
 

VIERNES, 10 DE MAYO DE 2013 Nº 107

CONCELLOS 

ANTAS DE ULLA 

Anuncio 

 
OBXECTO DEL CONTRATO: Procedemento ABERTO, para a adxudicación do contrato administrativo especial 
para a explotación  do servizo de café/bar e/ou restaurante. 
 
 LUGAR DE EXECUCIÓN: no local situado no Lg. Chousa de Guerra de Vilane-As Canteiras, Pq. San Xoan de Antas 
de Ulla (parcela nº 275, polígono nº 82), propiedade do concello de Antas de Ulla. 
 
DURACIÓN DO CONTRATO: Catro años, prorrogables por outros dous. 
 
PROCEDEMENTO: Aberto. 
 
TRAMITACIÓN: Ordinaria. 
 
TIPO DE LICITACIÓN: 8000€ polos catro años do contrato. Dita cantidade se prorratearase por anualidades, 
correspondendo a cada ano o importe de 2.000 €. Quedan automáticamente excluídas as propostas que sexan 
inferiores ó canon mínimo. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Os especificados no prego.  
 
GARANTÍA PROVISIONAL: Non se esixe. 
 
GARANTÍA DEFINITIVA: 5% importe adxudicación. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Quince días contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio 
no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. Se o último día habil fose inhábil ou sábado, o prazo rematará o primeiro 
día hábil seguinte. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Rexistro xeral do Concello de Antas de Ulla, de 8:30  a 14:30 horas. 
 
OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: Concello de Antas de Ulla. 
 

Antas de Ulla, a 29 de abril do 2013.- O alcalde, Javier Varela Pérez. 
R. 1755 

 

BARREIROS 

Anuncio 

Solicitando desta Alcaldía D./Dª Adolfo Ferreiro García licenza municipal para apertura de local para venta de 
neumáticos e outros servizos so automóvil a situar en parcela 8, Polígono industrial de Barreiros, cumprindo o 
disposto no art. 8.3 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, no que se regula a avaliación de incidencia ambiental, 
sométese a información pública por período de vinte días hábiles, co fin de que durante o mesmo – que 
comezará a contarse dende o día seguinte ó da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia e no 
DOG- poidan examina-lo expediente, na Secretaría deste Concello, as persoas que dalgún xeito se consideren 
afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se 
estimen oportunas. 

 
Barreiros, 29 de abril de 2013.- O ALCALDE, Jose Alfonso Fuente Parga 

R. 1756 
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CASTROVERDE 

Anuncio 

 
Aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión de 24 de abril de 2013, o padrón do servizo de axuda no 

fogar, correspondente ao 1º trimestre de 2013, expónse ao público polo prazo de vinte días, contados a partir 
da publicación do presente anuncio, a efectos do  seu exame e reclamacións. 

 
Castroverde, 26 de abril de 2013.- O Alcalde, Xosé Mª Arias Fernández 

R. 1783 
 

Anuncio 

 
LICITACIÓN 
 

1.- Entidade adxudicadora: Concello de Castroverde. 
 

2.- Descrición do contrato: 
 

a) Obxecto: Prestación do servizo de axuda no fogar na modalidade de dependencia e libre concorrencia . 
b) Duración: TRES ( 3) anos. Prórroga: 3 anos ( até un máximo de 6 anos) 
c) CPV 85320000-8,    CNAE 2009: 88.1 

 

3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación: 
a) Tramitación: ordinaria. 
b) Procedemento: aberto. 
c) Criterios de adxudicación:  
- PREZO OFERTADO Á BAIXA ---------------------MÁXIMO 95 PUNTOS 

 
− Hora ordinaria ata un máximo de 80 puntos. 
− Hora extraordinaria ata un máximo de 15  puntos. 

 
- SEDE DO LOCAL DE REFERENCIA ( art. 18 Decreto99/2012)...MÁXIMO  5 PUNTOS. 
- No concello de Castroverde,  5 puntos; en concellos limítrofes 2 puntos; noutros concellos da comarca 

de Lugo 1 punto.  
 
4.- Valor estimado do contrato. 
O valor estimado do contrato: 263.640 € /ano ( sen IVE). Total, tendo en conta as posibles prórrogas, ascende a 
1.608.840 euros, ( sen IVE e sen revisión de prezos) 

 
5.-  Orzamento base de licitación: 

- Prezo/hora servizo ordinario : 13,00 € . IVE ( 4%) 0,52 euros. Total: 13,52 euros IVE incluído 
- Prezo/hora servizo extraordinario: 15,00 € . IVE ( 4%) 0,60 euros. Total: 15,60 euros. 

 
6.- Garantías 
 
Provisional: non se esixe. 
Definitiva: 5% do importe da adxudicación do contrato, sen incluír o IVE.  
 
7.- Requisitos específicos do contratista: 

a) Clasificación: Non se esixe. 
b) Solvencia económica, financeira e técnica : Pregos de claúsulas administrativas particulares. 
c) Outros requisitos: Pregos de claúsulas administrativas particulares e prescripcións técnicas. 

 
8.- Presentación de ofertas: 

a) Data límite de presentación: ás 14 horas do  décimo quinto (15) día natural seguinte ó da publicación 
deste anuncio no B.O. da provincia de Lugo. 

b) Documentación que se presentará: a requerida polos pregos. 
c) Lugar de presentación: Concello de Castroverde, Praza do Concello num. 2, 

 
9.- Apertura de ofertas: segundo os pregos. 
 
10.- Gastos: O adxudicatario virá obrigado a pagar os gastos dos anuncios de licitación e do importe dos 
impostos, dereitos, taxas, prezos públicos e demais que orixine a licitación e formalización do contrato. 
 
11.- Obtención de documentación e información: 

a) Concello de Castroverde; Praza do Concello, 2- C.P. 27120-Castroverde (Lugo). 
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b) Web: www.concellodecastroverde.com ( perfil do contratante). 
c) Teléfono 982-312080.  
d) Fax: 982-313011 

 
Castroverde, 29 de abril de 2013O.- Alcalde, Xosé Mª Arias Fernández 

R. 1784 
 

CHANTADA 

Anuncio 

Elevada a definitiva, por non se haber presentado reclamación ninguna contra a mesma en período de 
exposición pública, a “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS E SERVIZOS 
URBANÍSTICOS” o texto da ordenanza aprobada e que figura a continuación como anexo a este edicto. 

Chantada 11 de marzo de 2013.- O ALCALDE, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZAS URBANÍSTICAS E SERVIZOS URBANÍSTICOS 
 
ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA 
En 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 ao 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 exacción da “Taxa por licenzas urbanísticas e servizos urbanísticos”,  que se 
rexerá pola presente Ordenanza Fiscal, da que as normas atenden ao previsto no artigo 57 do devandito Real 
Decreto. 
 
ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE 
Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal, técnica e administrativa, tendente a verificar se os 
actos de edificación e uso do solo aos que se refire a Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística 
e Protección do Medio Rural de Galicia e que se vaian realizar dentro do termo municipal, se axustan ás normas 
urbanísticas, de edificación e policía previstas na citada Lei, regulamentos que a desenvolvan, e nas Normas 
Complementarias e Subsidiarias de Planeamento. 
 
ARTIGO 3. SUXEITO PASIVO 
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 
da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que soliciten a licenza de obras ou que executen as 
instalacións, obras ou construcións sen ter obtido a preceptiva licenza. 
 
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 Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
 
ARTIGO 4. RESPONSABLES SOLIDARIOS E SUBSIDIARIOS 
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas ou xurídicas a que se 
refiren o artigos 41 e 42 da Lei Xeral Tributaria.  
 
2. Serán responsables subsidiarios os administradores de feito e de dereito das persoas xurídicas,  sociedades e 
os síndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral nos supostos e 
co alcance que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria. 
 
ARTIGO 5. OBRIGA DE CONTRIBUÍR 
1. A obriga de contribuír nacerá no momento de comezar a prestación do servizo, que ten lugar dende que se 
formula a solicitude da preceptiva licenza, ou dende que o Concello realice as iniciais actuacións conducentes a 
verificar se é ou non autorizable a obra, instalación, primeira ocupación dos edificios ou modificación do uso 
deles, que se efectuase sen a obtención previa da correspondente licenza.  
 
2. A obriga de contribuír non se verá afectada ou modificada pola denegación no seu caso da licenza, concesión 
con modificacións da solicitude, renuncia ou desestimento do solicitante.  
3. A obriga de contribuír a taxa producirase aínda que a concesión da licenza veña imposta polas normas que 
regulan o silencio administrativo positivo. 
 
ARTIGO 6. BASE IMPOÑIBLE E LIQUIDABLE 
1. Nas licenzas de obras de edificación de nova planta, reconstrución, rehabilitación, reforma, 
acondicionamento, derrubo, na execución de instalacións e nas obras menores, tomarase como base de gravame 
da presente taxa, en xeral, o custo real e efectivo da obra, construción ou instalación determinado segundo os 
criterios establecidos na Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras para 
cada ano.  
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2. Na fixación de aliñacións e restantes realizadas sobre o terreo e formalizadas mediante a correspondente 
acta, tomarase como base de gravame, os metros lineais de fachada ou fachada dos inmobles ou cerramentos de 
parcelas. 
 
3. Nas licenzas de segregación, parcelamento ou reparcelamento, o número de unidades de parcelas resultantes. 
 
4. Nas licenzas de primeira ocupación, utilización ou apertura, a superficie construída expresada en metros 
cadrados. 
 
ARTIGO 7. COTA TRIBUTARIA 
 

1 Licenzas de obra de edificacións, instalacións e construccións 
0,12% 

Mínimo 25,00€ 

2 Licenzas de primeira ocupación e utilización, por cada m2 de superficie construída 
0,60 €/m2 

Mínimo 25,00€ 
3 Informes técnicos e outros servizos urbanísticos 30,00 € 

4 
Por cada certificación que se expida de servizos urbanísticos, solicitada a instancia de 
parte 

30,00€ 

5 
Por cada certificación do técnico municipal relativa a valoración de danos,o outras 
peritacións sobre edificios 

100,00€ 

6 Calificación ou certificación urbanística por parcela 30,00€ 
7 Devolución de avales ou fianzas bancarios  2% do aval 
8 Segregación, parcelacións ou agrupacións de fincas  
 Segregación e parcelacións, por parcela resultante 50€/parcela 
 Agrupacións, por parcela que se agrupa 50€/parcela 

9 Tramitación de solicitudes de prórroga de licenzas urbanísticas  
 Obras maiores 40,00€ 
 Obras menores 20,00€ 

10 Expedientes de declaración de ruinas 300,00€ 
 
ARTIGO 8. NORMAS DE XESTIÓN.  
 
