suxeita á subida tal e como está no contrato, ¿non? Coa
obriga de negociar. Eu entendo que tal e como queda agora a ordenanza, ¿súbese tal
e como está no contrato e a obriga de negociar?
Contesta Pilar Candocia Pita dicindo: Non, que se negocie que non se suba.
Intervén novamente Ramón García Argibay para preguntar: ¿E se a negociación non
ten éxito?
Contesta Pilar Candocia Pita: Se non ten éxito, o contrato hai que cumplilo.
Intervén Ramón García Argibay para dicir: A min o que me importa é o resultado
final, que pode ser de dous xeitos: pode ser que se negocie, se chegue a un acordo e
non se suba, ou se suba a metade, ou un cuarto, ou o que sexa, ou que se negocie,
non se chegue a acordo e se teña que subir. ¿É así?
Intervén a secretaria para dicir: Non lle falta razón ao concelleiro. No voto particular
do grupo municipal socialista pon: as ordenanzas dos puntos 12 e 24 o noso voto
particular é que se renegocie coas empresas afectadas a conxelación do IPC para o
vindeiro ano 2014.
Intervén Francisco Doval Galán dicindo: Que o goberno poña toda a súa vontade de
negociar iso.
Intervén Olalla Alvite del Río para dicir: Ninguén vai pedir que non se cumpra o
contrato.
Continúa a secretaria dicindo: Chegado a este punto de tanta confusión, eu creo que
sería mais conveniente que este punto quedase sobre a mesa e que se negocie coa
empresa e que co resultado veña novamente este punto ao pleno.
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Intervén José Miñones Conde para dicir: Parécenos perfecto, solicitamos que quede
enriba da mesa este punto.
Intervén Pilar Candocia Pita dicindo: Perfecto.
Intervén Olalla Alvite del Río para dicir: E que se negocie e se traia conta ao Pleno co
resultado da negociación.
Intervén novamente a secretaria para dicir: Pero teñen que votar vostedes que quede
enriba da mesa.
Intervén Ollalla Alvite del Río para dicir: Pero o do umbral xa se aprobou, o voto
particular xa se aprobou.
Intervén a tesoureira Belén Rodríguez Tourón para dicir: ¿Non sería mais lóxico,
unha vez aprobado o voto particular, deixalo enriba da mesa?
Intervén Pilar Candocia Pita dicindo: O que se aprobou é que se negocie, polo tanto
deixamos un tempo para que se negocie, que quede sobre a mesa e que volva a
Pleno.
Intervén a secretaria para dicir: Unha vez aprobados os votos particulares, pídese
que quede o asunto enriba da mesa e se traia novamente ao Pleno. Propono o
concelleiro José Miñones. Teñen que votar vostedes que quede sobre a mesa.
Prodúcese a continuación a votación de que o asunto quede sobre a mesa, previa
solicitude do concelleiro José Miñones Conde, petición que resulta aprobada por
maioría simple cos votos a favor dos cinco membros presentes do grupo municipal
socialista e dos/as concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar
Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo e a abstención do
resto dos membros presentes da Corporación municipal.
Punto décimo terceiro.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
[......................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación á taxa por expedición de documentos administrativos
non se aumente o IPC. Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por
maioría simple, cos votos a favor dos cinco membros presentes do grupo municipal
socialista e dos/as concelleiros/as non adscritos Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia
Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco
membros do grupo municipal popular e a abstención dos/as seis concelleiros/as non
adscritos Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro
Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar na taxa por expedición de documentos administrativos para o
ano 2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
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municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos
administrativos, unha vez incorporados os votos particulares presentados polo grupo
municipal socialista e polo concelleiro Anxo Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o voto en
contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa por expedición de documentos administrativos, así como o texto íntegro
modificado desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
Artigo 1.º . Natureza e fundamento.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa
por expedición de documentos, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, que atende ó
previsto no artigo 57 do citado RDLex. 2/2004.
Artigo 2.º . Feito impoñible.
1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade administrativa desenvolvida con motivo da
tramitación, a instancia de parte, de toda clase de documentos que expida e dos expedientes
de que entenda a Administración ou as autoridades municipais.
2. A estes efectos, entenderase tramitada a instancia de parte calquera documentación
administrativa que fora provocada polo particular ou redunde no seu beneficio aínda que non
mediara solicitude expresa do/a interesado/a.
3. Non estará suxeita a esta taxa a tramitación de documentos e expedientes necesarios para
o cumprimento de obrigas fiscais, así como as consultas tributarias, os expedientes de
devolución de ingresos indebidos, os recursos administrativos contra resolucións municipais
de calquera índole e os relativos á prestación de servizos ou realización de actividades de
competencia municipal e a utilización privativa ou o aproveitamento especial de bens de
dominio público municipal, que estean gravados por outra taxa municipal ou polos que se
esixa un prezo público por este concello.
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
Artigo 3.º . Suxeitos pasivos.
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas
e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria
que soliciten, provoquen ou que teñan un interese no que redunde a tramitación do
documento ou expediente de que se trate.
Artigo 4.º . Responsables.
1. Serán responsables solidarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas
físicas e xurídicas ás que se refire o artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral
tributaria.
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2. Serán responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das persoas
xurídicas, os integrantes da administración concursal e os liquidadores de sociedades e
entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, Xeral Tributaria.
Artigo 5.º . Cota tributaria.
A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa segundo a natureza dos documentos
ou expedientes a tramitar, de acordo coa tarifa que contén o artigo seguinte.
Artigo 6.º . Tarifa
As tarifas que se aplicarán para a exacción desta taxa serán as seguintes:
Documentos expedidos pola Policía Local:
-Copia de informe, dilixencia e demais actuacións realizadas pola Policía Local:

64,57 €

Documentos expedidos polo Departamento de Urbanismo:
- Copias dixitalizadas do PXOM:
161,42 €

a) Completas:
b) Por tomo:

32,28 €

c) Por calquera unidade inferior a un tomo:

10,76 €

- Informacións urbanísticas: por cada referencia catastral:

21,52 €

- Certificacións ou informes sobre edificios, solares, antigüidade ou propietarios e
actuación similares: Por cada edificio, solar ou similar:

48,43 €

- Certificacións de autorizacións de segregación de parcelas urbanas, por cada
parcela resultante:

48,43 €

- Copia de fotografía aérea en papel opaco, por unidade:

6,46 €

- Copia de cartografía en papel opaco DIN A-3 ou DIN A-4, en branco e negro, por
unidade:

3,23 €

- Copia de cartografía en papel opaco DIN A-3 ou DIN A-4, a cor, por unidade:

6,46 €

- Copia de cartografía en papel opaco en tamaño superior a DIN A-3, por unidade:

21,52 €

- Copia de cartografía en papel reproducible, por unidade:

32,28 €

- Copia de cartografía dixitalizada:
a) Urbana, por hectárea:

3,23 €

b) Rústica, por hectárea:

0,13 €

c) A cantidade a abonar determinarase mediante presuposto elaborado polos servizos
urbanísticos, establecendo unha contía mínima a abonar de

16,15 €

Certificacións:
- De documentos de acordos municipais do ano en curso:

10,76 €

- De documentos de acordos municipais de anos anteriores:

16,15 €

Por cada fotocopia realizada a petición de parte:
- Tamaño DIN A-4, branco e negro :

0,16 €

- Tamaño DIN A-4, a cor:

0,64 €

- Tamaño DIN A-3, branco e negro:

0,33 €

- Tamaño DIN A-3, a cor:

1,07 €

Bastanteo de poderes:
10,76 €

- Por cada un:
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Outros documentos:
- Expedición do carné de vendedor ambulante:

32,28 €

- Copia das ordenanzas fiscais e prezos públicos:

12,92 €

Dereitos de exame:
- Grupo A1 ou asimilado:

26,91 €

- Grupo A2 ou asimilado:

26,91 €

- Grupo C1 ou asimilado:

21,52 €

- Grupo C2 ou asimilado:

21,52 €

- Outras agrupacións profesionais ou asimilados:

12,92 €

Os dereitos de exame para calquera dos grupos anteriores, para persoas con
discapacidade igual ou superior ao 33% (para o que deberá presentar o certificado de
discapacidade correspondente) e para aquelas que figuren como demandantes de
emprego durante o prazo, alomenos, de seis meses anteriores á data da convocatoria
das probas selectivas nas que solicite a súa participación (para o que deberá
presentar o documento xustificativo expedido pola oficina de emprego
correspondente), terán cota cero.
Outros conceptos:
Cando os traballos requiridos teñan que ser contratados polo concello de xeito
externo, as contías a abonar polos interesados fixaranse segundo o presuposto
facilitado pola empresa encargada da súa elaboración.

Artigo 7.º Devengo.
1. Devéngase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se presente a solicitude que inicia a
tramitación dos documentos e expedientes suxeitos ao tributo.
2. Nos casos a que se refire o apartado 2 do artigo 2º , o devengo se produce cando teñan
lugar as circunstancias que provean a actuación municipal de oficio, ou cando esta se inicie
sen previa solicitude do interesado, pero redunde no seu beneficio.
3. As certificacións ou documentos que expida a Administración municipal a petición dos
xulgados ou tribunais para toda clase de preitos, cando sexan probas propostas a instancia de
parte, non se entregarán nin remitirán sen que previamente non se abonará a correspondente
cota tributaria.
Artigo 8.º Declaración e ingreso
1. A taxa esixirase en réxime de autoliquidación, procedendo o ingreso nas entidades
financeiras autorizadas polo concello.
2. De acordo co esixido no artigo 26.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, o pagamento desta
taxa esixirase en réxime de depósito previo.
3. Os escritos recibidos polos condutos a que se fai referencia no artigo 66 da Lei de
procedemento administrativo, que non veñan debidamente reintegrados, serán admitidos
provisionalmente, pero non poderá darselles curso sen que se subsane a deficiencia, para o
que se requirirá ao interesado para que no prazo de dez días abone as cotas correspondentes;
co apercibimento de que transcorrido o devandito prazo sen efectualo teranse os escritos por
non presentados e será arquivada a solicitude.
Artigo 9.º Infraccións e sancións
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En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que lle
correspondan a estas en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei
58/2003, Xeral Tributaria.
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan no regulado nesta ordenanza polas leis de orzamentos
xerais do Estado ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa,
producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal.
Disposición final.
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor o
01/01/2014, unha vez se produza a publicación do seu texto no BOP. A presente ordenanza
permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O
texto íntegro da nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no
BOP.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto décimo cuarto.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas.
[......................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación á taxa pola expedición de licenzas urbanísticas non se
aumente o IPC. Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por
maioría simple, cos votos a favor dos cinco membros presentes do grupo municipal
socialista e dos/as concelleiros/as non adscritos Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia
Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco
membros do grupo municipal popular e a abstención dos/as seis concelleiros/as non
adscritos Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro
Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar na taxa pola expedición de licenzas urbanísticas para o ano
2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de licenzas urbanísticas, unha
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vez incorporados os votos particulares presentados polo grupo municipal socialista e
polo concelleiro Anxo Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o voto en
contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa por expedición de licenzas urbanísticas, así como o texto íntegro modificado
desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS
URBANÍSTICAS
Artigo 1. Fundamento e natureza
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, polo
artigo 106 de da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e de
conformidade có disposto nos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, o Concello
de Ames establece a taxa pola expedición de licenzas urbanísticas, a que se refire o artigo
20.4 h) do texto refundido aprobado polo RDlex. 2/2004, que se rexerá pola presente
ordenanza fiscal, atendendo as súas normas ao previsto no artigo 58 do citado texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais.
Artigo 2. Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, técnica e administrativa, dirixida a
verificar se os actos de ocupación, construción, edificación e uso do solo e do subsolo que
vaian realizarse no termo municipal, axústanse ao ordenamento urbanístico vixente e se
reúnen as condicións esixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade,
todo elo de conformidade có establecido no artigo 194 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de
Ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia e a súa normativa de
desenvolvemento.
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
Artigo 3. Suxeito pasivo
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se
refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que :
a) sexan solicitantes dunha licenza ou que presenten a comunicación previa ou declaración
responsable nos casos en que proceda.
b) executen as instalacións, obras ou construcións sen ter obtido a preceptiva licenza, ou sen
presentar a comunicación previa ou declaración responsable cando se permita.
2. En todo caso, terán a condición de substitutos do contribuínte os construtores e
contratistas das obras, de conformidade co previsto no artigo 23.2.b) do RDLex. 2/2004, de 5
de marzo.
Artigo 4. Responsables solidarios e subsidiarios
Responderán solidaria e subsidiariamente da débeda tributaria deste tributo as persoas ou
entidades ás que se refiren os artigos 42 e 43 da Lei Xeral Tributaria , de acordo có previsto
neles.
Artigo 5. Cota tributaria
1. A cota tributaria determinarase por unha cota fixa á que, segundo a natureza do expediente
a tramitar, se lle sumará outra cantidade en función da superficie, lonxitude ou unidade, de
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acordo coa tarifa que contén o artigo seguinte.
2. Para determinar a superficie das obras e instalacións terase en conta a totalidade das súas
plantas e espazos construídos, sen prexuízo do indicado para o caso das rehabilitacións.
Artigo 6. Tarifa
1. Licenzas de autorización para a segregación de parcelas urbanas, por
cada parcela resultante:

64,57 €

2. Licenzas de primeira ocupación de vivendas unifamiliares:
a) vivendas de ata 200 m2 de superficie construída:

64,57 €

b) vivendas de 201 m a 400 m de superficie construída:

96,85 €

c) vivendas de mais de 400 m de superficie construída:

129,14 €

2

2

2

3. Licenzas de primeira ocupación de vivendas colectivas:
a) cota fixa por inmoble:

96,85 €

b) por cada unidade de vivenda e por cada 100m2 ou fracción comercial ou
industrial:

16,15 €

c) por cada 100 m2 ou fracción de garaxes, rochos e demais dependencias
auxiliares:

10,76 €

4. Licenzas de primeira ocupación de naves e instalacións industriais e
comerciais:
a) cota fixa por unidade:

96,85 €

b) por cada 200m ou fracción:

12,92 €

5. Instalación de tanques, depósitos de almacenamento de auga, piscinas,
etc., así como outros depósitos de almacenamento de gas, petróleos,
gasóleos e similares

64,57 €

2

6. Instalación de quioscos en vía pública:
a) cota fixa por unidade:

64,57 €

b) por cada metro cadrado:

32,28 €

7. Instalación de carteis publicitarios:

64,57 € por cada acto
publicitario independente

8. Fixación de liñas e rasantes:
8.1 Fixación de liñas e rasantes de edificacións:
a) Cota fixa por unidade:

64,57 €

b) por cada metro:

1,61 €

8.2 Fixación de liñas en peches de fincas:
a) Cota fixa por unidade:

64,57 €

b) por cada metro que dea fronte á vía pública:

1,61 €
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c) resto de liña:

0,33 €

9. Construcción de edificacións:
a) Os primeiros 200 metros cadrados construídos:

0,33 € por metro cadrado.

b) Dos 200 aos 1.000 metros cadrados construídos:

1,61 € por cada metro
cadrado deste tramo.

c) A partir de 1.000 metros cadrados construídos:

2,21 € por cada metro
cadrado deste tramo.

d) Cando non se acade esta contía, a taxa mínima a cobrar será de

64,57 €

No caso de obras de rehabilitación, os anteriores importes serán aplicados
sobre a superficie do inmoble sobre a que se actúe.
10. Demolición de edificacións:
a) Os primeiros 1.000 metros cadrados:

0,16 € por metro cadrado.

b) A partir de 1.000 metros cadrados:

0,33 € por metro cadrado
deste tramo.

c) cando non se acade esta contía, a taxa mínima a cobrar será de

64,57 €

11. No caso de obras maiores: expedición e subministro do cartel de obra
normalizado segundo o modelo establecido na normativa urbanística:

129,14 €

12. Por toda aquela actividade municipal que se axuste ao feito impoñible
desta ordenanza e non apareza especificada nos epígrafes destas tarifas,
esixirase unha taxa mínima de

64,57 €

13. Polas declaracións de incorporación ao patrimonio do titular daquelas
edificacións ou construccións realizadas sen licenza, nos termos previstos
na lexislación urbanística: esixirase un 50% a maiores das tarifas
estipuladas no punto 9 do artigo 6 (construcción de edificacións)

Artigo 7. Cartel de obra
No apartado 11 do artigo anterior establécese que para as obras consideradas maiores, o
concello expedirá e subministrará ós interesados o cartel de obra obrigatorio normalizado que
terá as seguintes características:
a) Cartel de cor branca.
b) Rotulado a dúas cores.
c) Coas medidas de 1,50 x 1,00 metros (apaisado)
Artigo 8. Devengo
1. Devengarase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie a actividade municipal que
constitúe o seu feito impoñible. Para os efectos, entenderase iniciada dita actividade na data
de presentación da oportuna solicitude da licenza urbanística ou coa presentación da
comunicación previa ou declaración responsable nos casos en que proceda, se o suxeito
pasivo formulase expresamente esta.
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
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2. Cando as obras se iniciasen ou executasen sen ter obtido a oportuna licenza ou presentado
a comunicación previa ou declaración responsable nos casos en que proceda, a taxa
devengarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se
a obra en cuestión é ou non conforme coa normativa aplicable, con independencia da
iniciación do expediente administrativo que poida instruírse para tal efecto ou a súa demolición
se non foran conformes á normativa aplicable.
Artigo 9. Normas de xestión
1.- Os interesados na obtención dunha licenza de obras ou urbanística virán obrigados a
presentar no Rexistro Xeral do Concello a oportuna solicitude de licenza, comunicación previa
ou declaración responsable cando proceda, acompañando proxecto visado polo Colexio
Oficial respectivo, especificando a natureza da obra, lugar de emprazamento, importe
estimado desta, medicións e destino.
2.- Cando se trate de actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonómica e
local aplicable, non sexa esixible a formulación de proxecto subscrito por técnico competente,
acompañarase á solicitude de licenza, comunicación previa ou declaración responsable dun
presuposto das obras a realizar así como unha descrición precisa da superficie afectada,
materiais a empregar e en xeral, das características da obra ou acto, dos cales os seus datos
permitan comprobar o seu custe.
3.- Se despois de formulada a solicitude de licenza, comunicación previa ou declaración
responsable se modificase ou ampliase o proxecto, deberá poñerse en coñecemento da
administración municipal, acompañando o novo presuposto ou o reformado e, no seu caso,
planos e memorias da modificación ou ampliación.
Artigo 10. Liquidación, notificación e ingreso
1. As taxas reguladas nesta ordenanza esixiranse en réxime de autoliquidación, debendo o
suxeito pasivo, no momento de presentar a correspondente solicitude de licenza,
comunicación previa ou declaración responsable , presentar a declaración-liquidación da taxa
e xustificante de ter ingresado a cota tributaria, a conta da liquidación que en definitiva
corresponda.
Será base liquidable, para o calculo de cotas, o importe do presuposto presentado polo
interesado, sempre que o mesmo fose visado polo Colexio Oficial correspondente. Noutro
caso, servira de referencia para a determinación da base liquidable, o listado de prezos que
figura no anexo a Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e
Obras.
2.- Á vista das construcións, instalacións ou obras efectivamente realizadas e do custe real
efectivo destas, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, poderá
modificar, no seu caso, a base impoñible a que se refire o artigo 5 da presente ordenanza,
practicando a correspondente liquidación, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándolle, no
seu caso, a cantidade que corresponda.
Artigo 11. Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións será aplicable, segundo dispón o artigo 11 do
RDLexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, a regulación contida nos artigos 178 e seguintes da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e nas disposicións que a complementen e
desenvolven.
Disposición Final
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor o
01/01/2014, unha vez se produza a publicación do seu texto no BOP. A presente ordenanza
permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O
texto íntegro da nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no
BOP.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
50

