DO CONCELLO DE AMES NA

CERTIFICO: QUE O PLENO DESTE CONCELLO LEVOU A CABO SESIÓN
ORDINARIA O 23 DE DECEMBRO DE 2013, DESA REUNIÓN REDACTOUSE A
CORRESPONDENTE ACTA QUE É DO TEOR LITERAL SEGUINTE.

C.I.F.: P – 1500200 – I

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA LEVADA A CABO POLO PLENO DO CONCELLO O
DÍA 23 DE DECEMBRO 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 23
de decembro de 2013, reúnese o Pleno do Concello en sesión ordinaria de primeira
convocatoria, baixo a presidencia do Sr. alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, e coa
asistencia das/os señoras/os concelleiras/os seguintes:
Grupo municipal Popular

Grupo municipal Socialista

Concelleiras/os non adscritas/os

Mª Eugenia Martín Vicente
Bernardo Moar Míguez
Alfredo Taboada Alvelo
Mª Carmen Verde Leboráns

Isabel González Cancela
Carmen Fraga Crespo
José Manuel Miñones Conde

Olalla Alvite del Río

FranciscoVillaverde Marcos
José Pazos Balsa

María 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
Emilio Martínez Carballeira

Asiste a señora tesoureira, Belén Rodríguez Tourón, e o señor 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 José Francisco Doval Galán
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, 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.
B) PARA DELIBERACIÓN E ACORDO:
Punto segundo.- 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 adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Elixir como xuíza de paz substituta do Concello de Ames a dona Montserrat
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Pernas Bellas.
Segundo.- Dar traslado desta elección ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aos
efectos legalmente establecidos.
Punto terceiro.- Participación no Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (POS) 2014.
(........................................................................................................................................)
Rematadas as intervencións o pleno da corporación por maioría absoluta do número
legal de membros, cos votos a favor dos 5 representantes do grupo municipal popular,
dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista, dos 6 concelleiros/as non
adscritos/as Ramón García Argibay, María Dolores Fernández Álvarez, Manuel José
Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez
Carballeira e a abstención dos 3 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita,
Susana Mayo Redondo e Olalla Alvite del Río, se adoptan os seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (POS) 2014, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa
totalidade, no que se recollen as obras que o Concello ten previsto realizar, e a
dedicación a gastos correntes do exercicio 2014, e de acordo co financiamento que se
indica:
A ) Realización de obras:
Denominación da obra
APARCAMENTO COLEXIO VENTIN E ASFALTADO,
CONTINUIDADE RÚA DO XEIXO A ESTRADA DP0206, PAVIMENTACIÓN CAMIÑO DE PORTANXIL A
TRASMONTE E ASFALTADO INTERIOR ALDEA DE
LENS
BEIRARRÚA E MELLORA FIRME CALZADA RÚA
XAQUIN LORENZO E INTERVENCIÓNS EN
TRAVESÍA DE PEDREGAL E TRAVESÍA DE LODEIRO.
SENDA PEONIL TRAS DO RÍO-COLEXIO AGRO DO
MUIÑO E SENDA PEONIL ESTRADA CASANOVA A
RAÍCES
PAVIMENTACIÓN RÚA FONTALDEIROCANTALARRANA E REPARACIÓN ESTRADA
AMEIXENDA CON AGLOMERADO
ASFALTADO E ACCESO APARCAMENTO CAMPO
FUTBOL MILLADOIRO E MELLORA SEGURIDADE
PEONIL E ASFALTADO ACCESO COLEXIO ALCA
SUBTOTAL OBRAS

Estado +
Deputación
76317,66

Concello

Presuposto
total
76317,66

86375,96

86375,96

81666,61

81666,61

78357,36

78357,36

75696,55

75696,55

398414,14

398414,14

Aprobar os proxectos das obras incluídas na anualidade 2014 e que se relacionan nesta táboa.
B ) Financiamento de gastos correntes:
Deputación
99603,54

Achega provincial aplicada ao financiamento de
gastos correntes
C ) Resumo:
Denominación da obra
SUBTOTAL OBRAS

Estado +
Deputación
398414,14

Concello

Presuposto total

SUBTOTAL GASTOS CORRENTES

99603,54

99603,54

T OTAL

498017,68

498017,68

398414,14

Segundo.- Aprobar o Plan complementario do ano 2014 no que se inclúen as obras
que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos:
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Denominación da obra

Presuposto

CAMIÑO TALLER (COSTOIA) A CRUCE BERTAMIRÁNS-MILLADOIRO-FRAMAN E
CAMIÑOS EN BUCELEIRAS
CAMIÑO CASANOVA A IGREXA BIDUIDO, ACCESO INTERIOR A CASANOVA E
CAMIÑOS NA PARROQUIA DE PIÑEIRO
CAMIÑO CORTEGADA A MONTEMAIOR (AMEIXENDA)

50029,64

TOTAIS

175619,76

41422,31
84167,81

Terceiro.- Declarar que o Concello é titular e ten a dispoñibilidade dos terreos, augas
e servidumes para a execución das obras, e que ten resolto o relacionado coas
concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.
Cuarto.- Comprometerse o Concello a incluír no orzamento municipal do 2014 os
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal das obras incluídas na
anualidade do 2014.
Quinto.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña, a delegación neste Concello da
contratación e execución das obras incluídas no plan, que se entenderá aceptada si
esta prodúcese efectivamente.
Sexto.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención
doutras administracións públicas para o financiamento do investimento ou, no caso de
que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras administracións para a súa
execución, achégase o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma
total non supera o 100% do seu importe.
Sétimo.- Autorizase á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal de
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite
que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social
Oitavo.- Facultar expresamente ao alcalde para todo o relacionado coa tramitación e
xestión do presente acordo e o correspondente expediente.
Neste momento da orde do día se incorpora o concelleiro Xosé Anxo Doval Rey.
Punto cuarto.- Aprobación de recoñecemento extraxudicial plenario 1/2013.
Durante a súa intervención, José Miñones Conde, pide que conste en acta o
seguinte: Nos gustaría que constase en acta, que despois se malinterpretan as
cousas, que estamos completamente de acordo en que esa aplicación informática
estea funcionando e dende logo felicitamos que se puxera en marcha esa aplicación
informática, polo tanto unha cousa non quita a outra. Tamén nos presentan hoxe ás
18:30 un informe por parte das auxiliares administrativas do departamento de
Educación sobre o que é a aplicación e non poñemos en dúbida a necesidade desa
aplicación informática, e do ben que lles poda causar ao departamento e polo tanto,
por ende, a todos os usuarios. Polo tanto que quede ben claro que a nosa postura non
vai en contra diso, o que vai en contra é de como se estivo xestionando todo neste
Concello durante todo este tempo, estamos a falar de cousas que facían uns sen
saber os outros e agora uns, e xa non é a primeira vez que acontece, botan a culpa
aos outros.
(........................................................................................................................................)
Rematadas as intervencións o pleno da corporación por maioría simple, cos votos a
favor dos cinco membros do grupo municipal popular, o voto en contra dos cinco
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membros presentes do grupo municipal socialista e dos concelleiros/as non
adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite del Río, Susana Mayo Redondo, Xose
Anxo Doval Rey, e a abstención dos concelleiros/as non adscritos/as Ramón García
Argibay, María Dolores Fernández Álvarez, Manuel José Ferreiro Santiago, Alfonso
Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez Carballeira, rexeita levantar os
efectos suspensivos do reparo de legalidade formulado pola Intervención no seu
Informe 207/13, así como aprobar o recoñecemento extraxudicial de crédito plenario
1/2013, que importa un total de 17.015,60 euros, que afecta a factura
310812PLX1015, expedida por TECNOLOGÍAS PLEXUS SL, con data 31 de agosto
de 2012, polo concepto Desenvolvemento de sistema de xestión de solicitudes para
programa de comedores.
Solicita a palabra para explicación de voto solicitando que conste en acta a concelleira
Pilar Candocia Pita que di: Laméntoo por Plexus, porque é unha empresa solvente e
que traballa ben, me consta porque traballei con eles no Consorcio. Todas as bases de
galescolas as fixo Plexus, ou sexa que non hai ningún problema coa empresa. Pero
isto é absolutamente imposible de votar, con todo o que dixeron aquí das dúas partes.
Se o informe non pode ser de 2012 e é de 2013, o informe non perdón, ese suposto
código fonte que mandou é de febreiro do 2013 e resulta que xa non estaba no
goberno, pois é difícil de entender por qué ten unha copia o señor Argibay, entón de
verdade que este procedemento non hai por onde collelo. E logo o gravísimo é que o
alcalde non foi capaz de contestar se lle preguntaron á empresa polo código fonte ou
non, polo tanto entendemos que, adrede, se trouxo aquí un circo. Eu sigo sen saber
se se ten ou non o código fonte; se non se ten o código fonte, se lle está faltando ao
respecto á cidadanía de Ames, porque se está xogando co seu diñeiro que podía ir
para outra cousa. Eu sei que se se lle pregunta a Plexus se ten ou non ten o código
fonte, Plexus contesta. Entón, que é isto de que o concelleiro e o alcalde non fagan
nada por preguntarlle a Plexus? Por ese motivo nós votamos en contra. A parte de que
para min, a todas luces isto é, cos datos que hoxe temos na man, un contrato partido.
Falta a memoria de 14 folios, pídanlla a Plexus se non a teñen, pídanlla e déannola
como se comprometeron na Comisión. Pero a falta da memoria e cos datos que temos
enriba da mesa, este é un contrato partido. E un contrato partido é unha falta grave, e
polo tanto nós non podemos votar a favor de ningunha maneira. Cos datos que temos
na mesa, porque ao mellor con outros datos a cousa é diferente, pero cos datos que
hoxe temos na mesa isto é así, e a responsabilidade é do goberno, do goberno e do
alcalde, e polo tanto o noso voto, por iso, foi en contra. E ata aquí chegamos alcalde,
porque é moi grave todo o que está pasando, ata aquí chegamos dando a posibilidade
de poñer cousas enriba da mesa, de intentar axudar e sacar as cousas adiante. Ata
aquí chegamos.
Toma a palabra para explicación de voto solicitando que conste en acta o concelleiro
Ramón García Argibay que di: O motivo da nosa abstención é simplemente que non
estamos de acordo co procedemento que se seguiu, non estamos de acordo co
informe de Intervención porque non consideramos que haxa ningún tipo de
fraccionamento na contratación.
Sabemos perfectamente e a ciencia certa que o código fonte está entregado, o
sabemos, e como o sabemos nos mantemos. Sabemos que as malas intencións
quedarán á vista neste pleno, porque este circo que monta sempre o goberno con un
simple obxectivo, é o que é. En lugar de adicarse a gobernar coa cabeza gobernan
coas vísceras, non son capaces de asimilar o que teñen entre as mans, e polo tanto
teñen que buscar subterfuxios. Evidentemente, a min o que me fastidia, e coincido con
dona Pilar, é que unha empresa seria como é Plexus, quede sen cobrar esa factura.
Polo tanto, ese é o motivo da nosa abstención. Evidentemente a responsabilidade,
coincido, é do goberno, e se poden facer as cousas ben, mal ou regular, pero o que
non se pode facer é o que se está facendo agora mesmo con esta situación. Non o
4
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acabo de entender. Vostede terá que reflexionar, se coñece o significado da palabra,
que o dubido, e polo tanto terá que plantexar outras cuestións. Me consta que
vostedes falaron coa empresa, me constan moitas cousas e vostedes, non sei porque
motivo, falando de agochar, están agochando información, non o sei. E evidentemente
eu sei que o código fonte está entregado, porque eu vin o albará, porque o albará
existe, porque o albará está firmado e polo tanto é tan fácil como dicía dona Pilar:
pídanlle vostedes á empresa quen recepcionou ese código fonte. E é máis, lles estou
dando información que vostedes xa saben, que teñen en CD e teñen en papel, a teñen
dos dous xeitos. Polo tanto, vostedes sigan por ese camiño, están no seu dereito, creo
que non é bo, nin persoalmente para vostedes nin para nós, nin para a veciñanza de
Ames nin para o funcionamento do Concello, nin para os técnicos, nin para ninguén.
Esta é unha sinrazón, é meterse nun callexón sen saída. Pero cada un é dono dos
seus actos, e nós, dende logo somos donos do noso voto, que neste caso é de
abstención. Nada máis.
Toma a palabra para explicación de voto solicitando que conste en acta o concelleiro
José Miñones Conde que di: Pola nosa parte, aínda que xa o explicamos un pouco
antes, hai un parágrafo no informe do interventor que di fundamentando o anterior
procedería a aprobación e abono das facturas examinadas sen prexuízo das
responsabilidades que puideran orixinar as irregularidades advertidas. E precisamente
a esas responsabilidades é ao que nos agarramos. Non ter o código fonte, non saber
si se ten ou non o código fonte, e aprobar a factura sería irresponsable pola nosa
parte. Ademais de que, tal como se di no informe, non só é ese o problema senón que
tamén hai omisión da licitación pública, outra das causas polas que nós, loxicamente,
temos que votar en contra. Non sabemos como queda exactamente agora o asunto e
se Plexus será quen pague ao final os pratos rotos, ou se este goberno pode traer
máis adiante, novamente, a aprobación esta factura, previa información loxicamente
do que hoxe aquí se estivo reclamando, como é a memoria e como é o código fonte.
Para nós é indispensable saber si se ten ou non se ten o código fonte, porque é o que
abrirá e pechará o acceso a esa aplicación.
Polo tanto, se quere contar co noso apoio e se no futuro se pode volver a traer, xa
sabe que esa será a condición inescusable para que nós apoiemos o que cremos que
é correcto, que sería que esta empresa cobrase polos seus traballos, pero dende logo
non o aceptamos nas formas nas que se trouxo aquí. Se vostede quixera falar antes e
dialogar antes con este grupo ou con calquera dos concelleiros da oposición, hoxe
non levaríamos unha hora e pico perdendo o tempo aquí sobre este asunto. E
probablemente a empresa non pagaría os pratos rotos.
Toma a palabra o señor alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, que di: Moi ben, moitas
grazas. Señor Miñones, eu non creo que se estea perdendo o tempo, eu penso que
estivemos falando dunha situación que se viviu por firmar sendos orzamentos, e eu
creo que bueno, dentro deses adxectivos que lle gusta dicir a vostedes, eu creo que
aquí a palabra é irresponsable. Eu me quedo alucinado, é dicir, se lle encargo un
traballo a unha empresa sen respaldo económico, incluso nin se inclúe nos
orzamentos? Eu penso que iso si que é unha irresponsabilidade. O único que
trouxemos aquí foi unha factura dun proxecto que non tiña orzamento cando se
encargou, e punto. Eu teño que fiarme do que me din os traballadores do
departamento informático, que me afirman que non foi recibido o código fonte. No
momento en que alguén me demostre o contrario, e aínda así volveremos a
requerirlles o código fonte, me desdirei do que me din os informáticos, os técnicos.
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)
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Durante a súa intervención, o alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, pide que conste en
acta o seguinte: Dende o Consorcio me trasladan que a intención é xestionar a escola
con persoal propio a través da reorganización dos recursos cos que conta o
Consorcio. Mais diso non mo poden dicir, porque a súa intención é contar co persoal
que teñen agora mesmo no Consorcio, me din que a intención deles non é
externalizar. Isto é o que me di o xerente do Consorcio.
Neste momento da orde do día a petición do voceiro do grupo municipal socialista,
señor Miñones Conde, acordase un receso que ten unha duración de 20 minutos.
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Punto quinto.- Subscrición de convenio co Consorcio galego de servizos de
igualdade e benestar para a construción dunha escola infantil no Concello de
Ames.