A. Tramitación.  
1. Os interesados na obtención dunha licenza de obras ou urbanística están obrigados a presentar no Rexistro 
Xeral do Concello a oportuna solicitude por medio de instancia dirixida ao alcalde, segundo o modelo oficial que 
se facilitará na oficina do Rexistro de documentos do concello, onde se determinarán os documentos que deberá 
de presentar o interesado. 
 
2. A solicitude poderá ser formulada polo interesado ou polo contratista das obras, pero deberá facerse constar 
o nome e enderezo do propietario do inmoble acompañarase de proxecto subscrito por técnico competente, 
visado en Colexio Oficial, se procede, e co contido establecido na lexislación vixente. Nos supostos de falta de 
calquera dos documentos esixidos actuarase conforme o regulado na Lei 30/1992, de 26 de novembro de 
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.  
 
3. Cando se trate de licenza para aqueles actos nos que, de conformidade coa normativa estatal, autonómica e 
local aplicable, non sexa esixible a presentación de proxecto, acompañarase á solicitude, entre outros 
documentos, un orzamento das obras a realizar así como unha descrición precisa da superficie afectada, 
materiais a empregar, en xeral, das características da obra ou acto, dos cales os seus datos permitan comprobar 
o seu custe. 
 
4. Se despois de formulada a solicitude de licenza se modificase ou ampliase a obra prevista, deberá poñerse en 
coñecemento da administración municipal, acompañado do reformado de proxecto ou dun novo orzamento, con 
documentación que permita determinar o alcance da modificación ou ampliación. 
 
5. As solicitudes para a primeira utilización dos edificios deberán ser subscritas polo promotor da edificación, e 
a súa obtención e requisito indispensable para poder destinar os edificios o uso proxectado, debendo 
acompañarse de certificado final de obra, subscrito por técnico competente, cos visados oficiais que procedan, e 
calquera outra documentación necesaria por aplicación da normativa técnica ou sectorial en vigor. 
 
B. Autoliquidación 
 
1. A teor do conferido no artigo 27 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o solicitante da licenza 
procederá a autoliquidar o seu importe e ingresar a cota tributaria resultante.  
 
2. Dicha autoliquidación achegarase conxuntamente coa solicitude da oportuna licenza de obras ou urbanística, 
segundo modelo determinado polo concello e tomando como base mínima as taboas de valores e precios 
aprobadas ao efecto, segundo anexos da ordenanza fiscal sobre construcións, instalacións e obras, 
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acompañando xustificante de  abono en conta, a favor do concello, en Caixa de Aforro o Banco, non podéndose 
tramitar a licenza en tanto no se pagara a dita autoliquidación. 
 
3. Se unha vez autoliquidada a taxa, resultara unha cota superior ou inferior as especificadas na presente 
ordenanza fiscal, antes de expedir a oportuna licenza procederase a requirir o ingreso da diferenza, no primeiro 
caso, e a devolución do exceso, no segundo. 
 
4. Independentemente do sinalado no parágrafo anterior, a Administración tributaria poderá comprobar os actos 
realizados polos obrigados tributarios, ben por medio de procedementos de xestión ou de inspección, segundo 
os criterios ou normas establecidos na Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria. 
 
C. Resolución  
1. O órgano competente, adoptará a resolución que procedera en canto ó outorgamento da licenza solicitada, e 
procederá así mesmo, a aprobar a liquidación dos dereitos ou taxas correspondentes. 
 
2. As liquidacións iniciais terán carácter provisional ata que unha vez rematadas as obras sexa comprobado pola 
Administración municipal o efectivamente realizado e o seu importe, requirindo para iso dos interesados as 
correspondentes certificacións de obras e demais elementos ou datos que se consideren oportunos. Á vista do 
resultado da comprobación practicarase a liquidación definitiva.  
 
ARTIGO 9. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS TRIBUTARIAS  
1. As sancións que procedan por infraccións cometidas por inobservancia do disposto nesta ordenanza, serán 
independentes das que puideran arbitrarse por infraccións urbanísticas, conforme o disposto na Lei 9/2002 
LOUG e as súas disposicións regulamentarias.  
 
En materia de infraccións e sancións será aplicable, a regulación contida na Lei 58/2003, de 17 de decembro, 
Xeral Tributaria, e nas disposicións que a complementen e desenvolvan. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
As tarifas establecidas na presente ordenanza incrementaranse anualmente segundo o IPC. 
 
DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA 
A partir da entrada en vigor da presente ordenanza fiscal quedará derrogada a ordenanza fiscal que regula a 
taxa de expedición de documentos públicos, no relativo a “Documentos relativos ao servizo de urbanismo”. 
 
DISPOSICIÓN FINAL  
A presente ordenanza, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no BOP,   permanecendo en vigor 
mentres non se acorde expresamente a súa modificación ou derrogación. 
 

Chantada, 11/03/2013.- O ALCALDE, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez 
 
 

ANEXO I MÓDULOS VALORATIVOS DE OBRAS MAIORES 
 

ANEXO Á ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS E 
SERVIZOS URBANÍSTICOS 

 
a) Normas xerais, criterios de valoración .  

1. Un traballo considerarase incluído no punto que lle corresponde de acordo co destino predominante da 
superficie, incluíndose as superficies con destinos minoritarios. Só se aplicarán diversos módulos cando 
cada destino minoritario supere o 25% da superficie total; neste caso valorarase independentemente.   

2. A superficie total construída é a suma de cada unha das plantas do edificio, medida dentro dos límites 
definidos polas liñas de fachada, tanto interiores como exteriores e os eixes de medianeras compartidos 
se se dar o caso.  

 
b) Estimación simplificada dos orzamentos de execución material da edificación  
Definicións: 

Mbu.- Módulo básico en función do uso da edificación 

Sc.- Superficie total construída en m2. 

Ct.- Coeficiente corrector en función da tipoloxía da edificación. 

Mc.- Módulo de construción ou de referencia. 

Oemb.- Orzamento de execución material segundo módulos básicos. 

Oemp.- Orzamento de execución material do proxecto. 
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Módulo básico por uso: Mbu  
Establécese un prezo en €/m2 para o cálculo do custo de execución material da edificación segundo o uso 

característico ou predominante na edificación de acordo co establecido no apartado a).1 deste anexo. O seu 
valor será actualizado periódicamente por acordo da Xunta de Goberno. 

 
Establécense os seguintes módulos básicos: 

 

Mbu USOS DA EDIFICACIÓN €/M2 

1.- Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios bancarios 744,00 

2.- Hospitais. Laboratorios. Igrexas 697,50 

3 Bibliotecas. Facultades e escolas universitarias. Hoteis 4*. Edificios penitenciarios. Terminais  

 Aéreas ou fluviais. 651,00 

4.- Clubes sociais. Cines Centros de saúde. Balnearios. Hoteis 3*. Sals de festas. Discotecas.  

 Colexios con residencia 604,50

5.- Casas de cultura. Casas consistoriais. Locais bancarios. Consultorios. Residencias 3ª idade e  

 Centros de día. Apartahoteis. Tanatorios. Centros de culto. Cuarteis. Matadoiros 588,00

6.- Vivenda. Hoteis 2*. Reidencias universitarias. Moteis 511,50

7.- Residencial VPO. Oficinas. Garderías. Centros docentes. Hoteis 1*. Ambulatorios. Hostais-  

 Residencias. Restaurantes. Estación de autobuses. Salas de exposicións. Piscinas cubertas 465,00

8.- Bares. Mercados 418,50

9.- Centro Comerciais. Pavillóns deportivos cubertos. Vestiarios, Bungalows. Servizos de   

 Camping 372,00

10.- Edificios de apartamentos. Local comercial. Establecementos comerciais, industria  

 escaparate 302,25

11.- Piscinas descubertas. Cemiterios 232,50

12.- Garaxes e apartamentos. Estacións de servizo 186,00

13.- Trasteiros. Pórticos, soportais e terrazas abertas 162,75

14.- Almacéns e naves industriais. Instalacións deportivas descubertas. Naves. Granxas.  

 Alpendres, pendellos ou cubertos. Depósitos. Graderíos. Panteóns (por nicho) 139,50

15.- Proxectos de urbanización (adscritos á edificación). Parcelas camping 46,50 

16 Xardíns. Camiños de terra e formigón. Tratamento de espazos exteriores.   

 Acondicionamento de terreos 23,25 

17 Demolición e derrubos (aplicada á superficie total de plantas que se van a derrubar).  

 Para cada calquera tipo de uso edificatorio 13,50 

   
Superficie construída por uso: Sc  

Un traballo considérase ou non incluído no apartado que lle corresponde de acordo co uso predominante da 
superficie, no que se inclúen as superficies con destinos minoritarios, tal e como se especifica no apartado a).1 
deste anexo. 

 
Coeficientes por tipoloxía construtiva: Ct  

Establécese un coeficiente corrector en función do tipo de actuación construtiva, sendo os seguintes: 

 
Ct TIPOLOXÍA CONSTRUTIVA  

1.-  En edificacións de nova planta e adicións ou ampliacións  
1,20 Edificación illada. Vivenda unifamiliar illada. Sotos a partir do 3º 
1,10 Agrupación de edificación en ringleira. Sotos 1º e 2º  
1,00 Edificio en quinteiro pechado. Edificación aberta en vivenda colectiva 

 
2.-  En obras de reforma e rehabilitación  

1,20 Rehabilitación total, incluíndo a desmontaxe de fachadas  
1,00 Adecuación interior de plantas baixas e entrechans  
1,00 Rehabilitación integral do edificio conservando exclusivamente fachadas  
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0,65 Reforma interior de instalacións e distribución conservando a estrutura existente 
0,50 Reformas de elementos estruturais  
0,35 Rehabilitación de fachadas. Substitución de carpinterías e cerramentos (aplicado a superficie de fachada)  
0,30 Reformas de pouca entidade que non afecten a elementos estruturais nin a instalacións ou distribución 

(acabados). 

 
Módulo de construción ou de referencia: Mc  
É o valor en €/m2 que resulta de aplicar ao módulo básico Mbu o coeficiente corrector Ct en función da 
tipoloxía construtiva, segundo a seguinte fórmula: 
 

Mc = Mbu x Ct 
 

Nos casos nos que un coeficiente corrector non se axuste á tipoloxía ou ós usos antes definidos, aplicarase a  
Media entre os que mais se asemellan. 