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 11:07
Código de integridad (alg. SHA-256): b3a415be90c35728956b375fd93324b09757eaff05139d3052d03059415dc874
Página 50 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P1500200I - NOMBRE AMOR BARREIRO SANTIAGO VICENTE - NIF 33301156P, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Número de serie del certificado firmante: 1.023.517.204, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 13:01
Código de integridad (alg. SHA-256): 2ef915b845d0e1cac02379e1aa170307077038dc78694ded209270f9fc42de0c
Página 51 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto décimo quinto.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa pola licenza de apertura de establecementos ou pola
actividade de control posterior daquelas actividades sometidas a comunicación
previa ou declaración responsable.
[......................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación á taxa pola licenza de apertura de establecementos ou
pola actividade de control posterior daquelas actividades sometidas a comunicación
previa ou declaración responsable non se aumente o IPC. Sometido a votación, este
voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos votos a favor dos cinco
membros presentes do grupo municipal socialista e dos/as concelleiros/as non
adscritos Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana
Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco membros do grupo municipal popular e a
abstención dos/as seis concelleiros/as non adscritos Ramón García Argibay, Mª
Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar na taxa pola licenza de apertura de establecementos ou pola
actividade de control posterior daquelas actividades sometidas a comunicación previa
ou declaración responsable para o ano 2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola licenza de apertura de establecementos
ou pola actividade de control posterior daquelas actividades sometidas a
comunicación previa ou declaración responsable unha vez incorporados os votos
particulares presentados polo grupo municipal socialista e polo concelleiro Anxo
Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o voto en
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)
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contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa pola licenza de apertura de establecementos ou pola actividade de control
posterior daquelas actividades sometidas a comunicación previa ou declaración
responsable, así como o texto íntegro modificado desta, que queda coa a seguinte
redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA LICENZA DE APERTURA DE
ESTABLECEMENTOS OU POLA ACTIVIDADE DE CONTROL POSTERIOR DAQUELAS
ACTIVIDADES SOMETIDAS A COMUNICACIÓN PREVIA OU DECLARACIÓN
RESPONSABLE
Artigo 1.º -Natureza e fundamento.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa
pola licenza de apertura de establecementos, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal,
que atende ao previsto no artigo 57 do texto refundido citado
Artigo 2.º -Feito impoñible.
1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, tanto técnica coma
administrativa, tendente a verificar se os establecementos industriais e mercantís reúnen as
condicións de tranquilidade, sanidade, salubridade e calquera outra esixida polas
correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal
funcionamento, ben como presuposto necesario e previo para o outorgamento por este
Concello da licenza de apertura a que se refire o artigo 22 do Regulamento de servizos das
corporacións locais, ben como consecuencia das declaracións responsables ou
comunicacións previas que sexan procedentes e que deban ser obxecto de control posterior
2. Para tal efecto, terá a consideración de apertura:
a) A instalación por primeira vez do establecemento para dar comezo ás súas actividades.
b) A variación ou ampliación da actividade desenvolvida no establecemento, aínda que
continúe o mesmo titular.
c) A ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste e que
afecte ás condicións sinaladas no número 1 deste artigo, esixindo nova verificación destas.
d) Os traspasos e cambios de titularidade dos establecementos por calquera causa, incluídos
os cambios de denominación social.
3. Entenderase por establecemento industrial ou mercantil toda edificación habitable, estea ou
non aberta ó público, que non se destine exclusivamente a vivenda e que:
a) Se dedique ó exercicio de algunha actividade empresarial, fabril, artesá, da construción,
comercial e de servizos.
b) Aínda sen desenvolver as actividades anteriores, sirvan de auxilio ou complemento para
estas, ou teñan relación con elas de forma que lles proporcionen beneficios ou
aproveitamento, como por exemplo: sedes sociais, axencias, delegacións ou sucursais de
entidades xurídicas, oficinas, despachos ou estudios.
Artigo 3.º -Suxeitos pasivos.
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades sen
personalidade xurídica ás que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral
tributaria, titulares da actividade que se pretenda desenvolver ou, no seu caso, se desenvolva
en calquera establecemento industrial ou mercantil.
Artigo 4.º -Responsables.
Os supostos de responsabilidade, xa sexa subsidiaria ou solidaria, serán os previstos na
normativa tributaria.
Artigo 5.º -Base impoñible.
1. A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do
expediente a tramitar, de acordo coa tarifa que contén o artigo seguinte.
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2. A cota da tarifa corresponde á tramitación completa do expediente de que se trate, desde a
súa iniciación ata a súa resolución final, incluída a certificación e notificación ó interesado do
acordo recaído.
Artigo 6.º -Cota tributaria.
1. As cotas tributarias determinaranse de acordo coa seguinte tarifa:
a) Comunicacións previas ou declaracións responsables para establecementos de ata 200 m 2
construídos: 188,33 euros.
b) Comunicacións previas ou declaracións responsables para establecementos de máis de
200 m2 construídos: 269,04 euros.
c) licenzas para actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas e outras de tramitación
especial en establecementos de ata 200 m2 construídos: 538,08 euros.
d) licenzas para actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas e outras de tramitación
especial en establecementos de máis de 200 m2 construídos:1.049,27 euros.
e) O custo das publicacións de editos nos boletíns oficiais, para aquelas actividades que o
necesiten, serán por conta do interesado e cobraranse coa liquidación da taxa
correspondente.
3. Cando nun establecemento ou local que pertenza a un só titular se vaia exercer máis dunha
actividade industrial ou mercantil e, polo tanto, sexa necesaria a obtención de varias licenzas e
o conseguinte pagamento de distintas taxas de apertura, a cota a satisfacer será a maior que
corresponda, aplicándolle un recargo do 50 por cento.
4. No caso de desestimento formulado polo interesado con anterioridade á concesión da
licenza, sempre que a actividade municipal xa se tivese iniciado, as cotas a liquidar serán:
- Do 20 por cento, se ten lugar no prazo dun (1) mes desde a solicitude.
- Do 50 por cento, se ten lugar con posterioridade.
Artigo 7.º -Exencións e bonificacións.
Non se concederán outras exencións ou bonificacións que as expresamente previstas nas leis
ou as derivadas da aplicación de tratados ou acordos internacionais.
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
Artigo 8.º -Devengo.
1. A presente taxa devéngase e nace a obriga de contribuír cando se inicia a actividade
municipal que constitúe o seu feito impoñible. Para estes efectos, entenderase iniciada a
devandita actividade na data de presentación da solicitude da licenza de apertura ou se faga a
comunicación previa ou declaración responsable.
2. De se facer a apertura sen ter concedida a licenza ou realizada a comunicación previa ou
declaración responsable, segundo corresponda de acordo coa normativa vixente, a taxa
devengarase ao iniciar a actividade municipal para determinar se o establecemento reune ou
non as condicións esixibles.
Artigo 9.º -Normas de xestión
1. As persoas interesadas na obtención dunha licenza de apertura de establecemento
industrial ou mercantil presentarán, previamente, no Rexistro Xeral deste Concello, a oportuna
solicitude, con especificación da actividade ou actividades a desenvolver no local, ademais da
seguinte documentación, dependendo do concepto:
a) licenza para actividades clasificadas: proxecto por triplicado.
b) licenza de apertura: boceto de distribución do local.
Exceptúanse destes requisitos os supostos que reúnan as condicións e requisitos para seguir
os procedementos que se establezan para a comunicación previa
ou declaración
responsable.
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2. Os escritos recibidos que non veñan acompañados da correspondente autoliquidación e
comprobante de pago desta, serán admitidos provisionalmente, pero non poderá darselles
curso sen que se subsane a deficiencia, para o que se requirirá ao interesado para que no
prazo de dez días abone as cotas correspondentes; co apercibimento de que transcorrido o
devandito prazo sen efectualo teranse os escritos por non presentados e será arquivada a
solicitude.
3. Se despois de formulada a solicitude de licenza de apertura, se variase ou ampliase a
actividade a desenvolver no establecemento, se alterasen as condicións proxectadas por
aquel ou ben se ampliase o local inicialmente previsto, estas modificacións deberán poñerse
en coñecemento da Administración municipal co mesmo detalle e alcance que se esixan na
declaración prevista no número anterior.
Artigo 10.º -Ingreso.
A taxa esixirase en réxime de autoliquidación; o suxeito pasivo, no momento de presentar a
correspondente solicitudede licenza, comunicación previa ou declaración responsable deberá
acreditar o ingreso do importe autoliquidado.
Artigo 11.º -Caducidade.
1. Consideraranse caducadas as licenzas e taxas satisfeitas por estas se, despois de
notificada a súa concesión de xeito legal, non se tivese procedido á apertura do
establecemento, por calquera causa, no prazo de tres meses, ou se os interesados non se
fixesen cargo da documentación nas oficinas municipais dentro do devandito prazo.
2. Excepcionalmente poderá concederse unha prórroga, sempre que se solicite dentro do
prazo anterior e se estivese ó corrente o pagamento das obrigas económicas, que será por
outros tres meses. Transcorrido un e outro prazo xorde novamente a obriga de solicitar a
licenza.
3. Tamén se producirá a caducidade da licenza se despois de abertos os establecementos
pechasen e/ou estivesen dados de baixa polo prazo dun ano, salvo que isto obedeza a unha
causa que xustifique adecuadamente o peche, a cal será apreciada polo órgano municipal
competente.
Artigo 12.º -Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que lle
correspondan a estas en cada caso, estarase ó disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei
xeral tributaria.
Disposición final
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor o
01/01/2014, unha vez se produza a publicación do seu texto no BOP. A presente ordenanza
permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O
texto íntegro da nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no
BOP.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto décimo sexto.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e por
reservas da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase.
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[......................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación á taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e
por reservas da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase non se aumente o IPC. Sometido a votación, este voto
particular resulta aprobado por maioría simple, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista e dos/as concelleiros/as non adscritos Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o
voto en contra dos cinco membros do grupo municipal popular e a abstención dos/as
seis concelleiros/as non adscritos Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández
Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar na taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e por
reservas da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías
de calquera clase para o ano 2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola entrada de vehículos a través de
beirarrúas e por reservas da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga
de mercadorías de calquera clase unha vez incorporados os votos particulares
presentados polo grupo municipal socialista e polo concelleiro Anxo Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o voto en
contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e por reservas da vía pública
para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías de calquera clase, así
como o texto íntegro modificado desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA ENTRADA DE VEHÍCULOS A
TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E POR RESERVA DA VÍA PÚBLICA PARA APARCADOIRO
EXCLUSIVO, CARGA E DESCARGA DE MERCADORÍAS DE CALQUEIRA CLASE
Artigo 1.º.-Natureza e fundamento.
De conformidade co disposto no artigo 20.1 A), do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

55

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 11:07
Código de integridad (alg. SHA-256): b3a415be90c35728956b375fd93324b09757eaff05139d3052d03059415dc874
Página 55 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P1500200I - NOMBRE AMOR BARREIRO SANTIAGO VICENTE - NIF 33301156P, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Número de serie del certificado firmante: 1.023.517.204, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 13:01
Código de integridad (alg. SHA-256): 2ef915b845d0e1cac02379e1aa170307077038dc78694ded209270f9fc42de0c
Página 56 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, modificado pola Lei 25/98,
do 13 de xullo, de modificación do réxime legal das taxas estatais e locais e de reordenación
das prestacións patrimoniais de carácter público, este Concello establece a taxa por utilización
privativa ou aproveitamento especial do dominio público local, pola entrada de vehículos a
través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcadoiro exclusivo, a que se refire o art.
20.3.h) do devandito TRLRFL e que se rexerá pola presente ordenanza fiscal que atende ó
previsto no artigo 57 da devandita Texto Legal e na Ordenanza xeral de circulación e uso da
vía pública do Concello de Ames.
Artigo 2.º.-Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible a utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio
público local pola ocupación deste para a entrada de vehículos a través das beirarrúas ou pola
reserva da vía pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías de
calquera clase.
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
Artigo 3.º.-Suxeito pasivo.
1. Son suxeitos pasivos, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, así
como as entidades ás que se refire o art. 35 da Lei xeral tributaria que gocen, utilicen o
aproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular.
2. Terán a condición de substitutos do contribuínte os propietarios das fincas e locais a que
dean acceso as entradas de vehículos, que poderán repercutir, no seu caso, as cotas sobre os
beneficiarios.
Artigo 4.º.-Base impoñible.
A base tributaria estará constituída, segundo ó feito impoñible:
1. Polo número, en metros da lonxitude da entrada.
2. Polo número de prazas no caso de garaxes comunitarios.
Artigo 5.º.-Cota tributaria.
1. A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a resultante de aplicar as tarifas contidas no
apartado seguinte.
2. Tarifa primeira:
a) Entrada de vehículos en vivendas unifamiliares, por metro liñal e ano: 13,51 euros.
b) Entrada de vehículos en garaxes comunitarios, por metro liñal e ano: 14,21 euros,
multiplicados polos seguintes coeficientes, segundo o caso:
- De 2 a 9 prazas: coeficientes que van do 1,2 ó 1,9, segundo o número de prazas.
(Exemplo: un garaxe de 5 prazas e tres metros de entrada sería: 14,21 x 3 x 1,5= 63,95 euros)
- De 10 a 19 prazas: coeficientes do 2,0 ó 2,9
(Exemplo: garaxe de 15 prazas sería 14,21 x 3 x 2,5= 106,58 euros)
- De 20 a 29 prazas: coeficientes do 3,0 ó 3,9
- De 30 a 39 prazas: coeficientes do 4,0 ó 4,9
- De 40 a 49 prazas: coeficientes do 5,0 ó 5,9
Cando o número de prazas exceda de 49 irase calculando a taxa por tramos de dez en dez e
multiplicando polo coeficiente que corresponda. O coeficiente calcúlase de acordo coa
seguinte fórmula: coeficiente =(nº de prazas+10)/10
3. Tarifa segunda:
a) Entrada de vehículos en garaxes ou locais para a garda de vehículos podendo realizar
reparacións destes, prestación de servicios de engraxado, lavado, petroleado, etc., ou
repostar carburantes, por metro liñal e ano: 21,26 euros, calculándose a taxa do mesmo xeito
ca no apartado anterior.
b) Entrada de vehículos en almacéns ou similares, por metro liñal e ano: 35,53 euros.
4. Tarifa terceira:
Reserva de aparcadoiros para carga ou descarga de mercadorías, instalación de colectores ou
depósitos de carga ou descarga periódica non vencellados a obras, reservas con ocasión de
mudanzas, por metro cuadrado e fracción: Día: 0,36 euros; Mes: 3,67 euros.
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5. Placa:
O importe da placa deberá pagalo o interesado e o prezo será o de compra segundo o
estipulado na factura.
Artigo 6.º.-Período impositivo e devengo.
1. O período impositivo coincide co ano natural, excepto cando se trate de supostos de inicio
da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local, xa que, neste
caso abranguerá desde a data da concesión da autorización municipal ata o remate do ano
natural.
2. A taxa devéngase o 1 de xaneiro de cada ano e as cotas serán irreducibles, agás nos casos
de utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local no que a data de
solicitude non coincida co ano natural, prorratearase por semestres a partir da aprobación da
solicitude polo órgano municipal competente.
3. Así mesmo, e no caso de cesamento na utilización privativa ou aproveitamento especial as
cotas serán prorrateables por semestres naturais, computando no prorrateo aquel no que se
produce o cesamento.
Artigo 7.º.-Normas de xestión.
1. Os interesados na obtención dunha autorización para utilizar privativamente ou para o
aproveitamento especial do dominio público local para a entrada de vehículos a través das
beirarrúas ou pola reserva da vía pública para o aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de
mercadorías de calquera clase deberán presentar unha solicitude nas oficinas xerais do
concello, cubrindo o modelo establecido, que se lle facilitará nas devanditas oficinas.
2. Neste impreso especifícase o lugar exacto da ocupación e se fai unha descrición desta.
3. Coa solicitude iníciase o expediente, inscrición no rexistro de vados e informe sobre a
viabilidade desta ocupación.
4. Os servizos técnicos e Policía Local deste concello comprobarán as solicitudes presentadas
e informaranas propoñendo a concesión ou denegación da licencia.
5. Coa concesión da licencia practicarase a liquidación da taxa, así como o importe da placa e
non se considerará concedida a licencia ata tanto non se xustifique o pagamento da débeda
tributaria.
6. Unha vez autorizada a ocupación entenderase prorrogada anualmente mentres o interesado
non presente declaración de baixa ou sexa revogada polo concello, de acordo co que se
estableza na Ordenanza municipal de circulación.
Artigo 8.º.-Infraccións e sancións.
Para todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias e á imposición das sancións
correspondentes, rexerá o disposto na Lei xeral tributaria.
Disposición adicional única.
As modificacións que se introduzan na regulación do establecido nesta ordenanza polas leis
de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de
aplicación directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da presente
ordenanza fiscal.
Disposición final.
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor unha
vez se produza a publicación do seu texto no BOP. A presente ordenanza permanecerá vixente
en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O texto íntegro da nova
ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no BOP.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
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De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto décimo sétimo.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por instalacións de postos, barracas, casetas de venda,
espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público municipal,
así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfico.
Intervén o alcalde para dicir: Nesta ordenanza propoñíase a derrogación do que se
refería á taxa por rodaxe cinematográfico, o voto particular non afecta a iso, ¿non?
Contesta José Miñones Conde dicindo: No noso voto particular iso non se modifica.
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación á taxa por instalacións de postos, barracas, casetas de
venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público
municipal, así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfico non se
aumente o IPC. Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por
maioría simple, cos votos a favor dos cinco membros presentes do grupo municipal
socialista e dos/as concelleiros/as non adscritos Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia
Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco
membros do grupo municipal popular e a abstención dos/as seis concelleiros/as non
adscritos Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro
Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar na taxa por instalacións de postos, barracas, casetas de
venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público
municipal, así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfico para o
ano 2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalacións de postos, barracas, casetas
de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público
municipal, así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfico unha
vez incorporados os votos particulares presentados polo grupo municipal socialista e
polo concelleiro Anxo Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
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Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e a
abstención dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes
acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa por instalacións de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos,
atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público municipal, así como industrias
na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfico, así como o texto íntegro modificado
desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR INSTALACIÓNS DE POSTOS,
BARRACAS, CASETAS DE VENDA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIÓNS OU RECREO,
SITUADOS EN TERREO DE USO PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS NA RÚA
E AMBULANTES.
Artigo 1.º.-Natureza e fundamento.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa
por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo,
situados en terreo de uso público municipal, así como industrias na rúa e ambulantes, que se
rexerá pola presente ordenanza fiscal, que atende ao previsto no artigo 57 do citado RDLex.
2/2004.
Artigo 2.º.-Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial do
dominio público municipal por instalación de postos, barracas, casetas de venda,
espectáculos, atraccións ou recreo, situados en terreo de uso público municipal, así como
industrias na rúa e ambulantes.
Non estará suxeito á taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público
municipal que se autorice para rodaxe cinematográfico.
Artigo 3.º.-Suxeitos pasivos.
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire
o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria que gocen, utilicen ou
aproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular, consonte algún dos
supostos citados no feito impoñible.
Artigo 4.º.-Responsables.
1. Serán responsables solidarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas
físicas e xurídicas ás que se refire o artigos 41 e 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral
Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das persoas
xurídicas, os integrantes da administración concursal e os liquidadores de sociedades e
entidades en xeral, nos supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, xeral tributaria.
Artigo 5.º.-Base impoñible.
A base impoñible sobre a que se determinará a cota tributaria configúrana os metros cadrados
de ocupación dos terreos de uso público.
Artigo 6.º.-Cota tributaria.
A cota tributaria desta taxa será a resultante de aplicar as seguintes tarifas:
1. Venda ambulante de calquera tipo, postos, barracas, casetas de venda, carpas e casetas
expositivas ou conmemorativas de actos sociais, industrias na rúa:
Por cada m2 ou fracción e día: 0,36 euros.
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2. Espectáculos e atraccións ou recreo, :
Por cada m2 ou fracción e día: 0,11 euros.
Artigo 7.º.-Exencións e bonificacións.
Non se concederán outras exencións ou bonificacións que as expresamente previstas nas leis
ou as derivadas da aplicación de tratados ou acordos internacionais.
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
Artigo 8.º.- Periodo impositivo e Devengo
Nace a obriga de contribuír:
1. Nos supostos de devengo puntual, no momento de presentar a solicitude de concesión ou
autorización do aproveitamento ou utilización. O período impositivo será aquel para o que se
solicite a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local.
2. Nos supostos de devengo periódico, nace a obriga de contribuír o primeiro día de cada ano
natural. O período impositivo coincide co ano natural, excepto cando se trate de supostos de
inicio da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local, xa que,
neste caso abranguerá desde a data da concesión da autorización municipal ata o remate do
ano natural.
Artigo 9.º.-Liquidación e Ingreso.
1. Cando se trate de utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público
municipal de forma puntual ou por inicio desta de forma periódica , liquidarase e esixirase a
taxa en réxime de autoliquidación , debendo o suxeito pasivo, no momento de presentar a
correspondente solicitude, presentar a declaración-liquidación da taxa e xustificante de ter
ingresado a cota tributaria.
2. Cando se trate de utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público
municipal de forma periódica, a taxa liquidarase e esixirase mediante Padrón, e notificarase
colectivamente as liquidacións mediante edictos que así o advirtan. As autoliquidacións de alta
producirán a incorporación dos suxeitos pasivos ao padrón do periodo impositivo seguinte a
aquel no que se efectúen as citadas autoliquidacións.
3. Se se realiza o aproveitamento ou utilización do dominio público municipal sen mediar
concesión ou autorización, liquidarase e notificarase a débeda, entendendo que o período
impositivo é o ano en curso, salvo proba fehaciente en contra e esixindo o ingreso nos prazos
previstos lexislativamente, sen prexuízo de abrir o oportuno expediente sancionador por
infracción tributaria.
Artigo 10.º.-Normas de xestión.
1. As persoas ou entidades interesadas na concesión ou autorización para realizar os
aproveitamentos sobre o dominio público municipal a que fai referencia esta taxa deberán
presentar unha solicitude achegándolle o plano, o detalle da superficie do aproveitamento e da
súa situación dentro do termo municipal e especificando o tempo e data da instalación.
2. Unha vez autorizada ou concedida a licencia de aproveitamento entenderase prorrogada
anualmente mentres non presente a declaración de baixa o interesado.
3. Cando remate o aproveitamento, os suxeitos pasivos formularán a declaración de baixa e
producirá efectos no período natural seguinte ao de presentación desta, podendo, no seu
caso, prorratearse por meses. A non presentación da baixa determinará a obriga de continuar
pagando a taxa.
4. A Policía Local evitará que ocupen a vía pública ou terreos de dominio público con este tipo
de instalacións, nin que se exerzan nela industria algunha, aquelas persoas ou entidades que
non acrediten estar autorizados e non pagasen previamente os dereitos que se sinalan na
presente ordenanza.
5. A autorización de venda é intransferible. O interesado deberá conservala durante o tempo
de concesión e amosala aos axentes ou funcionarios municipais se lles fose requirida por
calquera deles. O mal uso das autorizacións producirá a súa caducidade, así como a perda
dos dereitos xa pagados.
6. As autorizacións que se concedan non poderán ser destinadas a usos distintos de aqueles
para os que foron concedidas sen que haxa unha autorización previa, por escrito, do Concello.
7. As concesións ás que se refire a presente ordenanza terán sempre carácter provisional,
60

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 11:07
Código de integridad (alg. SHA-256): b3a415be90c35728956b375fd93324b09757eaff05139d3052d03059415dc874
Página 60 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P1500200I - NOMBRE AMOR BARREIRO SANTIAGO VICENTE - NIF 33301156P, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Número de serie del certificado firmante: 1.023.517.204, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 13:01
Código de integridad (alg. SHA-256): 2ef915b845d0e1cac02379e1aa170307077038dc78694ded209270f9fc42de0c
Página 61 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