(........................................................................................................................................)
Rematadas as intervencións, previa retirada dos votos particulares presentados polo
grupo municipal socialista e pola concelleira non adscrita Pilar Candocia Pita, e previa
aceptación unánime de voto particular subscrito por toda a corporación, adoptasen,
por unanimidade, os seguintes acordos:
Primeiro.- Prestar aprobación ao texto de convenio de colaboración entre o Consorcio
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Ames para a construción
dunha escola infantil, concretamente no polígono APE B7 06 de Ames, facultando ao
alcalde do Concello de Ames para a subscrición do convenio.
Segundo.- Comprometerse a incluír no orzamento municipal do exercicio 2014, a
contía correspondente ao 40 % do cute de construción da escola infantil.
Terceiro.- Comprometerse a subscribir unha vez rematada a construción da escola, un
convenio de xestión co obxecto de atender os gastos de funcionamento do
equipamento unha vez construído. Os gastos asumidos polo Concello non serán en
ningún caso inferiores ao terzo dos gastos totais correspondentes a xestión integral do
centro. Os gastos correspondentes á xestión integral do centro que deberá aboar o
Concello en virtude do devandito convenio establécense en 132.840 euros/ano.
Cuarto.- Facultar ao alcalde presidente para que realice as xestións precisas para que
a xestión da escola infantil sexa pública, de xestión directa por parte do consorcio ou
organismo do que dependa, teña alomenos 6 unidades de 82 prazas e que o máximo
da achega municipal anual aos gastos de xestión, prevista no convenio non poida ser
modificada unilateralmente polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e
Benestar ou organismo que o substitúa, e que de existir metros sobrantes da
construción da Escola revertirán ao concello.
O texto do voto particular subscrito por todos os concelleiros presentes é o seguinte:
Engadir como punto o seguinte: facultar ao alcalde presidente para que realice as
xestións precisas para que a xestión da escola infantil sexa pública, de xestión directa
por parte do consorcio ou organismo do que dependa, teña alomenos 6 unidades de
82 prazas e que o máximo da achega municipal anual aos gastos de xestión, prevista
no convenio, non poida ser modificada unilateralmente polo Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar ou organismo que o substitúa, e que de existir
metros sobrantes da construción da Escola reverterán ao concello.
Neste punto da orde do día, se acorda facer un receso de 5 minutos e que a
6

C) PARA CONTROL DO GOBERNO.
Punto sexto.- Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.
(........................................................................................................)
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aprobación definitiva das ordenanzas ditaminadas por urxencia na comisión
informativa que tivo lugar as 19:00 (dezanove) horas do día de hoxe se sometan a
votación pola vía de urxencia.

Previa ratificación de urxencia por maioría absoluta do número legal de membros cos
votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular, dos 5 membros presentes
do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, e a abstención
dos 6 concelleiros/as non adscritos/as Ramon García Argibay, M. Dolores Fernández
Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez; Maria González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira, e sometido a votación o asunto incluído por urxencia, o
pleno da corporación por maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo
municipal popular, dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista e a
abstención dos 10 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, Ramon García Argibay, M.
Dolores Fernández Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez, Maria
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Estimar a reclamación presentada por rexistro de entrada 16.898, de 4 de
decembro de 2013, por José Pazos Balsa, DNI 33.288.583-Q, veciño de Ames
consistente en deixar sen efecto a exención incluída no texto da ordenanza en sesión
plenaria de 31 de outubro de 2013 que tiña a seguinte redacción “establecer como
umbral de execución o definido para a situación económica dos cidadáns cada ano
para os Servizos Educativos Complementarios”
Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal reguladora do
Imposto sobre construcións, instalacións e obras, cuxo texto figura como Anexo I
deste acordo.
Terceiro.- Publicar o texto integro da modificación aprobada definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia e editar o seu texto integro nos termos previstos no artigo 17.5 do
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Facultar ao alcalde-presidente para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA
INSTALACIÓNS E OBRAS.

DO

IMPOSTO

SOBRE

CONSTRUCIÓNS,

Artigo 1º 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 2º Feito impoñible.
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)
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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
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 3º 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.
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Artigo 4º 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 5º 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 6º 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%.
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 7º 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 8º 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
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

9

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

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: 6/03/14 9:25
Código de integridad (alg. SHA-256): d6b63b463ef46a571d7a5c9ea39961c73f3ccdbad006a51582b7cd0b2e611cc6
Página 10 de un total de 54 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: 10/03/14
12:04
Código de integridad (alg. SHA-256): f0a5af5c44dfadcce11aeb8c98ac173b503848c42236dddbae2326ab4080c5d3
Página 10 de un total de 54 página(s), Versión imprimible con información de firma.

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 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
10
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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.
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 9º 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
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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
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 10º 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

1.1. Demolición de muros:

2.-Movemento de terras:

12

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

2.3. Recheo de gabias:
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2.1. Escavación de gabias:

3.-Peches:
3.1. Peche de estacas e arame:

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

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

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

5.-Albanelería:
5.1. Formigón en masa:
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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

8.1. Porta de entrada:

286,33

€/m2

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.

5.9. Muro de cachotería:
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5.7. Forxado:

6.-Pinturas:

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

8.-Carpintería:

8.7. Fronte de portal:

9.-Instalación de fontanería e saneamento:

10.-Instalación de electricidade:

14

1.472,50

€/ud.

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

euros/m2.

16,40

12.-Pozos:
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10.1. Instalación de electricidade:

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

15.2. Beirarrúa:

21,28

€/m2
€/m2

354,82

€/ud.

35,48

€/ud.

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

16.-Guindastre:
16.1. Guindastre:
17.-Colocación de andamios:
17.1. Colocación de andamios:
2.-Obra maior:
Relación de prezos medios de execución material (m2 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.
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Punto sétimo.- Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.
Previa ratificación de urxencia por maioría absoluta do número legal de membros cos
votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular, dos 5 membros presentes
do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, e a abstención
dos 6 concelleiros/as non adscritos/as Ramon García Argibay, M. Dolores Fernández
Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez; Maria González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira, e sometido a votación o asunto incluído por urxencia, o
pleno da corporación por maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo
municipal popular, dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista e a
abstención dos 10 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, Ramon García Argibay, M.
Dolores Fernández Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez, Maria
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Estimar a reclamación presentada por rexistro de entrada 16.898, de 4 de
decembro de 2013, por José Pazos Balsa, DNI 33.288.583-Q, veciño de Ames
consistente en deixar sen efecto a exención incluída no texto da ordenanza en sesión
plenaria de 31 de outubro de 2013 que tiña a seguinte redacción “establecer como
umbral de execución o definido para a situación económica dos cidadáns cada ano
para os Servizos Educativos Complementarios”
Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da
taxa por expedición de documentos administrativos, cuxo texto figura como Anexo I
deste acordo.
Terceiro.- Publicar o texto integro da modificación aprobada definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia e editar o seu texto integro nos termos previstos no artigo 17.5 do
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Facultar ao alcalde-presidente para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS
Artigo 1º 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 2º 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
16
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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.
Artigo 3º 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 4º 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 5º 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 6º 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:
a) Completas:

161,42 €

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
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16,15 €

- 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:
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Certificacións:

- 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:
- Por cada un:

10,76 €

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 7º 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 8º Declaración e ingreso
1. A taxa esixirase en réxime de autoliquidación, procedendo o ingreso nas entidades
financeiras autorizadas polo concello.
18
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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 9º 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 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.