 
Orzamento de execución material segundo módulos básicos: Oemb  
O orzamento de execución material segundo módulos básicos obterase de aplicar á superficie total construída 
Sc o valor de Mc obtido conforme ao apartado anterior, segundo a seguinte fórmula: 
 

Oemb = Mc x Sc 
 

O Pemb obterase como sumatorio dos resultados parciais do produto de Mc x Sc, cando concorran as 
circunstancias especificas no apartado a).1 deste anexo 
 
Orzamento de execución material de proxecto: Oemp  
Considérase como tal o orzamento de execución material que figura no proxecto achegado polo solicitante, 
como resultado da suma da valoración de todas as unidades ou partidas de obra do proxecto, sen considerar os 
gastos xerais, beneficio industrial, honorarios profesionais nin I.V.E. 
 

Utilizarase como base impoñible aos efectos do cálculo do ICIO, o Oemp sempre que este non resulte inferior 
ao Oemb. 
 

ANEXO II MÓDULOS VALORATIVOS DE OBRAS MENORES E OUTRAS ACTUACIÓNS 

 
ANEXO Á ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA EXPEDICIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS E 
SERVIZOS URBANÍSTICOS 

 
Coste de execución material de unidades de obra : 

 

UD 1.- CERRAMENTOS, VALADOS DE FINCAS E ACCESOS PREZO/UD en € 

ml Peche con elementos vexetais 7,00 

ml Peche delimitador de postes e arame 12,25 

ml Peche de postes e malla ou semellante 18,35 

m2 Peche de reixa de forxa, celosía ou semellante 33,63 

m2 Peche de bloque de formigón revestido ou semellante 27,40 

ml Peche con chantos de lousa 28,62 

m2 Peche de cachotería ou sillería 70,05 

m2 Muro de contención de cachotería ou formigon en masa 63,10 

m2 Muro de contención de formigón armado 68,00 

ml Paso salvacunetas mediante entubado de gabia e pavimentación 22,15 

ml Rebaixe de bordillo para a acceso de vehículos e vados 14,19 

ml Cancela de acceso a parcela metálica, madeira ou semellante 105,30 

ud Execución de columna para contador de electricidade/auga 210,00 

 

UD 2.- DEMOLICIÓNS E DESMONTAXES PREZO/UD en € 

m2 Picado de azulexados, aplacados, enfoscados ou semellante 7,65 

m2 Demolición de pavimentos de baldosas de pedra, cerámica ou semellante 7,21 

m2 Demolición de muro de cachotería ou apertura de oco en muro 64,47 
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m2 Demolición de tabiquería interior ou apertura de oco interior 4,88 

m2 Demolición ou desmontaxe de entaboado de madeira 7,06 

m2 Demolición ou desmontaxe de entaboado de madeira, cangos e pontóns 14,75 

m2 

Desmontaxe de cubrición de cuberta de lousa, tella, chapa, fibrocemento ou semellante, 

con pp de canos e baixantes 6,22 

m2 Desmontaxe de entramado de madeira de cuberta, cangos e pontóns 11,70 

m2 Desmontaxe de mobiliario de cociña 18,00 

ud Desmontaxe de sanitarios de baño ou aseo 40,00 

ud Desmontaxe de instalación eléctrica, fontanería ou saneamento en vivenda 143,30 

ud Demolición de cheminea sobre cuberta 48,00 

 

UD 3.- MOVEMENTO DE TERRAS E CANALIZACIÓNS PREZO/UD en € 

m2 Desbroce e limpeza de terreo 2,75 

m3 Excavación de terras en baleirado 3,25 

m3 Recheo estendido e compactación de terras en terrapléns ou explanacións 4,30 

ml Excavación ou apertura de gabias ou foxos 4,54 

ml Recheo e compactación de gabias ou foxos 5,32 

ml 
Canalización soterrada para saneamento, auga, electricidade ou telecomunicacións, 
incluída a excavación e recheo de gabias ou foxos 22,80 

ud Arqueta de rexistro para instalacións soterradas, instalada 110,25 

   

UD 4.- CUBERTAS E AZOTEAS (medición en planta) PREZO/UD en € 

m2   

 
Cubrición de cuberta con lousa, colocada sobre rastreis ou cangos con ganchos de 
aceiro 32,86 

m2 

Cubrición de cuberta con tella cerámica, formigón ou semellante, con ganchos ou cravos 

de aceiro e/ou morteiro. 25,16 
m2 Cubrición de cuberta con chapas de fibrocemento 15,95 

m2 Cubrición de cuberta con chapas de aleación metálica ou semellante 24,75 

m2 Colocación de viguetas prefabricadas de formigón ou pontóns de madeira  

ml Cano ou baixante de PVC ou aluminio 15,97 

ml Cano de chapa de zinc-cobre-titanio 30,12 

ml Cano de chapa de aceiro prelacado 26,36 

m2 Lucernario ou xanela de cuberta tipo Velux ou semellante 152,25 

m2 

Impermeabilización de terraza, balcón ou azotea existente con lámina asfáltica ou 

semellante, incluído illamento térmico 32,21 

ud 
Formación de cheminea sobre cuberta con fábrica revestida ou semellante, incluso 
elemento de coroación 158,45 

  

UD 5.- ALBANELERÍA E SOLLADOS PREZO/UD en € 

m2 Tabique de fábrica de ladrillo dunha folla recebado por ambas caras 42,60 

m2 Tabique de cartón xeso tipo Pladur 38,59 

m2 Extradorsado de paredes con placa de xeso laminado 15,86 

m2 Formación de cámara de aire con fábrica de ladrillo e illamento interior 16,12 

m2 Cerramento de dobre folla de ladrillo con illamento interior 35,93 

m2 Cerramento de fachada con muro de cachotería ou sillería 88,65 

m2 Cerramento de muro de fábrica de bloque 24,20 

ml Chanzos de fábrica en formación de escaleira 16,07 

m2 Soleira de formigón 18,23 

m2 Recrecido de pisos con morteiro de cemento 7,60 
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UD 6.- PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES PREZO/UD en € 

m2   

 Pavimento de beirarrúa de baldosa hidráulica ou semellante, incluso pp de bordo 20,59 

m2 Pavimento de gres, terrazo, sintético ou semellante 30,13 

m2 Pavimento de madeira 52,30 

m2 Pavimento de pedra ou mármore 61,10 

m2 Chapado de pedra ou mármore en fachadas 72,14 

m2 Panolado de madeira en paramentos verticais 35,51 

m2 Azulexado de paramentos interiores 22,67 

m2 Revocadura con morteiro monocapa 20,50 

m2 Rexuntado con morteiro en fábrica de cachotería 18,55 

m2 Enfoscado ou recebo de paramentos verticais ou horizontais 14,60 

m2 Limpeza de fachadas por medios manuais ou mecánicos 14,55 

m2 Pintura en paramentos exteriores ou interiores 8,67 

m2 Falso teito liso de escaiola ou xeso laminado 18,21 

m2 Falso teito de madeira ou acústico (modular) 31,32 

   

UD 7.- CARPINTERÍAS EXTERIORES E INTERIORES PREZO/UD en € 

ud Porta de entrada á vivenda de madeira maciza e/ou seguridade 540,00 

ud Porta de entrada á vivenda en aluminio lacado ou PVC 383,80 

ud Porta de paso interior de madeira 135,50 

m2 
Substitución ou colocación de carpintería exterior de madeira en formación de xanelas 
ou portas abalconadas 179,26 

m2 
Substitución ou colocación de carpintería exterior de aluminio ou PVC en formación de 
xanelas ou portas abalconadas 128,25 

m2 Restauración e pintado/vernizado de carpintería exterior de madeira existente 17,05  

m2 Acristalamento de vidro sinxelo en carpintería exterior 31,35  

m2 Acristalamento de vidro dobre en carpintería exterior 68,15  

m2 Acristalamento de vidro templado ou laminado de seguridade 80,95  

m2 Persiana de madeira ou PVC 85,20  

m2 Rexa metálica de seguridade en protección de portas ou xanelas 92,00  

m2 Toldo de tea con brazos abatibles 160,86  

ml Verteaugas de pedra en oco exterior 142,15  

ml Xamba o dintel de pedra 75,80  

    

UD 

8.-  OBRAS DIRIXIDAS A GARANTIR AS CONDICIÓNS 

HIXÉNICO SANITARIAS E DE HABITABILIDADE PREZO/UD en € 

 

 

ud Instalación de fosa séptica con foxo filtrante en vivenda (para 6 persoas) 1.150,00  

ud Instalación de pozo de auga de barrena ou artesán 1.300,00  

m3 Depósito de auga 175,55  

ud Quentador de instantáneo para produción de AQS, de gas 250,00  

ud Termo eléctrico para produción de AQS, de gas de ata 100 litros 285,00  

ud Conexión coa rede de saneamento 85,00  

ud Conexión coa rede de abastecemento de auga 165,00  

ud Renovación de instalación de saneamento en baño/aseo 152,00  

ud Renovación de instalación de saneamento en cociña 130,75  

ud Renovación de instalación de fontanería en baño/aseo 321,80  

ud Renovación de instalación de fontanería en cociña 295,65  

ud 
Substitución de aparatos sanitarios en baño composto por bañeira/ducha, inodoro, bidé 
e lavabo, incluso billame 691,36  
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ud 
Substitución de aparatos sanitarios en aseo composto por inodoro, e lavabo, incluso 
billame 357,60  

m2    
 Mellora ou substitución de instalación eléctrica en vivenda por cada m2 de superficie útil 22,32  

m2 Instalación interior de calefacción en vivenda por cada m2 de superficie útil 64,95  

    

UD 9.- VARIOS PREZO/UD en €  

m2 Instalación de quioscos en vía pública 284,12  

m2 Instalación de cartel ou panel publicitario visible dende vía pública 42,60  

m2 Colocación de rótulo opaco 339,64  

m2 Colocación de rótulo luminoso 414,58  

m2 Construción de marquesina 284,12  

m2 

Construción de alpendre ou galpón de fábrica, con superficie <25 m2, de escasa 

entidade construtiva e técnica sinxela. 176,12  

ud Construción de escaleira de madeira entre dúas plantas 568,24  

ml Varanda de madeira ou metal en protección de ocos 133,25  

ud Instalación de grúa ou guindastre (montaxe/desmontaxe) 825,00  

ml Instalación de andamios 12,00  

m2 Construción de silo 78,50  

m2 
Instalación térmica solar de producción de auga por m2 de superficie de placas 
instaladas 1.080,00  

m2 
Instalación fotovoltaica solar de producción eléctrica por m2 de superficie de placas 
instaladas. Para instalacións de ate 400 m2 de superficie de placas 624,00  

m2 
Instalación fotovoltaica solar de producción eléctrica por m2 de superficie de placas 
instaladas. Para instalación de máis de 400 m2 de superficie de placas 410,00  

ud Corte de árbores (porte medio) 23,68  

ud Descoutado de tocóns de árbores (porte medio) 31,02 

ud Plantación de árbores ornamentais de porte medio 15,56 

m2 Plantación de árbores en extensión superficial, incluso laboreo previo 2,17 
 

En caso de que unha obra non atope un encadre directo nas distintas tipoloxías eiqui establecidas, 
aplicaráselle a tarifa que máis se aproxime por identidade de razón entre os supostos tipificados neste anexo ou 
na Base de Datos da Construcción de Galicia aprobada polo Instituto Tecnolóxico de Galicia 

R.1507 
 

Anuncio 

 
Elevada a definitiva, por non se haber presentado reclamación ninguna contra a mesma en período de 

exposición pública, a “ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIÓNS, INSTALACIÓNS E 
OBRAS” o texto da ordenanza aprobada e que figura a continuación como anexo a este edicto. 