supeditadas ao interese xeral, previa resolución motivada da Alcaldía do Concello.
Artigo 12.º.-Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que lle
correspondan a estas en cada caso, estarase ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei
58/2003, Xeral Tributaria.
Artigo 13.º.-Normas de funcionamento dos mercadiños.
O réxime de organización e funcionamento dos mercadiños no Concello de Ames será o
establecido no regulamento municipal de funcionamento do mercado de venda ambulante.
Disposición adicional única.
As modificacións que se introduzan no regulado nesta ordenanza polas leis de orzamentos
xerais do Estado ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa,
producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal.
Disposición final.
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor o
01/01/2014, unha vez se produza a publicación do seu texto no BOP. A presente ordenanza
permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O
texto íntegro da nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no
BOP.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto décimo oitavo.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas,
cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade
lucrativa.
[......................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación á taxa por ocupación de terreos de uso público con
mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade
lucrativa non se aumente o IPC. Sometido a votación, este voto particular resulta
aprobado por maioría simple, cos votos a favor dos cinco membros presentes do
grupo municipal socialista e dos/as concelleiros/as non adscritos Olalla Alvite del Río,
Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra
dos cinco membros do grupo municipal popular e a abstención dos/as seis
concelleiros/as non adscritos Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez,
Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio
Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
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Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar na taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas,
cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa
para o ano 2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con
mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade
lucrativa unha vez incorporados os votos particulares presentados polo grupo
municipal socialista e polo concelleiro Anxo Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o voto en
contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas,
taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa, así como o texto
íntegro modificado desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO
PÚBLICO CON MESAS, CADEIRAS, TRIBUNAS, TABOADOS E OUTROS ELEMENTOS
ANÁLOGOS, CON FINALIDADE LUCRATIVA.
Artigo 1.º.-Natureza e fundamento.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa
por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, taboados e outros elementos
análogos con finalidade lucrativa, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, que atende ao
previsto no artigo 57 do citado RDLex. 2/2004.
Artigo 2.º.-Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial do
dominio público municipal polos conceptos que se sinalan no título da taxa.
Artigo 3.º.-Suxeito pasivo.
Serán suxeitos pasivos desta taxa as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se
refire o artigo 35 da Lei xeral tributaria que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o
dominio público local en beneficio particular, consonte algún dos supostos citados no feito
impoñible.
Artigo 4.º.-Responsables.
Responderán solidaria e subsidiariamente da débeda tributaria deste tributo as persoas ou
entidades ás que se refiren os artigos 42 e 43 da Lei Xeral Tributaria , de acordo có previsto
neles.
Artigo 5.º.-Beneficios fiscais.
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Só se admitirán os beneficios que veñan establecidos nas normas con rango de lei ou deriven
de tratados ou acordos internacionais.
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
Artigo 6.º.-Cota tributaria.
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 metros
cadrados.
2. As tarifas da taxa serán as seguintes, por cada metro cadrado de superficie ocupada e mes:
2.1. Para o período 1 de maio-31 outubro: 3,42 euros/mes
2.2. Para o resto do ano: 2,28 euros/mes
2.3. Taxa mínima: 20,52 euros/mes
3. Para a aplicación do apartado 2 deste artigo terase en conta o seguinte:
a) Se o número de metros cadrados do aproveitamento non fose enteiro, redondearase por
exceso para obter a superficie ocupada.
b) Se como consecuencia da colocación de toldos, marquesiñas, separadores, grellas e outros
elementos auxiliares se delimita unha superficie maior á ocupada por mesas e cadeiras,
tomarase aquela como base de cálculo.
c) Os aproveitamentos poden ser anuais ou mensuais, segundo que a autorización sexa polo
ano natural ou unha parte deste, respectivamente. Neste último caso, a autorización se
concederá en todo caso por un número enteiro de meses, sen que proceda en ningún caso
prorrateo da taxa.
Artigo 7.º.-Periodo impositivo e Devengo
A obriga de pagamento desta taxa nace:
a) Nos servizos de retribución puntual, no momento de presentar a solicitude de concesión ou
autorización do aproveitamento. O período impositivo será aquel para o que se solicite a
utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local.
b) Nos servizos de retribución periódica nace a obriga de contribuír o día primeiro de cada ano
natural. O período impositivo coincide co ano natural, excepto cando se trate de supostos de
inicio da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local, xa que,
neste caso abranguerá desde a data da concesión da autorización municipal ata o remate do
ano natural.
Artigo 8.º.-Liquidación.
a) Cando se trate de servizos puntuais ou inicio de servizos de retribución periodica ,
liquidarase e esixirase a taxa en réxime de autoliquidación, en todo caso antes de iniciarse o
trámite do expediente de concesión ou autorización do aproveitamento solicitado.
b) Cando se trate de servizos de retribución periódica liquidarase e esixirase a taxa mediante
aprobación do correspondente Padrón, e notificarase colectivamente mediante edictos que
así o advirtan. As autoliquidacións de alta producirán a incorporación dos suxeitos pasivos ao
padrón do periodo impositivo seguinte a aquel no que se efectúen as citadas autoliquidacións.
c) Se se realiza o aproveitamento ou utilización do dominio público municipal sen mediar
concesión ou autorización, liquidarase e notificarase a débeda entendendo que o período
impositivo é o ano en curso, salvo proba fehaciente en contra, e esixindo o ingreso nos
prazos previstos lexislativamente, sen prexuízo de abrir o oportuno expediente sancionador
por infracción tributaria.
Artigo 9.º.-Ingreso.
O pagamento da taxa regulada nesta ordenanza realizarase:
a) Nas autoliquidacións, nas entidades financeiras ou onde establecese o Concello. En todo
caso, o ingreso será anterior ó inicio do expediente de concesión ou autorización do
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)
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aproveitamento interesado.
b) Nas liquidacións por recibo ou censo, nas datas e entidades financeiras ou oficinas que se
sinalen no edito de exposición pública do censo.
Artigo 10.º.-Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que a estas
correspondan estarase ó disposto na Lei xeral tributaria e na normativa de desenvolvemento.
Artigo 11.º.-Características da ocupación.
1. A ocupación da vía pública regulada nesta ordenanza non poderá danar os dereitos de
terceiras persoas e, en todo caso, cando se trate de ocupacións vinculadas a un
establecemento, non poderán superar o 50 por cento do total da superficie interior do
devandito establecemento.
2. Ademais do establecido no apartado anterior, cando a ocupación se produza nas beirarrúas
e paseos deberá quedar un espacio libre mínimo de 100 cm para permitir o paso dos peóns.
Artigo 12.º.-Normas de xestión.
1. As persoas ou entidades interesadas na concesión ou autorización para realizar os
aproveitamentos sobre o dominio público municipal a que fai referencia esta taxa deberán
presentar unha solicitude achegándolle o plano, o detalle da superficie do aproveitamento e da
súa situación dentro do termo municipal. Antes da autorización ou concesión do
aproveitamento, a persoa ou entidade interesada pagará o importe da taxa en calidade de
autoliquidación.
2. No caso de se denegar as autorizacións os interesados poderán solicitar a devolución da
taxa ingresada.
3. Unha vez autorizada ou concedida a licencia de aproveitamento entenderase prorrogada
mentres non presente a declaración de baixa do interesado.
4. Nos anos seguintes liquidarase mediante censo municipal.
5. Cando remate o aproveitamento, os suxeitos pasivos formularán as declaracións de baixa
no censo da taxa e producirá efectos no período natural seguinte ó de presentación desta,
podendo, no seu caso, ratearse por meses. A non presentación da baixa determinará a obriga
de continuar pagando a taxa.
Disposición adicional única.
As modificacións que introduzan na regulación do establecido nesta ordenanza as leis de
orzamentos xerais do Estado ou calquera outra lei ou disposición e que resulten de aplicación
directa, producirán, de ser o caso, a correspondente modificación tácita da presente
ordenanza fiscal.
Disposición final.
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor o
01/01/2014 ,unha vez se produza a publicación do seu texto no BOP. A presente ordenanza
permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O
texto íntegro da nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no
BOP.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto décimo noveno.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
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reguladora da taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de alugueiro.
[........................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación á taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de
alugueiro non se aumente o IPC. Sometido a votación, este voto particular resulta
aprobado por maioría simple, cos votos a favor dos cinco membros presentes do
grupo municipal socialista e dos/as concelleiros/as non adscritos Olalla Alvite del Río,
Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra
dos cinco membros do grupo municipal popular e a abstención dos/as seis
concelleiros/as non adscritos Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez,
Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio
Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar na taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de
alugueiro para o ano 2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos
de alugueiro unha vez incorporados os votos particulares presentados polo grupo
municipal socialista e polo concelleiro Anxo Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o voto en
contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de alugueiro, así como o texto
íntegro modificado desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS DE AUTOTAXI E
DEMAIS VEHÍCULOS DE ALUGUEIRO.
Artigo 1.º.-Fundamento e natureza.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106
da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello establece a taxa
licenza de autotaxis e demais vehículos de alugueiro que se rexerá pola presente Ordenanza
Fiscal, cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do citado RDlex. 2/2004.
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)
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Artigo 2.º.-Feito impoñible.
Constitúen o feito impoñible desta taxa a presentación dos servizos e a realización das
actividades que, en relación coas licenzas de autotaxis e demais vehículos de alugueiro a que
se refire o Regulamento aprobado polo Real decreto 763/1979, de 16 de marzo, sinálanse a
continuación:
Concesión e expedición de licenzas.
Autorización para transmisión de licenzas cando proceda o seu outorgamento, con arranxo á
lexislación vixente.
Autorización para substitución dos vehículos afectos ás licenzas, ben sexa este cambio de tipo
voluntario ou por imposición legal.
Revisión anual ordinaria dos vehículos e revisión extraordinaria a instancia a parte.
Dilixenciamento dos libros - rexistro das empresas de servizos de transportes reguladas no
dito Regulamento.
Artigo 3.º.-Suxeitos pasivos.
Están obrigados ao pago das taxas, en concepto de suxeitos pasivos contribuíntes, as
persoas físicas e xurídicas e as entidades, a que se refire o artigo 35 da Lei Xeral Tributaria,
seguintes:
1. A persoa ou entidade a cuxo favor se outorgue a concesión e expedición da licenza, ou en
cuxo favor se autorice a transmisión desta.
2. O titular da licenza cuxo vehículo sexa substituído ou obxecto de revisión, tanto ordinaria
como extraordinaria e/ou cuxos libros - rexistro sexan dilixenciados.
Artigo 4.º.-Responsable.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo, as persoas físicas e
xurídicas a que se refiren o artigos 42 da Lei Xeral Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios, os administradores das sociedades e os síndicos,
interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos
supostos e co alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5.º.-Cota tributaria.
A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa sinalada segundo a natureza do
servizo ou actividade, de acordo coa seguinte táboa:
Epígrafe primeiro.-Concesión e expedición de licenza: 687,46 euros.
Epígrafe segundo.-Autorización para transmisión de licenzas:
a) Transmisión intervivos: 68,76 euros.
b) Transmisións mortis causa: A primeira transmisión de licenzas de calquera clase a favor dos
herdeiros forzosos: 687,46 euros.
Epígrafe terceiro.-Substitución de vehículos: 26,82 euros.
Artigo 6.º.-Exencións e bonificacións.
Non se concederá exención ou bonificación algunha no pago da taxa.
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
Artigo 7. Devego
Devengase a taxa e nace a obriga de contribuir no momento de solicitar a prestación dos
servizos suxeitos a gravame.
Artigo 8. Declaración de ingreso e normas de xestión.
1. A realización de actividades e a prestación de servizos obxecto desta taxa levaránse a cabo
a instancia de parte, previa solicitude presentada no rexistro xeral acompañada do xustificante
de autoliquidación e ingreso da taxa regulada nesta ordenanza.
2. O Departamento de Servizos Básicos emitirá o informe que xustifique a concesión ou
denegación da licencia ou autorización correspondente e procederá á notificación da
resolución ó interesado.
Só nos supostos de resolución denegatoria da concesión de nova licencia ou transmisión da
existente, procederá a devolución do ingreso efectuado.
Artigo 9.º.-Infraccións e sancións
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En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como das sancións que ás
mesmas correspondan en cada caso, estarase ao disposto na Lei Xeral Tributaria.
Disposición final.
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor o
01/01/2014, unha vez se produza a publicación do seu texto no BOP. A presente ordenanza
permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O
texto íntegro da nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no
BOP.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto vixésimo.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública.
Intervén o alcalde para dicir que no caso desta ordenanza so hai melloras na
redacción.
Rematadas as intervencións, o Pleno da Corporación, por maioría absoluta do
número legal de membros, cos votos a favor dos cinco representantes do grupo
municipal popular e dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar
Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo, Ramón García Argibay,
Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e a abstención dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública, así como o texto íntegro
modificado desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO SUBSOLO, SOLO
E VOO DA VÍA PÚBLICA, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE
SUBMINISTRACIÓN DE INTERESE XERAL
Artigo 1º. Fundamento e natureza
Ao abeiro do previsto nos artigos 57, 20 e 24.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, regúlase a
taxa por utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no subsolo, solo ou
voo das vías públicas municipais, a favor de empresas explotadoras de servizos de
subministracións que resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha parte
importante da veciñanza, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal.
Artigo 2º. Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible da taxa o desfrute da utilización privativa, ou os aproveitamentos
especiais constituídos no subsolo, solo ou voo das vías públicas municipais, a favor de
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

67

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 11:07
Código de integridad (alg. SHA-256): b3a415be90c35728956b375fd93324b09757eaff05139d3052d03059415dc874
Página 67 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P1500200I - NOMBRE AMOR BARREIRO SANTIAGO VICENTE - NIF 33301156P, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Número de serie del certificado firmante: 1.023.517.204, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 13:01
Código de integridad (alg. SHA-256): 2ef915b845d0e1cac02379e1aa170307077038dc78694ded209270f9fc42de0c
Página 68 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

empresas ou entidades que utilizan o dominio público para prestar os servizos de
subministracións que resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou unha parte
importante da veciñanza.
2. O aproveitamento especial do dominio público producirase sempre que para a prestación
do servizo de subministración débanse utilizar antenas, instalacións ou redes que
materialmente ocupan o subsolo, solo ou voo das vías públicas municipais, con
independencia de quen sexa o titular daquelas.
3. En particular, comprenderanse entre os servizos referidos nos apartados anteriores, as
subministracións de auga, gas, electricidade, telefonía fixa e outros medios de comunicación,
que préstense, total ou parcialmente, a través de redes e antenas fixas que ocupan o dominio
público municipal.
4. O pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza supón a exclusión expresa da exacción
doutras taxas derivadas da utilización privativa ou o aproveitamento especial constituído no
subsolo, solo ou voo das vías públicas municipais, necesarios, para aprestación dos servizos
de subministracións de interese xeral.
Artigo 3º. Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos as empresas ou entidades explotadoras de servizos de
subministración que resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha parte
importante da veciñanza, tales como os de abastecemento de auga, subministración de gas,
electricidade, telefonía (fixa) e outros análogos, así como tamén as empresas que explotan a
rede de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable ou calquera
outra técnica, independentemente do seu carácter público ou privado.
Para estes efectos, inclúense entre as empresas explotadoras dos devanditos servizos as
empresas distribuidoras e comercializadoras destes.
2. Teñen a consideración de suxeitos pasivos as empresas ou entidades explotadoras a que
refírese o apartado anterior, tanto se son titulares das correspondentes redes a través das
cales se efectúen as subministracións coma se, non sendo titulares das devanditas redes, o
son de dereitos de uso, acceso ou interconexión a estas.
3. Tamén serán suxeitos pasivos da taxa as empresas e entidades, públicas ou privadas, que
presten servizos, ou exploten unha rede de comunicación no mercado, conforme ao previsto
nos artigos 6 e concordantes da Lei 32/2003, de 3 novembro, xeral de telecomunicacións.
4. As empresas titulares das redes físicas, ás cales non lles resulte aplicable o que se prevé
nos apartados anteriores, están suxeitas á taxa por ocupacións do subsolo, o solo e o voo da
vía pública, regulada na Ordenanza fiscal correspondente.
Artigo 4º. Sucesores e responsables
1. As obrigas tributarias pendentes das sociedades e entidades con personalidade xurídica
disoltas e liquidadas transmitiranse aos socios, copartícipes ou cotitulares, quequedarán
obrigados solidariamente ata os límites seguintes:
a) Cando non exista limitación de responsabilidade patrimonial, a contía íntegra das débedas
pendentes.
b) Cando legalmente se limitase a responsabilidade, o valor da cota de liquidación que lles
corresponda.
Poderán transmitirse as débedas percibidas na data de extinción da personalidade xurídica da
sociedade ou entidade, aínda que non estean liquidadas.
2. As obrigas tributarias pendentes das sociedades mercantís, en supostos de extinción ou
disolución sen liquidación, transmitiranse ás persoas ou entidades que sucedan, ou sexan
beneficiarios da operación.
3. As obrigas tributarias pendentes das fundacións, ou entidades a que se refire o artigo 35.4
da Lei Xeral Tributaria, en caso de disolución destas, se transmitirán aos destinatarios dos
bens e dereitos das fundacións, ou aos partícipes ou cotitulares das devanditas entidades.
4. As sancións que procedan polas infraccións cometidas polas sociedades e entidades ás
cales se refiren os apartados anteriores esixiranse aos sucesores de aquelas, ata o límite do
valor da cota de liquidación que lles corresponda.
5. Responderán solidariamente da débeda tributaria as persoas ou entidades seguintes:
a) As que sexan causantes ou colaboren activamente na realización dunha infracción tributaria.
A súa responsabilidade esténdese á sanción.
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b) Os partícipes ou cotitulares das entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei Xeneral
Tributaria, en proporción ás súas respectivas participacións.
c) Os que sucedan por calquera concepto na titularidade de explotacións económicas, polas
obrigas tributarias contraídas polo anterior titular e derivadas do seu exercicio.
Exceptúanse de responsabilidade as adquisicións efectuadas nun procedemento concursal.
6. Responderán subsidiariamente da débeda tributaria:
a) os administradores de feito ou de dereito das persoas xurídicas que non realizaran os actos
necesarios da súa incumbencia para o cumprimento das obriga tributarias ata os límites
seguintes:
- Cando se cometeron infraccións tributarias responderán da débeda tributaria pendente e das
sancións.
- En supostos de cesamento das actividades, polas obrigas tributarias percibidas,que se
encontren pendentes na data de cesamento, sempre que non tivesen feito o necesario para o
seu pagamento ou terían tomado medidas causantes da falta de pagamento.
b) Os integrantes da administración concursal e os liquidadores de sociedades e entidades
que non tivesen realizado as xestións necesarias para o cumprimento das obrigas tributarias
percibidas con anterioridade.
7. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de acordo co procedemento
previsto na Lei Xeral Tributaria.
Artigo 5º - Base impoñible e cota tributaria
1. Cando o suxeito pasivo sexa titular da rede que ocupa o subsolo, solo ou voo das vías
públicas, mediante a cal se produce o desfrute do aproveitamento especial do dominio público
local, a base impoñible está constituída pola cifra de ingresos brutos procedentes da
facturación que obteñan anualmente no termo municipal as empresas ou entidades sinaladas
no artigo 3 desta Ordenanza.
2. Cando para o desfrute do aproveitamento especial a que se refire o apartado anterior, o
suxeito pasivo utilizase redes alleas, a base impoñible da taxa está constituída pola cifra de
ingresos brutos obtidos anualmente no termo municipal minorada nas cantidades que deba
aboar ao titular da rede, polo uso desta.
3. Para os efectos dos apartados anteriores, teñen a consideración de ingresos brutos
procedentes da facturación aqueles que, sendo imputables a cada entidade, fosen obtidos por
esta como contraprestación polos servizos prestados neste termo municipal, en
desenvolvemento da actividade ordinaria; só se excluirán os ingresos orixinados por feitos ou
actividades extraordinarias.
A título enunciativo, teñen a consideración de ingresos brutos as facturacións polos conceptos
seguintes:
a) Subministracións ou servizos de interese xeral, propios da actividade da empresa, que
corresponden a consumos dos subscritores efectuados no Municipio.
b) Servizos prestados aos consumidores necesarios para a recepción da subministración ou
servizo de interese xeral propio do obxecto da empresa, incluíndo os enlaces na rede, posta
en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión e substitución dos contadores
ou instalacións propiedade da empresa.
c) Alugueres, canons, ou dereitos de interconexión percibidos doutras empresas
subministradoras de servizos que utilicen a rede da entidade que ten a condición de suxeito
pasivo.
d) Alugueres que han de pagar os consumidores polo uso dos contadores, ou outros medios
utilizados na prestación da subministración ou servizo.
e) Outros ingresos que se facturen polos servizos resultantes da actividade propia das
empresas subministradoras.
4. Non se incluirán entre os ingresos brutos, para estes efectos, os impostos indirectos que
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gravan os servizos prestados nin as partidas ou cantidades cobradas por conta de terceiros
que non constitúan un ingreso propio da entidade que é suxeito pasivo da taxa.
5. Non teñen a consideración de ingresos brutos procedentes da facturación os conceptos
seguintes:
a) As subvencións de explotación ou de capital que as empresas poidan recibir.
b) As indemnizacións esixidas por danos e prexuízos, a menos que sexan compensación ou
contraprestación por cantidades non cobradas que se han de incluír nos ingresos brutos
definidos no apartado 3.
c) Os ingresos financeiros, como intereses, dividendos e calquera outros de natureza análoga.
d) Os traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado.
e) As cantidades procedentes de alienacións de bens e dereitos que forman parte do seu
patrimonio.
6. As taxas reguladas nesta Ordenanza esixibles ás empresas ou entidades sinaladas no artigo
3 desta Ordenanza, son compatibles con outras taxas establecidas, ou que poida establecer o
Concello, pola prestación de servizos ou realización de actividades de competencia local, das
que as mencionadas empresas sexan suxeitos pasivos.
7. A contía da taxa determínase aplicando o 1,5 por 100 á base impoñible definida neste
artigo.
Artigo 6º. Período impositivo e remuneración da taxa
1. O período impositivo coincide co ano natural salvo os supostos de inicio ou cesamento na
utilización ou aproveitamento especial do dominio público local necesario para a prestación da
subministración ou servizo, casos en que procederá aplicar o rateo trimestral, conforme a as
seguintes regras:
a) Nos supostos de altas por inicio de actividade, liquidarase a cota correspondente a os
trimestres que restan para finalizar o exercicio, incluído o trimestre en que ten lugar a alta.
b) En caso de baixas por cesamento de actividade, liquidarase a cota que corresponda aos
trimestres transcorridos dende o inicio do exercicio, incluíndo aquel en que se orixina o
cesamento.
2. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza nace nos momentos seguintes:
a) Cando se trata de concesións ou autorizacións de novos aproveitamentos, no momento de
solicitar a licenza correspondente.
b) Cando o desfrute do aproveitamento especial a que se refire o artigo 1 desta ordenanza non
requira licenza ou autorización, dende o momento en que se iniciou o citado aproveitamento.
Para tal efecto, enténdese que comezou o aproveitamento especial cando se inicia a
prestación de servizos aos usuarios que solicíteno.
3. Cando os aproveitamentos especiais do subsolo, solo ou voo das vías públicas prolónganse
durante varios exercicios, a remuneración da taxa terá lugar o 1 de xaneiro de cada ano e o
período impositivo comprenderá o ano natural.
Artigo 7º. Réxime de declaración e ingreso
1. Establécese o réxime de autoliquidación para cada tipo de subministración, que terá
periodicidade trimestral e comprenderá a totalidade dos ingresos brutos facturados no
trimestre natural ao que se refira. O cesamento na prestación de calquera subministración ou
servizo de interese xeral, comporta a obriga de facer constar esta circunstancia na
autoliquidación do trimestre correspondente así como a data de finalización.
2. Poderase presentar a declaración final o último día do mes seguinte ou o inmediato hábil
posterior a cada trimestre natural. Presentarase ante á entidade que teña atribuida a xestión
tributaria unha autoliquidación para cada tipo de subministración efectuada no termo
municipal, especificando o volume de ingresos percibidos por cada un dos grupos integrantes
da base impoñible, segundo detalle do artigo 5.3 desta Ordenanza. A especificación referida
ao concepto previsto na letra c) do mencionado artigo, incluirá a identificación da empresa ou
empresas subministradoras de servizos ás que se facturase cantidades en concepto de peaxe.
A contía total de ingresos declarados polas subministracións a que se refire o apartado a) do
mencionado artigo 5.3 non poderá ser inferior á suma dos consumos rexistrados en
contadores, ou outros instrumentos de medida, instalados neste Municipio.
3. As empresas que utilicen redes alleas deberán acreditar a cantidade satisfeita aos titulares
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das redes co fin de xustificar a minoración de ingresos a que se refire o artigo 5.2 da presente
Ordenanza. Esta acreditación acompañarase da identificación da empresa ou entidade
propietaria da rede utilizada.
4. Expedirase un documento de ingreso para o interesado, que lle permitirá satisfacer a cota
nos lugares e prazos de pagamento que se indiquen.
Por razóns de custo e eficacia, cando da declaración trimestral dos ingresos brutos derívese
unha liquidación de cota inferior a 6 euros, acumularase á seguinte.
5. A presentación das autoliquidacións despois do prazo fixado no punto 2 deste artigo
comportará a esixencia das recargas de extemporaneidade, segundo o que prevé o artigo 27
da Lei Xeral Tributaria.
6. A empresa "Telefónica de España, S.A.U. " á cal cedeu Telefónica, S.A. os diferentes títulos
habilitantes relativos a servizos de telecomunicacións básicas en España, non deberá
satisfacer a taxa porque o seu importe queda englobado na compensación do 1,9% dos seus
ingresos brutos que satisfai a este Concello.
As restantes empresas do "Grupo Telefónica", están suxeitas ao pagamento da taxa regulada
nesta ordenanza.
Artigo 8º. Infraccións e sancións
1. A falta de ingreso da débeda tributaria que resulta da autoliquidación correcta da taxa
dentro dos prazos establecidos nesta ordenanza, constitúe infracción tributaria tipificada no
artigo 191 da Lei Xeral Tributaria, que se cualificará e sancionará segundo dispón o
mencionado artigo.
2. O resto de infraccións tributarias que se poidan cometer nos procedementos de xestión,
inspección e recadación desta taxa tipificaranse e sancionarán de acordo con o que se prevé
na Lei Xeral Tributaria, no Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e
inspección tributarias, aprobado por Real Decreto 1065/2007 e na Ordenanza Xeral de Xestión,
Inspección e Recadación dosingresos de dereito Público municipais.
3. A falta de presentación de forma completa e correcta das declaracións e documentos
necesarios para que se poida practicar a liquidación desta taxa constitúe unha infracción
tributaria tipificada no artigo 192 da Lei Xeral Tributaria, que se cualificará e sancionará
segundo dispón o mencionado artigo.
Disposición adicional 1ª. Modificación dos preceptos da ordenanza e das referencias que
fai á normativa vixente, con motivo da promulgación de normas posteriores
Os preceptos desta Ordenanza fiscal que, por razóns sistemáticas reproduzan aspectos da
lexislación vixente e outras normas de desenvolvemento, e aquelas en que se fagan remisións
a preceptos desta, entenderase que son automaticamente modificados e/ou substituídos, no
momento en que se produza a modificación dos preceptos legais e regulamentarios de que
traen causa.
Disposición final
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor unha
vez se produza a publicación do seu texto no BOP. A presente ordenanza permanecerá
vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O texto íntegro da
nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no BOP.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
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automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto vixésimo primeiro.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza
fiscal reguladora da taxa por actos de utilización privativa ou aproveitamento
especial do dominio público local derivados da execución de obras.
[.....................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación á taxa por actos de utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local derivados da execución de obras
non se aumente o IPC. Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por
maioría simple, cos votos a favor dos cinco membros presentes do grupo municipal
socialista e dos/as concelleiros/as non adscritos Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia
Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco
membros do grupo municipal popular e a abstención dos/as seis concelleiros/as non
adscritos Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro
Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar na taxa por actos de utilización privativa ou aproveitamento
especial do dominio público local derivados da execución de obras para o ano 2014 o
IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por actos de utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local derivados da execución de obras
unha vez incorporados os votos particulares presentados polo grupo municipal
socialista e polo concelleiro Anxo Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o voto en
contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa por actos de utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio
público local derivados da execución de obras, así como o texto íntegro modificado
desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ACTOS DE UTILIZACIÓN
PRIVATIVA OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL
DERIVADOS DA EXECUCIÓN DE OBRAS.
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ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE
Constitúen feito impoñible desta taxa os seguintes aproveitamentos especiais ou utilizacións
privativas da vía pública e terreos de dominio público local no seu solo, subsolo e voo que a
continuación se relacionan:
a. Apertura de zanxas, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive estradas,
camiños e demais vías públicas locais, para a instalación e reparación de cañerías,
conducións e outras instalacións, así como calquera remoción de pavimento ou beirarrúas na
vía pública.
b. Ocupación de terreos de uso público local con puntais, asnillas e outros elementos de apeo
dos edificios.
c. Ocupación de terreos de uso público local con colectores e sacos para recollida ou
depósito de entullos, materiais de construción ou residuos, valados, andamios, entullos, areas,
camións bombeadores de formigón e outros.
ARTIGO 2.- SUXEITOS PASIVOS
Son suxeitos pasivos das taxas reguladas nesta ordenanza, en concepto de contribuíntes as
persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003
de 17 de decembro, Xeral Tributaria quen disfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o
dominio público local.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
O Estado, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais non estarán obrigadas o
pagamento das taxas reguladas nesta ordenanza, referidas a aproveitamentos inherentes ós
servizos públicos de comunicacións que exploten directamente e por todos os que
inmediatamente interesen a seguridade cidadá ou a defensa nacional.
As empresas que paguen a taxa por utilización privativa ou aproveitamentos especiais
constituídos no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais, a favor de empresas
explotadoras de servizos de subministración que resulten de interese xeral ou afecten a
xeneralidade ou unha parte importante da veciñanza quedan excluídas, da exacción da taxa
por actos de utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local
derivados da execución de obras
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
ARTIGO 4.- COTAS
1. As cotas tributarias relativas ás taxas reguladas nesta Ordenanza calcularanse aplicando as
seguintes tarifas:
Epígrafe A) Calicatas e zanxas e calquera remoción do pavimento e beirarrúas, previstos no
apartado a) do artigo 1 desta ordenanza:
Por m2 ou fracción.
Día