Punto oitavo.- Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas.
(.......................................................................................................................................)
Previa ratificación de urxencia por maioría absoluta do número legal de membros cos
votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular, dos 5 membros presentes
do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, e a abstención
dos 6 concelleiros/as non adscritos/as Ramon García Argibay, M. Dolores Fernández
Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez; Maria González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira, e sometido a votación o asunto incluído por urxencia, o
pleno da corporación por maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo
municipal popular, dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista e a
abstención dos 10 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, Ramon García Argibay, M.
Dolores Fernández Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez, Maria
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Estimar a reclamación presentada por rexistro de entrada 16.898, de 4 de
decembro de 2013, por José Pazos Balsa, DNI 33.288.583-Q, veciño de Ames
consistente en deixar sen efecto a exención incluída no texto da ordenanza en sesión
plenaria de 31 de outubro de 2013 que tiña a seguinte redacción “establecer como
umbral de execución o definido para a situación económica dos cidadáns cada ano
para os Servizos Educativos Complementarios”
Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da
taxa por expedición de licenzas urbanísticas, cuxo texto figura como Anexo I deste
acordo.
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Cuarto.- Facultar ao alcalde-presidente para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo I
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Terceiro.- Publicar o texto integro da modificación aprobada definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia e editar o seu texto integro nos termos previstos no artigo 17.5 do
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE LICENZAS
URBANÍSTICAS
Artigo 1º 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 2º 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.
Artigo 3º 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 4º 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 5º 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
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 6º 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
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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 €

c) resto de liña:

0,33 €

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

0,33 € por metro cadrado.

b) Dos 200 aos 1.000 metros cadrados construídos:
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1,61 € por cada metro
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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
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c) A partir de 1.000 metros cadrados construídos:

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 (construción de edificacións)

Artigo 7º 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 8º 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.
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 9º 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,
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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 10º 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 11º Infraccións e sancións
En materia de infraccións e sancións será aplicable, segundo dispón o artigo 11 do RD
Lexislativo 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.

Punto noveno.- Aprobación definitiva 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.
(.......................................................................................................................................)
Previa ratificación de urxencia por maioría absoluta do número legal de membros cos
votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular, dos 5 membros presentes
do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, e a abstención
dos 6 concelleiros/as non adscritos/as Ramon García Argibay, M. Dolores Fernández
Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez; Maria González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira, e sometido a votación o asunto incluído por urxencia, o
pleno da corporación por maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo
municipal popular, dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista e a
abstención dos 10 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, Ramon García Argibay, M.
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Primeiro.- Estimar a reclamación presentada por rexistro de entrada 16.898, de 4 de
decembro de 2013, por José Pazos Balsa, DNI 33.288.583-Q, veciño de Ames
consistente en deixar sen efecto a exención incluída no texto da ordenanza en sesión
plenaria de 31 de outubro de 2013 que tiña a seguinte redacción “establecer como
umbral de execución o definido para a situación económica dos cidadáns cada ano
para os Servizos Educativos Complementarios”
Segundo.- Aprobar definitivamente 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, cuxo texto figura como Anexo I deste acordo.
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Dolores Fernández Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez, Maria
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira adopta os seguintes acordos:

Terceiro.- Publicar o texto integro da modificación aprobada definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia e editar o seu texto integro nos termos previstos no artigo 17.5 do
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Facultar ao alcalde-presidente para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo I
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 1º 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 2º 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,
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oficinas, despachos ou estudios.
Artigo 3º 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 4º Responsables.
Os supostos de responsabilidade, xa sexa subsidiaria ou solidaria, serán os previstos na
normativa tributaria.
Artigo 5º 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.
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 6º 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 7º 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.
Artigo 8º 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 9º Normas de xestión
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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.
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 10º 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 11º 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 12º 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.

Punto décimo.- Aprobación definitiva 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 e
mercadorías de calquera clase.
(.......................................................................................................................................)
Previa ratificación de urxencia por maioría absoluta do número legal de membros cos
votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular, dos 5 membros presentes
do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, e a abstención
dos 6 concelleiros/as non adscritos/as Ramon García Argibay, M. Dolores Fernández
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Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez; Maria González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira, e sometido a votación o asunto incluído por urxencia, o
pleno da corporación por maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo
municipal popular, dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista e a
abstención dos 10 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, Ramon García Argibay, M.
Dolores Fernández Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez, Maria
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Estimar a reclamación presentada por rexistro de entrada 16.898, de 4 de
decembro de 2013, por José Pazos Balsa, DNI 33.288.583-Q, veciño de Ames
consistente en deixar sen efecto a exención incluída no texto da ordenanza en sesión
plenaria de 31 de outubro de 2013 que tiña a seguinte redacción “establecer como
umbral de execución o definido para a situación económica dos cidadáns cada ano
para os Servizos Educativos Complementarios”
Segundo.- Aprobar definitivamente 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 e mercadorías de calquera clase, cuxo
texto figura como Anexo I deste acordo.
Terceiro.- Publicar o texto integro da modificación aprobada definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia e editar o seu texto integro nos termos previstos no artigo 17.5 do
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Facultar ao alcalde-presidente para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo I
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 1º Natureza e fundamento.
De conformidade co disposto no artigo 20.1 A), do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
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 2º 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.
Artigo 3º 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
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beneficiarios.
Artigo 4º 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 5º 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.
5. Placa:
O importe da placa deberá pagalo o interesado e o prezo será o de compra segundo o
estipulado na factura.
Artigo 6º 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 7º 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.
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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 8º 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

Punto décimo primeiro.- Aprobación definitiva 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.
(.......................................................................................................................................)
Previa ratificación de urxencia por maioría absoluta do número legal de membros cos
votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular, dos 5 membros presentes
do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, e a abstención
dos 6 concelleiros/as non adscritos/as Ramon García Argibay, M. Dolores Fernández
Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez; Maria González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira, e sometido a votación o asunto incluído por urxencia, o
pleno da corporación por maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo
municipal popular, dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista e a
abstención dos 10 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, Ramon García Argibay, M.
Dolores Fernández Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez, Maria
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Estimar a reclamación presentada por rexistro de entrada 16.898, de 4 de
decembro de 2013, por José Pazos Balsa, DNI 33.288.583-Q, veciño de Ames
consistente en deixar sen efecto a exención incluída no texto da ordenanza en sesión
plenaria de 31 de outubro de 2013 que tiña a seguinte redacción “establecer como
umbral de execución o definido para a situación económica dos cidadáns cada ano
para os Servizos Educativos Complementarios”
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Terceiro.- Publicar o texto integro da modificación aprobada definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia e editar o seu texto integro nos termos previstos no artigo 17.5 do
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Facultar ao alcalde-presidente para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo I
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Segundo.- Aprobar definitivamente 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, asi como industrias na rúa e
ambulantes e rodaxe cinematográfico, cuxo texto figura como Anexo I deste acordo.

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 1º 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 2º 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 3º 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 4º 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 5º 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 6º 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.
2. Espectáculos e atraccións ou recreo, :
Por cada m2 ou fracción e día: 0,11 euros.
Artigo 7º Exencións e bonificacións.
Non se concederán outras exencións ou bonificacións que as expresamente previstas nas leis
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ou as derivadas da aplicación de tratados ou acordos internacionais.
Artigo 8º 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 9º 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 período 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 10º 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,
supeditadas ao interese xeral, previa resolución motivada da Alcaldía do Concello.
Artigo 11º 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
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58/2003, Xeral Tributaria.
Artigo 12º 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.

Punto décimo segundo.- Aprobación definitiva 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.
(........................................................................................................................................)
Previa ratificación de urxencia por maioría absoluta do número legal de membros cos
votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular, dos 5 membros presentes
do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, e a abstención
dos 6 concelleiros/as non adscritos/as Ramon García Argibay, M. Dolores Fernández
Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez; Maria González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira, e sometido a votación o asunto incluído por urxencia, o
pleno da corporación por maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo
municipal popular, dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista e a
abstención dos 10 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, Ramon García Argibay, M.
Dolores Fernández Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez, Maria
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Estimar a reclamación presentada por rexistro de entrada 16.898, de 4 de
decembro de 2013, por José Pazos Balsa, DNI 33.288.583-Q, veciño de Ames
consistente en deixar sen efecto a exención incluída no texto da ordenanza en sesión
plenaria de 31 de outubro de 2013 que tiña a seguinte redacción “establecer como
umbral de execución o definido para a situación económica dos cidadáns cada ano
para os Servizos Educativos Complementarios”
Segundo.- Aprobar definitivamente 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, cuxo texto figura como Anexo I
deste acordo.
Terceiro.- Publicar o texto integro da modificación aprobada definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia e editar o seu texto integro nos termos previstos no artigo 17.5 do
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Facultar ao alcalde-presidente para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo I
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 1º Natureza e fundamento.
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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 2º 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 3º 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 4º 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 5º Beneficios fiscais.
Só se admitirán os beneficios que veñan establecidos nas normas con rango de lei ou deriven
de tratados ou acordos internacionais.
Artigo 6º 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 7º 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 8º Liquidación.
a) Cando se trate de servizos puntuais ou inicio de servizos de retribución periódica ,
liquidarase e esixirase a taxa en réxime de autoliquidación, en todo caso antes de iniciarse o
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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 período 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 9º 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
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 10º 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 11º 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 espazo libre mínimo de 100 cm para permitir o paso dos peóns.
Artigo 12º 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.