Chantada 11 de marzo de 2013.- O ALCALDE, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez 

 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 
 
ARTIGO 1. NORMATIVA APLICABLE.  
1. O Concello de Chantada, de conformidade co número 1 do artigo 15, o apartado c) do número 2 do artigo 59 
do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora 
das Facendas Locais, acórdase a imposición e ordenación no Concello de Chantada do Imposto sobre 
Construcións, Instalacións e Obras.  
 
2. O Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras rexerase neste municipio:  
a) Polas normas reguladoras do mesmo, contidas nos artigos 100 a 103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 
5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e polas demais 
disposicións legais e regulamentarias que completen e desenvolvan devandita Lei.  
b) Pola presente Ordenanza Fiscal.  
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ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE.  
1. O Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras é un tributo indirecto cuxo feito impoñible está 
constituído pola realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou obra para a que 
se esixa obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística, obténdose ou non a devandita licenza, ou 
para a que se exixa presentación de declaración responsable ou comunicación previa, sempre que a expedición 
da licencia ou a actividade de control corresponda ao concello de a imposición. 
  
ARTIGO 3. EXENCIÓNS.  
Está exenta do pago 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 suxeita ao imposto, vaia ser 
directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións 
e das súas augas residuais, aínda que a súa xestión leve a cabo por organismos autónomos, tanto se se trata de 
obras de investimento novo como de conservación.  
 
ARTIGO 4. SUXEITO PASIVO.  
1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes, as persoas físicas, persoas xurídicas ou 
entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeneral Tributaria, que sexan donos da 
construción, instalación ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble sobre o que se realice aquela.  
Aos efectos previstos no parágrafo anterior terá a consideración de dono da construción, instalación ou obra 
quen soporte os gastos ou o custo que comporte a súa realización.  
 
2. No caso de que a construción, instalación ou obra non sexa realizada polo suxeito pasivo contribuínte terán a 
condición de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte quen soliciten as correspondentes licenzas ou realicen 
as construcións, instalacións ou obras.  
O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da cota tributaria satisfeita.  
 
ARTIGO 5. BASE IMPOÑIBLE E COTA TRIBUTARIA.  
1. A base impoñible do imposto está constituída polo custo real e efectivo da construción, instalación ou obra, e 
enténdese por tal, a estes efectos, o custo de execución material daquela.  
Non forman parte da base impoñible 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 tampouco os honorarios de profesionais, o 
beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custo de 
execución material.  
 
2. A cota deste imposto será o resultado de aplicar á base impoñible o tipo de gravame.  
 
3. O tipo de gravame do imposto queda fixado no 3 %.  
 
ARTIGO 6. BONIFICACIÓNS.  
Dacordo co artigo 103.2 do TRLRHL, establécense as seguintes bonificacións: 

a) Unha bonificación do 95 por 100 a favor das 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 excepción das redes de servizos 
públicos realizados por empresas distribuidoras ou subministradoras.   

 
Corresponderá dita declaración ao Pleno da Corporación e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por 
voto favorable da maioría simple dos seus membros.  
 

a) A documentación a achegar polo suxeito pasivo será a seguinte:  
b) Solicitude da bonificación.  
c) Xustificación de que as construcións, instalacións ou obras teñen un especial interese ou utilidade 

municipal por concorrer circunstancias sociais, culturais, histórico artísticas ou de fomento do emprego.  
E informe técnico correspondente 

 
ARTIGO 7. DEVENGO.  
O imposto devéngase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, aínda que non se obtivera a 
correspondente licenza.  
 
ARTIGO 8. XESTIÓN TRIBUTARIA.  
1. Os suxeitos pasivos virán obrigados a presentar, ante este Concello, autoliquidación, segundo o modelo 
determinado polo mesmo, e tomando como base mínima as táboas de valores e prezos aprobadas ao efecto, 
segundo anexo que se acompaña segundo os usos, tipoloxías edificatorias, e tipos de obras e coeficientes 
correctores.  
 
2. Dita autoliquidación deberá ser presentada conxuntamente coa solicitude da oportuna licenza de obras ou 
urbanística, acompañando xustificante de abono en conta, a favor do Concello, en Caixa de Aforro ou Banco.  
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3. No caso de que a correspondente licenza de obras ou urbanística sexa denegada, os suxeitos pasivos terán 
dereito á devolución das cotas satisfeitas sempre que non se atope o dereito de devolución prescrito de acordo 
co previsto no artigo 66.c) da Lei 58/2003, de 17 de decembro, que aproba a Lei Xeral Tributaria.  
 
4. Á vista das construcións, instalacións ou obras efectivamente realizadas e do custo real efectivo das mesmas, 
o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, poderá modificar, no seu caso, a base impoñible, 
practicando a correspondente liquidación definitiva, e esixindo do suxeito pasivo ou reintegrándole, no seu 
caso, a cantidade que corresponda.  
 
5. Ao amparo do establecido no art 103.5 do TRLRHL, o réxime de declaración e ingreso do ICIO será conxunto 
co establecido para a taxa por expedición de licenzas urbanísticas.  
 
6. Unha vez realizado o ingreso do ICIO, só procederá a devolución da cota cando a obra ou actuación que 
motivou a solicitude non se realizou, previa comprobación efectiva da mesma, e non se atope o dereito de 
devolución prescrito de acordo co previsto no artigo 66.c) da Lei 58/2003, de 17 de decembro, que aproba a Lei 
Xeral Tributaria.  
 
ARTIGO 9. INSPECCIÓN E RECAUDACCIÓN.  
A inspección e recadación do imposto realizaranse de acordo co previsto na Lei Xeral Tributaria e nas demais leis 
do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.  
 
ARTIGO 10. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.  
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias, así como á determinación das sancións que polas 
mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas demais 
disposicións que a desenvolven.  
 
DISPOSICION ADICIONAL PRIMEIRA  
As modificacións producidas por Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou outra norma de rango legal que afecten 
a calquera elemento deste imposto, serán de aplicación automática dentro do ámbito desta Ordenanza.  
 
DISPOSICIÓN FINAL 
A presente ordenanza, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no BOP, permanecendo en vigor 
mentres non se acorde expresamente a súa modificación ou derrogación. 
 

Chantada, 11/03/2013.- O ALCALDE, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez 
 
 

ANEXO I MÓDULOS VALORATIVOS DE OBRAS MAIORES 

 

ANEXO Á ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 

 
a) Normas xerais, criterios de valoración . 
 

1. Un traballo considerarase incluído no punto que lle corresponde de acordo co destino predominante da 
superficie, incluíndose as superficies con destinos minoritarios. Só se aplicarán diversos módulos cando 
cada destino minoritario supere o 25% da superficie total; neste caso valorarase independentemente.   

2. A superficie total construída é a suma de cada unha das plantas do edificio, medida dentro dos límites 
definidos polas liñas de fachada, tanto interiores como exteriores e os eixes de medianeras compartidos 
se se dar o caso.  

 
b) Estimación simplificada dos orzamentos de execución material da edificación  
 
Definicións:  

Mbu.- Módulo básico en función do uso da edificación  

Sc.- Superficie total construída en m2. 

Ct.- Coeficiente corrector en función da tipoloxía da edificación.  

Mc.- Módulo de construción ou de referencia. 

Oemb.- Orzamento de execución material segundo módulos básicos. 

Oemp.- Orzamento de execución material do proxecto. 

Módulo básico por uso: Mbu  
Establécese un prezo en €/m2 para o cálculo do custo de execución material da edificación segundo 
o uso característico ou predominante na edificación de acordo co establecido no apartado a).1 deste 
anexo. O seu valor será actualizado periódicamente por acordo da Xunta de Goberno. 
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Establécense os seguintes módulos básicos: 

 

Mbu USOS DA EDIFICACIÓN €/M2 

1.- Auditorios. Museos. Teatros. Hoteis 5*. Edificios bancarios 744,00

2.- Hospitais. Laboratorios. Igrexas 697,50

3.- 
Bibliotecas.  Facultades  e  escolas  universitarias.  Hoteis  4*.  Edificios  penitenciarios. Terminais 
aéreas ou fluviais 651,00

4.- Clubes sociais. Cines. Centros de saúde. Balnearios. Hoteis 3*. Sals de festas. Discotecas. 