Mes

0,82 €

8,18 €

Epígrafe B) Puntais, asnillas e outros elementos de apeo dos edificios.
Por m2 ou fracción
Día

Mes

0,31 €

3,01 €

Epígrafe C) Colectores e sacos para recollida ou depósito de entullos, materiais de construción
ou residuos, valados, andamios, entullos, areas, camións bombeadores de formigón e outros.
Por m2 ou fracción.
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Día

Mes

0,36 €

3,68 €

2. Cando o tempo de aproveitamento sexa superior a seis meses, as cotas incrementaranse
nun 30%.
3. Cando as actuacións leven aparellada a instalación de publicidade, excluíndo o cartel, de
medidas normais, da empresa que realiza a obra, e colocadas na vía pública, incrementarase a
cota nun 30%.
4. Con carácter mínimo, e cando pola aplicación das cotas, non se acade dito importe,
esixirase unha contía de 30,67 euros.
ARTIGO 5.- DEVENGO.
As taxas reguladas na presente ordenanza devengaranse no momento en que se inicie o
aproveitamento especial.
ARTIGO 6.- NORMAS SOBRE INGRESO
No momento da presentación de solicitudes de licencias para aproveitamentos con unha
duración determinada, os suxeitos pasivos ingresarán polo procedemento de autoliquidación o
importe das taxas resultantes.
ARTIGO 7.- NORMAS DE XESTIÓN
1. Para poder disfrutar dos aproveitamentos especiais e utilizacións privativas de vía pública,
os interesados deberán solicitar a oportuna licencia. No caso de que os lugares susceptibles
de aproveitamento especial ou utilización privativa fosen limitados, poderán concederse as
licencias mediante subasta pública conforme ó Prego de Condicións que oportunamente se
aprobe. Servirán de tipo inicial de licitación os prezos que figuran no artigo 4 deste texto.
2. En todo caso estes aproveitamentos axustaranse ó disposto no Regulamento de Bens das
Entidades Locais aprobado por Real Decreto 1372/86.
3. As solicitudes contarán en todo caso cos seguintes datos: nome, apelidos e D.N.I. ou razón
social e C.I.F. do solicitante, domicilio fiscal, situación e duración do aproveitamento.
4. Os servizos técnicos deste Concello comprobarán e investigarán as declaracións
formuladas polos interesados concedéndose as licencias de non atopar diferencias coas
peticións e conforme ás normas vixentes no Concello en relación ó tráfico, limpeza, non
obstaculizar calzada e beirarrúas, seguridade e outras. Se se vesen diferencias coas
declaracións, notificaranse ós interesados e xiraranse, no seu caso, as liquidacións
complementarias con aplicación de intereses de demora e a sanción correspondente.
5. En caso de denegarse as autorizacións, procederá a devolución dos importes ingresados.
6. Non poderá disfrutarse dun aproveitamento da vía pública ata que fose ingresado o importe
das taxas e fose outorgada a correspondente licencia.
7. Entenderase autorizada a ocupación polo tempo que figure na licenza. A solicitude de
prórroga dos prazos inicialmente concedidos tramitaranse como unha nova licenza.
8. Cando por motivo das actuacións feitas reguladas por esta Ordenanza se produza a
destrucción ou estrago do dominio público local, os titulares das licenzas ou os obrigados ao
pagamento, sen prexuízo do abono da taxa a que procedese, virán obrigados á reparación do
dano causado, deixando en perfecto estado o dominio público empregado. Para tal efecto terá
que presentar, antes do inicio da actividade, as garantías necesarias e suficientes, e como
mínimo, un importe e 60,10 € por cada m2 de aproveitamento.
ARTIGO 8.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
No relativo a infraccións tributarias desta ordenanza, así como as súas cualificacións e
sancións, estarase ó disposto na Ordenanza Fiscal Xeral do Concello, Lei 58/2003 de 17 de
decembro, Xeral Tributaria, e restante normativa de aplicación.
DISPOSICIÓNS FINAIS
1ª. No non previsto nesta Ordenanza será de aplicación a Ordenanza Fiscal Xeral do Concello,
Lei 58/2003 Xeral Tributaria e restante normativa de aplicación.
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e comezará a aplicarse o 01/01/2014, permanecendo vixente en tanto non se
acorde a súa modificación ou derrogación expresa.”
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Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto vixésimo segundo.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza
fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local
con ocasión da celebración de matrimonio civil.
[.....................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación á taxa polo aproveitamento especial do dominio público
local con ocasión da celebración de matrimonio civil non se aumente o IPC. Sometido
a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos votos a favor
dos cinco membros presentes do grupo municipal socialista e dos/as concelleiros/as
non adscritos Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana
Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco membros do grupo municipal popular e a
abstención dos/as seis concelleiros/as non adscritos Ramón García Argibay, Mª
Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar na taxa polo aproveitamento especial do dominio público
local con ocasión da celebración de matrimonio civil para o ano 2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio
público local con ocasión da celebración de matrimonio civil unha vez incorporados
os votos particulares presentados polo grupo municipal socialista e polo concelleiro
Anxo Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
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Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o voto en
contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local con ocasión da
celebración de matrimonio civil, así como o texto íntegro modificado desta, que
queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO APROVEITAMENTO ESPECIAL DO
DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON OCASIÓN DA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL
Artigo 1º. Fundamento e natureza
De conformidade co previsto no artigo 106 da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de
réxime local e, de conformidade cos artigos 15, 20.4 e 57, todos eles do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
Facendas Locais, este Concello establece a Taxa por aproveitamento especial do dominio
público local con ocasión da celebración de matrimonios civís autorizados polo Alcalde ou
concelleiro da Corporación en quen delegue, que se rexerá pola presente Ordenanza.
Artigo 2º. Feito impoñible
Constitúe feito impoñible o aproveitamento especial do dominio público local con ocasión da
celebración de matrimonios civís autorizados polo Alcalde ou concelleiro da Corporación en
quen delegue.
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
Artigo 3º. Suxeito pasivo
E suxeito pasivo do tributo en calidade de contribuínte o/a beneficiario/a do servizo
entendéndose por tal o/a contraente que formule a solicitude por aproveitamento especial do
dominio público local
Artigo 4º. Devengo
O tributo devengarase e nace a obriga de contribuir, no momento da presentación da
solicitude nas oficiñas do Concello.
Artigo 5º. Obrigados ó pago
Están obrigados ó pago da taxa nesta Ordenanza os beneficiarios/as do servizo,
entendéndose por tales os/as contraentes.
Artigo 6º. Contía
A cota tributaria, que se abonará no momento da solicitude, será polo importe de 81,76 €.
Artigo 7º. Normas de xestión.
Os solicitantes do aproveitamento especial do dominio público local están obrigados a
presentar a correspondente declaración nos impresos habilitados ó efecto pola Administración
Tributaria Local e a realizar o ingreso da autoliquidación resultante nas Entidades bancarias
debidamente autorizadas, o que se deberá acreditar no momento de presentar a
correspondente solicitude.
Artigo 8.- Infraccións e sancións.
No relativo a infraccións tributarias desta ordenanza, así como as súas cualificacións e
sancións, estarase ó disposto na Ordenanza Fiscal Xeral do Concello, Lei 58/2003 de 17 de
decembro, Xeral Tributaria, e restante normativa de aplicación.
Disposicións finais.
1ª. No non previsto nesta Ordenanza será de aplicación a Ordenanza Fiscal Xeral do Concello,
Lei 58/2003 Xeral Tributaria e restante normativa de aplicación.
2ª. Esta Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia, e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2014, permanecendo vixente en tanto
non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.”
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Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto vixésimo terceiro.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar.
Intervén o alcalde para dicir que no caso desta ordenanza so se propón a súa
modificación para adecuala á normativa.
Rematadas as intervencións, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus
membros presentes, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, así como o texto íntegro
modificado desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE
AXUDA NO FOGAR
Artigo 1º. Fundamento e natureza
1.1 En uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo
106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e artigo 81 da Lei 5/1997, do
22 de xullo, da Administración local de Galicia, o Concello de Ames establece a taxa pola
prestación do servizo de axuda no fogar atendendo ao establecido nos artigos 20.4 e 57 do
citado Real decreto lexislativo polo que se aproba a texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais.
1.2 O servizo público de axuda no fogar configurase como unha prestación do Sistema
público de Benestar Social establecida na Lei 39/2006 do 14 de decembro de Promoción da
Autonomía persoal e de Atención as persoas en situación de dependencia e demais normativa
estatal de desenvolvemento, Lei 13/2008 de Servizos Socias de Galicia e demais na normativa
de carácter autonómico que desenvolve a Autonomía e atención á dependencia na
Comunidade Autónoma, e en especial a Orde do 22 de xaneiro do 2009 pola que se regula o
servizo de axuda no fogar ( DOG nº 22 do 2/02/ 2009 ) .
1.3 As atencións que se prestan son as reflectidas no Regulamento Municipal do Servizo de
axuda no fogar no Concello de Ames.
1.4 A estructura e importe das contías a abonar polos usuarios do servizo debe axustarse ao
disposto no Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais
comunitarios e o seu financiamento, modificado polo Decreto 149/2013, de acordo co
disposto no artigo 60 e seguintes.
Artigo 2º. Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible a prestación efectiva do servizo de axuda no fogar, nos termos e
condicións de intensidade regulada polo Regulamento Municipal do servizo de axuda no fogar.
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15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

77

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 11:07
Código de integridad (alg. SHA-256): b3a415be90c35728956b375fd93324b09757eaff05139d3052d03059415dc874
Página 77 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P1500200I - NOMBRE AMOR BARREIRO SANTIAGO VICENTE - NIF 33301156P, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Número de serie del certificado firmante: 1.023.517.204, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 13:01
Código de integridad (alg. SHA-256): 2ef915b845d0e1cac02379e1aa170307077038dc78694ded209270f9fc42de0c
Página 78 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Artigo 3º Suxeito pasivo
Son suxeitos pasivos en concepto de contribuíntes as persoas físicas que soliciten ou resulten
directamente beneficiadas pola prestación do servizo, xa sexa con carácter estable ou
temporal.
Artigo 4º Responsables
4.1 Responderán solidariamente das débedas tributarias as persoas ou entidades as que se
refire o artigo 42 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
4.2 Serán responsables subsidiarios as persoas ou entidades as que se refire o artigo 43 da
Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.
Artigo 5º Cota tributaria.
A.- sistema de atención a persoas usuarias da dependencia
Determinación da capacidade económica:
A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoñecido de
atención, mediante o servizo de axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de
valoración contidas no capítulo II do título III do Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo que
se define a carteira de servicios sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención
ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das
persoas usuarias no financiamento do seu custe,observándose as normas de aplicación á
materia, vixentes en cada momento, polo órgano competente en materia de servizos sociais
da Xunta de Galicia.
O resultado do cálculo da capacidade económica, correspondente ás persoas dependentes
valoradas con dereito de atención recoñecido no servizo de axuda no fogar, constará na
resolución do plan individualizado de atención que se desenvolva en cada caso, de
conformidade co que establece o artigo 38 do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se
regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás
prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a
elaboración do programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos
técnicos competentes.
A.1 nivel básico do servizo de axuda no fogar
A cota tributaria será a resultante de aplicar á capacidade económica do usuario a porcentaxe
establecida para cada grao de dependencia, de acordo a seguinte taboa:
Capacidade económica (referida ó IPREM) Ata

GRAO I

GRAO II

GRAO III

<=20h

<=45h

<=70h

100%

0,00%

0,00%

0,00%

115%
125%

4,52%

9,61%

14,70%

5,41%

11,50%

17,58%

150%

5,55%

11,79%

18,03%

175%

5,65%

12,00%

18,35%

200%

5,72%

12,16%

18,60%

215%

5,81%

12,34%

18,87%

250%

6,03%

12,82%

19,61%

300%

6,24%

13,26%

20,29%

350%

6,42%

13,63%

20,85%

400%

6,54%

13,90%

21,25%

450%

6,63%

14,09%

21,55%

500%

6,70%

14,25%

21,79%

>500%

6,76%

14,36%

21,97%

Os casos en que, por renuncia parcial expresa da persoa beneficiaria ao seu dereito de
atención co número de horas expresadas no PIA, ou cando por tratarse dun suposto de
compatibilidade do SAF con outro servizo ou prestación do catálogo as horas reais prestadas
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de servizo de axuda no fogar sexan inferiores á cantidade expresada en cada columna da
táboa anterior para o grao e nivel correspondente, a cantidade a pagar será minorada
proporcionalmente á diminución das horas efectivas de servizo.
En ningún caso, o importe da participación económica que deberá ingresar a persoa
beneficiaria en concepto de copagamento, poderá exceder o 90% do custo do servizo
determinado en termos de prezo/hora, que ascende a 14,10 €/hora.
A.2 atencións e servizos complementarios ao nivel básico do servizo de axuda no fogar

Grao I

Grao II

%
Capacidade
económica
Actividades
de Servizo
Adaptacións
(referenciada Adaptacións acompañamento, de
funcionais
do
funcionais
ao IPREM)
socialización
e préstamo
fogar,
do
fogar,
Ata
desenvolvemento de
podoloxía,
podoloxía,
de
hábitos axudas
fisioterapia
fisioterapia
saudables
técnicas

Actividades
de
acompañamento,
socialización
e
desenvolvemento
de
hábitos
saudables

<=15

Grao III

Adaptacións
Servizo de
funcionais
préstamo
do
fogar,
de axudas
podoloxía,
técnicas
fisioterapia

Actividades
de
acompañamento,
socialización
e
desenvolvemento
de
hábitos
saudables

<=28

Servizo de
préstamo
de axudas
técnicas

<=45

100,00 %

0,00 %

12,87 %

13,76 %

0,00 %

22,73 %

24,29 %

0,00 %

35,51 %

37,95 %

115,00 %

5,98 %

13,10 %

14,00 %

10,56 %

23,12 %

24,71 %

16,50 %

36,13 %

38,61 %

125,00 %

7,15 %

13,39 %

14,31 %

12,63 %

23,64 %

25,26 %

19,73 %

36,94 %

39,47 %

150,00 %

7,34 %

13,52 %

14,44 %

12,95 %

23,87 %

25,50 %

20,24 %

37,29 %

39,85 %

175,00 %

7,47 %

13,61 %

14,54 %

13,18 %

24,03 %

25,67 %

20,60 %

37,54 %

40,12 %

200,00 %

7,57 %

13,76 %

14,70 %

13,36 %

24,29 %

25,96 %

20,87 %

37,96 %

40,56 %

215,00 %

7,68 %

13,83 %

14,78 %

13,56 %

24,42 %

26,09 %

21,18 %

38,16 %

40,77 %

250,00 %

7,98 %

13,96 %

14,91 %

14,09 %

24,64 %

26,33 %

22,01 %

38,50 %

41,14 %

300,00 %

8,25 %

14,06 %

15,02 %

14,57 %

24,82 %

26,52 %

22,77 %

38,78 %

41,44 %

350,00 %

8,48 %

14,16 %

15,13 %

14,98 %

25,00 %

26,72 %

23,40 %

39,07 %

41,74 %

400,00 %

8,65 %

14,35 %

15,33 %

15,27 %

25,33 %

27,06 %

23,85 %

39,57 %

42,29 %

>400,00 %

8,77 %

14,48 %

15,48 %

15,48 %

25,57 %

27,32 %

24,19 %

39,95 %

42,69 %

B.- sistema de atención as persoas usuarias doutros servizos que impliquen copagamento.
Determinación da capacidade económica:
1. Computarase a renda de todas as persoas residentes na mesma unidade de
convivencia. Para estes efectos considérase renda a suma de calquera das
modalidades de ingreso a que se refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de
novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas.
2. Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na
unidade de convivencia. Para estes efectos, enténdese por patrimonio neto o
conxunto de bens e dereitos de contido económico de que sexan titulares,
determinados consonte as regras de valoración recollidas na Lei 19/1991, do 6 de
xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das cargas e gravames de
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natureza real que disminúan o seu valor, así como das débedas e obrigas persoais das
cales deba responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto deberán terse
en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o
patrimonio, ao respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.
3. A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas computables,
modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e
dividindo o resultado da dita suma entre o total de persoas que convivan no fogar.
Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as persoas que non
teñan o recoñecemento da situación de dependencia, ou non as asista o dereito de acceso
efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de
implantación que se establece na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha
progresiva participación económica no custo do servizo en base ó cálculo da capacidade
económica per cápita:
CAPACIDADE ECONÓMICA

Participación no custe do servizo de SAF básico

Menor de 0,80 IPREM

0%

Maior de 0,80 e menor ou igual a 1,50 IPREM

10%

Maior de 1,50 e menor ou igual a 2,00 IPREM

20%

Maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50 IPREM

40%

Maior de 2,50 IPREM

60%

A cota tributaria será a resultante de aplicar o porcentaxe de participación no custe do servizo
de SAF básico que corresponda segundo a capacidade económica á 14,92 €/hora
Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións aos criterios xerais do referido
copagamento nos casos en que a situación causante da aplicación do servizo de axuda no
fogar sexa unha problemática de desestruturación familiar, exclusión social ou pobreza infantil,
circunstancia que deberá estar debidamente xustificada no correspondente informe social.
En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica das persoas
usuarias do 40% da súa capacidade económica.
Artigo 6º Obriga de contribuír.
A taxa devengarase e nace a obriga de contribuír no momento de iniciarse a prestación do
servizo.
Artigo 7º Normas de xestión
7.1 As normas de altas, modificacións e baixas na prestación do servizo son as recollidas no
Regulamento Municipal do Servizo de Axuda no Fogar.
7.2 As liquidacións practicaranse por meses naturais, aboándose cada mensualidade nos vinte
primeiros días naturais do mes seguinte.
7.3 O pagamento efectuarase mediante cargo na conta corrente ou libreta de aforros que a
persoa solicitante ou usuaria do servizo de axuda no fogar deberá indicar no modelo oficial
que lle será facilitado polo Concello.
7.4. O Concello de Ames revisará anualmente os prezos base do servizo, e adaptará as
porcentajes correspondentes ás aportacións das persoas usuarias segundo as modificacións
que poideran emanar dos órganos autonómicos correspondentes. En ambos casos, de darse
modificacións, comunicarase por escrito ás persoas usuarias.
Artigo 8º. - Infraccións e sancións.
As infraccións e sancións rexeranse, no relativo aos pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria e polo Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento Xeral de Recadación, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008, de
3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
DISPOSICIÓN DERROGATORIA.
Esta ordenanza derroga expresamente a anterior ordenanza fiscal da taxa pola prestación do
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servizo de axuda no fogar, e calquera outra disposición de igual ou inferior rango que sexa
contraria á mesma.
DISPOSICIÓN DERRADEIRA.
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación, e entrará en vigor o
01/01/2014, unha vez se produza a publicación do seu texto no BOP. A presente ordenanza
permanecerá vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa. O
texto íntegro da nova ordenanza, ou da ordenanza modificada, será obxecto de publicación no
BOP.“

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación, no Boletín Oficial da Provincia e nun diario dos de
máis difusión da provincia, durante trinta días, para que os interesados podan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación.
Punto vixésimo cuarto.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza
reguladora do prezo público pola utilización do complexo da piscina cuberta
municipal de Ames.
[.....................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación ao prezo público pola utilización do complexo da piscina
cuberta municipal non se aumente o IPC e se renegocie coa empresa. Sometido a
votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos votos a favor
dos cinco membros presentes do grupo municipal socialista e dos/as concelleiros/as
non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e
Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco membros do grupo municipal
popular e a abstención dos/as seis concelleiros/as non adscritos Ramón García
Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey
López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar no prezo público pola utilización do complexo da piscina
cuberta municipal para o ano 2014 o IPC sen previa negociación coa empresa.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco membros do grupo
municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación municipal.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

81

Documento 1 de 1.Firmado por: PRADA QUEIPO, ROSA ANA (FIRMA), Emisor del certificado: AC DNIE 003, Número de serie del certificado firmante: 1.
169.834.487, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 11:07
Código de integridad (alg. SHA-256): b3a415be90c35728956b375fd93324b09757eaff05139d3052d03059415dc874
Página 81 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Documento 1 de 1.Firmado por: ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE AMES - CIF P1500200I - NOMBRE AMOR BARREIRO SANTIAGO VICENTE - NIF 33301156P, Emisor del certificado: FNMT Clase 2 CA, Número de serie del certificado firmante: 1.023.517.204, Fecha de emisión de la firma: 2/12/13 13:01
Código de integridad (alg. SHA-256): 2ef915b845d0e1cac02379e1aa170307077038dc78694ded209270f9fc42de0c
Página 82 de un total de 113 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Intervén Pilar Candocia Pita para solicitar que este asunto quede sobre a mesa polos
mesmos motivos que no punto 12, para que se negocie coa empresa e unha vez
negociado se traia de novo ao Pleno.
Prodúcese a continuación a votación de que o asunto quede sobre a mesa, previa
solicitude da concelleira Pilar Candocia Pita, petición que resulta aprobada por
maioría absoluta cos votos a favor dos cinco membros presentes do grupo municipal
socialista e dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia
Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo, Ramón García Argibay, Mª
Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e a abstención dos cinco integrantes
do grupo municipal popular.
Punto vixésimo quinto.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza
reguladora do prezo público polos servizos culturais e deportivos.
Intervén o alcalde para dicir que no caso desta ordenanza so se propoñen
modificacións na súa redacción.
Rematadas as intervencións, o Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos
a favor dos cinco membros do grupo municipal popular e dos concelleiros/as non
adscritos/as, Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana
Mayo Redondo, Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J.
Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez
Carballeira e a abstención dos cinco membros presentes do grupo municipal
socialista adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza reguladora do
prezo público polos servizos culturais e deportivos, así como o texto íntegro
modificado desta, que queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLOS SERVIZOS CULTURAIS E
DEPORTIVOS
Artigo 1.º - Fundamento.
De conformidade co previsto no artigo 41, en relación co 127, ámbolos dous do Texto
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislatico
2/2004, de 5 de marzo, e demais normativa concordante de aplicación este Concello
establece o prezo público pola prestación de servizos culturais e deportivos polo Concello de
Ames.
Artigo 2.º - Concepto.
O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe un ingreso de dereito público que se
satisfará polos usuarios que voluntariamente soliciten os servizos culturais e deportivos
prestados polo Concello de Ames.
Artigo 3.º - Obrigados ao pagamento.
Están obrigados ao pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza quen se beneficie
dos servizos deportivos e culturais municipais prestados polo Concello e especificados no
artigo 4.º da presente ordenanza.
Artigo 4.º - Tarifas.
1.- O prezo público que se debe pagar ao Concello polos servizos deportivos e culturais
municipais, cinguirase ás seguintes tarifas:
4.1 Escolas deportivas
Curso completo:
PROPOSTA DE TARIFA
UNHA ESCOLA DEPORTIVA