Punto décimo terceiro.- Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza
fiscal reguladora da taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de
alugueiro.
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(.......................................................................................................................................)
Previa ratificación de urxencia por maioría absoluta do número legal de membros cos
votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular, dos 5 membros presentes
do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, e a abstención
dos 6 concelleiros/as non adscritos/as Ramon García Argibay, M. Dolores Fernández
Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez; Maria González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira, e sometido a votación o asunto incluído por urxencia, o
pleno da corporación por maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo
municipal popular, dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista e a
abstención dos 10 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, Ramon García Argibay, M.
Dolores Fernández Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez, Maria
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Estimar a reclamación presentada por rexistro de entrada 16.898, de 4 de
decembro de 2013, por José Pazos Balsa, DNI 33.288.583-Q, veciño de Ames
consistente en deixar sen efecto a exención incluída no texto da ordenanza en sesión
plenaria de 31 de outubro de 2013 que tiña a seguinte redacción “establecer como
umbral de execución o definido para a situación económica dos cidadáns cada ano
para os Servizos Educativos Complementarios”
Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da
taxa por licenzas de autotaxi e demais vehículos de alugueiro., cuxo texto figura como
Anexo I deste acordo.
Terceiro.- Publicar o texto integro da modificación aprobada definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia e editar o seu texto integro nos termos previstos no artigo 17.5 do
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Facultar ao alcalde-presidente para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS DE AUTOTAXI E DEMAIS
VEHÍCULOS DE ALUGUEIRO.
Artigo 1º 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.
Artigo 2º 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.
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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 3º 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 4º 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 5º 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 6º Exencións e bonificacións.
Non se concederá exención ou bonificación algunha no pago da taxa.
Artigo 7º Devego
Devengase a taxa e nace a obriga de contribuír no momento de solicitar a prestación dos
servizos suxeitos a gravame.
Artigo 8º 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 9º Infraccións e sancións
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.

Punto décimo cuarto.- Aprobación definitiva 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.
(.......................................................................................................................................)
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Previa ratificación de urxencia por maioría absoluta do número legal de membros cos
votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular, dos 5 membros presentes
do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, e a abstención
dos 6 concelleiros/as non adscritos/as Ramon García Argibay, M. Dolores Fernández
Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez; Maria González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira, e sometido a votación o asunto incluído por urxencia, o
pleno da corporación por maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo
municipal popular, dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista e a
abstención dos 10 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, Ramon García Argibay, M.
Dolores Fernández Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez, Maria
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Estimar a reclamación presentada por rexistro de entrada 16.898, de 4 de
decembro de 2013, por José Pazos Balsa, DNI 33.288.583-Q, veciño de Ames
consistente en deixar sen efecto a exención incluída no texto da ordenanza en sesión
plenaria de 31 de outubro de 2013 que tiña a seguinte redacción “establecer como
umbral de execución o definido para a situación económica dos cidadáns cada ano
para os Servizos Educativos Complementarios”
Segundo.- Aprobar definitivamente 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, cuxo texto figura como Anexo I deste acordo.
Terceiro.- Publicar o texto integro da modificación aprobada definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia e editar o seu texto integro nos termos previstos no artigo 17.5 do
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Facultar ao alcalde-presidente para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ACTOS DE UTILIZACIÓN PRIVATIVA
OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL DERIVADOS DA
EXECUCIÓN DE OBRAS.
Artigo 1º 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 2º 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 3º Exencións e bonificacións
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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
Artigo 4º 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.
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 5º 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 desfrutar 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
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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 desfrutarse 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
destrución 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 8º 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.

Punto décimo quinto.- Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza
fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local
con ocasión da celebración de matrimonio civil.
(.......................................................................................................................................)
Previa ratificación de urxencia por maioría absoluta do número legal de membros cos
votos a favor dos 5 membros do grupo municipal popular, dos 5 membros presentes
do grupo municipal socialista e dos concelleiros non adscritos Pilar Candocia Pita,
Olalla Alvite del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, e a abstención
dos 6 concelleiros/as non adscritos/as Ramon García Argibay, M. Dolores Fernández
Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez; Maria González Gómez e
Emilio Martínez Carballeira, e sometido a votación o asunto incluído por urxencia, o
pleno da corporación por maioría simple cos votos a favor dos 5 membros do grupo
municipal popular, dos 5 membros presentes do grupo municipal socialista e a
abstención dos 10 concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite
del Rio, Susana Mayo Redondo, Xosé Anxo Doval Rey, Ramon García Argibay, M.
Dolores Fernández Álvarez, Manuel Jose Ferreiro Santiago, Alfonso Rey Lopez, Maria
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira adopta os seguintes acordos:
Primeiro.- Estimar a reclamación presentada por rexistro de entrada 16.898, de 4 de
decembro de 2013, por José Pazos Balsa, DNI 33.288.583-Q, veciño de Ames
consistente en deixar sen efecto a exención incluída no texto da ordenanza en sesión
plenaria de 31 de outubro de 2013 que tiña a seguinte redacción “establecer como
umbral de execución o definido para a situación económica dos cidadáns cada ano
para os Servizos Educativos Complementarios”
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Terceiro.- Publicar o texto integro da modificación aprobada definitivamente no Boletín
Oficial da Provincia e editar o seu texto integro nos termos previstos no artigo 17.5 do
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.
Cuarto.- Facultar ao alcalde-presidente para cantas actuacións de trámite sexan
precisas para a mellor execución do acordado.
Anexo I

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: 6/03/14 9:25
Código de integridad (alg. SHA-256): d6b63b463ef46a571d7a5c9ea39961c73f3ccdbad006a51582b7cd0b2e611cc6
Página 40 de un total de 54 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: 10/03/14
12:04
Código de integridad (alg. SHA-256): f0a5af5c44dfadcce11aeb8c98ac173b503848c42236dddbae2326ab4080c5d3
Página 40 de un total de 54 página(s), Versión imprimible con información de firma.

Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da
taxa polo aproveitamento especial do dominio público local con ocasión da celebración
de matrimonio civil., cuxo texto figura como Anexo I deste acordo.

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.
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 contribuír, no momento da presentación da solicitude
nas oficinas 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 8º 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.

O voceiro do grupo municipal socialista, José Miñones Conde, solicita explicación de
voto e que conste na acta da sesión, e di: Gustaríanos dicir que a nosa posición de
40
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voto a favor, ven motivada precisamente polo erro detectado. Non nos gusta nada
dicilo, pero si, nos equivocamos, precisamente polo que xa dixen antes. A aprobación
definitiva da ordenanza, quero recalcar, se aproba coa conxelación do IPC, grazas
precisamente a eses votos particulares que presentamos, a pesares de que vostedes
non o queiran poñer na páxina web como nova, que quedan conxeladas gracias a
eses votos particulares. Tamén me gustaría aproveitar este momento para preguntar,
por terceira vez, que pasa coas dúas ordenanzas que quedaron pendentes enriba da
mesa, para negociar vostede como máximo responsable coas empresas. Solicitamos
eses informes, temos por escrito solicitados os informes, e non sabemos nada deses
informes a día de hoxe e gustaríame saber en que posición quedan esas ordenanzas
senón se traen a pleno.
Intervén o alcalde que di: Figura na páxina web xa a apreciación de que se conxelan
as ordenanzas. En relación ao tema dos informes se lles pasaron os escritos de
contestación, se lles pasará o que pediron a posteriori, os escritos que remitimos
dende o goberno. Respecto de como van a quedar esas ordenanzas, se van a entrar
en vigor ou non van a entrar en vigor, se queren poden os técnicos facilitar a
información, porque é unha cuestión mais ben técnica se entran en vigor ou non.
Intervén novamente José Miñones Conde que di: Precisamente, nós pediamos un
informe dos técnicos.
Resposta o alcalde, Santiago V. Amor Barreiro: Se lle fará chegar ese informe.
Resposta José Miñones Conde: Si, pero remata o prazo o 31 de decembro.
Resposta o alcalde, Santiago V. Amor Barreiro: Esas ordenanzas, non entrarían en
vigor o 1 de xaneiro de 2014.
Toma a palabra, con permiso da presidencia, a tesoureira municipal, Belén Rodríguez
Tourón que di: As ordenanzas que quedaron enriba da mesa, son a de hixiene urbana
e a da piscina cuberta; como non teñen texto aprobado, quedarían tal e como están no
exercicio 2013 para o exercicio 2014. No caso da de hixiene urbana xa non se pode
modificar para o 2014 porque é de devengo anual e no caso da da piscina cuberta
podería modificarse o longo do ano 2014 porque é un prezo público e non ten que
entrar en vigor a 1 de xaneiro, pode entrar en vigor en calquera momento do ano.
A concelleira do grupo municipal socialista Isabel González Cancela solicita que lles
fagan chegar o informe técnico solicitado para que conste por escrito. A concelleira,
Pilar Candocia Pita, solicita copia das xestións políticas.
Intervén novamente José Miñones Conde que di: É que precisamente, en referencia
á Mancomunidade a nós nos queda unha dúbida todavía e hoxe que están aquí os
técnicos podemos preguntarlles para que poidan contestar; o escrito que mete a
Mancomunidade de concellos da Serra do Barbanza, a verdade nos deixa bastante
descolocados porque di: “Neste sentido é necesario sinalar que a fixación da taxa do
lixo é unha competencia exclusiva do Concello de Ames, na que non intervén a
Mancomunidade, podendo o Concello reducila, conxelala ou incrementala, segundo o
considere oportuno a súa corporación, aínda que sería recomendable procurar que
cubrira os custes reais do servizo”. Ante este escrito da Mancomunidade, de data 11
de novembro, que nós recibimos esta semana, dende o 11 de novembro ten vostede
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Intervén o alcalde e di: A posteriori de esa carta tivemos unha reunión no Concello de
Brión co presidente da Mancomunidade.
Intervén novamente José Miñones Conde: Como pedimos iso e non nos di nada, pois
bueno, eu é a pregunta que fago aos técnicos, realmente se podería haber traído coas
restantes ordenanzas e que se conxelara tamén o IPC? Quedou enriba da mesa esta
ordenanza porque se dicía que estaba ligada a un contrato cunha empresa externa,
como ocorre coa da piscina.
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esta contestación, polo tanto, xa no pleno anterior podería haber traído esta taxa;
entendo que nunca en ningún momento debeu quedar enriba da mesa, porque é unha
competencia do Concello e podería ter sido incluída como as restantes, para
conxelación do IPC, é así ou non?.