 Colexios con residencia 604,50

5.- 
Casas de cultura. Casas consistoriais. Locais bancarios. Consultorios. Residencias 3ª idade e 
Centros de día. Apartahoteis. Tanatorios. Centros de culto. Cuarteis. Matadoiros 558,00

6.- Vivenda. Hoteis 2*. Reidencias universitarias. Moteis 511,50

7.- 
Residencial VPO. Oficinas. Garderías. Centros docentes. Hoteis 1*. Ambulatorios. Hostais-
Residencias. Restaurantes. Estacións de autobuses. Salas de exposicións. Piscinas cubertas. 465,00

8.- Bares. Mercados 418,50

9.- Centros comerciais. Pavillóns deportivos cubertos. Vestiarios, Bungalows. Servizos de camping. 372,00

10.- Edificios  de  aparcamentos.  Local  comercial.  Establecementos  comercias,  industria escaparate 302,25

11.- Piscinas descubertas. Cemiterios 232,50

12.- Garaxes e aparcamentos. Estacións de servizo 186,00

13.- Trasteiros. Pórticos, soportais e terrazas abertas 162,75

14.- 
Almacéns e naves industriais. Instalación deportivas descubertas. Naves. Granxas. Alpendres, 
pendellos ou cubertos. Depósitos. Graderíos. Panteóns (por nicho) 139,50

15.- Proxectos de urbanización (adscritos á edificación). Parcelas camping 46,50

16.- 
Xardíns.  Camiños  de  terra  e  formigón.  Tratamento  de  espazos exteriores. 
Acondiconamento de terreos 23,25

17.- Demolicións e derrubos (aplicada á superficie total de plantas que se van a derrubar). Para 13,50
 
Superficie construída por uso: Sc  
Un traballo considérase ou non incluído no apartado que lle corresponde de acordo co uso 
predominante da superficie, no que se inclúen as superficies con destinos minoritarios, tal e como se 
especifica no apartado a).1 deste anexo. 

 
Coeficientes por tipoloxía construtiva: Ct  
Establécese un coeficiente corrector en función do tipo de actuación construtiva, sendo os seguintes: 

 
Ct TIPOLOXÍA CONSTRUTIVA  

1.-  En edificacións de nova planta e adicións ou ampliacións  
1,20 Edificación illada. Vivenda unifamiliar illada. Sotos a partir do 3º  
1,10 Agrupación de edificación en ringleira. Sotos 1º e 2º  
1,00 Edificio en quinteiro pechado. Edificación aberta en vivenda colectiva 

 
2.-  En obras de reforma e rehabilitación  

1,20 Rehabilitación total, incluíndo a desmontaxe de fachadas  
1,00 Adecuación interior de plantas baixas e entrechans  
1,00 Rehabilitación integral do edificio conservando exclusivamente fachadas  
0,65 Reforma interior de instalacións e distribución conservando a estrutura existente 
0,50 Reformas de elementos estruturais  
0,35 Rehabilitación de fachadas. Substitución de carpinterías e cerramentos (aplicado a superficie de fachada)  
0,30 Reformas de pouca entidade que non afecten a elementos estruturais nin a instalacións ou distribución 

(acabados). 
 
Módulo de construción ou de referencia: Mc  
É o valor en €/m2 que resulta de aplicar ao módulo básico Mbu o coeficiente corrector Ct en función 
da tipoloxía construtiva, segundo a seguinte fórmula: 
 

Mc = Mbu x Ct 
 
Nos casos nos que un coeficiente corrector non se axuste á tipoloxía ou ós usos antes definidos, 
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aplicarase a media entre os que mais se asemellan. 

 
Orzamento de execución material segundo módulos básicos: Oemb  
O orzamento de execución material segundo módulos básicos obterase de aplicar á superficie total 
construída Sc o valor de Mc obtido conforme ao apartado anterior, segundo a seguinte fórmula:  

Oemb = Mc x Sc 
 
O Pemb obterase como sumatorio dos resultados parciais do produto de Mc x Sc, cando concorran as 
circunstancias especificas no apartado a).1 deste anexo. 
 
Orzamento de execución material de proxecto: Oemp  
Considérase como tal o orzamento de execución material que figura no proxecto achegado polo solicitante, 
como resultado da suma da valoración de todas as unidades ou partidas de obra do proxecto, sen considerar os 
gastos xerais, beneficio industrial, honorarios profesionais nin I.V.E. 
 
Utilizarase como base impoñible aos efectos do cálculo do ICIO, o Oemp sempre que este non resulte inferior ao 
Oemb. 
 

ANEXO II MÓDULOS VALORATIVOS DE OBRAS MENORES E OUTRAS ACTUACIÓNS 
 

ANEXO Á ORDENANZA REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS 

 
Coste de execución material de unidades de obra : 

 

UD 1.- CERRAMENTOS, VALADOS DE FINCAS E ACCESOS PREZO/UD en € 

ml Peche con elementos vexetais 7,00 

ml Peche delimitador de postes e arame 12,25 

ml Peche de postes e malla ou semellante 18,35 

m2 Peche de reixa de forxa, celosía ou semellante 33,63 

m2 Peche de bloque de formigón revestido ou semellante 27,40 

ml Peche con chantos de lousa 28,62 

m2 Peche de cachotería ou sillería 70,05 

m2 Muro de contención de cachotería ou formigon en masa 63,10 

m2 Muro de contención de formigón armado 68,00 

ml Paso salvacunetas mediante entubado de gabia e pavimentación 22,15 

ml Rebaixe de bordillo para a acceso de vehículos e vados 14,19 

ml Cancela de acceso a parcela metálica, madeira ou semellante 105,30 

ud Execución de columna para contador de electricidade/auga 210,00 

 

UD 2.- DEMOLICIÓNS E DESMONTAXES PREZO/UD en € 

m2 Picado de azulexados, aplacados, enfoscados ou semellante 7,65 

m2 Demolición de pavimentos de baldosas de pedra, cerámica ou semellante 7,21 

m2 Demolición de muro de cachotería ou apertura de oco en muro 64,47 

m2 Demolición de tabiquería interior ou apertura de oco interior 4,88 

m2 Demolición ou desmontaxe de entaboado de madeira 7,06 

m2 Demolición ou desmontaxe de entaboado de madeira, cangos e pontóns 14,75 

m2 

Desmontaxe de cubrición de cuberta de lousa, tella, chapa, fibrocemento ou semellante, 

con pp de canos e baixantes 6,22 

m2 Desmontaxe de entramado de madeira de cuberta, cangos e pontóns 11,70 

m2 Desmontaxe de mobiliario de cociña 18,00 

ud Desmontaxe de sanitarios de baño ou aseo 40,00 

ud Desmontaxe de instalación eléctrica, fontanería ou saneamento en vivenda 143,30 

ud Demolición de cheminea sobre cuberta 48,00 

 

UD 3.- MOVEMENTO DE TERRAS E CANALIZACIÓNS PREZO/UD en € 

m2 Desbroce e limpeza de terreo 2,75 



15 Núm. 107 – Viernes, 10 de Mayo de 2013 B.O.P de Lugo 
 

m3 Excavación de terras en baleirado 3,25 

m3 Recheo estendido e compactación de terras en terrapléns ou explanacións 4,30 

ml Excavación ou apertura de gabias ou foxos 4,54 

ml Recheo e compactación de gabias ou foxos 5,32 

ml 
Canalización soterrada para saneamento, auga, electricidade ou telecomunicacións, 
incluída a excavación e recheo de gabias ou foxos 22,80 

ud Arqueta de rexistro para instalacións soterradas, instalada 110,25 

   

UD 4.- CUBERTAS E AZOTEAS (medición en planta) PREZO/UD en € 

m2   

 Cubrición de cuberta con lousa, colocada sobre rastreis ou cangos con ganchos de aceiro 32,86 

m2 

Cubrición de cuberta  con tella cerámica, formigón ou semellante, con ganchos ou cravos 

de aceiro e/ou morteiro. 25,16 

m2 Cubrición de cuberta con chapas de fibrocemento 15,95 

m2 Cubrición de cuberta con chapas de aleación metálica ou semellante 24,75 

m2 Colocación de viguetas prefabricadas de formigón ou pontóns de madeira  

ml Cano ou baixante de PVC ou aluminio 15,97 

ml Cano de chapa de zinc-cobre-titanio 30,12 

ml Cano de chapa de aceiro prelacado 26,36 

m2 Lucernario ou xanela de cuberta tipo Velux ou semellante 152,25 

m2 

Impermeabilización de terraza, balcón ou azotea existente con lámina asfáltica ou 

semellante, incluído illamento térmico 32,21 

ud 
Formación de cheminea sobre cuberta con fábrica revestida ou semellante, incluso 
elemento de coroación 158,45 

   

UD 5.- ALBANELERÍA E SOLLADOS PREZO/UD en € 

m2 Tabique de fábrica de ladrillo dunha folla recebado por ambas caras 42,60 

m2 Tabique de cartón xeso tipo Pladur 38,59 

m2 Extradorsado de paredes con placa de xeso laminado 15,86 

m2 Formación de cámara de aire con fábrica de ladrillo e illamento interior 16,12 

m2 Cerramento de dobre folla de ladrillo con illamento interior 35,93 

m2 Cerramento de fachada con muro de cachotería ou sillería 88,65 

m2 Cerramento de muro de fábrica de bloque 24,20 

ml Chanzos de fábrica en formación de escaleira 16,07 

m2 Soleira de formigón 18,23 

m2 Recrecido de pisos con morteiro de cemento 7,60 

   

UD 6.- PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES PREZO/UD en € 

m2   

 Pavimento de beirarrúa de baldosa hidráulica ou semellante, incluso pp de bordo 20,59 

m2 Pavimento de gres, terrazo, sintético ou semellante 30,13 

m2 Pavimento de madeira 52,30 

m2 Pavimento de pedra ou mármore 61,10 

m2 Chapado de pedra ou mármore en fachadas 72,14 

m2 Panolado de madeira en paramentos verticais 35,51 

m2 Azulexado de paramentos interiores 22,67 

m2 Revocadura con morteiro monocapa 20,50 

m2 Rexuntado con morteiro en fábrica de cachotería 18,55 

m2 Enfoscado ou recebo de paramentos verticais ou horizontais 14,60 

m2 Limpeza de fachadas por medios manuais ou mecánicos 14,55 

m2 Pintura en paramentos exteriores ou interiores 8,67 

m2 Falso teito liso de escaiola ou xeso laminado 18,21 
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m2 Falso teito de madeira ou acústico (modular) 31,32 

   

UD 7.- CARPINTERÍAS EXTERIORES E INTERIORES PREZO/UD en € 

ud Porta de entrada á vivenda de madeira maciza e/ou seguridade 540,00 

ud Porta de entrada á vivenda en aluminio lacado ou PVC 383,80 

ud Porta de paso interior de madeira 135,50 

m2 
Substitución ou colocación de carpintería exterior de madeira en formación de xanelas 
ou portas abalconadas 179,26 

m2 
Substitución ou colocación de carpintería exterior de aluminio ou PVC en formación de 
xanelas ou portas abalconadas 128,25 

m2 Restauración e pintado/vernizado de carpintería exterior de madeira existente 17,05 

m2 Acristalamento de vidro sinxelo en carpintería exterior 31,35 

m2 Acristalamento de vidro dobre en carpintería exterior 68,15 

m2 Acristalamento de vidro templado ou laminado de seguridade 80,95 

m2 Persiana de madeira ou PVC 85,20 

m2 Rexa metálica de seguridade en protección de portas ou xanelas 92,00 

m2 Toldo de tea con brazos abatibles 160,86 

ml Verteaugas de pedra en oco exterior 142,15 

ml Xamba o dintel de pedra 75,80 

   