2º MEMBRO
MENORES
MENOR DE 18
DE 18 ANOS
ANOS
32,00 €

16,00 €

3º E RESTANTES
MEMBROS MENORES
DE 18 ANOS
8,00 €

MAIORES DE
18 ANOS
48,00 €
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DÚAS ESCOLAS
DEPORTIVAS

48,00 €

24,00 €

12,00 €

72,00 €

Tarifa mensual, a efectos de prorrateo da cota en caso de altas ou baixas unha vez comezada
a actividade:
PROPOSTA DE TARIFA POR
MES DEVOLUCIÓNS E
PRORRATEO

2º MEMBRO
MENORES
MENOR DE 18
DE 18 ANOS
ANOS

3º E RESTANTES
MEMBROS MENORES
DE 18 ANOS

MAIORES
DE 18 ANOS

UNHA ESCOLA DEPORTIVA

4,00 €

2,00 €

1,00 €

6,00 €

DÚAS ESCOLAS
DEPORTIVAS

6,00 €

3,00 €

1,50 €

9,00 €

A fin de favorecer unha maior participación nas escolas deportivas, cada persoa só poderá
matricularse nun máximo de dúas escolas.
4.2. Importes dos prezos públicos a abonar polos/as usuarios/as dos obradoiros culturais
municipais.
Curso completo
2º MEMBRO
PROPOSTA DE MENORES DE
MENOR DE 18
TARIFA
18 ANOS
ANOS
OBRADOIROS

40,00 €

3º E RESTANTES
MEMBROS MENORES
DE 18 ANOS

20,00 €

MAIORES DE 18 ANOS

10,00 €

50,00 €

Tarifa mensual, a efectos de prorrateo da cota en caso de altas ou baixas unha vez comezada
a actividade.
PROPOSTA DE TARIFA
MENSUAL
MENORES
DEVOLUCIÓNS E
DE 18 ANOS
PRORRATEO
OBRADOIROS

5,00 €

2º MEMBRO
MENOR DE 18
ANOS

3º E RESTANTES
MAIORES DE
MEMBROS MENORES DE
18 ANOS
18 ANOS

2,50 €

1,25 €

6,25 €

4.3. Viaxes organizados polo Concello, campamentos fóra do termo municipal:
O prezo será fixado pola Xunta de Goberno Local, de xeito que, polo número dos solicitantes,
se cubra o custo total da actividade, segundo o estudo de custos presentado polo
Departamento correspondente (Cultura, Medio Ambiente, Mocidade, Servizos Sociais) na súa
proposta, correspondendo á Xunta de Goberno Local a aprobación individualizada de cada
prezo á vista da proposta presentada. Porén, cando existan razóns sociais, benéficas, culturais
ou de interese público que así o aconsellen, debidamente acreditadas mediante informe
técnico dos servizos correspondentes, a Xunta de Goberno Local poderá fixar un prezo que
non cubra o custo do mesmo, sempre que nos orzamentos exista consignación orzamentaria
para a cobertura da diferencia existente.
Con independencia do anterior, considéranse razóns sociais que lexitiman a aplicación dun
desconto nas tarifas correspondentes, sempre que exista consignación orzamentaria para
cubrir a diferencia, as seguintes:
–
O segundo membro da unidade familiar menor de 18 anos pagará o 50 por cento do
primeiro.
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–
O terceiro e restantes membros da unidade familiar menores de 18 anos pagarán o 25
por cento do primeiro.
4.4. Campamentos urbanos e similares
a) Cando a duración sexa inferior a 20 horas: 0,30 euros/hora.
Cando a duración sexa superior a 20 horas: 0,20 euros/hora.
4.5. Entrada a espectáculos, obras de teatro, actuacións musicais e similares nos centros
socio culturais, organizados polo Concello:
a) Cando o solicitante sexa maior de 18 anos: 2 euros.
b) Cando o solicitante sexa menor de 18 anos: 1 euros.
4.6. Impartición de cursos de natación na piscina descuberta de Bertamiráns e Milladoiro, nos
meses de xullo e agosto.
Cota: 20,00 euros por curso.
O segundo membro da unidade familiar menor de 18 anos pagará o 50 por cento do primeiro.
O terceiro e restantes membros da unidade familiar menores de 18 anos pagarán o 25 por
cento do primeiro.
Artigo 5.º - Normas de xestión.
1. A obriga do pagamento do prezo público xurde desde que se inicia a prestación do servizo
deportivo ou cultural enumerado no artigo anterior. Sen embargo, o concello, de conformidade
ca habilitación prevista no artigo 46 do RDLex. 2/2004, de 5 de marzo, esixirá o depósito
previo do seu importe total.
2. O ingreso do prezo público se fará en réxime de autoliquidación nas entidades bancarias
designadas polo concello. Non se prestará o servizo solicitado sen a presentación do
xustificante de ter ingresado o correspondente prezo público.
3. Cando por causas non imputables ao obrigado ao pagamento do prezo, non se preste o
servicio, procederá a devolución do importe correspondente.
4. No caso de existir varias solicitudes coincidentes darase preferencia no caso dos
particulares ós empadroados no Concello de Ames e no caso de entidades ás que teñan a súa
sede social no Concello.
5. Nos seguintes casos o órgano municipal competente poderá acordar a exención total das
tarifas expostas:
° Casos de emerxencia social declarados polo Concello, ao abeiro do disposto no
Regulamento de emerxencia social.
° Integrantes de unidades familiares que, sen estar en situación de emerxencia social, no lugar
do certificado de entidade bancaria do saldo medio, acheguen coa declaración xurada do
artigo 11.5.2 b) da OFX, un informe social no que se acredite (de forma conxunta e non illada)
que se trata de familias con menores con problemas de integración social, familias en risco de
desestructuración familiar, pendentes de iniciar ou tendo iniciado un expediente de protección
de menores, ou casos de intervención socio familiar, e non acrediten ser titulares doutros bens
que pola súa valoración ou recente adquisición evidencien signos de capacidade económica
suficiente
6. As débedas por prezos públicos poderán esixirse polo procedemento de apremio.
7.As cantidades aboadas soamente serán devoltas cando non se poda utilizar o servizo por
causa de forza maior non imputable ao interesado. Estas causas deberán ser debidamente
xustificadas na solicitude de devolución que se formule, debendo achegar a esta os
documentos xustificativos que en cada caso correspondan. Fóra destes casos, non se
efectuarán devolucións das cantidades aboadas.
Artigo 6º .- Delegación na Xunta de Goberno Local.
No suposto de que o servizo ou actividade cultural ou deportiva a prestar polo Concello, non
se encontre tarifada na presente Ordenanza ou resulte necesaria a modificación ou
actualización das contías, delégase na Xunta de Goberno Local, conforme os artigos 47 do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e 23.2 b) da Lei 7/85, de 2 de abril, o
establecemento da tarifa ou a actualización da mesma, a proposta do servicio técnico
correspondente co previo informe do interventor municipal.
Disposición derrogatoria
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Coa entrada en vigor da presente ordenanza fiscal queda derrogada a anterior ordenanza
reguladora do prezo público polos servizos culturais e deportivos prestados polo Concello de
Ames.
Disposición derradeira
A presente ordenanza, unha vez aprobada definitivamente, será publicada integramente no
Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse unha vez transcorra o prazo previsto no
artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e manterase en vigor mentres no se acorde a súa
derrogación ou modificación expresa.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia, durante trinta
días, para que os interesados podan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das bases do réxime local.
Punto vixésimo sexto.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza
reguladora do prezo público pola utilización das instalacións deportivas e
culturais de propiedade municipal.
Intervén o alcalde para dicir que no caso desta ordenanza so se propoñen
modificacións na súa redacción.
Intervén a tesoureira Belén Rodríguez Tourón para aclarar as modificacións
propostas á ordenanza, dicindo: Nesta ordenanza se eliminan as mencións propias
dunha ordenanza tributaria como “feito impoñible” e “suxeito pasivo” por “obrigados
ao pago”. Incorpórase o tema dos menores de 25 anos e se delimita que as
autoliquidacións se farán nas entidades bancarias designadas polo Concello.
Rematadas as intervencións, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus
membros presentes, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza reguladora do
prezo público pola utilización das instalacións deportivas e culturais de propiedade
municipal, así como o texto íntegro modificado desta, que queda coa a seguinte
redacción:
“ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA UTILIZACIÓN DAS
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E CULTURAIS DE PROPIEDADE MUNICIPAL
Artigo 1.º . Fundamento e natureza.
De conformidade co previsto no artigo 117 en relación co artigo 41 do Real decreto lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, este Concello establece o prezo público pola utilización das instalacións deportivas e
culturais municipais, que se rexerán pola presente Ordenanza.
Artigo 2.º . Concepto.
1.-O prezo público regulado nesta ordenanza constitúe unha prestación patrimonial de
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)
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carácter público que se satisfará polos usuarios que voluntariamente soliciten a utilización das
instalacións deportivas e culturais municipais que a continuación se detallan:
1.1.-Pavillóns polideportivos de Bertamiráns e O Milladoiro (comprenderá a utilización dos
vestiarios e duchas).
1.2.-Campo Municipal de Deportes de Bertamiráns e de Milladoiro (comprenderá a utilización
dos vestiarios e duchas).
1.3.-Salón de Actos dos Centros Socios Culturais de Bertamiráns e O Milladoiro.
1.4.-Aulas dos Centro Socio Culturais de Bertamiráns e O Milladoiro.
1.5.-Locais sociais de titularidade municipal situados nas diferentes parroquias do Concello
1.6.- Piscinas descubertas de titularidade municipal.
Artigo 3.º . Obrigados ao pagamento
Están obrigados ao pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza quen solicite a
utilización das instalacións deportivas e culturais municipais enumeradas no artigo anterior.
Non obstante o anterior, o Concello mediante acordo de Comisión de Goberno poderá
subscribir acordos puntuais de colaboración sempre que isto redunde no interese xeral.
Artigo 4.º . Tarifa.
1.-O prezo público que se debe pagar ao Concello pola utilización das instalacións deportivas
e culturais municipais, cinguirase ás seguintes tarifas:
4.1. Pavillóns polideportivos de bertamiráns e O Milladoiro.
a) Cando o solicitante non cobre entrada a tarifa será de 9,66 euros por hora ou fracción se
non se emprega luz e de 13,95 euros por hora ou fracción se se emprega luz.
b) Cando o solicitante cobre entrada a terceiros: a tarifa será de 16,10 euros por hora ou
fracción se non se emprega luz e de 21,46 euros por hora ou fracción se se emprega luz.
c) Cando a utilización sexa para actos extradeportivos a tarifa será de 32,19 euros por hora ou
fracción se non se emprega luz e de 37,56 euros por hora ou fracción se se emprega luz.
4.2. Campo municipal de deportes de Bertamiráns.
a) Actividades deportivas a tarifa será por hora ou fracción de 64,38 euros.
b) Actividades extradeportivas, a tarifa será de 96,57 euros por hora ou fracción.
4.3. Salón de actos dos centros socioculturais de Bertamiráns e O Milladoiro.
a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será por hora ou fracción de 10,73 euros.
b) Cando o solicitante cobre entrada a tarifa será por hora ou fracción de 53,65 euros.
c) Actividades extraculturais a tarifa será de 96,57 euros por hora ou fracción.
4.4. Aulas dos centros socioculturais de Bertamiráns e O Milladoiro
a) Cando o solicitante non cobre entrada, a tarifa será por hora ou fracción de 10,73 euros.
b) Cando o solicitante cobre entrada a tarifa será por hora ou fracción de 53,65 euros.
c) Actividades extraculturais, a tarifa será de 64,38 euros por hora ou fracción.
4.5. Locais sociais de titularidade municipal situados nas diferentes parroquias do
Concello:
a) Cando o solicitante non cobre entrada a tarifa será de 10,73 euros por hora ou fracción.
b) Cando o solicitante cobre entrada a tarifa será de 53,65 euros por hora ou fracción.
c) Cando a solicitude sexa para actividades extradeportivas ou extraculturais a tarifa será de
64,38 euros por hora ou fracción.
4.6 Piscinas descubertas de titularidade municipal. Non estará suxeita o acceso á piscina
existente na praia fluvial de Tapia.
Tipo de entradas

Nova tarifa

Abono familiar tempada (pais e fillos menores de 18 anos, engadirá aos fillos
menores de 25 anos cando estes non dispoñan de ingresos propios )

20,00 €

Abono tempada individual

14,00 €

Abono tempada (menores de 18 anos)

7,00 €

Abono mes

7,00 €
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Abono mes (menores 18 anos)

5,00 €

Entrada ordinaria

3,00 €

Entrada (menores de 18 anos)

......

Entrada (de 10 a 18 anos)

2,00 €

Entrada (de 4 a 10 anos)

1,00 €

Menores de 4 anos

Exentos

3º irmán en abono

50%

Exención de taxas nos abonos

Informe SS.SS

Artigo 5.º . Normas de xestión.
1. As solicitudes para a utilización das instalacións deportivas ou culturais propiedade
municipal serán realizadas nun escrito dirixido á Alcaldía do Concello de Ames polos
interesados, cunha antelación mínima de 3 días hábiles en relación ó momento no que se
pretenda a súa utilización, concretando a data, hora, actividade a desenvolver e demais
circunstancias de interese.
2. A obriga do pagamento do prezo público orixinarase no momento no que se autorice a
utilización das instalacións deportivas e culturais enumeradas no artigo 4.º .
A autorización corresponderá a Alcaldía do Concello de Ames ou concelleiro de Cultura e
Deportes. O encargado das instalacións non permitirá a súa utilización sen a presentación da
autorización municipal e do xustificante de ter ingresado o correspondente prezo público.
3. O Concello de Ames, en casos debidamente xustificados, poderá esixir un depósito previo
para responder, se é o caso, das indemnizacións polos desperfectos que poidan producirse
nas instalacións deportivas e culturais municipais. Este depósito poderá constituírse en
metálico, mediante aval bancario ou póliza de seguros. Devolverase o seu importe, previo
informe do xefe da sección de Deportes ou Cultura no que conste que non se causaron danos
ou que estes foron reparados.
4. Os gastos de persoal de servicio discontinuo (billeteiros, porteiros, vixilantes, electricistas...)
e os gastos extraordinarios xerados serán por conta dos organizadores do acto.
5. O solicitante do servizo practicará a autoliquidación consonte ás tarifas establecidas no
artigo 4, e o ingreso farase nas entidades bancarias designadas polo Concello, unha vez sexa
autorizada a utilización das correspondentes instalacións
6. Cando por causas non imputables ó obrigado ó pagamento do prezo, a utilización non teña
lugar, procederá a devolución do importe correspondente.
7. No caso de existir varias solicitudes coincidentes darase preferencia, no caso dos
particulares, ós empadroados no Concello de Ames e, no caso de entidades, ás que teñan a
súa sede social no Concello.
8. As regras establecidas nos puntos 1 a 5 do presente artigo non será de aplicación para o
acceso ás piscinas descubertas municipais, no que a xestión do seu pagamento farase
mediante o sistema de abonos. Neste suposto, o solicitante practicará a autoliquidación do
seu importe e ingresará a contía resultante nas entidades bancarias designadas polo Concello.
O encargado das instalación non permitirá a súa utilización sen a presentación do documento
acreditativo da súa calidade de abonado, documento que será entregado unha vez xustificado
o ingreso.
Para a delimitación do concepto “abonado familiar”, estarase ao disposto no artigo
correspondente da Ordenanza reguladora do prezo público pola utilización do complexo da
piscina cuberta municipal de Ames. A documentación a presentar será DNI do/a cabeza de
familia, copia do libro de familia e no caso de fillos entre os 18 e os 24 anos cumpridos,
documento que acredite ser demandante de emprego.
O cobramento dos prezos que se establezan ao marxe dos abonos farase no momento de
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
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entrada no recinto da piscina municipal, entendendose que, cando a a persoa usuaria se
ausente do recinto, finaliza o dereito a facer uso de ditos servizos, de tal modo que, de volver
a desexar a utilización dos mesmos, sería necesario o aboamento dun novo prezo público de
entrada
Artigo 6.º . Exencións.
Estará exento de pagamento o Concello de Ames nas actividades organizadas ou
patrocinados por este.
Os colexios públicos ou concertados do Concello de Ames, as asociacións sen animo de lucro
inscritas no Rexistro municipal de asociacións e os clubes deportivos do Concello tamén
poderán utilizar as instalacións deportivas ou culturais de propiedade municipal de xeito
gratuíto, sempre que se trate de actividades culturais ou deportivas.Tamén será gratuíta a
utilización polos veciños de Ames para tratar asuntos de interese veciñal e carezan de local
propio.
Disposición derrogatoria única
A partir da data da entrada en vigor da presente ordenanza reguladora quedará derrogada a
ordenanza n.º 10-T, reguladora de taxas pola prestación de instalacións deportivas de
Bertamiráns e O Milladoiro.
Disposición derradeira
A presente ordenanza, unha vez aprobada definitivamente, será publicada integramente no
Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse unha vez transcorra o prazo previsto no
artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, e manterase en vigor mentres non se acorde a súa
derrogación ou modificación expresa. No caso de modificacións parciais, os artigos non
modificados continuarán vixentes. As modificacións producidas pola Lei de presupostos
xerais do Estado, ou outra norma de rango legal que afecte a calquera elemento desta
ordenanza, serán de aplicación automática”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia, durante trinta
días, para que os interesados podan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das bases do réxime local.
Punto vixésimo sétimo.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza
reguladora do prezo público pola prestación do servizo das escolas infantís
municipais do Concello de Ames.
Intervén o alcalde para dicir que no caso desta ordenanza so se propoñen
modificacións na súa redacción.
Rematadas as intervencións, o Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos
a favor dos cinco membros do grupo municipal popular, dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista e dos concelleiros/as non adscritos/as,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e a
abstención dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia
Pita, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mayo Redondo, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza reguladora do
prezo público pola prestación do servizo das escolas infantís municipais do Concello
de Ames, así como o texto íntegro modificado desta, que queda coa a seguinte
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redacción:
“ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO
DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE AMES
Artigo 1.- Obxecto.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133 e 142 da Constitución Española e artigo
106 da Lei 7/85 reguladoras das bases do Réxime Local e artigos 41 a 44 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, o Concello de Ames aproba o prezo polo servizo das Escolas Infantís (0-3)
dependentes do Concello de Ames, que se rexerá pola presente ordenanza, así como pola
citada normativa, e demais que resulte de aplicación.
Artigo 2.- Suxeitos obrigados.
Están obrigados ao pagamento das cantidades que se establecen como prezo as/os nais/pais
dos nenos e das nenas en situación de alta nos centros sinalados no artigo anterior, no seu
defecto, os/as familiares ou titores/as legais a quen corresponda o exercicio da patria
potestade.
Artigo 3.- Pagamento.
O pagamento das cotas, sen prexuízo do establecido no artigo 5 desta Ordenanza, realizarase
mensualmente nos dez primeiros días naturais do mes a que correspondan. Nos casos en que
o ingreso no centro se produza con posterioridade ao día primeiro do mes, a cota
correspondente ao dito mes ingresarase nos dez días naturais seguintes á data de ingreso.
a) No caso de utilizar o servizo de comedor por días soltos, realizarase o pagamento deste
servizo xunto coa cota do mes seguinte.
b) Salvo o disposto no artigo 5 desta Ordenanza, a falta de asistencia da nena ou do neno ao
centro non supón redución nin exención da cota mentres non se formalice a baixa
correspondente.
c) A falta de pagamento de dúas mensualidades consecutivas ou tres alternas, sen prexuízo
da súa esixencia polo procedemento administrativo de constrinximento, orixinará a perda do
dereito á praza.
Artigo 4. Regras e definicións para a determinación do importe que se vai pagar.
Para a determinación do importe mensual que van pagar as persoas obrigadas ao pagamento
dos prezos públicos determinados no anexo desta Ordenanza, teranse en conta as
especificacións recollidas no dito anexo. Para os efectos da aplicación do anexo, a renda per
cápita mensual da unidade familiar computarase segundo as seguintes regras:
a) Entenderase por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados legalmente e:
i. Os/as fillos/as menores, con excepción dos que, con consentimento dos/as pais/nais, vivan
independentes destes/as.
ii. Os/as fillos/as maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade
prorrogada ou rehabilitada.
iii. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos discapacitados cun grao de discapacidade
superior ao 33 por cento.
A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente
no 31 de decembro do ano a que se refiran os datos económicos a que se refiren as seguintes
regras.
b) Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que será o resultado da
agregación das rendas do exercicio anterior a aquel en que dea comezo o curso escolar, no
cal se pretenda que produza efectos, de cada un dos membros da unidade familiar, calculadas
por agregación da base impoñible xeral coa base impoñible do aforro, calculadas segundo os
criterios establecidos na normativa do imposto sobre a renda das persoas físicas.
O importe dos ingresos totais da unidade familiar será acreditado, mediante a presentación
das copias certificadas pola Administración tributaria das declaracións do IRPF ou a
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certificación de ingresos das persoas que non presentasen as declaracións do IRPF.
A documentación anterior poderá ser substituída pola correspondente autorización á
Administración con competencia en materia de escolas infantís 0-3 para obter os datos
necesarios para determinar os ingresos totais para estes efectos a través da correspondente
administración tributaria.
c) O importe anterior dividirase polo número de membros computables da unidade familiar. No
caso de familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que
compoñen a unidade familiar. Entenderase por familia monoparental a unidade familiar a que
se refire a letra a) cando formase parte dela un único proxenitor ou proxenitora que non
conviva con outra persoa con que manteña unha relación análoga á conxugal e sempre que o
outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.
d) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por doce.
Artigo 5. Suspensión temporal da cota.
1. Os suxeitos obrigados a que fai referencia o artigo 2 non terán a obriga de aboar a cota
correspondente á atención educativa e ao servizo de comedor (mensual) durante os seguintes
períodos:
a) O mes de vacacións anual da/o nena/o. En aqueles casos en que as vacacións sexan
disfrutadas por quincenas o desconto farase efectivo cando se teña disfrutado a segunda
quincena.
b) Cando por calquera motivo distinto ao período de vacacións anuais o centro permaneza
pechado por un período superior a quince días naturais.
En ambos os dous casos a suspensión realizarase de oficio.
2. Os suxeitos obrigados a que fai referencia o artigo 2 non terán a obriga de aboar a cota
correspondente ao servizo de comedor no seguinte suposto:
a) Cando por causa debidamente xustificada a/o nena/o deixe de asistir temporalmente ao
centro. Neste caso, a suspensión da cota terá lugar desde o primeiro día do mes natural
seguinte á data de inasistencia ao centro e durará ata o día primeiro do mes natural en que
teña lugar a reincorporación da/o nena/o ao centro.
Non obstante, se a reincorporación se produce con posterioridade ao día 15 do mes, a cota
do comedor correspondente ao dito mes reducirase nun 50 por cento.
A solicitude de suspensión da cota correspondente a este servizo, xunto coa acreditación
documental da circunstancia que a motiva, deberá presentarse ante o Concello, que resolverá
sobre a procedencia da exención.
Nos casos de suspensión temporal da cota correspondente ao servizo de comedor, o
pagamento correspondente ao mes de reincorporación realizarase no prazo dos dez días
naturais seguintes á data de reincorporación. Así mesmo, nos casos en que o órgano
competente do Concello acorde a non procedencia da suspensión solicitada, o suxeito
obrigado deberá ingresar as cotas atrasadas no prazo dos dez días naturais seguintes á
notificación da resolución denegatoria.
Disposición derradeira primeira.
Autorízase á Alcaldía para ditar as normas que sexan necesarias para o desenvolvemento e a
aplicación desta Ordenanza.
Disposición derrogatoria única.
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto
nesta Ordenanza e, en particular, o disposto na
Disposición final.
A presente ordenanza reguladora entrará en vigor unha vez que publicada no Boletín Oficial da
Provincia, nos termos indicados no artigo 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local, e manterase en vigor mentres non se acorde a súa derrogación ou
modificación expresa.
ANEXO 1.- Tarifas.
1. Prezo da atención educativa.- O prezo pola atención educativa en xornada completa nas
escolas infantís 0-3 dependentes do Concello de Ames fíxase en 160 € mensuais.
Segundo a renda per cápita mensual da unidade familiar, sobre este prezo aplicaranse as
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seguintes reducións:
a) Rendas inferiores ao trinta por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor
0€; sen servizo de comedor 0€.
b) Rendas comprendidas entre o 30 e inferiores ao 50 por cento do IPREM. Prezo da praza:
con servizo de comedor 16,50€; sen servizo de comedor 0€.
c) Rendas comprendidas entre o 50 e inferiores ao 75 por cento do IPREM. Prezo da praza:
con servizo de comedor 49,50€; sen servizo de comedor 33 €.
d) Rendas comprendidas entre o 75 e inferiores ao 100 por cento do IPREM. Prezo da
praza: con servizo de comedor 91€; sen servizo de comedor 66€.
e) Rendas comprendidas entre o 100 e inferiores ao 125 por cento do IPREM. Prezo da
praza: con servizo de comedor 141€; sen servizo de comedor 106 €.
f) Rendas comprendidas entre o 125 e inferiores ao 150 por cento do IPREM. Prezo da
praza: con servizo de comedor 176€; sen servizo de comedor 126 €.
g) Rendas comprendidas entre o 150 e inferiores ao 200 por cento do IPREM. Prezo da
praza: con servizo de comedor 199€; sen servizo de comedor 139 €.
h) Rendas superiores ao 200 por cento do IPREM. Prezo da praza: con servizo de comedor
230€; sen servizo de comedor 160€.
2. Prezo dos servizos complementarios:
- Servizo de comedor: fíxase un importe de 70 euros mensuais. Para o caso dos/as nenos/as
que non empreguen habitualmente o servizo e que desexen utilizalo algún día con carácter
suelto aboarán a contía de 4 euros por día. O prezo de comedor por días soltos non estará
suxeito a ninguna redución.
- Horario ampliado: o prezo mensual de cada hora solta en que se incremente o horario normal
será de 20 euros. O prezo da hora extraordinaria non estará suxeito a ninguna redución.
- Servizo de merenda: fíxase en 1 euro por día.
3. Descontos:
A) Segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o prezo que resulte de aplicar o
disposto no punto anterior, aplicaranse os seguintes descontos que non son acumulables
entre si:
a) Nenos/as pertencentes a familias numerosas, desconto dun 20 por cento.
b) Nenos/as pertencentes a familias monoparentais, desconto dun 20 por cento.
c) Cando asistan ao mesmo centro varios irmáns, o segundo e sucesivos terán un desconto
dun 20 por cento.
Entenderase por familia numerosa aquela que reúna as condicións que determina a Lei
40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas.
Para a aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no momento
de presentación da solicitude de praza na escola infantil 0-3, que deberán ser previamente
xustificadas documentalmente de non coincidir coas circunstancias na data da devindicación
da declaración do IRPF.
B) Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fóra de prazo, traslado de residencia, etc.),
o/a neno/a ingrese no centro con posterioridade ao día 15 do mes, a cota que corresponda
pagar polo dito mes terá un desconto do 50 por cento.
Contías máximas aplicables a centros de atención á primeira infancia.RENTA PER CAPITA
MENSUAL
Inferior ao 30% do IPREM
Entre o 30% do IPREM e
inferiores ao 50% do
IPREM
Entre o 50% do IPREM e