Intervén a tesoureira Belén Rodríguez Tourón dicindo: Se propuxo que se negociase
coa Mancomunidade.
Continúa José Miñones Conde dicindo: O voto particular do grupo socialista era que
se conxelara o IPC en todas aquelas ordenanzas nas que se podía conxelar. A miña
pregunta é: non se conxelou o IPC en todas as ordenanzas que se podía conxelar?
Porque se dixo na comisión que tanto a ordenanza da piscina coma a da
Mancomunidade dependían de un contrato, e así está recollido na acta. É mais,
preguntei directamente aos técnicos na comisión, se esta ordenanza estaba nun
contrato tamén, e se dixo que si, e por iso no pleno quedou enriba da mesa, para
negociar, porque o voto particular é moi concreto, que se conxelara a taxa, perdón, o
IPC en tódalas ordenanzas que se puidera conxelar.
Claro, vostede, e non quero sacar outra vez a acta na que vostede se encheu a boca
dicindo e acusando a este grupo de irresponsable, que había falado vostede co
presidente da Mancomunidade, que é o alcalde de Brión, compañeiro noso de partido,
e que parecía mentira que o grupo socialista presentara isto. Leo o que di vostede e
esta recollido en acta: “Falei tamén coa Mancomunidade que presta o servizo de
recollida do lixo, en canto lle dixen ao presidente que é do mesmo partido que
vostedes señor Miñones, do partido socialista, que se pedía isto, pouco menos se
botou as mans a cabeza, non pagachedes o lixo durante moitos anos e agora que
tedes un plan de pagos mais ou menos sensato ......”. Claro, é que vostede non se
entera, porque vostede falaba dun contrato, dun plan de pagos que ten este Concello,
e isto é outra cousa, é a taxa e o IPC , o que pediamos nós é que se conxelara o IPC.
Son cousas distintas como ben di o informe. A mancomunidade di que a fixación da
taxa do lixo é unha competencia exclusiva do Concello de Ames, e poderá o Concello
reducila, conxelala ou incrementala, non é algo que dependa da Mancomunidade, pero
vostede mezcla os asuntos, creo que por descoñecemento, realmente non sabía do
que estábamos a falar, pensa que era o mesmo que se pedira a conxelación que ese
plan de pagos que ten vostede coa Mancomunidade. Por iso volvo a repetir e
preguntarlle aos técnicos, se podía conxelar a taxa do IPC correspondente a este
servizo? Si ou non?.
Toma a palabra, con permiso da presidencia, o interventor, José Antonio Rueda de
Valenzuela e di: No caso da piscina cuberta temos un compromiso contractual de
actualizar as taxas no importe do IPC galego, compromiso contractual que non existe
no caso do lixo, pero tampouco creo que se dixera o contrario.
Intervén José Miñones Conde e di: Pois xa está todo dito.
Intervén Pilar Candocia Pita e di: Si que se dixo, porque de feito o voto socialista era
para todas, menos para aquelas que estiveran sometidas a contrato.
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Toma a palabra para explicación de voto, solicitando que conste en acta, o concelleiro
Ramón García Argibay que di: O noso voto foi de abstención porque a verdade é que
vostede crea unha inseguridade constante a este pleno, constante. A verdade é que
moitas veces nos vemos agobiados, actuamos case por intuición; vostede sempre
confunde churras con merinas e mire, despois disto, do da nota de prensa, espero que
teña a decencia, é unha esperanza que evidentemente é unha forma de falar porque
non a teño, que corrixa o que ten que corrixir, espero que sexa corrixido, porque nos
parece lamentable que vostede chegue a esta situación, porque mire de verdade e llo
digo con toda a sinceridade do mundo, gobernen coa cabeza, por iso nós nos
abstemos nestas cuestións, porque non se pode estar así saltando continuamente,
porque crea inseguridade a todo o mundo, inseguridade señor alcalde, é unha pena é
unha pena.
C) PARA CONTROL DO GOBERNO:
Punto décimo sexto.- Moción presentada polo grupo municipal socialista, con
núm. RE 17207, de 12 de decembro de 2013, sobre recortes do Partido Popular
nas políticas de prevención e loita contra o VIH e a SIDA e a situación na que se
atopan os comités antisida de Galicia.
O señor alcalde concede a palabra á concelleira Isabel González Cancela, polo
grupo municipal socialista a cal intervén e di: Boas noites. Esta moción xa coma todos
puidestes ler ven motivada polos recortes levados a cabo polo Partido Popular, nas
políticas de prevención e loita contra o VIH e a SIDA, e a situación na que se atopan
os comités antisida de Galicia. En Galicia, na achega á loita contra o SIDA o recorte é
dun 55% e este recorte provocou a desaparición dos comités antisida de Ourense,
Vigo e Santiago e está a punto de pechar o de Ferrol. As campañas de prevención
desapareceron, en especial as accións entre as mozas e mozos, precisamente o
grupo de idade no que se está a dar un preocupante repunte de infeccións por VIH.
Estas decisións políticas están tendo consecuencias, estase a poñer en perigo algo
tan grave como a saúde dos cidadáns deste país, provocando un gran retroceso
nunha loita tan longa e dura como ten sido a de combater o VIH e a SIDA.
Na comarca de Compostela, cos datos actualizados a día de hoxe, hai 445 infectados
por VIH e 273 en tratamento de SIDA. O principal problema son os casos de
infectados que nos saben que o están, de aí a importancia da prevención. A mellor
maneira de reducir custos é inverter en prevención, nun diagnóstico precoz e loitar
contra a discriminación que padecen as persoas seropositivas.
O que pedimos nesta moción é: Rexeitar e condenar os recortes que o Partido Popular
está a levar a cabo desde o Goberno de España e a Xunta de Galicia nas políticas de
prevención e loita contra o VIH e de atención ás persoas con SIDA. Segundo, instar á
Xunta de Galicia que habilite unha liña de financiamento específica e urxente que evite
a desaparición dos Comités AntiSIDA que aínda se manteñen en activo en Galicia e
permita a reactivación dos que xa tiveron que pechar. Terceiro, pór en marcha desde
os Servizos Sociais municipais un calendario de actividades destinado a previr o
contaxio por VIH entre os mozos e mozas do noso concello. Cuarto, dar traslado do
presente acordo aos diferentes grupos políticos con representación no Parlamento de
Galicia.
Intervén o alcalde que di: Moi ben, abrimos unha quenda para aqueles que desexen
intervir.
Toma a palabra a concelleira, Mª Dolores Fernández Álvarez: En nombre de Pacto x
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

43

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

Toma a palabra o voceiro do partido popular, Bernardo Moar Míguez, que di: As
infeccións polo VIH e SIDA, continúan a ser un permanente desafío para os sistemas
sanitarios e sociais. Tras unha primeira etapa de mortandade elevada, a partir de
mediados da década dos anos 90 o descubrimento da terapia antiretroviral deu un
cambio espectacular á epidemia, diminuíndo a mortalidade de maneira moi importante,
aumentando a esperanza e calidade de vida das persoas afectadas. Liberar o acceso
ao tratamento antiretroviral é un reto por acadar para todas as persoas afectadas por
VIH e SIDA no mundo.
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Ames anunciamos simplemente el voto a favor de esta moción.