UD 

8.- OBRAS DIRIXIDAS A GARANTIR AS CONDICÓNS HIXÉNICO SANITARIAS E  

DE HABITABILIDADE PREZO/UD en € 

ud Instalación de fosa séptica con foxo filtrante en vivenda (para 6 persoas) 1.150,00 

ud Instalación de pozo de auga de barrena ou artesán 1.300,00 

m3 Depósito de auga 175,55 

ud Quentador de instantáneo para produción de AQS, de gas 250,00 

ud Termo eléctrico para produción de AQS, de gas de ata 100 litros 285,00 

ud Conexión coa rede de saneamento 85,00 

ud Conexión coa rede de abastecemento de auga 165,00 

ud Renovación de instalación de saneamento en baño/aseo 152,00 

ud Renovación de instalación de saneamento en cociña 130,75 

ud Renovación de instalación de fontanería en baño/aseo 321,80 

ud Renovación de instalación de fontanería en cociña 295,65 

ud 
Substitución de aparatos sanitarios en baño composto por bañeira/ducha, inodoro, bidé e 
lavabo, incluso billame 691,36 

ud 
Substitución de aparatos sanitarios en aseo composto por inodoro, e lavabo, incluso 
billame 357,60 

m2   

 Mellora ou substitución de instalación eléctrica en vivenda por cada m2 de superficie útil 22,32 

m2 Instalación interior de calefacción en vivenda por cada m2 de superficie útil 64,95 

   

UD 9.- VARIOS PREZO/UD en € 

m2 Instalación de quioscos en vía pública 284,12 

m2 Instalación de cartel ou panel publicitario visible dende vía pública 42,60 

m2 Colocación de rótulo opaco 339,64 

m2 Colocación de rótulo luminoso 414,58 

m2 Construción de marquesina 284,12 

m2 

Construción de alpendre ou galpón de fábrica, con superficie <25 m2, de escasa entidade 

construtiva e técnica sinxela. 176,12 

ud Construción de escaleira de madeira entre dúas plantas 568,24 

ml Varanda de madeira ou metal en protección de ocos 133,25 

ud Instalación de grúa ou guindastre (montaxe/desmontaxe) 825,00 

ml Instalación de andamios 12,00 
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m2 Construción de silo 78,50 

m2 Instalación térmica solar de producción de auga por m2 de superficie de placas instaladas 1.080,00 

m2 
Instalación fotovoltaica solar de producción eléctrica por m2 de superficie de placas 
instaladas. Para instalacións de ate 400 m2 de superficie de placas 624,00 

m2 
Instalación fotovoltaica solar de producción eléctrica por m2 de superficie de placas 
instaladas. Para instalación de máis de 400 m2 de superficie de placas 410,00 

ud Corte de árbores (porte medio) 23,68 

ud Descoutado de tocóns de árbores (porte medio) 31,02 

ud Plantación de árbores ornamentais de porte medio 15,56 

m2 Plantación de árbores en extensión superficial, incluso laboreo previo 2,17 
 

En caso de que unha obra non atope un encadre directo nas distintas tipoloxías eiqui establecidas, 
aplicaráselle a tarifa que máis se aproxime por identidade de razón entre os supostos tipificados neste anexo ou 
na base de datos da construcción de galicia aprobada polo instituto tecnolóxico de galicia 

R. 1508 
 

CERVO 

Anuncio 

 
Formada a Conta Xeral desta Corporación correspondente ó exercicio orzamentario de 2012 cos estados e 

contas a que se refire o artigo 209 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o 
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e as Regras 94 a 104 da Instrucción de Contabilidade 
para a Administración Local aprobada por Orde EHA/4041/2004, de 23 de novembro, e informada pola 
Comisión Especial de Contas en sesión de 3 de maio de 2013, exponse ó público, xunto cos documentos que a 
xustifican na Intervención desta entidade, por período de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ó da 
inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia. 

 
Durante dito prazo e oito días máis os interesados lexítimos poderán examinala e formular por escrito as 

alegacións que estimen pertinentes de conformidade co disposto no artigo 212 do Real Decreto Lexislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

 
Cervo, 3 de maio de 2013.- O Alcalde, Alfonso Villares Bermúdez 
 

R. 1785 
 

FRIOL 

Anuncio 

 
Solicitando nesta Alcaldía Don Gonzalo Moreno Penas, licencia municipal para a apertura de “silo trinchera”, a 

situar en Macedo - Condes,  cumprindo o disposto no art. 8.1. do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, no que se 
regula a avaliación de incidencia ambiental, sométese a información pública por periodo de vinte días hábiles, 
coa fin de que durante o mesmo -que comenzará a contarse desde o día seguinte ó da inserción do presente 
edicto no Boletín Oficial da Provincia e no D.O.G.A.- poidan examina-lo expediente, na Secretaría deste Concello 
as persoas que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividad que se pretende instalar e formular por 
escrito as reclamacións ou observacións que se estimen oportunas. 

Friol, a 30  de abril de 2013.- O Alcalde, José Angel Santos Sánchez 
 

R. 1757 
 

LOURENZÁ 

Anuncio 

 
Solicitando desta Alcaldía Don Benito Salvatierra Sánchez licencia municipal para "nave para estabulación libre 

de gando vacún e construcción de Fosa de purín" a situar en Tiagonce da Parroquia de Santa María do Termo 
Municipal de Lourenzá, cumprindo o disposto no art. 8.3 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, no que se regula 
a avaliación de incidencia ambiental, sométese a información pública por período de vinte días hábiles, coa fin 
de que durante o mesmo –que comenzará a contarse desde o día seguinte ó da inserción do presente edicto no 
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Boletín Oficial da Provincia e no DOGA- poidan examina-lo expediente, na Secretaría deste Concello, as persoas 
que dalgún xeito se consideren afectadas polas actividades que se pretende instalar e formular por escrito as 
reclamacións ou observacións que se estimen oportunas. 
 

Lourenzá, 30 de abril de 2013.- A ALCALDESA, Emma Alvarez Chao. 
R. 1758 

 

LUGO 

Anuncio 

 
NOTIFICACION EDICTAL DE  RESOLUCIÓNS DESESTIMATORIAS DE RECURSOS DE REPOSICIÓN DE 

EXPEDIENTES SANCIONADORES 
 

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico 
das Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común (BOE, de 27 de Novembro de 1992), 
fanse públicas as notificacións das resolucións desestimatorias dos recursos de reposición presentados aos 
expedientes sancionadores que se indican, instruídos por este Concello, ás persoas ou entidades denunciadas 
que a continuación se relacionan, xa que intentada a notificación no último enderezo coñecido, ésta non se 
puido practicar. 

 
Estas resolucións son firmes en vía administrativa, e contra elas poderase interpoñer recurso contencioso-

administrativo no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte a esta publicación. 
 
O órgano Instructor do Procedemento é a Unidade de Sancións da Policía Local de Lugo e órgano competente 

para a sua resolución o Excmo.Sr.Alcalde, de conformidade co disposto no art.71.4 da Lei de Seguridade Viaria. 
Os correspondentes expedientes obran na Unidade de Sancións Policía Local de Lugo, Rúa Río Neira, nº 27 

baixo.- Lugo. 
 
O que se publica para coñecemento dos interesados. 
 
Lugo, a  02 de Maio  de 2013.- O PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE, Luis M. Alvarez Martínez 

 
Expediente Matrícula Nif/Cif Apelidos/Nome infractor Municipio Data/Hora Art/Lei Puntos Importe 

2012-A-000235 4026FWL 32436372R DOMINGUEZ MOLEDO JOAQUIN M. LUGO 08/06/12/11:22 91/CIR 0 200 

2012-A-004025 6601DKS 33826588M LOPEZ CARBALLO VALENTIN LUGO 21/08/12/17:01 94/CIR 0 200 

 
R. 1759 

 

Anuncio 

 
NOTIFICACION EDICTAL DE  PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES 

 
De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico 

das Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común (BOE, de 27 de Novembro de 1992), 
fanse públicas as notificacións das propostas de resolución desestimatorias dos escritos de alegacións 
presentados aos expedientes sancionadores que se indican, instruídos por este Concello, ás persoas ou 
entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que intentada a notificación no último enderezo 
coñecido, ésta non se puido practicar. 

 
O órgano Instructor do Procedemento é a Unidade de Sancións da Policía Local de Lugo e órgano competente 

para a sua resolución o Excmo.Sr.Alcalde, de conformidade co disposto no art.71.4 da Lei de Seguridade Viaria. 
Os correspondentes expedientes obran na Unidade de Sancións da Policía Local de Lugo, Rúa Río Neira, nº 27 

baixo.- Lugo. 
Alegacións a proposta de resolución: Os interesados poderán  formular novas alegacións ante esta Unidade 

no  prazo de QUINCE DIAS NATURAIS, si figuran no procedemento ou se se tivesen en conta na resolución outros 
feitos ou  alegacións e probas diferentes ás aducidas polo interesado (Art. 81.4 da Lei 18/2009, de 23 de 
novembro). 

 
No caso de non formular alegacións no prazo concedido ó efecto, dictarase a correspondente resolución 

sancionadora. 
 
O que se publica para coñecemento dos interesados. 
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Lugo, a 02 de maio  de 2013.- O PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE, Luis M. Alvarez Martínez. 

 
 Expediente Matrícula Nif/Cif Apelidos/Nome infractor Municipio Data/Hora Art/Lei Puntos Importe 

2012-O-0004049 1666HGB 32293441S CARRIO BIEMPICA ARTURO LUIS CORUÑA 29/10/12/16:49 94/CIR 0 90 

2012-S-0000894 7808FBV 44816860A CUTRIN LOPEZ JAVIER CORUÑA 05/08/12/05:21 146/CIR 4 200 

2012-A-005397 4085CKJ 34881449V OTERO CALVO ABRAHAM FOZ 15/11/12/11:00 91/CIR 0 200 

 
R. 1760 

 

Anuncio 

 
NOTIFICACIÓN EDICTAL DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES 

 
De conformidade co disposto nos artigos 59.5 y 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico 

das Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común (BOE, de 27 de Novembro de 1992), 
faise pública notificación da resolución dos expedientes sancionadores que se indican, instruídos por este 
Concello, ás persoas ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que intentada a notificación 
no último enderezo coñecido, ésta non se puido practicar. 