COSTE
MENSUAL
exento
exento

FAMILIA
NUMEROSA
exento
exento

FAMILIA
MONOPARENTAL
exento
exento

ALGÚN
IRMÁN
exento
exento

MEDIA
XORNADA
exento
exento

33,00

26,40

26,40

26,40

16,50

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925
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inferiores ao 75% do
IPREM
Entre o 75% do IPREM e
inferiores ao 100% do
IPREM
Entre o 100% do IPREM
e inferiores ao 125% do
IPREM
Entre o 125% do IPREM
e inferiores ao 150% do
IPREM
Entre o 150% do IPREM
e o 200% do IPREM
Superiores ao 200% so
IPREM

66,00

52,80

52,80

52,80

33,00

106

84,80

84,80

84,80

53,00

126,00

100,80

100,80

100,80

63,00

139,00

111,20

111,20

111,20

69,50

160,00

128,00

128,00

128,00

80,00

ANEXO 2.- Baremo de aplicación ás solicitudas de admisión nas Escolas Infantís
Municipais do Concello de Ames.
1º.- Situación socio- familiar.
1.1.- Por cada membro da unidade familiar: 2 ptos.
1.2.- Por cada persoa que, non formando parte da unidade familiar, estea a cargo desta: 1
ptos.
1.3.- No caso de que a/o neno/a para o que se solicita praza nacese nun parto múltiple: 1
ptos.
1.4.- Por cada membro da unidade familiar, afectado por minusvalidez física, psíquica ou
sensorial, enfermidade que requira internamento periódico, alcoholismo ou drogodependencia:
2 ptos.
1.5.- Pola condición de familia monoparental: 3 ptos.
1.6.- Pola ausencia do fogar familiar de ambosos dous membros parenterais: 6 ptos.
1.7.-Por irmán/á-áns/ás con praza renovada no centro: 3 ptos.
1.8.- Pola condición de familia numerosa: 3 ptos.
1.9.- Calquera circunstancia familiar grave debidamente acreditada: 3 ptos.
2º.- Situación laboral e familiar
2.1.- Situación laboral de ocupación:
-Pai: 4 ptos.
-Nai: 4 ptos.
2.2.- Situación laboral de desemprego:
-Pai: 2 ptos.
-Nai: 2 ptos.
*No caso de familias monoparentais, adxudicaráselles a puntuación do epígrafe
correspondente multiplicada por dous.
3º.- Situación económica
RPC mensual da unidade familiar, referida ao indicador público de renda de efectos múltiples
(IPREM) vixente:
- Inferior ao 25% do IPREM: +4 ptos.
-

Entre 25% e o 50% do IPREM: + 3 ptos.

-

Entre 50% e o 75% do IPREM: + 2 ptos.

-

Entre 75% e o 100% do IPREM: + 1 ptos.
Entre 100% e o 125% do IPREM: - 1 ptos.

-

Entre 125% e o 150% do IPREM: - 2 ptos.
Entre 150% e o 200% do IPREM: - 3 ptos.

-

Igual ou superior ao 200% do IPREM: -4 ptos.
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En caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á renda per cápita máis baixa.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia, durante trinta
días, para que os interesados podan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das bases do réxime local.
Punto vixésimo oitavo.- Aprobación inicial da modificación da Ordenanza
reguladora do prezo público pola prestación do servizo de talado e roza nas
franxas de seguridade definidas no Plan para a protección do espazo rural e dos
asentamentos de poboación no Concello de Ames.
[.....................................................................................................................................]
Prodúcese en primeiro lugar a votación do voto particular do grupo municipal
socialista de que en relación ao prezo público pola prestación do servizo de talado e
roza nas franxas de seguridade definidas no Plan para a protección do espazo rural e
dos asentamentos de poboación no Concello de Ames non se aumente o IPC.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco membros presentes do grupo municipal socialista e dos/as
concelleiros/as non adscritos Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco membros do grupo
municipal popular e a abstención dos/as seis concelleiros/as non adscritos Ramón
García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso
Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira.
A continuación, sométese a votación o voto particular presentado por Xosé Anxo
Doval Rey, que consiste, no caso da presente ordenanza:
1º.- En non incrementar no prezo público pola prestación do servizo de talado e roza
nas franxas de seguridade definidas no Plan para a protección do espazo rural e dos
asentamentos de poboación no Concello de Ames para o ano 2014 o IPC.
2º.- Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos
cidadáns cada ano para os servizos educativos complementarios.
Sometido a votación, este voto particular resulta aprobado por maioría simple, cos
votos a favor dos cinco concelleiros/as presentes do grupo municipal socialista, dos
concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mayo Redondo, o voto en contra dos cinco representantes do
grupo municipal popular e a abstención dos restantes membros da Corporación
municipal.
A continuación, sométese a votación a proposta de aprobación inicial da modificación
da Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do servizo de talado e
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)
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roza nas franxas de seguridade definidas no Plan para a protección do espazo rural e
dos asentamentos de poboación no Concello de Ames unha vez incorporados os
votos particulares presentados polo grupo municipal socialista e polo concelleiro
Anxo Doval Rey.
O Pleno da Corporación, por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista, dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e o voto en
contra dos cinco membros do grupo municipal popular, adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da Ordenanza reguladora do
prezo público pola prestación do servizo de talado e roza nas franxas de seguridade
definidas no Plan para a protección do espazo rural e dos asentamentos de
poboación no Concello de Ames, así como o texto íntegro modificado desta, que
queda coa a seguinte redacción:
“ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE

TALADO E ROZA NAS FRANXAS DE SEGURIDADE DEFINIDAS NO PLAN PARA A
PROTECCIÓN DO ESPAZO RURAL E DOS ASENTAMENTOS DE POBOACIÓN NO
CONCELLO DE AMES
Artigo 1º.- Obxecto do Prezo Público.
Constitúe o obxecto do presente prezo público a utilización dos servizo de talado de
eucaliptos, pinos e acacias e/ou desbroce nas faixas de seguridade de toda biomasa arbustiva
e sub-arbustiva nos supostos definidos no “Plan para a protección do espazo rural e dos
asentamentos de poboación no Concello de Ames”
Este servizo incluirá a destrución in situ, por triturado, da biomasa, así como o desembosque
da madeira talada.
A madeira talada pertencerá aos propietarios dos terreos.
Artigo 2º.- Obrigados ó pago.
Estarán obrigados ó pago do prezo público aquelas persoas que soliciten e se beneficien dos
servizos antes indicados, entendendo por tales os propietarios dos terreos sobre as que en
cada caso se actuara.
Artigo 3º.- Normas de xestión e ingreso.
O abono dos prezos que se establecen farase unha vez que o servizo sexa prestado, previa
liquidación practicada polo Concello de Ames, en función da superficie sobre a que en cada
caso se tivera actuado.
Artigo 4º.- Contía.
A contía do prezo revestirá os seguintes importes máximos:
€/Ha.

€/m2

Tala e
roza

2.255,15

0,2256

Roza

1.753,75

0,1754

Estes prezos, que inclúen o IVE correspondente, poderán verse rebaixados en función das
tarifas que acorde o concello co medio propio TRAGSA, ou co empresario co que se concerte
a realización dos traballos de tala e roza.
Artigo 5º.- Bonificacións.
Aqueles propietarios que asinen con concello convenio de tala, roza e repoboación en
aplicación do plan para a protección do espazo rural e dos asentamentos de poboación no
concello de Ames, gozarán das seguintes bonificacións:
• Aqueles propietarios que se acollan á modalidade I de convenio (repoboación da franxa de
seguridade a efectuar polo concello), gozarán dunha bonificación do 20 % no importe do
prezo público.
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• Aqueles propietarios que se acollan á modalidade II de convenio (repoboación da franxa de
seguridade a efectuar polo propietario), gozarán dunha bonificación do 40 % no importe do
prezo público.
Establecer como umbral de exención o definido para a situación económica dos cidadáns
cada ano para os servizos educativos complementarios.
Artigo 6º.- Entrada en vigor.
A presente Ordenanza entrará en vigor unha vez que se publique o seu texto íntegro no Boletín
Oficial da Provincia, e transcurra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/85, do 2 de abril,
Reguladora das bases de réxime local.”