A situación actual de infección polo VIH en Galicia é de estabilización nos casos novos
de infección, ao redor de 200 casos anuais, e sempre por debaixo dos valores medios
do Estado. Pero paradóxicamente, gracias ao acceso ao tratamento antiretroviral
prodúcese un aumento na expectativa de vida destas persoas, o que leva ao
conseguinte aumento no número global de persoas afectadas e que fai que non
podamos baixar a garda ante este importante problema sanitario. O patrón
epidemiolóxico predominante na progresión do VIH en Galicia é claramente a vía
sexual. Sinalar así mesmo que dende a aparición do primeiro caso diagnosticado de
SIDA en Galicia no ano 1984, o número total de casos rexistrados na nosa
Comunidade ata o 31 de decembro de 2012 é de 4066. Aínda que os recursos
diminuíron, dende a Xunta de Galicia manterase unha atención sanitaria integral e de
calidade aos afectados e enfermos de VIH e estase tratando de preservar en
colaboración coas asociacións programas de prevención e aproveitando as vantaxes
das novas tecnoloxías para dar ampla repercusión entre os mais novos.
En canto ao apoio a proxectos e entidades privadas sen ánimo de lucro que participan
activamente no campo do VIH e SIDA en Galicia, o 2 de agosto publicouse no DOG
unha Orde pola que se achegan 109.190 € con aportación exclusiva dos fondos
propios da Comunidade Autónoma para o financiamento destes proxectos. A partir do
pasado mes de novembro emitiuse tamén unha campaña na rede social Facebook
dirixida á mocidade galega de 15 a 20 anos; esta campaña vai dirixida a informar
sobre as infeccións de transmisión sexual, co VIH como parte destacada da mesma,
como primeiro paso para modificar os comportamentos sexuais de risco e promocionar
as practicas de sexo seguro. Ademais, dende o goberno galego estanse
desenvolvendo programas polos que se facilita material a persoas usuais de drogas
concedendo axudas as asociacións e institucións que traballan con estas persoas e
tamén fan prevención.
No ano 2013, destináronse arredor de 2.000.000 de euros a esta finalidade, a través
de convenios coa FEGAMP para o financiamento das unidades e asistencias
dependentes dos Concellos e con asociacións de asistencia á drogodependencia. En
canto ás aportacións dos usuarios, convén deixar claro que os tratamentos
antiretrovirais non están suxeitos a achega do usuario, polo que as persoas que os
reciben non aportan nada. Este tratamento representa un gasto de mais de 7.000 € ao
ano. Nada mais.
Intervén o alcalde que di: Abrimos unha segunda quenda.
Intervén a concelleira Pilar Candocia Pita que di: Iso é unha nota de prensa da Xunta,
non?.
Intervén a concelleira Isabel González Cancela que di: Gustaríame que me deras
copia de ese informe.
Intervén o alcalde e di: Pasamos entón a votar esta moción.
Rematadas as intervencións o pleno da corporación por maioría absoluta, cos votos a
favor dos cinco membros presentes do grupo municipal socialista e dos dez
44
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concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite del Río, Susana
Mayo Redondo, Xose Anxo Doval Rey, Ramón García Argibay, María Dolores
Fernández Álvarez, Manuel José Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira, e o voto en contra dos cinco membros
do grupo municipal popular, presta aprobación á moción presentada polo grupo
municipal socialista do teor literal seguinte:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como cada ano, o 1 de Decembro celebramos o Día Internacional de Loita contra a
SIDA, xornada instaurada por Nacións Unidas para lembrar e dar a coñecer á
sociedade a epidemia global causada pola infección por VIH.
Segundo o último Informe sobre a Epidemia Mundial de SIDA 2013 de ONUSIDA, 35,3
millóns de persoas viven co VIH no mundo e 1,6 millóns de persoas morreron no
último ano por mor de enfermidades relacionadas coa SIDA. Calcúlase que en 2012
déronse 2,3 millóns de novos casos de infección polo VIH en adultos e nenos, o que
representa unha caída do 33% desde 2001. Grazas á expansión do tratamento
antirretroviral, as mortes relacionadas coa SIDA tamén descenderon nun 30%, en
comparación cos índices máximos rexistrados en 2005. En España son ao redor de
150.000 as persoas que viven co VIH, cunha taxa de preto de 3.000 novos
diagnósticos anuais.
Ademais de lembrar estes datos xerais, diversos colectivos sociais do noso país
chamaron a atención neste ano sobre a crecente deixadez de moitas administracións
públicas, especialmente o Goberno de España e a Xunta de Galicia, no que ao
desenvolvemento de políticas de prevención e atención ás persoas afectadas polo VIH
e a SIDA se refire.
A desmantelación da Secretaría do Plan Nacional sobre a SIDA e a súa integración
nunha subdirección xeral, coa consiguiente eliminación de recursos e recortes
drásticos de persoal, supuxo o preludio da total ausencia de política neste ámbito por
parte do Goberno. Este feito provocou que o noso país non evaluase adecuadamente
o Plan Multisectorial fronte á Infección por VIH e a SIDA 2008-2012, e que aínda non
se aprobase o Plan Multisectorial 2013-2017. Ademais desde xuño de 2012
carecemos de datos epidemiolóxicos actualizados da incidencia real do VIH en
España, o que impide planificar estratexias preventivas a curto e longo prazo.
Esta ausencia total de políticas públicas en materia de VIH e SIDA contrasta coa
rápida posta en marcha de medidas que restrinxen dereitos e prestacións ás persoas
que viven co VIH, como o repago dos medicamentos, o crecente aumento de trabas
para a dispensación de antirretrovirais na farmacia hospitalaria ou as restriccións no
acceso aos medicamentos de última xeración contra a hepatite C. Todo iso sumado á
exclusión sanitaria que para moitas cidadás e cidadáns supuxo a aprobación do Real
Decreto-Lei 16/2012, que acabou cos principios de universalidade e equidade do noso
sistema público de saúde.
Pero o austericidio e a política de recortes en materias tan sensibles e vitais coma
esta non só se está a aplicar ás políticas dependentes directamente da administración,
senón que o PP tamén está practicando unha planificada política de exterminio do
amplo tecido social que dende hai décadas viña traballando con grande éxito na
prevención do VIH e na asistencia ás persoas contaxiadas ou enfermas de SIDA,
complementando o traballo dos poderes públicos e cubrindo ocos aos que a
administración non chegaba.
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Nos últimos tempos, téñense reducido nun 75% as axudas destinadas a financiar os
programas de prevención do VIH que desenvolven as ONG, pasando de case 4
millóns de euros en 2011 a 1 millón en 2012 e 2013. Uns recortes que supuxeron a
eliminación de multitude de programas de prevención e asistencia, e que están
abocando ao peche a moitas destas organizacións, perdendo un tecido social esencial
para gañar a batalla á pandemia.
No noso país, o Goberno de Feijoo, como en tantas outras materias, está a copiar o
peor das políticas do PP no Goberno de España e reduciu a súa achega á loita contra
a SIDA nun 55% o que provocou a desaparición dos Comités Antisida de Ourense,
Vigo e Compostela, destino que tamén pode seguir o de Ferrol, que está a piques de
pechar. Ademais, as campañas de prevención desapareceron da axenda do Goberno
Galego, en especial as accións entre as mozas e mozos, precisamente o grupo de
idade no que se está a dar un preocupante repunte de infeccións por VIH.
As decisións políticas teñen consecuencias e o Partido Popular coa aplicación destas
medidas está a poñer en perigo algo tan grave como a saúde dos cidadáns deste
país, provocando un gran retroceso nunha loita tan longa e dura como ten sido a de
combater o VIH e a SIDA. Por iso, este ano, ademais de lembrarnos das persoas
contaxiadas é preciso que os/as socialistas e o conxunto da cidadanía denunciemos
estas prácticas e fagamos todo o posible para denuncialas e frenalas.
De acordo con todo o sinalado anteriormente, o grupo municipal do PSdeG-PSOE de
Ames presenta a seguinte:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
A Corporación Municipal acorda:
1º. Rexeitar e condear os recortes que o Partido Popular está a levar a cabo desde o
Goberno de España e a Xunta de Galicia nas políticas de prevención e loita contra o
VIH e de atención ás persoas con SIDA.
2º. Instar á Xunta de Galicia que habilite unha liña de financiamento específica e
urxente que evite a desaparición dos Comités AntiSIDA que aínda se manteñen en
activo en Galicia e permita a reactivación dos que xa tiveron que pechar.
3º. Pór en marcha desde os Servizos Sociais Municipais un calendario de actividades
destinado a previr o contaxio por VIH entre os mozos e mozas do noso concello.
4º. Dar traslado do presente acordo aos diferentes grupos políticos con representación
no Parlamento de Galicia.
Punto décimo sétimo.- Moción presentada polo grupo municipal socialista, con
núm. RE 17208, de 12 de decembro de 2013, sobre o impacto da reforma laboral
do Partido Popular na muller.
Intervén o alcalde, Santiago V. Amor Barreiro, que di: Ten a palabra o grupo
municipal socialista.
Intervén a concelleira do grupo socialista, Isabel González Cancela, que di: A reforma
laboral posta en marcha polo Goberno do Partido Popular, afectou gravemente á clase
traballadora, tal e como demostran os datos de desemprego existentes. O das
mulleres é un dos sectores mais gravemente afectados por esta reforma laboral; o
aumento da xornada, a redución dos salarios, a precarización dos contratos para a
formación etc..., ademais dos recortes en Educación, en Sanidade e en Dependencia,
que afectan, grave e directamente, ao emprego das mulleres e ás súas condicións
laborais.
A lei de igualdade aprobada polo goberno de Zapatero facilitou a incorporación da
muller ao mercado laboral e a conciliación da vida laboral e familiar, aínda que
quedara moito por avanzar e por facer, pero esta reforma do Partido Popular
46
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prexudicou notablemente á igualdade. Os datos son claros, un 16% das mulleres
traballadoras cobra menos do salario mínimo interprofesional, fronte a un 6% dos
homes. Un 39% das mulleres gaña entre unha e dúas veces o salario mínimo
interprofesional, fronte ao 29% dos homes. As mulleres traballadoras supoñen o 70%
dos que gañan menos do salario mínimo interprofesional e o 54% dos que gañan
dunha a dúas veces o salario mínimo interprofesional; iso si, só o 29% dos que gañan
de sete a oito veces o salario mínimo interprofesional e só o 26% dos que gañan oito
veces ou máis o salario mínimo interprofesional.
En Galicia a situación é peor xa que estamos á cola, xunto con Canarias e
Extremadura. A situación na que se atopan moitas mulleres é intolerable e
tremendamente inxusta, discriminatoria e máis precarizada que no resto de España.
En Galicia os datos de desemprego seguen a subir (un 0,15% en outubro e un 0,98%
en novembro) fronte ao que aconteceu no conxunto do Estado, no cómputo interanual,
e cunha incidencia tamén maior no caso das mulleres (139.477 mulleres demandantes
de emprego fronte a 128.748 homes). Por isto, propoñemos adoptar os seguintes
acordos: 1º. Instar ao Goberno central a derrogar a Lei 3/2012, de 6 de xullo, de
medidas urxentes para a reforma do mercado laboral. 2º. Instar aos Gobernos central
e da Xunta de Galicia que recuperen as políticas activas de emprego específicas para
mulleres, tendo en conta os grupos de idade e situacións desfavorecidas, como o
fomento da contratación en colectivos de mulleres formadas pero sen experiencia
laboral, o desenvolvemento de prácticas non laborais asociadas á formación de
empresas innovadoras ou a reciclaxe de mulleres con experiencia laboral pero que
carecen da formación que hoxe se demanda, entre outras. 3º. Instar ao Goberno
central e da Xunta a fomentar a elaboración de programas de formación en orientación
e técnicas de busca de emprego. 4º. Instar a todas as administracións, a través da
negociación colectiva e mediante un Plan de Igualdade que corrixa as desigualdades
existentes entre mulleres e homes, o estrito cumprimento da Lei de Igualdade no eido
público correspondente.
Intervén o alcalde que di: Abrimos unha primeira queda, ten a palabra María González
Gómez.
Intervén a concelleira, María González Gómez, que di: Nós, tal vez podemos
discrepar algo nalgún punto do fondo da cuestión, por exemplo, nalgunhas palabras
empregadas tales como condenadas por este tipo de contratación, ou vítimas laborais,
son demasiado fortes para estar postas así. Nós pensamos que pode afectar ás
mulleres na medida do poder que lle da aos empresarios en determinados aspectos,
como é a modificación das condicións de traballo ou na ineficacia dos convenios
colectivos.
Respecto das políticas de conciliación, estamos de acordo en algo co fondo do asunto
da exposición de motivos, pero tamén cremos que hai outras cuestións positivas. En
relación ás propostas de acordo, cos puntos 2, 3 e 4 estamos totalmente de acordo.
Ademais creemos que Galicia é unha das Comunidades onde se está actuando
bastante nestes aspectos que se di, aínda que sempre é bo potencialo moito mais. En
relación ao primeiro punto, consideramos que tamén hai aspectos positivos. Esta lei
non veu a solucionar os problemas en xeral do mercado laboral senón que foi xunto
con outras, como se fala na exposición de motivos da moción, e son os reaxustes nas
políticas de Sanidade e Dependencia os que fan que afecten a todos, pero sobre todo
as mulleres.
A propósito disto, tamén nos gustaría instar a que o goberno local, non sei se é
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Intervén o voceiro do grupo municipal popular, Bernardo Moar Míguez, que di: Eu vou
a ser breve, conciso e concreto. Que o partido Socialista Obrero Español fale de
emprego eu creo que é perder o tempo, houbo na etapa de Zapatero 3.400.000 novos
parados, non vou a dicir nada mais.
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correcto como o digo, paa que lle dea seguimento e cumprimento ao plan de
igualdade do concello de Ames, onde tamén se reflicten actuacións tendentes a cubrir
os aspectos que se reclaman nesta moción. Entón o noso voto afirmativo, aínda que
tamén consideramos que esta lei ten aspectos favorables.