 
Contra a resolución que se trata, pode interpor recurso de reposición ante o Ilmo SR. Alcalde, no prazo dun 

mes o recurso contencioso-administrativo perante o Xuzgado do contencioso-Administrativo Provincial, no prazo 
de dous meses. 

 
Poderá utilizar calquer outro recurso que estime oportuno. 
 
No suposto de recurrir en reposición, o recurso contencioso-Administrativo non se poderá interpor hasta que 

se resolvese expresamente o de reposición ou se produza a desestimación presunta do mesmo 
(arts.89,108,109,110,116 e 117 da Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999 e art. 46 da Lei de Xurisdicción 
Contencioso-Administrativa). 

 
As multas abonaranse dentro dos quince días hábiles seguintes ó da presente publicación, xa que, de non 

facelo procederase á sua reclamación por vía de constrinximento, co recargo do 20% , xuros de demora e as 
costas que se ocasionen. 

 
Os correspondentes expedientes están na Unidade de Sancións da Policía Local de Lugo, Rúa Rio Neira nº 27 

Baixo Lugo. 
 
Lugar e forma de pago: en calquera sucursal da rede de oficinas Novagalicia banco mediante carta de pago 

que pode obter na Oficina de Recadación do Concello de Lugo sita na  Rda da Muralla nº7-8 Bx de Lugo. 
(Tel:982284971, e-mail:recadacion.executiva@gtt.es) en horario de Luns a Xoves de 9 a18 h, venres de 09 a 
14:30h; ou con tarxeta de crédito en dita oficina de Recadación. 

 
Lugo, a 02 de Maio de  2013.- O PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE, Luis M. Alvarez Martínez 

 
 

Expediente Matrícula Nif/Cif Apelidos e Nome Municipio Data/Hora Art/Lei Puntos Importe 

2012-B-0001241 1794DHB 33544714L CARBALLEIRA GRANDIO ESTEBAN MONDOÑEDO 11/12/12/09:03  9BIS/LSV  0 600 

2012-B-0001132 PO1152BC B27323070 
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS  LAXE 
SL LUGO  15/11/12/10:23  9BIS/LSV  0 600 

2012-S-0001219 1966BZS Y1395956P DANIEL IONITA IONUT  OLEIROS  04/10/12/04:10  146/CIR  4 200 

2012-S-0001604 9501DHF X 1690582J  FATMA SYLLA MAMADOU  CORUÑA   16/12/12/09:19  146/CIR  4 200 

2012-S-0001204 PO9871AP 33832639F FERNANDEZ ARGIZ JOSE  ANTONIO VIGO  30/09/12/19:16  146/CIR  4 200 

2012-R-0001257 2850DTY 76621156Z FERNANDEZ FERNANDEZ DIEGO  CORUÑA   12/08/12/13:21  50/CIR  2 300 

2012-B-0001258 M6386ZM Y1112300B FILIP VERONICA ANA  TABOADA  11/12/12/09:04  9BIS/LSV  0 600 

2012-B-0001182 PO4538BS B36756401 ISABEL GONZALEZ CASANOVA SL VIGO  11/12/12/09:01  9BIS/LSV  0 180 

2012-A-005738 SS5207AT X 9053567P  LUCHIAN ILIE STEFAN  LUGO  26/12/12/14:00  3/CIR  6 500 

2012-B-0001116 3016DZK B27338615 LUGO CAR DESING SL  LUGO  15/11/12/10:23  9BIS/LSV  0 600 

2012-R-0001630 M7565SX X8765554R MOGA MARIANO FLORIN  LUGO  02/12/12/00:39  50/CIR  2 300 

2012-S-0001552 M7565SX X8765554R MOGA MARIANO FLORIN  LUGO  05/12/12/00:19  146/CIR  4 200 

2012-S-0001415 6174BVL 44842206A NEIRA OTERO JOSE ALFONSO  LUGO  06/11/12/11:03  146/CIR  4 200 

2012-B-0001095 1475DWG A15973951 OPECEN INMOBILIARIA SA  CORUÑA   15/11/12/10:18  9BIS/LSV  0 180 

2012-B-0001101 1475DWG A15973951 OPECEN INMOBILIARIA SA  CORUÑA   15/11/12/10:18  9BIS/LSV  0 180 

2012-B-0001104 1546DFK A15973951 OPECEN INMOBILIARIA SA  CORUÑA   15/11/12/10:18  9BIS/LSV  0 180 

2012-B-0001106 1475DWG A15973951 OPECEN INMOBILIARIA SA  CORUÑA   15/11/12/10:18  9BIS/LSV  0 180 
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Expediente Matrícula Nif/Cif Apelidos e Nome Municipio Data/Hora Art/Lei Puntos Importe 

2012-B-0001111 1546DFK A15973951 OPECEN INMOBILIARIA SA  CORUÑA   15/11/12/10:18  9BIS/LSV  0 180 

2012-B-0001212 1941FBS B27351709 PANADERIA DE ABADIN SL  ABADIN  11/12/12/09:03  9BIS/LSV  0 600 

2012-B-0001242 6223BVL X 1513603L  PEREIRA CARVALHO ARMENIO  TRABADA  11/12/12/09:03  9BIS/LSV  0 600 

2012-S-0001327 7818GMS 76934842A RAMIREZ MONTES JOSE ANGEL  PONTEVEDRA  17/10/12/11:09  146/CIR  4 200 

2012-O-0001839 2464GRW 33836195K RIVERA TORRON ANTONIO CORUÑA   16/05/12/16:22 94/CIR 0 90 

2012-A-004462 3752GTJ X 9559303C   

RODRIGUEZ DE CAMPOS HUGO 

MIGUEL   

SALVATERRA 

DE MIÑO )  07/09/12/21:33  3/CIR   6 500 

2012-S-0001231 5604CNP 34638358J RODRIGUEZ GARABAL PATRICIA  LUGO  05/10/12/08:36  146/CIR  4 200 

2012-S-0001463 5981CZK 77596392G RODRIGUEZ MARTINEZ M  MERCEDES RIBADEO  16/11/12/21:27  146/CIR  4 200 

2012-S-0000895 8573FLC 76572218C SAAVEDRA GARCIA ANTONIO PASTORIZA (A 05/08/12/10:20 146/CIR 4 200 

2012-R-0001250 M9112PV X8322447N STEFAN ION  OURENSE  11/08/12/17:50  50/CIR  2 300 

2012-B-0001252 2947CHX B 15966930  ZOKO ARQUITECTURA SL  CORUÑA   11/12/12/09:03  9BIS/LSV  0 600 

 
R. 1761 

 

Anuncio 

 
NOTIFICACION EDICTAL DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES E DE REQUERIMENTOS DE 

IDENTIFICACIÓN DE CONDUTORES. 
 

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico 
das Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común (BOE, de 27 de Novembro de 1992), 
faise pública notificación da iniciación dos expedientes sancionadores que se indican, instruídos por este 
Concello, ás persoas ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que intentada a notificación 
no último enderezo coñecido, ésta non se puido practicar. 

 
O órgano Instructor do Procedemento é a Unidade de Sancións da Policía Local de Lugo e órgano competente 

para a sua resolución o Excmo.Sr.Alcalde, de conformidade co disposto no art.71.4 da Lei de Seguridade Viaria. 
 

Os correspondentes expedientes obran na Unidade de Sancións da Policía Local de Lugo.Rua Rio Neira 27 Bx-
Lugo. 
 

- PARA NOTIFICACIÓNS DE DENUNCIAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES:(Den) 
 

Durante o prazo de 20 días naturais dende o día seguinte ó da recepción da presente notificación 
poderá: 

 
a) Efectuar o pago voluntario da sanción con reducción do 50% do importe da mesma, o que implica a 

finalización do procedemento e a renuncia a formular alegacións e demais consecuencias previstas no 
artigo 80 da Lei de Seguridade Viaria. 

b) Formular alegacións e propor ou aportar as probas que estime oportunas ante o órgano instructor 
(Art.81 LSV). 

 
c) De non formular alegacións nin abonar o importe da multa, a denuncia correctamente notificada surte 

efectos de acto resolutorio nos supostos e coas consecuencias previstas no art. 81.5 da LSV. 
 

Lugar e forma de pago: en calquera sucursal da rede de oficinas Novagalicia Banco mediante carta de pago 
que pode obter na Oficina de Recadación do Concello de Lugo sita na  Ronda da Muralla nº 7-8  Bx de Lugo. 
(Tel:982255281, e-mail:recadacion.executiva@gtt.es) en horario de Luns a Xoves de 9 a18 h, venres de 09 a 
14:30h; ou con tarxeta de crédito en dita oficina de Recadación. 

- PARA NOTIFICACIÓNS DE REQUERIMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONDUTORES:(Req) 
 

1º O titular do vehículo ten a obriga de facilitar á Administración a identificación do condutor do vehículo no 
momento de ser cometida a infraccción (Art.9 bis LSV).O incumprimento polo titular ou arrendatario do vehículo 
co que se cometera a infracción da obriga de identificar verazmente ó condutor responsable, considerarase 
como infracción moi grave a tenor do artigo 65.5j) da Lei de Seguridade Viaria sancionable dacordo co previsto 
no artigo 67.2a) do citado texto. 
 
2º Durante o prazo de 20 días naturais dende o día seguinte ó da recepción da presente notificación o titular do 
vehículo denunciado deberá identificar verazmente ó condutor responsable da infracción podendo facelo por 
calquera dos seguintes medios 
 

a) POR FAX ó número 982 297289, cumplimentando os datos completos do condutor tanto no referente ó 
nome e apelidos, DNI e domicilio completo. 
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b) POR CORREO ORDINARIO, remitindo os datos completos do condutor a dirección; Rexistro Xeral do 
Concello de Lugo (Unidade de Sancións) Ronda Muralla, nº 197 baixo.- 27002.- LUGO. 

 
3º Non se poderá pagar esta denuncia ata que sexa identificado o condutor responsable da infracción. 