Segundo.- Expoñer ao público o presente acordo de aprobación provisional no
taboleiro de Editos da Corporación e no Boletín Oficial da Provincia, durante trinta
días, para que os interesados podan examinar o expediente e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
De non formularse reclamacións entenderase definitivamente aprobado o acordo, ata
entón provisional, sen necesidade dun novo acordo plenario.
Terceiro.- O acordo definitivo desta modificación ou o provisional elevado
automaticamente a tal categoría se non se presentan alegacións e o texto íntegro da
Ordenanza, deberán publicarse no B.O.P., sen que entre en vigor ata que se leve a
cabo dita publicación e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das bases do réxime local.
C) PARA CONTROL DO GOBERNO:
Mocións.Antes de iniciar as deliberacións das mocións incluídas na orde do día, o concelleiro
Bernardo Moar Míguez anuncia que traen unha moción de urxencia que é unha
declaración institucional, que foi repartida previamente entre todos os membros da
Corporación e o concelleiro Ramón G. Argibay anuncia que tamén trae unha moción
de urxencia, acercándolle o seu texto á mesa presidencial.
Ambas mocións de urxencia serán tratadas con posterioridade ás incluídas na orde
do día.
Punto vixésimo noveno.- Moción presentada polos concelleiros Pilar Candocia
Pita, Olalla Alvite del Río, Susana Mayo Redondo e Xosé Anxo Doval Rey, sobre o
copago farmacéutico, con núm. R.E. 14.897, de 21 de outubro.
O alcalde cede a palabra a dona Pilar Candocia Pita, unha das propoñentes desta
moción, que di: Despois desta sesión de adormecemento, alcalde espero que
aprenda a lección de que hai que negociar antes para non ter ese esperpento de
pleno; se tivese negociado antes tería un resultado seguro que mellor que o que
tivemos e sobre todo os alumnos de Políticas aquí presentes na sala terían un
exemplo dunha política mellor. Non sei se o debate destas dúas mocións de copago
sanitario o podemos xuntar, aínda que a votación hai que facela por separado. O
grupo municipal socialista presenta unha e nos outra no mesmo sentido, o único
cambio que hai, que os dous aceptamos agora ademais, pero nos explicou a
secretaria que había que aprobar as dúas, a diferencia fundamental que hai é que nos
propomos que o Concello de Ames se faga cargo do custo dos servizos, no outro
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caso é instar ás autoridades pertinentes que retiren esa medida. Xa todos coñecemos
o que supón o copago farmacéutico, como sempre é darlle ao sector social que mais
problemas ten, porque sempre vai a haber quen poda pagar e quen non poda pagar, e
está clarísimo que vai sempre en contra dos sectores mais desprotexidos e que teñen
mais problemas nesta sociedade e cada vez son mais as persoas que teñen
problemas. É unha coitelada directa para empezar a acabar co sistema sanitario
público e nos dicimos alto e claro que entendemos que o sistema sanitario público
ten que ser universal. A educación e a sanidade teñen que ser universais,
independentemente da renda que teña cada quen, teñen que ser servizos universais,
se despois alguén quere ir á privada e pode é problema seu, pero ten que estar
garantido polo Estado que estes servizos sexan universais e por iso defendemos que
o Concello de Ames, aínda que xa sabemos que non é unha competencia municipal,
e é desgraciado que se teña que facer cargo un concello diso, tamén é certo que
sempre cacarexamos que somos a administración mais próxima ao cidadán e
sabemos mellor que ninguén o que supón esta dura medida dos gobernos do Partido
Popular á nosa poboación, á nosa xente, a nós mesmos, que nos pode pasar mañá. E
porque ademais detrás disto van a vir outros recortes, outras medidas, van a vir
outros copagos, chámese o céntimo da gasolina ou o que sexa, ata ao final acabar
aniquilando a sanidade pública que é o que se busca para protexer aos mesmos, para
que sempre os mesmos sectores sexan os que ao final saian beneficiados de todos
eses recortes, que xa sabemos quen son, por suposto os que se dedican a iso na
privada. A nosa proposta é así de clara e ademais temos unha estimación feita, non
dos custos que suporía para o Concello, porque nos a iso non temos acceso; nos
fixemos unha estimación aproximada falando co persoal sanitario da farmacia do
hospital, que son os medicamentos que están afectados neste Decreto, que son os
que se subministran a través de farmacia hospitalaria, dos que estou falando eu e
teñen un custo aproximado para o paciente (unha media, porque haberaos que
paguen mais e outros que paguen menos) duns 50 euros ao mes por paciente. Ese
custo nos pon en 600 euros ao ano por paciente e tamén hai unha estimación da
porcentaxe aproximada de poboación que estaría afectada, que a fan as asociacións.
As cantidades non son nada que non poda ser asumible e ademais nós o que
pedimos tamén é que o goberno, que ten as canles precisas para poder pedir eses
datos fehacientes para saber exactamente cantos pacientes tivemos nun ano e poder
botar as contas mais exactas, que pida eses datos a efectos de poder poñer a partida
orzamentaria precisa para atender a demanda que estamos facendo. Non se trata de
facer demagoxia, de pedir algo que non poda ser, trátase de poñernos na pel de
todos os veciños e veciñas que sabemos que teñen moitas dificultades para poder
pagar iso, e non so a xente que está en situación de emerxencia social porque iso non
resolvería nada, nos defendemos que a sanidade ten que ser universal e que polo
tanto é algo do que se ten que facer cargo a administración. Desgraciadamente xa
que a administración autonómica non fai caso, desde logo xa na primeira parte da
moción e tamén na moción do grupo municipal socialista xa se pide que se retire,
pero de todos modos aínda así se iso non fose así, nos pedimos que o Concello,
aínda que non lle corresponde pero como se fixo cargo de moitos mais servizos que
non lle correspondía porque a administración autonómica non o pretendía, como
comedores escolares e outras moitas cousas, que se faga agora cargo tamén diso,
porque iso vai en ben da nosa cidadanía e por tanto tamén do Concello e en xeral da
cidadanía do país, non so da nosa. Xa hai moitos concellos que están asumindo este
gasto e esperemos que entre todos iso sirva para facerlle ver e para repensar á
administración autonómica esta medida.
Intervén co permiso da presidencia Ramón García Argibay para dicir: Nos
presentamos unha moción por este tema tamén, o que pasa é que non foi incluída na
orde do día. Parece ser que, segundo un escrito firmado polo señor alcalde o 21 de
outubro de 2013, que di que as mocións presentadas en datas 8 e 14 de outubro de
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2013 número de rexistro de entrada 14.379, 14.380 e 14.587, sobre os vehículos da
Policía Local, a depuradora de Sisalde e o copagamento de fármacos e dispensa
hospitalaria das persoas que están a tratamento de cancro, respectivamente, á que lle
daban os tratamentos de moción, infórmalle do seguinte: segundo informa o
departamento de Secretaría Xeral, e polo tanto me gustaría que se me dera copia
dese informe, formalmente que conste en acta que pedimos copia dese informe
porque non a temos.
Intervén a secretaria para preguntar: ¿Esta é a explicación de porqué un dos escritos
son rogos e non mocións?
Continúa o señor Argibay dicindo: Si, no escrito firmado polo alcalde pon “segundo
informa o departamento de Secretaría Xeral”
Intervén o alcalde para dicir: Acábanse de presentar tres mocións por vía de urxencia,
e lle consulto verbalmente á señora secretaria porque ese informe non ten porqué ser
por escrito.
Interrompe o señor Argibay para dicir: Que conste isto en acta, expresamente.
Continúa o alcalde dicindo: Que conste, sen ningún problema. Se consulta a
Secretaría por se surxen algunhas dúbidas e se entende que todas aquelas propostas
que se fan ao goberno se entenden como rogos e aquelas que se fan a outros
órganos se poden establecer como mocións. ¿É así señora secretaria?
Contesta a secretaria dicindo: O que tiñan presentado vostedes, non me lembro
concretamente, pero creo que algún deles tiña nalgún punto a consideración de rogo
e non de moción.
Continúa o alcalde dicindo: É mais, agora na análise destas mocións, despois o
explicaremos, algunhas que son rogos e outras que son mocións, pero despois cando
toque.
Toma a palabra Ramón García Argibay para dicir: Nos, estando parcialmente de
acordo coa moción de Ames Novo, entón facemos unha emenda “in voce” a esta
moción, que exactamente diría así: Convocar a Comisión de sanidade, servizos
sociais, familia, dependencia, maiores, igualdade e mocidade no prazo máximo de
dez días para estudar a posibilidade de que o Concello asuma total ou parcialmente o
pagamento dos afectados con menor renda. As funcións da Comisión poderían ser
entre outras: recoller toda a información necesaria para saber se as persoas afectadas
por esta resolución, na recollida de datos estarán reflectidos como mínimo a situación
familiar de cada persoa afectada e, de ser posible, o seu nivel de renda, sempre e
cando sexan de forma voluntaria, loxicamente. Unha vez analizados os datos e
sempre dentro da Comisión de sanidade, servizos sociais, familia, dependencia,
maiores, igualdade e mocidade, valorar a posibilidade de que o Concello asuma total
ou parcialmente o copagamento dos afectos con menor renda per cápita, a través
dun sistema por tramos similar ao que se acordou para o servizo de comedores
escolares. Esa é a emenda “in voce” que propoñemos.
O señor alcalde intervén para dicir: Antes de cualificar esa emenda, cédolle a palabra
á secretaria para que nos diga se iso pode formar parte dunha moción ou non.
Intervén a secretaria para dicir: A proposta de acordo de convocar a Comisión de
sanidade é un rogo.
Intervén Ramón G. Argibay para dicir: Imos a ver, por iso quero que conste en acta
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porque aquí hai un lío tremendo. Nos temos presentada no seu momento unha
moción onde se pedía a constitución dunha comisión polo tema da auga e
aprobouse. Polo tanto eu non entendo cales son os criterios e estou desexando que
alguén me explique cales son. Por exemplo, nos temos aquí unha moción presentada
neste Concello no seu momento, o 14 de xaneiro de 2011, onde se instaba ao
goberno e se aceptou como moción, pero como estas hai moitísimas mais. Vou á
páxina web oficial do Concello de Ames, o 25 de outubro de 2007 e di: en canto ás
mocións serán sete as que se debatan, catro delas foron presentadas polo grupo
municipal do PP, todas elas xiran arredor do tema do aumento da seguridade viaria, o
grupo municipal do PP solicitou unha mellora da seguridade da Escola infantil da
Travesía do Porto, na CP-0205 Bertamiráns – Osebe na zona de Firmistáns, e instan
tamén ao goberno a executar o plan de sinalización do Concello de Ames, á creación
de beirarrúas e á mellora da iluminación na estrada entre Milladoiro e Ventín. Estas
mocións foron aceptadas, a secretaria segue sendo a mesma, o alcalde non,
evidentemente, os procedementos seguen sendo os mesmos e eu non entendo e
dígoo con toda a sinceridade e sen afán de ningún tipo de cuestión, non entendo cal
é o criterio para aceptar esas mocións ou non. Moción para a construción de
beirarrúas no tramo da pista que une a rotonda de Biduído e o colexio Alca, tamén
presentada no seu momento aquí e non vexo a diferencia que hai entre unha e as
outras, de verdade que non as vexo, entón se alguén me explica, por escrito ou de
forma razoable cales son as diferenzas para saber nós a onde aternos á hora de
presentar mocións, porque eu vexo que outros concellos, xa que falamos de
concellos limítrofes moitas veces, que se propoñen obras e iniciativas aos gobernos
municipais e se aceptan como mocións. Eu vexo mais que é unha vontade política
mais que técnica, entón se hai unha cuestión técnica por favor que se nos faga
chegar para saber a que nos temos que ater á hora de presentar as mocións.
Intervén co permiso da presidencia a secretaria para dicir: Efectivamente, durante un
tempo neste Concello, eu estaba aquí, se trataban como mocións cuestións que
realmente eran un rogo. Chegado un determinado momento, se decide configurar
como rogo o que é rogo e moción o que é moción, a lexislación o pon claramente.
Interrompe Ramón G. Argibay para dicir: ¿Quen o decide? Non o pon claramente, eu
non o encontro, de verdade que eu busquei en todos os sitios e non atopei, fun ao
Concello de Santiago, ao de Teo, a moitos concellos, no Concello de Ourense na
páxina web, a moitos concellos e o concepto de moción é exactamente o mesmo que
estamos utilizando nos aquí, e aquí neste Concello esas mocións tiveron validez e de
repente hai un cambio de rumbo e eu non sei cal é e por escrito non figura en ningún
lado, e polo tanto eu non o entendo.
Intervén a secretaria para dicir: O ten vostede claramente no artigo 27 do ROF.
Interrompe Ramón G. Argibay para dicir: ¿Vostede que está dicindo, que durante un
tempo se estivo incumprindo a lexislación neste Concello?
Contesta a secretaria dicindo: Estívose probablemente configurando como moción
cuestións que realmente eran rogos.
Intervén Ramón G. Argibay para preguntar: ¿E no resto dos concellos de Galicia
tamén? Contesta a secretaria: Non teño nin idea.
Intervén novamente Ramón G. Argibay para dicir: Quen ten a capacidade de dicir se
é moción ou rogo é o alcalde, é o que ten a varita máxica para dicir esta si, esta non.
Evidentemente a nós, todas as que presentamos nos din que non por sistema, nos
vetan, nos censuran, é unha cuestión política señora secretaria, non é unha cuestión
técnica.
Intervén a secretaria para dicir: A min se me preguntan, eu téñolle que dicir que é un
rogo.
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Intervén Ramón G. Argibay para dicir: O que está claro é que a vostede cando lle
preguntaban antes non dicía nada e se tramitaba como moción porque era unha
decisión política, insisto, non o digo por vostede. A min gustaríame saber cal é a
cuestión, ter unha explicación, para min é claramente unha decisión política.
Toma a palabra o alcalde para dicir: Na moción que presentan dona Pilar, don Anxo,
dona Olalla e dona Susana poderíase incluír o punto núm. 2 onde se di “instar á Xunta
de Galicia” e “instar ao Goberno de España”.
Toma a palabra Pilar Candocia Pita para dicir: Iso xa está incluído. Na nosa moción
podedes presentalo como emenda ou como voto particular e se vota aparte, pero
para nos ten que ser universal, non so para as rendas mais baixas. En todo caso, para
que se poda votar non temos ningún problema en que presentedes a emenda e se
vote, pero nos non imos a apoiar iso porque entendemos que ten que ser universal e
xa sabemos ademais tamén, e non sei se era moi exacto o que nos tiñamos na
emenda, porque se refería a enfermos crónicos e nos queriamos poñer enfermos
afectados polo decreto, porque hai enfermos crónicos que non están afectados por
ese decreto. Fago a emenda “in voce” para que conste que nos referimos aos
enfermos afectados polo decreto, porque hai crónicos non afectados polo decreto.
Intervén a secretaria para dicir: Onde pon “con enfermidades crónicas” sería
“enfermos afectados polo decreto”. Teñen que votalo despois.
Intervén o alcalde para dicir: Imos entón con esa engádega da moción presentada
por dona Pilar, don Anxo, dona Olalla e dona Susana.
Co permiso da presidencia intervén Isabel González Cancela para dicir: Boas noites
a todas e a todos. Eu creo que no fondo todos estamos de acordo, é un dereito mais
destes que nos veñen quitando nos últimos tempos, chegará un momento en que non
nos podan quitar mais porque xa morremos. Agora cando a xente vaia ao médico,
antes de preocuparse se a enfermidade é grave ou non, terase preocupar de se pode
pagar os medicamentos ou non, e ante iso moitos xa non irán nin ao médico e outros
non quererán nin que lles receten eses medicamentos. Sobre todo cando estamos
falando de cantidades que para a Xunta de Galicia estamos falando de 300.000 euros
o que lle supón de aforro, é dicir, non ten palabras. Sen embargo, ¿que lle pode
supoñer a unha persoa ao mes? Estamos falando de 40 euros mensuais, por unha
hepatite C por exemplo. Estamos falando de temas moi serios e eu estou de acordo
en que ao final non nos toca, non é unha competencia que sexa municipal, pero como
xa viñemos adquirindo outras moitas que non eran municipais e seguramente non
será a última, isto abrirá a porta e detrás desta virá outra e outra. Eu non sei canto vai
a afectar a Ames economicamente pero estiven falando cunha compañeira dun
concello que ten sobre 20.000 habitantes mais ou menos que me dicía que o cálculo
que eles fixeron suporía pagar a ese concello sobre 700 euros ao ano. É dicir,
estamos falando dunha miseria. Eu pido que miremos, que teñamos en conta que non
estamos falando de facer unha obra nin de arranxar un bache, estamos falando de
persoas, de salvar vidas, eu pido que entre todos, aínda que non nos toque, pero
como administración, que despois sempre dicimos por aí que é a mais cercana, a
onde veñen todos os veciños, pois digo que aínda que non nos toque como dicíamos,
que si esteamos cos nosos veciños e os axudemos, por iso pedimos aparte dos
puntos que nos presentamos na nosa moción, tamén asumimos o punto que
presentaban os compañeiros de Ames Novo.
O alcalde cede á palabra á concelleira Mª Eugenia Martín Vicente, que di: Yo no
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entiendo muy bien el momento de presentar esta moción, porque estamos hablando
de un Real Decreto Ley que se aprobó el 20 de abril de 2012 y estamos en octubre de
2013, parece que está un poco pasado en el tiempo. Aquí estamos hablando de instar
a la Xunta, la competencia de la prescripción sanitaria no es de las comunidades
autónomas, ninguna tiene transferida esa competencia, es exclusiva del Estado. Es
una normativa de obligado cumplimiento porque es del Estado y como bien ha dicho
el presidente Feijoo la Xunta de Galicia cumple las leyes, lo que no quiere decir que el
Ayuntamiento de Ames va a pagarle los medicamentos a todo aquel que le haga falta
como ha venido haciendo hasta ahora.
O alcalde abre unha segunda quenda de intervencións, comezando Pilar Candocia
Pita, que di: Estou estupefacta. Primeiro, o Concello de Ames non lle pagou a todo o
mundo os medicamentos ata agora que eu saiba, que de fe o interventor porque
senón eu alucino por colores. En segundo lugar, lle pagaría a través de emerxencia
social...
Co permiso da presidencia intervén Mª Eugenia Martín Vicente para facer a seguinte
puntualización: A todo el que le ha hecho falta, evidentemente.
Continúa a súa intervención Pilar Candocia Pita dicindo: Ao que lle fai falta e ao que
non lle fai falta se medirá en función de quen ten dereito e quen non ten dereito e ao
mellor a min me fai falta, pero se xa non entro na norma non podo solicitalo, a ver se
nos entendemos. Se a norma é que se tes mais de 400, 500, 600 euros ao ano, imos
poñer un que está debaixo dunha ponte, non poden solicitalo, eu se teño 700 xa non
o solicito, é así de simple. Non é a quen lle fai falta, o que eu quero dicir é que a quen
lle fai falta non se define así, a quen lle fai falta se define dicindo a quen se lle da
porque se eu non teño dereito a solicitalo ti non sabes se a min me fai falta ou non.
Ademais diso, emerxencia social entra en casos moi determinados, que son
situacións dramáticas pero hai outras moitas situacións moi graves que non entran
nesa denominación de emerxencia social e sabémolo todos e todas. Podemos mirar
para outro lado e non querer velo, pero sabemos todos e todas que é así. E insisto, é
ademais unha cuestión filosófica de que se defende da filosofía política que hai
debaixo de cada proxecto e nos o que defendemos con uñas e dentes é que a
sanidade e a educación teñen que ser universais e polo tanto, que é no que non
concordamos cos compañeiros de Pacto x Ames, non depende de rendas. Xa
sabemos que a quimio e a medicación que está prestada na instalación hospitalaria, e
a medicación que che poñen alí, non entra nese decreto, a que entra é aquela que
che prescriben para levar para a casa, pero que non se compra nas oficinas de
farmacia senón que hai que collela na farmacia do hospital. O Real decreto de copago
de dispensación hospitalaria, concelleira, aprobouse hai dúas semanas, polo tanto
non nos volvemos locos agora todos que este tema non saíu antes na prensa, non é
Real decreto, é Resolución, pode haber moitas cousas aprobadas que se non están
en vigor pobres de nos se nos manifestamos por todo, xa temos de abondo polo que
manifestarnos. Ese é o motivo polo que se fai agora. En todo caso o problema non é
se nos o facemos a destempo, se o facemos a destempo será porque somos tontos,
pero aínda así o problema é se hai poboación afectada ou non e se é merecente dese
trato, iso é do que se trata. E a Xunta de Galicia, igual que se lle propón agora ao
Concello de Ames, pode decidir que asume ese custo e non incumpre a lei por asumir
ela iso. Así que se o señor Feijoo está tan preocupado solo pola lei, que se preocupe
tamén pola súa cidadanía e xa que non queren levar a contraria ao seu partido e que
pon iso, non é un problema de cumprimento da lei, é poñer o partido por diante dos
dereitos dos cidadáns, que é o que fixo Feijoo e o que están facendo vostedes. Polo
tanto, a nosa proposta segue en vigor, con esa emenda que xa quedaría gravada e
anunciar que o noso voto é favorable á moción do grupo municipal socialista porque
complementa a nosa, tiñamos intención de facer unha xuntos pero era mais
complicado.
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Intervén Ramón García Argibay para dicir: Gustaríame facer unha intervención no
sentido de que evidentemente as mocións que presentan tanto un grupo como o
outro me parecen perfectas e paréceme que evidentemente se poden aprobar, pero
estamos nunha situación agora mesmo na que se está cortando a facultade de
decisión dun Pleno. Quero dicir con isto que queda toda a decisión nunha mera
declaración de intencións, é dicir, o que imos a falar aquí nestas mocións que está
moi ben, que é loable e que é perfecto e que estamos a favor e que podemos darlle
todos os cualificativos favorables que consideremos, carece de algo moi importante
que é ¿que lle imos dicir aos veciños? Estupendo, mira que boiños somos que
aprobamos esta moción, unha declaración de intencións fantástica, que estamos
todos de acordo e que non hai problema ningún, pero ¿cal é o resultado desa
moción? Ningún, non ten resultados efectivos, porque aínda que se aprobe esta
moción o Concello vai a seguir sen facer nada mais que unha mera declaración de
intencións, nin mais nin menos, non ten na parte resolutiva algo que obrigue ao
Concello a dicir: vamos a ver, vou acometer unha acción moi importante neste
Concello. Primeiro: saber cantas persoas que viven en Ames, cunha antigüidade de
censo “x” que habería que decidir nesa Comisión teñen ese problema. Segundo:
cantas desas persoas necesitan esa asistencia de verdade, por iso esa diferencia
entre vostedes e nós, nós consideramos que a universal é totalmente desigualatoria,
porque Botín pode pagar perfectamente ese tratamento e outros mais, unha persoa
que gana 100.000 euros ao ano pode pagar ese tratamento perfectamente; unha
persoa que gana 10.000 euros ao ano non pode, sobre todo se ten fillos, unha
hipoteca ou un aluguer, etc. De aí a diferencia entre vostedes e nós, nós non
practicamos o “café para todos”, porque o que poida pagar o café teno que pagar
nalgúns casos, por exemplo na situación económica que estamos agora mesmo hai
que axudar a quen se debe, por exemplo no caso dos comedores, estase axudando a
quen se debe e chegamos a un acordo, iso non é “café para todos”. A sanidade é un
dereito igual que a educación. Polo tanto, o que hai que ter moi claro e hai que
cambiar o chip dunha vez é que hai xente que si pode pagar certas cuestións, o que
hai que intentar conseguir é que a xente que de verdade non poda pagar eses
medicamentos teña acceso a eles e ao mellor un non pode pagalos, pero hai que
darlle opcións e con esta opción queda todo nunha declaración de intencións, aparte
de que como a lexislación é interpretable e noutros concellos esta moción iría adiante
se a maioría o considerara, pero neste Concello xa non da opción a iso. O alcalde,
que ten a decisión política de decidir si ou non, non da esa opción, está coartando
esa posibilidade, polo tanto me parece un tema soberanamente grave. Polo tanto,
como a lexislación é interpretable, de feito que nuns concellos si e noutros non, e
neste incluso hai un tempo si e agora non, ou de vez en cando si e de vez en cando
non, aquí algunha que presentamos que podía ser considerada como rogo e foi como
moción, polo tanto esa cuestión non está absolutamente nada clara. En segundo
lugar, nós imos a votar a favor desa moción como non podería ser doutra maneira
pero queremos que quede claramente expresado que ese non é o xeito mais
adecuado porque non é efectivo. É como se eu mañá lle digo que vou a axudar a
unha persoa e queda soamente escrito que teño intención de instar a un goberno que
evidentemente saca unha lexislación para non dar marcha atrás, loxicamente porque
o fan todos, ou unha Consellería ou a Xunta de Galicia e que tampouco vai a facelo,
entón iso non ten ningún tipo de efectividade. Se convocar esa comisión se aproba
nunha moción é de obrigado cumprimento, tense que reunir. Unha cousa é que se
aprobe o que se intente aprobar e outra cousa é que se aprobe algo que teña
efectividade, que se pode contabilizar, que vai a afectar de verdade á persoas, non a
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números, non a intencións, o que imos aprobar aquí simplemente se aproban
intencións, nada mais, por desgracia é así, como moitas outras, mentres que do outro
xeito non, porque habería un traballo serio dunha comisión que estudaría a quen de
verdade lle pode afectar ou non e se chegaría a algún tipo de acordo e se a
posibilidade é efectiva de que o Concello, por iso falamos de posibilidade, poda
chegar a asumir certos custes, pois ese acordo se podería tomar perfectísimamente,
é unha cuestión de vontade política. É mais, se nós facemos ese rogo despois e lle
rogamos ao alcalde que constitúa esa comisión para facer exactamente o mesmo que
di a moción, ten exactamente o mesmo sentido se hai vontade política polo alcalde,
que quede claro, non se escude como fai sempre detrás dos técnicos, os técnicos fan
o seu traballo de forma impecable e vostede non. Esa é a gran diferencia. Polo tanto,
nos evidentemente non estamos a favor do “café para todos”, non ten que ser
universal porque non hai maior desigualdade que igualar a todos polo mesmo raso e
aparte iso poñería ao sistema nunha situación mais complicada da que está. Sen
embargo, levar a iniciativa por niveis de renda per cápita e por niveis de necesidade
efectiva e demostrable iso si é verdadeira xustiza social que é ao que hai que atender,
falando dende o meu punto de vista. Imos votar a favor desta moción pero que quede
claro que non deixa de ser mais que unha verdadeira declaración de intencións e por
suposto, aínda que non é competencia do Concello, como moitas outras que os
concellos asumen, este Concello podería asumir esa competencia perfectísimamente
igual que asume outras que non lle competen, polo tanto non utilicemos a demagoxia
de que é unha lei e non sei que e non sei canto, se se pode facer e hai intención
política de que se faga, adiante. E se non hai intención política de que non se faga, alá
cada un cos seus actos, cada un é dono das súas verbas.
Toma a palabra Isabel González Cancela para dicir: Soamente dicir que na
emerxencia social seguramente que mais do 50% das persoas ás que lles afecta o
dos medicamentos van a quedar fora, se soamente nos metemos na emerxencia
social. A emerxencia social é para aqueles casos en que non tes nada, claro que che
pagan ata as aspirinas, claro que si, e iso se ven pagando dende sempre, pero
estamos falando de casos en que non tes nada. E Feijoo puido facer como fixeron
outras comunidades, polo menos patalexar en non quedarse caladiños.
Intervén Eugenia Martín Vicente para dicir: Únicamente decir que los colectivos más
desfavorecidos ya no tienen que pagar ni este medicamento ni absolutamente
ninguno. Quería decir también que hablar es muy fácil, sobre todo hablar sin saber,
porque estamos hablando en la mayor parte de los casos de tratamientos que
cuestan 30.000 o 40.000 euros que son difíciles de soportar por rentas de 100.000 y
por ninguna otra renta, desde luego, pero es muy fácil hablar.
Sometida a votación, a emenda “in voce” presentada por Pilar Candocia Pita,
consistente en substituír “con enfermidades crónicas” por “enfermos afectados polo
decreto”, resulta aprobada por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco
membros presentes do grupo municipal socialista e dos concelleiros/as non
adscritos/as Olalla Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana
Mayo Redondo, Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J.
Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez
Carballeira e a abstención dos cinco membros do grupo municipal popular.
Sometida a votación, a moción presentada polos concelleiros Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Río, Susana Mayo Redondo e Xosé Anxo Doval Rey, sobre o copago
farmacéutico, unha vez incorporada a emenda presentada por Pilar Candocia Pita,
resulta aprobada por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista e dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla
Alvite del Río, Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo,
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e a
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abstención dos cinco membros do grupo municipal popular.
A moción aprobada resulta do seguinte teor literal:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Ministerio de Sanidade, Servizos sociais de Igualdade con data de 10 de setembro
de 2013 adoptou a resolución que modifica as condicións de financiamento de
medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do chamado 'Sistema Nacional
de Saúde', obrigando a que o/a usuario/a faga achegas para pagar tratamentos que
estaba cubertos polo sistema público.
Cada medida tomada polo goberno central, e o asentimento e colaboración do
goberno autonómico galego están a desbaratar un dos logros máis importantes da
construción do estado de benestar: a sanidade pública, gratuíta e universal; atentando
de fronte contra o dereito á saúde recoñecido na Constitución.
A implantación do copago farmacéutico de dispensación hospitalaria, afectando e
penalizando ás persoas enfermas e de menor poder adquisitivo, acabando coa
necesaria solidariedade e equidade do sistema sanitario público. Ademais, con esta
nova imposición non se cumpre co obxectivo que di formular.
Por un lado, trátase de medicamentos que están suxeitos a estritas indicacións en
graves patoloxías e carece de sentido recadatorio -como recoñeceu o propio
presidente da Xunta de Galicia-. Por outro lado, o aforro que din dende o goberno
central suporá esta medida, é escaso. A Sociedade Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH) cifra nun 0,1% a nivel estatal o aforro da factura do gasto de farmacia
hospitalaria. Aínda que supuxera un aforro maior, en ningún caso isto podería
xustificar o recorte de dereitos das persoas afectadas.
No BOE recóllense pouco máis de 50 medicamentos, entre os que se inclúen
fármacos para retrasar a progresión do cancro de mama avanzado como o ‘Afinitor’
ou o Tyverb’, para tratar o cancro de ril avanzado ou estendido a outros órganos como
o ‘Votrient’; ou para o tratamento de tumores cerebrais como o ‘Temodal’. Ademais,
outros tantos fármacos prescritos para a leucemia mieloide crónica, ou tratamento de
tumores e/ou metastásicos, para artrite reumatoide, hepatite C crónica, entre outros.
Varias autonomías xa mostraron a súa negativa a poñer en marcha a orde: Asturias,
Aragón, Comunidade Valenciana e Estremadura uníronse ao País Vasco, CastelaLeón, Canarias e Andalucía anunciando que non implementarían o novo copago. Así
mesmo, xa son varios os concellos galegos que asumirán os custos da dispensación,
como é o caso de Pol, Riotorto, Brión ... e outros que o están a estudar, como os de
Vimianzo, Monforte ou Teo
Así, é necesario e prioritario dende a institución máis próxima á cidadanía, os
concellos, que non permitan que os enfermos crónicos queden desasistidos do
tratamento axeitado por cuestión económica e garantir o pago destes medicamentos.
Recordámoslle ao Pleno da Corporación municipal que “o Municipio, [...], pode
promover toda clase de actividades e prestar cantos servizos públicos contribúan a
satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal” (Art. 25, punto 1 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local).
Por todo isto, proponse ao Pleno da Corporación municipal de Ames a adopción dos
seguintes
ACORDOS
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1. Instar ao Ministerio de Sanidade, Servizos sociais de Igualdade á que retire antes da
súa implantación “Resolución do 10 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de
Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, pola que se
procede a modificar as condicións de financiamento de medicamentos incluídos na
prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde mediante a asignación de
achega do usuario.”
2. Instar ao Goberno da Xunta de Galicia que non aplique o copago dos
medicamentos expedidos nas farmacias hospitalarias, ao igual que outras
comunidades autónomas.
3. No caso de non se paralizar a aplicación de dita resolución o Concello de Ames
dotarase, previas as modificacións orzamentarias que resulten precisas, dun fondo
económico de emerxencia para poder asumir o custe dos medicamentos dos veciños
e veciñas enfermos afectados polo decreto.
4. Dar traslado deste acordo ao goberno central e ao goberno da Xunta de Galicia.
Punto trixésimo.- Moción presentada polo grupo municipal socialista, con núm.
R.E. 14.900, de 21 de outubro de 2013.
Intervén o alcalde para dicir que dado que xa foi debatido este tema no punto
anterior, se procede directamente á votación da moción.
Sometida a votación, a moción presentada polo grupo municipal socialista resulta
aprobada por maioría absoluta, cos votos a favor dos cinco membros presentes do
grupo municipal socialista e dos concelleiros/as non adscritos/as Olalla Alvite del Río,
Pilar Candocia Pita, Xosé Anxo Doval Rey, Susana Mayo Redondo, Ramón García
Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey
López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e a abstención dos cinco
membros do grupo municipal popular.
A moción aprobada resulta do seguinte teor literal:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O primeiro de outubro entrou en vigor en todo o estado a resolución da Dirección
Xeral de Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia,
medida, que Sanidade avanzou meses atrás, e pola que se procede á modificación
das condicións de financiamento dos medicamentos que se dispensan nas farmacias
hospitalarias, e segunda a que os pacientes que consumen os devanditos fármacos
terán que pagar o 10% do seu custo, cun tope de 4,20 euros por envase.
Estes medicamentos normalmente se receitan en tratamentos de cancro, hepatite,
VIH ou artrite, de modo que o paciente está vinculado no tempo ao consumo do
fármaco. Por tal razón estas medicinas non se dispensan nas farmacias, senón que
son os propios hospitais os que as xestionan. Por unha parte, como tratamento cando
o paciente está ingresado e, con posterioridade, para continuar coa toma das
medicación unha vez na casa, xa que requiren un control médico especial.
Son moitas as comunidades autónomas as que rechazaron aplicar este novo copago
polo seu carácter inxusto e prexudicial para as persoas que ademais de sufrir unha
enfermidade grave enfrontaranse a un custo adicional, que en moitas ocasións non
poderán asumir. Sen embargo, a nosa comunidade autónoma si aplicará esta
Resolución a partires do mes de xaneiro aducindo que se deben cumprir os mandatos
de carácter estatal. A pesares de que tanto a Conselleira de Sanidade coma o propio
presidente da Xunta teñen manifestado o escaso aforro que suporá esta medida e que
o impacto nas arcas públicas vai a ser "francamente escasísimo" (declaracións de
Alberto Núñez Feijóo o 1 de outubro do 2013)
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Pero, os Socialistas de Ames consideramos que a medida aprobada polo Goberno
Central e á que se vai a sumar a comunidade autónoma de Galicia carece de todo
sentido xustificativo posto que:
•

Segundo cálculos do sector da farmacia hospitalaria sinalan que en Galicia o
aforro anual será de pouco mais de 300.000 euros. Aforro que en realidade non
pode chegar nin a esa cantidade, tendo en conta que, para proceder con esta
nova metodoloxía hai que facer unha reestruturación no sistema que permita facer
estas novas expedicións farmacéuticas. De modo que de producirse algún aforro
será unha cantidade irrisoria en comparación co dano que se causa nos pacientes
que deixarán de acudir a comprar os medicamentos á farmacia hospitalaria.

•

A pesares de que para á Xunta o aforro será ridículo para os pacientes implica
un gran problema económico. Por exemplo, un enfermo de hepatite C terá que
pagar máis de 40 euros/mensuais (480 euros anuais) por unha medicación
imprescindible para a súa supervivencia (lembremos que o custe máximo deste
copagamento é de 4,20 euros por envase, nin por mes nin por paciente).

•

Tamén di o Goberno que se trataría dunha medida disuasoria, algo que carece
de todo sentido, xa que estes enfermos crónicos non poden deixar de tomar esta
medicación porque lles son necesarios para a súa supervivencia. Posto que dentro
destes fármacos con “repago” atópanse medicamentos para atrasar a progresión
en cancro de mama avanzado como o "Afinitor" ou o "Tyverb"; para tratar o
cancro de ril avanzado ou estendido a outros órganos como o "Votrient"; ou, para
no tratamento de tumores cerebrais como o "Temodal". Ademais doutros tantos
fármacos prescritos para a leucemia mieloide crónica (LMC), o tratamento de
tumores malignos non resecables e/ou metastásicos do estroma gastrointestinal
(GIST), para reprodución asistida, a artrite reumatoide, a dexeneración macular ou
a hepatite C crónica, entre outros. Por tanto, os únicos/as pacientes que deixarán
de ir a compralos será aqueles que non se os poidan permitir debido ao seu custo.