Rematadas as intervencións o pleno da corporación por maioría absoluta, cos votos a
favor dos cinco membros presentes do grupo municipal socialista e dos dez
concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite del Río, Susana
Mayo Redondo, Xose Anxo Doval Rey,Ramón García Argibay, María Dolores
Fernández Álvarez, Manuel José Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira, e o voto en contra dos cinco membros
do grupo municipal popular, presta aprobación á moción presentada polo grupo
municipal socialista do teor literal seguinte:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A reforma laboral posta en marcha polo Goberno do Partido Popular supuxo unha
deterioración xeneralizada dos dereitos laborais porque opera sobre o modelo de
contratación, abarata e facilita o despedimento, desregula as normas de garantía dos
dereitos dos traballadores e traballadoras e reduce os custos laborais, a través da
redución xeneralizada dos salarios. Créase así unha clase de traballadores pobres,
onde as mulleres se levan, novamente, a peor parte.
A reforma laboral afectou gravemente ás clases traballadoras, golpeando con especial
dureza os que se encontran en peor situación no mundo laboral, como é o caso das
mulleres.
Hoxe podemos dicir, lamentablemente, que a reforma laboral acrecentou a
discriminación por xénero no noso país. Os países que máis avanzaron nos últimos 50
anos son os que adoptaron políticas de igualdade, de formación e de saúde. O
aumento da xornada, a redución do salario, a taxa de reposición cero, a precarización
dos contratos para a formación, o denominado contrato para emprendedores e a
precarización e desregulación do contrato a tempo parcial, xunto aos recortes en
educación, en sanidade e en Dependencia afectan, grave e directamente, ao emprego
das mulleres e ás súas condicións laborais.
A reforma laboral non só non afrontou os problemas de inestabilidade e temporalidade
do mercado de traballo no noso país, senón que, pola contra, os ten vido a acentuar. A
reforma laboral non só non evita o encadeamento de contratos con distintos
traballadores e traballadoras para un mesmo posto de traballo, senón que supuxo a
creación dun contrato indefinido con altas cotas de temporalidade, a eliminación, por
desnaturalización, dos contratos de formación e aprendizaxe e a desregulación do
contrato a tempo parcial.
O contrato para a formación quedou convertido nun contrato barato para o
empresario,al supoñerlle un custo case simbólico, moi precario para o traballador e
que vai afectar, en maior medida, ás mulleres, xa que o incentivo máis alto se dirixirá
ás mulleres para condenalas a este tipo de contratación. Non só se aumenta a
precarización do emprego das mulleres, senón que se intenta perpetuar esta
precarización, podendo chegar a converterse nun caso de discriminación indirecta, xa
que os datos veñen a confirmar que a reforma laboral supuxo a feminización deste
contrato.
O denominado contrato de apoio a emprendedores é en realidade un contrato
temporal encuberto de 364 días sen dereitos fronte ao despedimento; as bonificacións
48
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priman a contratación de traballadores que están a cobrar prestacións, especialmente
se se trata de mulleres. Establécese así unha dobre discriminación aos que non
perciben prestación, ás mozas que non tiveron aínda posibilidade de encontrar
emprego, ou ás mulleres que esgotaron a prestación ou que traballaron de xeito
intermitente sen chegar a poder cobrar a prestación por desemprego. Trátase dunha
contratación feita case para as mulleres, que pode converterse nunha vía de
contratación que máis que xerar emprego estable xere bonificacións indefinidas para o
empresario por contratar, de forma temporal, as súas vítimas laborais, sen dereitos en
relación coa extinción da relación laboral. Estamos a falar non xa de discriminación da
muller no mercado de traballo, senón de discriminación superlativa recollida na propia
regulación legal e contraria, ao artigo 14 da nosa Constitución.
A reforma laboral precariza tamén o contrato a tempo parcial, maioritariamente
asinado con mulleres, sen cotización ao desemprego das horas extraordinarias,
deixando, ademais, en mans do empresario un 5% da xornada para a súa distribución
irregular.
Ademais, a modificación substancial que se levou a cabo das condicións laborais e a
mobilidade xeográfica se ben afecta a todos os traballadores, de xeito moi especial,
faino respecto ás mulleres, e estase a utilizar como instrumento para expulsar de
forma indirecta a traballadoras embarazadas ou durante a crianza.
Este Goberno e a súa reforma laboral deixaron sen contido nin función a negociación
colectiva. Con iso, ademais de debilitarse a correlación de forzas na relación laboral,
en prexuízo dos traballadores, de xeito moi especial para as mulleres, como
traballadoras moi vulnerables, dinamitouse a Lei de igualdade no ámbito laboral. Unha
realidade que, xunto ás políticas de recorte de gasto público e á diminución dos
servizos públicos destinados ao coidado das persoas e ao fomento da
corresponsabilidade, redundan nunha importante paralización e retroceso en materia
de conciliación e por ende na situación das mulleres.
A incorporación das mulleres ao mundo laboral retribuído realizouse no noso país sen
resolver o conflito que supón traballar fóra de casa e atender as responsabilidades
familiares, sendo as mulleres que asumiron maioritariamente a dobre tarefa dende o
principio. Durante os gobernos socialistas, e, particularmente, durante o Goberno do
Presidente
Rodríguez
Zapatero
producíronse
importantes
avances
en
corresponsabilidade e afondouse na imprescindible necesidade de contar con
infraestruturas sociais que fixesen posible tal conciliación, evitando, sobre todo, a súa
conversión, non só nun problema, sino, ademais, nun problema exclusivo das
mulleres. Quedaba un bo camiño por percorrer para lograr o obxectivo de eliminar o
problema da conciliación da lista de discriminacións que viñan sufrindo as mulleres no
ámbito laboral, pero empezábanse a adoptar medidas moi importantes que apuntaban
cara a ese obxectivo.
Hoxe, non obstante, nun prazo moi pequeno de tempo, encontrámonos cos
resultados, unha vez máis demoledores para o social, dunha política máis do Partido
Popular, neste caso, os derivados da aplicación da súa reforma laboral: empregos con
baixos salarios, entre os que afecta, especialmente, o das mulleres.
Hoxe no noso país, un 16% das mulleres traballadoras cobra menos do salario mínimo
interprofesional, fronte a un 6% dos homes. Un 39% das mulleres gaña entre unha e
dous veces o salario mínimo interprofesional, fronte ao 29% no caso dos homes. As
mulleres traballadoras supoñen o 70% dos que gañan menos do salario mínimo
interprofesional e o 54% dos que gañan dunha a dous veces o salario mínimo
interprofesional; iso si, só o 29% dos que gañan de sete a oito veces o salario mínimo
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interprofesional e só o 26% dos que gañan oito veces ou máis o salario mínimo
interprofesional.
Galicia non é allea a esta clara e grave situación de desigualdade e, de feito, os
últimos datos publicado polo INE relativos ás diferenzas salariais entre homes e
mulleres son aínda máis preocupantes polo mero feito de que a nosa Comunidade
Autónoma está a cola, xunto con Canarias e Extremadura, no que a salarios se refire
dentro do conxunto do Estado. Polo tanto, a situación na que se atopan moitas
mulleres é intolerable, ademais de profundamente inxusta, discriminatoria e aínda
máis precarizada que no resto de España. E iso, sen falar do desemprego, que en
Galicia segue a subir (un 0,15% en outubro e un 0,98% en novembro) fronte ao que
acontece no conxunto do Estado no cómputo interanual, e cunha incidencia tamén
maior no caso das mulleres (139.477 mulleres demandantes de emprego fronte a
128.748homes).
O Goberno do Partido Popular e a súa reforma agravaron os factores laborais que
determinan a priori o groso da desigualdade salarial indirecta a través da xornada, a
ocupación laboral, o tipo de contrato, o sector ou a antigüidade. O recorte no gasto
público sen plans de igualdade, sen negociación colectiva, cunha correlación de forzas
completamente debilitada supón un grave retroceso na loita contra a discriminación de
xénero no ámbito laboral.
Por todo o anterior, o Grupo Municipal Socialista de Ames, propón ó Pleno municipal a
adopción dos seguintes ACORDOS:
1º. Instar ao Goberno central a derrogar a Lei 3/2012, de 6 de xullo, de medidas
urxentes para a reforma do mercado laboral.
2º. Instar aos Gobernos central e da Xunta de Galicia que recuperen as políticas
activas de emprego específicas para mulleres, tendo en conta os grupos de idade e
situacións desfavorecidas, como o fomento da contratación en colectivos de mulleres
formadas pero sen experiencia laboral, o desenvolvemento de prácticas non laborais
asociadas á formación de empresas innovadoras ou a reciclaxe de mulleres con
experiencia laboral pero que carecen da formación que hoxe se demanda, entre
outras.
3º. Instar ao Goberno central e da Xunta a fomentar a elaboración de programas de
formación en orientación e técnicas de busca de emprego.
4º. Instar a todas as administracións, a través da negociación colectiva e mediante un
Plan de Igualdade que corrixa as desigualdades existentes entre mulleres e homes, o
estrito cumprimento da Lei de Igualdade no eido público correspondente.”
Moción de urxencia presentada polos concelleiros Pilar Candocia, Olalla Alvite,
Susana Mayo e Anxo Doval solicitando a creación dunha comisión para estudar
a rescisión do contrato das Escolas deportivas.
Neste punto da orde do día se presenta moción de urxencia e o alcalde concede a
palabra a un dos propoñentes da moción, concretamente a Anxo Doval Rey que
xustifica a urxencia da moción presentada dicindo: Nós pretendiamos, instar ao
goberno a que tomara medidas respecto do moi mal funcionamento da empresa que
presta o servizo das escolas deportivas. Hai outra razón en canto á urxencia, que nós
e creo que tamén o partido socialista, solicitamos unha serie de informes e fixemos
unha serie de preguntas respecto da situación dos traballadores e do cumprimento dos
contratos que a día de hoxe, día do pleno, non nos foron contestados e polo tanto, non
vemos outra solución máis que presentar esta moción para que, dado que pola vía de
preguntas e solicitude de informes non se nos da, polo menos constituíndo esta
comisión especial, de forma oficial dentro dela, se nos poda informar de todos estes
aspectos e no seu caso propoñer ao goberno, en función de como sexan os informes
que se nos acheguen, que se adopten medidas con respecto a esta empresa que eu
sei que están mais que xustificadas.
50
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Rematadas as intervencións a urxencia da moción é ratificada por maioría absoluta
dos membros presentes da corporación municipal, cos votos a favor dos cinco
membros presentes do grupo municipal socialista, dos 10 concelleiros/as non
adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite del Río, Susana Mayo Redondo, Xose
Anxo Doval Rey,Ramón García Argibay, María Dolores Fernández Álvarez, Manuel
José Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María González Gómez e Emilio Martínez
Carballeira, e a abstención dos cinco membros do grupo municipal popular.
Toma a palabra a concelleira delegada de deportes María Eugenia Martín Vicente
que di: Respecto a la petición de información, aquí en la moción, dice: comparecencia
ante o pleno da concelleira de deportes, María Eugenia Martín, para que de resposta a
canta pregunta sexa formulada en relación ás escolas deportivas e aporte a seguinte
documentación, en la comparecencia.
Intervén Anxo Doval: Nós solicitamos por escrito o tipo de contratos e a titulación dos
traballadores da empresa.
Intervén o alcalde para ceder a palabra novamente a un dos propoñentes da moción.
Intervén Anxo Doval que di: En relación ao fondo da moción, o que pretende a moción
é a constitución dunha comisión que poida investigar, na que se nos informe e se
chegue a conclusións ao respecto do traballo que está a desenvolver a empresa que
agora mesmo está prestando a maioría das escolas deportivas no concello. Nos
consta que hai presentadas no concello protestas sobre ese funcionamento, algunhas
a través da recollida de firmas dos pais ou nais dos nenos e nenas das escolas,
noutros casos nos consta tamén que foron feitas de palabra ,protestas ao respecto
tanto do número de usuarios e usuarias que hai nesa escola, que esta sobresaturada,
como da titulación, da adecuación dos monitores ao ensino que se está a impartir, dos
cambios continuos que hai de profesorado, da condición que había ao respecto da
participación en competicións que nunca se produciron. O deterioro é evidente, hai
unanimidade de que hai un deterioro significativo respecto da prestación das escolas