•

Debido ao carácter inhumano desta medida está a recibir un rechazo
xeneralizado da sociedade, e os datos así o manifestan: oito de cada dez españois
considera que esta medida é de todo inxusta e innecesaria. Neste mesmo senso
se manifestan as numerosas asociacións de doentes de España.Mesmo, a
Federación Española de Enfermidades Raras (Feder) e o Comité Español de
Representantes de Persoas con Discapacidade (Cermi) preparan un RECURSO
contra a devandita Resolución (“Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la
Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y
Farmacia, por la que se procede a modificar las condiciones de financiación de
medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud mediante la asignación de aportación del usuario”)

Por todo ilo, e debido á pouca humanidade que mostran os nosos dirixentes, debido a
que eles non están as sufrir esta grave crise na mesma medida que a está a padecer a
cidadanía en xeral, os e as Socialistas de Ames consideramos que temos que axudar
aos nosos veciños e veciñas que ademais de sufrir unha situación persoal moi
complicada se enfrontan agora a dificultades económicas engadidas as xa vividas a
causa da crise económica. Resulta cruel e inhumano que a partires de agora cando un
paciente sexa diagnosticado dunha enfermidade non se pregunte “que gravidade
reviste doutor?” senón “e canto me vai custar esta doenza doutor?”.
En base ao anteriormente disposto, sometemos á consideración do PLENO DO
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CONCELLO DE AMES a aprobación dos seguintes
ACORDOS
1. Que o Pleno do Concello de Ames manifeste a súa disconformidade coa
Resolución da Dirección Xeral de Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de
Saúde e Farmacia.
2. Instar á Xunta de Galicia para que, ao igual que están a facer outras comunidades
autónomas, se opoña a acollerse á Resolución da Dirección Xeral de Carteira Básica
de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia.
3. Instar ao Goberno Central para que retire a Resolución da Dirección Xeral de
Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia.
4. Instar ao Goberno Central para que se habiliten os mecanismos legais que permitan
que os Concellos poidan sufragar o copago.
Punto trixésimo primeiro.- Moción presentada polo grupo municipal popular, con
núm. R.E. 14.926, de 22 de outubro de 2013.
O alcalde cede a palabra a Bernardo Moar Míguez, que da lectura á moción.
Toma a palabra o alcalde para dicir: Hai unha emenda do grupo municipal socialista
que xa foi ditaminada na Comisión que consiste en que como hoxe en día non existe
ningún condena por terrorismo a Resistencia Galega suprimir a súa alusión nas
propostas de acordo. Tamén se pedía a inclusión expresa na proposta de acordo de
que o Pleno do Concello de Ames apoia a labor dos tribunais de xustiza como
garantes do Estado de dereito e dos valores e dereitos consagrados na Constitución
española. Tamén a supresión a referencia que se facía na proposta de acordo aos
representantes públicos. Estas tres aportacións xa foron aceptadas na Comisión, e
incluídas no texto da moción. A maiores, agora mesmo, hai unha emenda asinada por
Pilar Candocia, Olalla Alvite, Susana Mallo e Xosé Anxo Doval que expoñerán agora,
polo que calquera dos catro propoñentes ten a palabra para expoñela.
Intervén Susana Mallo Redondo para dicir: Dezanove é o número que ocupa nas
inquietudes da cidadanía española o tema do terrorismo, e a min encantaríame que o
grupo municipal popular comezase a traer mocións tamén dos outros dezaoito puntos
anteriores, moito mais preocupantes, pero xa que se trae e imos falar disto, queremos
deixar claro que fronte á violencia hai que ter nocións claras, diáfanas e non andar
con medias tintas e iso quere dicir que hai que condenar a violencia en tódolos seus
extremos, proveña de quen proveña, sexa grande, pequeno, sexa o poder ou sexa un
individuo descoñecido. Nesa medida, nos facemos unha emenda de substitución ao
texto do grupo municipal popular que di o seguinte:
“Na declaración da Organización das Nacións Unidas que establece a data de
nacemento de Mahatma Gandhi o 2 de outubro como día internacional da non
violencia, as Nacións Unidas afirman: Conscientes de que a non violencia, a
tolerancia, o pleno respecto de tódolos dereitos humanos e as liberdades
fundamentais para todos, a democracia, o desenvolvemento, o entendemento mutuo,
e o respecto á diversidade están interrelacionados e refórzanse entre si, reafirmando a
importancia universal do principio da non violencia e abrigando o desexo de asegurar
unha cultura de paz, tolerancia, entendemento e non violencia.
O Pleno do Concello de Ames reafirma do mesmo xeito os valores universalmente
recoñecidos da paz e a non violencia, conscientes ademais de que son valores moi
prezados para a sociedade amesán, galega, española e europea en xeral. Entendemos
que ningunha acción violenta directa, estrutural ou coxuntural pode estar xustificada
nunha sociedade democrática, a violencia en ningunha das súas formas pode
admitirse nun Estado de Dereito como método para acadar obxectivos políticos,
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sociais ou culturais. Polo mesmo, a apoloxía da violencia en calquera das súas formas,
por acción ou por omisión, do franquismo, do fascismo, do nazismo, do terrorismo, do
belicismo, da desigualdade, do sexismo, do racismo, a xenofobia, non son aceptables
nunha formación política democrática e en consecuencia non poden ser amparadas
nin toleradas, polo que deberán ser perseguidas de oficio.
Os partidos democráticos defendemos a dignidade do ser humano e os dereitos e
liberdades que lle son inherentes, especialmente o dereito á vida e á integridade física
e moral e propugnamos a democracia e o Estado de Dereito como base dunha
convivencia en pluralismo, liberdade e igualdade.
Por todo isto, o Pleno da Corporación de Ames adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Manifestamos o noso rexeitamento a todo tipo de violencia nas súas
diferentes formas ou apoloxía da violencia.
Segundo.- Solidarizámonos coas vítimas da violencia, con tódalas vítimas e as súas
familias, de calquera tipo de violencia, tanto a mais visible e manifesta como a mais
silenciosa e oculta, pero que é igualmente cruel e penosa para quen a sofre.
Terceiro.- Rexeitamos calquera forma de apoloxía da violencia, calquera acción e
declaración que xustifique ampare ou minusvalore.
Cuarto.- Dar traslado deste acordo á Xunta de Galicia, ao Parlamento de Galicia e aos
grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia.”
Toma a palabra polo grupo municipal socialista Francisco Villaverde Marcos, para
dicir: Realmente, á moción que presenta o Partido Popular nos pediámoslle que
retirara toda a referencia sobre todo a Resistencia Galega, en sí parecía que era mais
ben unha acción contra certas actitudes dun grupo e mais dalgunha persoa. Cremos
que tal como presenta Ames Novo, recolle realmente mellor o importante, que é todo
tipo de violencia e nos solicitaríamos ao Partido Popular que se adherira a esta
emenda, que mellora moitísimo a proposta que ten o Partido Popular.
Toma a palabra polo grupo municipal popular Bernardo Moar Míguez, para dicir: Nos
presentamos unha moción hoxe contra o terrorismo, neste momento ao mellor ocupa
ese posto dezanove pero noutros anos, se botamos a vista un pouco atrás
seguramente a preocupación era bastante mais alta, en Galicia probablemente
empece a ocupar un posto mais relevante, seguramente bastante mais relevante. Aquí
se teñen debatido outras mocións por outro tipo de violencias, como pode ser a de
xénero. Nós non vamos a admitir esta emenda, en principio, porque isto que estamos
debatendo é unha moción sobre o terrorismo e deste mesmo xeito se teñen
presentado outras mocións neste salón de Plenos deste Concello que se debateron
para outros tipos de violencia.
Intervén novamente Susana Mallo Redondo para dicir: Estou de acordo co señor
Moar en que estamos falando de terrorismo e insisto no que acabo de comentar, é
unha emenda de ampliación en realidade, que intenta que non caiba ningún tipo de
dúbida sobre que a Corporación local de Ames considera o terrorismo, a violencia,
igual proveña dun grupo organizado e definido por unha sentenza xudicial que cando
provén de banqueiros que especulan coa conivencia de construtores durante todos
estes anos, para agora botar á rúa a tantísima xente, iso para min é violencia contra
os mais débiles e contra esta sociedade. É violencia para min que se indulte tódolos
días a políticos corruptos, que se indulte a policías abusadores, iso tamén é violencia.
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É violencia a que se exerce contra as mulleres, contra as persoas homosexuais, veña
de individuos, de persoas descoñecidas, veña incluso da Igrexa católica, iso tamén é
violencia. É violencia contra os valores democráticos desta sociedade ter ao señor
Carromero de segundo en Nuevas Generaciones, ¡vaia se iso non é violencia! E contra
toda violencia hai que reaccionar igual, dicindo non, ou se está contra os violentos ou
se está cos violentos, e non hai medias tintas.
Rematadas as intervencións, a emenda á totalidade presentada por Pilar Candocia
Pita, Olalla Alvite del Río, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mallo Redondo, resulta
rexeitada cos votos a favor dos cinco membros presentes do grupo municipal
socialista e dos/das concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Río, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mallo Redondo e os votos en contra dos
cinco integrantes do grupo municipal popular e dos/as concelleiros/as non
adscritos/as Ramón García Argibay, María Dolores Fernández Álvarez, Manuel J.
Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez
Carballeira.
A continuación procédese á votación da moción presentada polo grupo municipal
popular, coa engádega do grupo municipal socialista previamente aceptada na
Comisión informativa. A moción resulta aprobada por maioría absoluta, cos votos a
favor dos cinco integrantes do grupo municipal popular, dos cinco membros
presentes do grupo municipal socialista e dos/das concelleiros/as non adscritos/as
Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago,
Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira e a
abstención dos/das concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Río, Xosé Anxo Doval Rey e Susana Mallo Redondo.
A moción aprobada resulta do seguinte teor literal:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dende o ano 2006, Galicia está padecendo violentos actos de terrorismo cuxa autoría
a banda Resistencia Galega ten reivindicado en varios casos. Entre eles están
múltiples atentados consistentes na colocación e detonación de diversos artefactos
explosivos e incendiarios en sedes de partidos políticos, organizacións sindicais ou
empresariais, entidades financeiras, empresas, administracións públicas, etc; así
como nas vivendas de persoas relacionados co ámbito xudicial, universitario ou
político.
No Concello de Ames, téñense dado casos deste tipo. Así, en xaneiro de 2013 foi
detido un presunto membro de Resistencia Galega, atopándose material que podería
ser utilizado como artefacto explosivo.
A mediados do mes de setembro deste ano 2013 a Audiencia Nacional condenou a
catro integrantes de Resistencia Galega por diferentes delitos de terrorismo, como
son a tenencia de explosivos con fins terroristas, a participación en organización
terrorista ou a falsificación de documentos oficiais con fins terroristas.
Segundo a sentenza, a Policía Nacional interceptou a estes terroristas con artefactos
que contaban con sistemas temporizados de ignición “en perfectas condicións para
lograr a súa explosión”, coa que terían provocado desperfectos materiais e “posto en
perigo a vida e integridade das persoas”. Así mesmo, a Audiencia Nacional cualificou
a Resistencia Galega como unha “organización terrorista” que “ten por finalidade
subvertir a orde constitucional” e que “xustifica o emprego de violencia contra as
persoas e os bens como único medio de lograr os seus propósitos”.
Os partidos democráticos defendemos a dignidade do ser humano e os dereitos e
liberdades que lle son inherentes, especialmente o dereito á vida e á integridade física
e moral e propugnamos a democracia e o Estado de Dereito como base dunha
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convivencia en pluralismo, liberdade e igualdade. En consecuencia, opoñémonos e
condenamos o uso da violencia para defender calquera tipo de posicionamento ou
postulado político ou ideolóxico e tamén rexeitamos calquera tipo de declaración ou
acción que lexitime ou xustifique o terrorismo.
Calquera tipo de violencia, e por suposto a terrorista, non ten cabida nunha
democracia. Todos os cidadáns, e especialmente, os representantes públicos,
debemos estar unidos na súa condena e en ningún caso desculpando ou minimizando
feitos que poden atentar contra a vida e a integridade das persoas.
Por todo o anterior, o Grupo Municipal do Partido Popular no concello Ames eleva ao
Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos:
1. Manifestamos o noso rexeitamento e condena a todo tipo de actos de terrorismo.
2. Solidarizámonos coas vítimas dos atentados terroristas e apoiamos ás Forzas e
Corpos de Seguridade na súa tarefa de posta a disposición da Xustiza dos
responsables destas actos.
3. Rexeitamos calquera tipo de acción ou declaración que xustifique, ampare ou
minusvalore a violencia terrorista.
4. Dar traslado deste acordo á Xunta de Galicia, ó Parlamento de Galicia e ós grupos
parlamentarios do Parlamento de Galicia.
5. O Pleno da Corporación de Ames apoia a labor dos tribunais de xustiza como
garantes do estado de dereito e dos valores e dereitos consagrados na constitución
española.
Moción de urxencia.- Declaración institucional do Concello de Ames con motivo
do día internacional para a eliminación da violencia de xénero 25 de novembro
de 2013.O alcalde cede a palabra á secretaria, Rosa Ana Prada Queipo, para que dea
lectura ao texto da Declaración Institucional, que figurará transcrita na acta da sesión,
tras ser aprobada unanimemente por toda a Corporación.
Declaración institucional do Concello de Ames con motivo do día internacional
para a eliminación da violencia de xénero, 25 de novembro de 2013.
Con motivo do día internacional para a eliminación da violencia contra a muller, o
Concello de Ames manifesta o seu mais profundo rexeitamento a calquera forma de
violencia exercida contra as mulleres. A violencia que nas súas distintas formas se
exerce contra as mulleres constitúe a mais clara manifestación das desigualdades que
persisten entre mulleres e homes, constituíndo un atentado contra o dereito á vida, á
seguridade e á liberdade, á dignidade e á integridade física e psíquica das vítimas e
polo tanto un obstáculo para o desenvolvemento dunha sociedade mais xusta e
igualitaria. As situacións de violencia de xénero requiren unha resposta coordinada
eficaz e interdisciplinar por parte das distintas administracións a través da mellora da
coordinación interinstitucional e da garantía dos dereitos que o noso ordenamento
xurídico recoñece ás vítimas e aos seus fillos e fillas, preténdese alcanzar unha
resposta mais eficaz centrada na prevención da violencia de xénero, unha mellor
protección das mulleres e dos seus fillos e fillas e unha atención personalizada que
contribúa á súa recuperación integral. Por iso resulta imprescindible xuntar todos os
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esforzos para facer fronte a este grave problema público e social, apelando a ... de
todas as forzas políticas e das administracións públicas contando coa implicación da
sociedade no seu conxunto e apoiando o labor das organizacións especializadas da
sociedade civil. Consciente da necesidade de seguir avanzando neste ámbito, o
Concello de Ames reitera o seu compromiso co obxectivo de alcanzar unha sociedade
libre de violencia na que as mulleres gocen da dignidade e dos dereitos que lle son
inherentes como corresponde a unha sociedade libre e democrática.
Moción de urxencia presentada polos concelleiros María Dolores Fernández
Álvarez, Alfonso Rey López, María González Gómez, Manuel Ferreiro Santiago,
Emilio Martínez Carballeira e Ramón García Argibay, referente á depuradora de
Sisalde en Bertamiráns.
Intervén o alcalde para dicir: Sobre este escrito, que se presenta como moción polos
propoñentes, fixéronse as consultas pertinentes, especialmente respecto do anterior
escrito presentado, onde había un rogo no corpo do escrito, sendo o primeiro votar
esa urxencia.
O alcalde cede a palabra á secretaria, Rosa Ana Prada Queipo, que di: Desde o
meu punto de vista este texto agora presentado é unha moción.
A continuación, intervén Ramón García Argibay para xustificar a urxencia da moción
dicindo: No seu momento, xa fai un tempo, presentamos este texto como moción e
como se dixo tiña un punto a maiores do agora presentado. ¿Por que a reiteramos de
urxencia ,agora sen ese punto, que parece ser que é o que distingue moción de rogo,
aínda sen ter moi claro porqué? Moi fácil, porque como todos sabemos trata sobre
todo dun tema tan sensible como é a contaminación do río Sar. Esta contaminación
nace sobre todo o seu paso por Santiago de Compostela, pero non hai que olvidar
que en Ames, hai unha depuradora que é a de Sisalde que, aínda que está
funcionando tecnicamente ben non ten a capacidade suficiente para tratar todos os
tipos de residuos e todo o que alí se leva. Por tanto, en torno ao 50% se verte ao río
sen depurar.
A urxencia é porque fai moi pouco tempo víamos que se están aprobando os
orzamentos do Estado onde Santiago de Compostela, por unha xestión que se fixo
desde o Concello, vai a ter unha cantidade de cartos para aportar ao sistema de
depuración de Santiago e consideramos que é o momento propicio para tratar este
tema en conxunto, porque ao non tratalo á mesma vez, estaríamos outra vez no
mesmo, pode ser que en Santiago mitigue un pouco, moito ou regular, na forma que
sexa, o problema de verquidos ó río Sar pero se en Ames non vamos da man das
mesmas iniciativas, podemos perder unha oportunidade importante de cara a intentar
sanear o río Sar. Ese é o motivo da urxencia, se non fora polo tema de que Santiago e
de que os orzamentos xerais do Estado están nestes momentos en debate, onde se
presentaron alegacións por parte do Concello de Santiago en canto a este caso,
podería esperar perfectamente un tempo e non necesitaría tratarse de urxencia. Ese é
o motivo fundamental polo que a presentamos de urxencia.
Sometida a votación, a urxencia da moción resulta aprobada por maioría absoluta,
cos votos a favor dos cinco membros presentes do grupo municipal socialista e dos
concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite del Río, Xosé Anxo
Doval Rey e Susana Mallo Redondo, Ramón García Argibay, Mª Dolores Fernández
Álvarez, Manuel J. Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira e coa abstención dos membros do grupo municipal
popular.
A continuación Ramón García Argibay da lectura á moción, que ten o seguinte
contido:
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“Moción de urxencia presentada por Mª Dolores Fernández Álvarez, Alfonso Rey
López, María González Gómez, Manuel Ferreiro Santiago, Emilio Martínez Carballeira e
Ramón García Argibay, concelleiros de PxA, referente a depuradora de Sisalde en
Bertamiráns.
A deficiente política en materia de medio ambiente que se está levando en Ames,
motivada principalmente pola desidia e a falta de compromiso claro co medio
ambiente, está provocando un grave deterioro do noso patrimonio natural.
Así é o caso do río Sar, que durante o seu percorrido polo noso concello, é exemplo
de contaminación permanente e duradeira.
Si ben é certo que a contaminación do río de Rosalía está provocada na súa maior
parte polos vertidos que se fan no concello de Santiago, non é menos certo que
dende o Concello de Ames non se está facendo ningunha actuación encamiñada a
mitigar este impacto contaminante tan agresivo, ao contrario do que se está facendo
dende Santiago.
En xullo de este ano, o goberno municipal de Compostela instaba ao Ministerio de
Medio ambiente a retomar a construción dos novos colectores así como medidas
complementarias para reducir os vertidos ao Sar. De este xeito, o concello de
Santiago apostaba por un sistema de decantación acelerada, un método que garante
un mellor efluente final, eliminando materia orgánica nos vertidos. Para estas
intervencións se prevía unha inversión de 3 millóns de euros.
O pasado 3 de outubro, saía anunciado que o goberno central afrontaría unha
inversión próxima aos 2 millóns de € na actual depuradora da Silvouta para engadir
melloras que limiten o volumen dos vertidos de augas sen tratar que van directamente
o Sar. Trátase de unha medida paliativa mentres non se constrúe a nova depuradora
de augas residuais do Souto. Estas medidas se están a tomar porque a nova
depuradora tardará uns anos en estar en funcionamento.
No noso concello temos un caso moi similar ao de Compostela. Contamos coa
depuradora de Sisalde que no seu momento estaba dimensionada para un máximo de
13.000 veciños e agora sobrepasa os 18.000, por ese motivo, verte na cunca do río de
Rosalía más da metade sen depurar; non é que a depuradora de Sisalde funcione mal,
todo o contrario, os parámetros de control en canto ao funcionamento están dentro
do normal, o que sucede é que está sobrepasada, de ahí o resultado de que máis da
metade do que se verte ao Sar sexa sen depurar.
No mes de febreiro de 2012, o Conselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández,
visitou a depuradora de Sisalde e anunciaba que a capacidade da EDAR se triplicaría
para aliviar o río Sar e que nese mesmo ano 2012 se redactaría o proxecto de
ampliación da depuradora de Sisalde con unha coantía estimada aos 6 millóns de €. O
Conselleiro destacaba que a derivación de pluviais limitaba a capacidade da estación
e que agora con un orzamento “que poderá superar os seis millóns”, se pretende
atallar ese problema.
Pasaron case dous anos e a situación da depuradora de Sisalde segue no mesmo
estado ou aínda peor e o máis lamentable é que dende o goberno a despreocupación
sobre este tema sobrepasa todos os límites.
Por este motivo, os concelleiros de PxA someten a consideración deste pleno a
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seguinte MOCIÓN:
1. Instar a Xunta de Galicia a que se cumpra o comprometido polo Conselleiro de
Medio ambiente e redacte o proxecto de ampliación da depuradora de Sisalde.
2. Instar a Xunta de Galicia para que cumpra o comprometido en febreiro do ano 2012
e faga a reserva orzamentaria para esta actuación que en palabras do Conselleiro de
Medio Ambiente roldaría os 6 millóns de euros.
3. Informar en cada sesión plenaria dos resultados obtidos nas xestións e do estado
no que se atopan.”
Continúa a súa intervención Ramón García Argibay para dicir: Como sabemos, os
orzamentos na Xunta de Galicia tamén se están a debater e a inversión que se fai no
Concello de Ames a verdade é que é pouco menos que lamentable, son exactamente
dezanove mil novecentos e pico euros. Nós estivemos revisando eses orzamentos e
estivemos incluso comparando con concellos similares ao noso tamaño como poden
ser Arteixo, Culleredo ou Oleiros, que son concellos que teñen mais ou menos a
mesma dimensión e o número de habitantes, e cando vemos que nos orzamentos
destinados a estes concellos están no millón e medio ou millón seiscentos, no caso
de Arteixo un pouquiño mais, polo polígono de Sabón que estaba cerca dos sete
millóns de euros, nos encontramos que no noso concello non hai nin inversión destes
seis millóns de euros que no seu momento vostede prometeu desde a Consellería,
non hai ningún tipo de inversión no concello de Ames e o balance é de dezanove mil
novecentos e pico euros. Isto é simplemente porque o que falábamos antes, hai que
presionar e hai que xestionar desde o Concello, e desde logo nós o que
consideramos é que un concello como o de Ames, que ten unhas carencias moi altas
a todos os niveles, e a nivel medioambiental por suposto, sobre todo cando hai un
compromiso e non se reflexa polo que se ve nos orzamentos da Xunta de Galicia, nós
o que reclamamos é que así se faga efectivo e que o goberno de Ames se poña a
traballar dunha vez por todas neste tema e nos traia polo menos unha noticia
alentadora en canto ao tema da depuradora de Sisalde.
O alcalde cede a palabra ao concelleiro Anxo Doval Rey, que di: A nós calquera
iniciativa que se adopte ao respecto da mellora da situación do río Sar, aquí da
depuradora de Santiago xa teño falado un par de veces, vamos a apoiala. Hai
algunhas cuestións na introdución do proceso como pode ser a disposición de
Santiago con respecto a isto, que non comparto. A día de hoxe debería estar en
proceso de rematar unha depuradora que pola actuación do goberno de Santiago
está bastante en dúbida que chegue a empezar e polo tanto unha parte do
argumentario inicial non a comparto, pero en todo caso volvo a dicir que calquera
iniciativa que se faga polo río Sar vai a ser apoiada polo noso grupo. Dicir tamén que
o mais razoable nestes casos onde efectivamente as inversións resultan nulas
respecto das infraestruturas necesarias no Concello de Ames debería ser a través da
presentación de propostas de modificación aos orzamentos da Xunta, pero iso é unha
cuestión que nós imos a facer a través do grupo parlamentario de Alternativa Galega
de esquerdas que incluirá, precisamente, unha modificación para iniciar o proceso de
ampliación da depuradora de Silvouta. Tamén dicir que eu non vexo ningunha
inversión nos orzamentos do Goberno do Estado e nese sentido tamén me gustaría
que fora incluída esa petición ao goberno do Estado, pero tal e como está nós tamén
a imos a apoiar.
Neste momento da orde do día, sendo as vintecatro horas do día 31 de outubro de
2013, o señor alcalde presidente deu por rematado o acto e levantou a sesión, de
todo o que eu como secretaria certifico.
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