deportivas, con respecto ao que estaba a acontecer ata o presente ano, sen entrar en
que iso fora mellorable ou non, loxicamente todo é mellorable. O que é constatable é
que hai un deterioro manifesto.
Pero é que ademais nós solicitamos acceso ao prego do concurso, pero non só ao
prego do concurso senón tamén á oferta das empresas ao ver un incumprimento
evidente, pode haber moitos pero un é evidente: a empresa se comprometeu a poñer
profesorado titulado en todas as escolas deportivas, e a min como calquera dos que
estamos aquí ou alguén que coñeza o profesorado, nos consta que hai nas escolas,
non digo que sexan todas, pero hai escolas onde o profesorado non ten esa titulación,
digo titulación e non experiencia. A empresa dixo taxativamente que todas as escolas
terían ao fronte monitores, non coordinadores, monitores titulados, e iso é constatable
que non se cumpre, polo tanto a empresa está incumprindo, e lle digo mais e non o
digo eu, foi consultado xuridicamente, se o goberno sabe que iso é así, se esta
convertendo nunha ilegalidade. Se o goberno sabe que non se cumpre, que hai un
prego que non se está cumprindo, coidadiño co que pasa.
Os acordos que se propoñen na moción son os seguintes: primeiro, constituír unha
comisión informativa especial para determinar o cumprimento do contrato das Escolas
deportivas municipais. A comisión rexerase polo procedemento establecido para as
comisións delegadas do Pleno. Segundo, a comisión elaborará un informe sobre o
grao de cumprimento do contrato indicando no seu caso, os posibles motivos de
resolución do contrato, que serán trasladados ao alcalde para que actúe en
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consecuencia. Así mesmo, e en terceiro lugar, a comisión avaliará tamén a posible
sanción á empresa polos incumprimentos destes meses e as penalidades
administrativas derivadas recollidas no punto 26 do prego de condicións. Por último,
en cuarto lugar a comisión constituirase o mércores 8 de xaneiro de cara a ter as súas
conclusións en dúas semanas. Esta é a moción que se propón.
Intervén, o concelleiro Ramón García Argibay que di: Moi boas tardes outra vez. É un
segredo a voces o que está pasando coas escolas deportivas, un desastre mais deste
goberno. Nos consta que hai moitas queixas, non sabemos cantas tampouco, pero
sabemos que hai moitísimas queixas. Sabemos que os monitores cambian; primeiro
se cambiaron os monitores que xa levaban un tempo por outros novos, pero estes
novos seguen cambiando e seguen rotando continuamente, polo tanto non hai esa
continuidade que necesitan os usuarios para ter, polo menos, unhas clases cunha
continuidade e un progreso máis ou menos axeitado. Incluso a empresa está colgando
en InfoJobs peticións de xente para traballar, e a verdade é que nin aí sequera está
tendo éxito, cando todos sabemos como se moven este tipo de cuestións.
O goberno é sabedor de todas estas cuestións, e unha vez máis, motivado polo de
sempre, que xa non sorprende a ninguén, a desidia, non está tomando medidas de
ningún tipo, polo menos polo que nós saibamos e sería conveniente que esas cousas
quedaran claras. A constitución da comisión informativa, unha comisión máis, a
verdade é que estamos cheos de comisións informativas, e non sei se cumpren o seu
obxectivo, dende logo cada vez que constituímos unha comisión a verdade é que a
esperanza de que chegue a bo porto, paulatinamente vai indo a menos. Hai que
intentalo, hai que procurar sacar algunha conclusión, hai que procurar chegar a algo
claro pero a verdade e que é complicado, porque cando o motor non quere acender e
cando o motor non quere tirar, utilizando termos mecánicos, a verdade, cando o motor
está gripado non hai mecánico que o recompoña, a verdade e que é complicado
chegar a algún lado.
As escolas deportivas de Ames sufriron un retroceso enorme. Eran mellorables,
evidentemente que eran mellorables, e probablemente isto se fixo coa intención de
mellorar. A verdade é que é bastante difícil de explicar certas cuestións, porque cando
un ve os informes dunha licitación por exemplo, e os da outra, e se comparan un
pouco, hai numerosas contradicións, unha mais. Nós consideramos que, aínda que na
comisión a esperanza non é a mellor, non a temos, por intentalo unha vez máis e ter a
enésima comisión, porque moitas veces xa nos olvidamos das comisións que temos,
por nós non vai a quedar, pero dende logo cremos que o que hai que facer é falar coa
empresa, darlle un ultimatum, e se non hai xeito de arranxalo, que todos o que
pretendemos é acadar polo menos o mínimo nivel que se tiña hai uns meses, creo que
haberá que tomar algunha decisión, cousa que por outro lado non espero con moita
ilusión deste goberno. De momento nada máis.
Intervén o voceiro do grupo municipal socialista, José Miñones Conde que di:
Realmente eu vou a ser moi breve. Nós todo o que sexan comisións, pois votaremos a
favor, pero tamén creo que chega o momento de empezar a saber que estamos na
oposición, e estando na oposición damos ata onde damos, con esta é a sétima
comisión, unha por día. Temos a comisión da radio, que xa no pleno anterior dixo
vostede que a ía convocar na semana seguinte e seguimos esperando, a de
deshaucios, a da licitación da auga, a do regulamento da auga, a do regulamento de
participación cidadá... e se suma unha máis. Que é necesario? Si, porque realmente
estamos, como xa denunciamos moitas veces, en parada técnica, e se non se fai isto
pois non se fai nada neste concello, polo tanto temos que actuar con responsabilidade,
pero esa responsabilidade tamén chega, como xa dixemos antes, ata un punto. É dicir,
non podemos estar gobernando dende a oposición, porque é o que estamos a facer, e
coa dedicación que temos. É o goberno quen ten que abrir os ollos e darse conta de
que non pode seguir isto así, por moito que llo digamos unha e outra vez, esteamos
cheos de comisións e sobre todo estamos saturando aos servizos técnicos do
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concello, porque esa é a outra parte que teñen estas comisións. As comisións son
tempo que se nos quita a nós pero tamén aos técnicos, que están desbordados hoxe
por hoxe en certos departamentos, nos que teñen que estar levantando actas destas
comisións e que como ben dicía agora ben o señor Argibay, moitas delas non valen
para nada. Nalgunhas, por parte do goberno non se da o paso, por exemplo a da
radio, que a ten parada, en parada técnica, non sei esperando a que. Ou a dos
dehaucios, que hoxe por exemplo nin se presenta o goberno á dos dehaucios, unha
máis. En relación ás escolas deportivas, temos solicitada a comparecencia da
concelleira que iamos a ter hoxe, e onde esperabamos ter resposta a todos os nosos
escritos, e teremos que esperar porque chegaremos ás 12 e non poderemos ter esa
comparecencia. Anunciar o voto favorable a esta moción.
Intervén o alcalde, Santiago V. Amor Barreiro que di: Moi ben, moitas grazas. Pola
nosa parte dicir que non nos imos a opoñer a esta comisión, indepentendemente de
que teñan solicitada unha comparecencia. Dende os últimos tres meses hai catro
escritos de queixas presentados no mes de outubro, unha no mes de novembro, e
ningunha de momento no mes de decembro.
Abrimos una segunda quenda, e senón pasamos a votación. Dicir que o día 8 me
parece que é mércores e hai algunha outra comisión, creo que a do Regulamento,
entón intentaremos axustalas da mellor maneira posible.
(.......................................................................................................................................)
Rematadas as intervencións o pleno da corporación por maioría absoluta, cos votos a
favor dos cinco membros presentes do grupo municipal socialista e dos dez
concelleiros/as non adscritos/as Pilar Candocia Pita, Olalla Alvite del Río, Susana
Mayo Redondo, Xose Anxo Doval Rey,Ramón García Argibay, María Dolores
Fernández Álvarez, Manuel José Ferreiro Santiago, Alfonso Rey López, María
González Gómez e Emilio Martínez Carballeira, e a abstención dos cinco membros do
grupo municipal popular, presta aprobación á moción presentada polo concelleiros/as
non adscritos/as Pilar Candocia, Olalla Alvite, Susana Mayo e Anxo Doval, do teor
literal seguinte:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
As Escolas deportivas de Ames están véndose degradas pola xestión da empresa
contratante na tempada 2013-2014. Desde o comezo do curso asistimos a diversas
irregularidades en canto a adecuación e retribución dos monitores, en canto a
organización das actividades e incorporación das escolas nas competicións
deportivas. Esta precariedade e improvisación inicial foi agudizándose co tempo
asistindo a cambios continuos de monitores nalgunhas áreas e a constatación que
algúns formadores carecen da titulación e a cualificación apropiada para impartir a
disciplina que asumen.
No inicio das actividades o/as concelleiro/as de Ames Novo xa demandaron que o
goberno inspeccionase o desenvolvemento das actividades, comprobando se a
empresa estaba cumprindo o contrato e, no seu caso, proceder á resolución do
contrato conforme aos artigos 223-225 da Lei de contratos do sector público. Así como
proceder a sancionar á empresa polos incumprimentos xa confirmados ao longo dese
tempo, tal e como se recolle no punto 26 de penalidades administrativas do prego de
condicións.
Foron moitas as disciplinas nas que se detectaron problemas ao longo destes meses
e por diversos motivos: ballet, patinaxe, ximnasia rítmica, pilates, baloncesto, judo...
Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org
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Unhas por inadecuación dos formadores, outras por saturación das clases, outras por
problemas coas competicións nas que deberían participar, e algunhas máis polo
desconcerto de cambiar varias veces de monitor en pouco tempo. A empresa incluía
na súa oferta o desenvolvemento das actividades contando con monitores coas
titulacións adecuadas a cada disciplina; está oferta, que é xuridicamente esixible, está
sendo incumprida en moitos casos e de forma continuada.
A día de hoxe o Concello de Ames está permitindo coa súa pasividade o estrago
dunhas Escolas que funcionaban de xeito razoable e que foron gañando a súa
calidade ao longo dos anos. Se ben tiñan moitos aspectos mellorables, non se pode
desperdiciar unha traxectoria consolidada que neste momento está perdéndose. O
Concello de Ames debe facer todo o posible para evitar o deterioro das Escolas
Deportivas, non podemos consentir que primen intereses alleos á calidade do servizo
ou da promoción do deporte. O Concello debe facer valer a súa responsabilidade
diante da empresa.
Por estes motivos, o Pleno do Concello ACORDA:
1º. Constituír unha comisión informativa especial para determinar o cumprimento do
contrato das Escolas deportivas municipais. A Comisión rexerase polo procedemento
establecido para as comisións delegadas do Pleno.
2º. A comisión elaborará un informe sobre o grao de cumprimento do contrato
indicando no seu caso, os posibles motivos da resolución do contrato, que serán
trasladados ao alcalde para que actúe en consecuencia.
3º. Así mesmo, a comisión avaliará tamén a posible sanción da empresa polos
incumprimentos destes meses e as penalidades administrativas derivadas recollidas
no punto 26 do prego de condicións.
4º. A comisión constituirase o mércores 8 de xaneiro, de cara a ter as súas
conclusións en dúas semanas.”
Neste punto da orde do día toma a palabra o alcalde para dicir: Van ser as 12 da noite
se queren seguimos ou levantamos a sesión.
Intervén o voceiro do grupo municipal socialista, José Miñones Conde, que di: Como
aínda non son as doce en punto, a min me gustaría expoñer a exposición de motivos
da comparecencia. Habida conta de que isto ven dende o mes pasado, en que
pedimos esta comparecencia e na exposición de motivos solicitamos unha serie de
documentación, que foi ampliada tras unha engádea de Pacto x Ames, na que
concretamente se pedían títulos de coordinador, listaxes e demais, que imaxino que se
traería hoxe para a comparecencia. O que si nos gustaría sería ter toda esa
documentación, e que esta comparecencia se traslade ao vindeiro pleno e ter esa
documentación previamente, non chegar ao pleno sen esa información e ter que
estudala no momento, o que pode coartar a nosa exposición, polo tanto gustaríanos
ter copia de toda esa documentación que se traía hoxe. Moitas grazas.
Toma a palabra o alcalde que di: Ben, que conste en acta esta petición e que conste
en acta a entrega desa documentación. Entón, si lles parece ben, desexámoslles
unhas felices festas a todos e a todas, levantamos a sesión.
Sendo as vinte e catro horas (24:00) do día 23 de decembro de 2013, o señor alcalde
presidente deu por rematado o acto e levantou a sesión, de todo o que eu como
secretaria certifico.
Vº Prace
O alcalde

A secretaria
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