 
- PARA NOTIFICACIÓNS DE DENUNCIAS  DE EXPEDIENTES SANCIONADORES: (9BIS/LSV) 

 
Durante o prazo de 20 días naturais dende o día seguinte ó da recepción da presente notificación 

poderá: 
a) Efectuar o pago voluntario da sanción sen reducción  da mesma, segundo establece o art.79.2 da LSV. 

b) Interpor recurso de reposición ante o mesmo órgano que adoptou a resolución impugnada dentro do 
plazo dun mes contado dende o día seguinte ó da sua notificación, tendo carácter obligatorio previo ó 
recurso contencioso-administrativo (art.14.2 do RDL 2/2004  e art.108 da Lei 7/1985). 

Lugar e forma de pago: en calquera sucursal da rede de oficinas Novagalicia Banco mediante carta de pago 
que pode obter na Oficina de Recadación do Concello de Lugo sita na  Ronda da Muralla nº 7-8  Bx de Lugo. 
(Tel:982255281, e-mail:recadacion.executiva@gtt.es) en horario de Luns a Xoves de 9 a18 h, venres de 09 a 
14:30h; ou con tarxeta de crédito en dita oficina de Recadación. 

 
4º NON IDENTIFICACIÓN DO CONDUTOR 
 

Dado que o titular do vehículo ten a obriga de identificar ó condutor responsable da infracción no trámite 
procedimental oportuno (Art. 9 bis 1 Lei Seguridad Vial), o incumprimento desta obriga será sancionado como 
infracción moi grave, coa imposición dunha sanción do doble da cuantía orixinaria no caso de ser infracción 
leve, e o triplo da cuantía orixinaria no caso de infraccións graves ou moi graves (Art. 67.2 apartado a LSV).  
 

O que se publica para coñecemento dos interesados.-  
 
Lugo, a  02 de maio de 2013.- O PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE, Luis M Alvarez Martínez 

 
 

Expediente Den/Req Matrícula Nif/Cif Nome e Apelidos  Municipio  Data/Hora  Art/Lei Puntos Importe 

2013-O-0000484 Den 7039BXR 51062447D 

AGUILERA 

CANABAL 
FRANCISCO 
JAVIER   MADRID  21/02/13/17:42  94/CIR   0 90 

2013-O-0000417 Den C5561CB 33341908G 
ALVAREZ COMBA 
RUBEN  LUGO  18/02/13/10:15  94/CIR  0 90 

2013-B-0000292 Den 4772GGH B70110952 

ANGEL ABADES 
CONSTRUCCION Y 

REHABILITACION 
SL  CORUÑA    19/02/13/09:58   9BIS/LSV   0 180 

2013-B-0000381 Den TO5329Z X8345879F BICU STELIAN  

TALAVERA DE 

LA REINA  19/02/13/10:00  9BIS/LSV  0 600 

2013-S-0000178 Req 8964DDN X2456066B 

BREBENEL 

VIRGINIA  MADRID  20/02/13/13:04  146/CIR  4 200 

2012-S-0000857 Req 0239HJV A17735135 CITYLIFT SA  GIRONA  29/07/12/15:30  146/CIR  4 200 

2013-P-0000391 Den C7658CB 33826797F 
CORTIÑAS 
MONTOYA ISABEL  LUGO  12/03/13/09:41  91/CIR  0 200 

2013-A-0000401 Req 9696BGS B15771264 
COVEIN TRUCKUS 
SL  BETANZOS  11/02/13/13:00  94/CIR  0 200 

2013-R-0000148 Den 5793HNC 34874477Z 
DIEGUEZ PEREIRA 
VITAL JOSE  VIGO  16/02/13/20:31  50/CIR  0 100 

2013-B-0000390 Den CC7762K X7900456W DIOUF BATHIE  TERRADILLOS  19/02/13/10:00  9BIS/LSV  0 600 

2012-R-0001636 Den 0520GZM 44837942V 
FERNANDEZ BREA 
JOSE  MUROS  02/12/12/17:23  50/CIR  0 100 

2012-S-0001662 Den 8424CKX 33856836P 
FERNANDEZ 
GUTIERREZ ISABEL  LUGO  28/12/12/09:11  146/CIR  4 200 

2013-A-0000088 Den LU4978J X4539502S 
GALLARDO IVAN 
LEONEL  BECERREA  06/03/13/10:25  154/CIR  0 80 

2013-B-0000236 Den 7425DXS B27361062 GRUÑEIRO SL  COSPEITO  19/02/13/09:57  9BIS/LSV  0 180 

2013-B-0000243 Den 7425DXS B27361062 GRUÑEIRO SL  COSPEITO  19/02/13/09:57  9BIS/LSV  0 180 

2013-O-0000774 Req 7425DXS B27361062 GRUÑEIRO SL  COSPEITO  19/03/13/12:20  94/CIR  0 90 

2013-P-0000333 Den 6081CHY X3297288P 
HERRERA MESA 
PAOLA ANDREA  CORUÑA   04/03/13/18:51  91/CIR  0 200 

2013-A-0001554 Req 2407FBR B27342351 
KUATRO SPORT 
CAFE SL  LUGO  15/02/13/12:18  94/CIR  0 200 

2013-A-0002157 Req 2407FBR B27342351 
KUATRO SPORT 
CAFE SL  LUGO  11/02/13/20:54  94/CIR  0 200 
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Expediente Den/Req Matrícula Nif/Cif Nome e Apelidos  Municipio  Data/Hora  Art/Lei Puntos Importe 

2013-A-0001661 Den 6467CKT 37740066X 

LAMAZARES 
VAZQUEZ 

RICARDO  

ANTAS DE 

ULLA  15/02/13/13:50  91/CIR  0 200 

2012-O-0004707 Den 1272GFL 32786640W 

LEARDI OTERO 

CARLOS PEDRO  LUGO  27/12/12/10:19  94/CIR  0 90 

2013-A-0001812 Den PO1650BD 76405615Y 

LOPEZ 

RODRIGUEZ M 
ESTHER  ORTIGUEIRA  05/01/13/20:00  152/CIR  0 200 

2013-O-0000619 Den 2585GBJ 33270948E 
LOPEZ TORREIRO 
ALFONSO  ARTEIXO  05/03/13/16:59  94/CIR  0 90 

2013-B-0000298 Den 6899GDY B27400191 
LUIS MOYA RALLY 
SCHOOLSL  RABADE  19/02/13/09:58  9BIS/LSV  0 180 

2013-A-0001306 Den 6240HKX X0555864T 

MELLING 

MICHELANGELO C  TEO  22/02/13/11:29  91/CIR  0 200 

2012-S-0001620 Den 1515BMF X6200079 

MOHAMED EL 

HAMRI  PASTORIZA 19/12/12/21:52  146/CIR  4 200 

2013-O-0000323 Den LU3663N 33307483X 

MONTOYA 

MONTOYA JOSE LUGO  05/02/13/16:49  94/CIR 0 90 

2013-A-0002469 Den C6468BVB 33556770T 

MORAN DIAZ 

JUAN ENRIQUE  LUGO  16/02/13/12:50  146/CIR  4 200 

2013-A-0000328 Den 9953GCH 33346068R 

MOURENZA 

GARCIA RAFAEL  LUGO  15/02/13/13:50  91/CIR  0 200 

2013-B-0000239 Den 1546DFK A15973951 
OPECEN 
INMOBILIARIA SA  CORUÑA   19/02/13/09:57  9BIS/LSV  0 180 

2013-B-0000246 Den 1475DWG A15973951 
OPECEN 
INMOBILIARIA SA  CORUÑA  19/02/13/09:57 9BIS/LSV 0 180 

2013-B-0000303 Den 1546DFK A15973951 
OPECEN 
INMOBILIARIA SA  CORUÑA   19/02/13/09:58  9BIS/LSV  0 180 

2013-B-0000323 Den 1475DWG A15973951 
OPECEN 
INMOBILIARIA SA  CORUÑA   19/02/13/09:58  9BIS/LSV  0 180 

2013-O-0000721 Req 1475DWG A15973951 
OPECEN 
INMOBILIARIA SA  CORUÑA   14/03/13/10:36  94/CIR  0 90 

2013-O-0000759 Req 1475DWG A15973951 
OPECEN 
INMOBILIARIA SA  CORUÑA   18/03/13/13:40  94/CIR  0 90 

2013-O-0000664 Req 9283DDN B15973951 
OPECEN 
INMOBILIARIA SL  CORUÑA   11/03/13/12:30  94/CIR  0 90 

2013-O-0000693 Req 9283DDN B15973951 
OPECEN 
INMOBILIARIA SL  CORUÑA   12/03/13/16:57  94/CIR  0 90 

2013-O-0000722 Req 9283DDN B15973951 

OPECEN 

INMOBILIARIA SL  CORUÑA   14/03/13/13:24  94/CIR  0 90 

2013-O-0000762 Req 9283DDN B15973951 

OPECEN 

INMOBILIARIA SL  CORUÑA   18/03/13/16:34  94/CIR  0 90 

2013-A-0002701 Req 4151DJF B27124775 ORTOGALICIA SL  LUGO  22/02/13/00:24  94/CIR  0 200 

2012-S-0001483 Den 3017GMH 33853795A 
OTERO SEIVANE 
MARIA VICTORIA LUGO  19/11/12/17:24  146/CIR  4 200 

2013-P-0000317 Den LU5670V 33334105K 
PAMPIN BUJAN 
JOSE LUIS  LUGO  01/03/13/12:54  91/CIR  0 200 

2012-S-0001660 Den LU0503W 33536471X 
PEREIRA LOZANO 
MARCOS  LUGO  27/12/12/12:34  146/CIR  4 200 

2013-M-0000086 Req 7999CVF B36404168 
PERSIANAS 
SOUTO SL  PONTEVEDRA  18/02/13/18:10  91/CIR  0 200 

2013-O-0000483 Den 4870BJC 33321204T 
REBOREDO 
FERREIRO CARLOS  LUGO  21/02/13/18:43  94/CIR  0 90 

2012-S-0001644 Den 2312CVT 33784752Y 
RIVAS GOMEZ 
XOAN  LUGO  24/12/12/15:21  146/CIR  4 200 

2013-P-0000274 Den 2311BCH 34265098C 

RODRIGUEZ CRUZ 

DAVID  RIOTORTO  25/02/13/11:35  94/CIR  0 200 

2013-O-0000675 Req 6431BCM B27174317 

SATEL TELECOM 

SL  VIVEIRO  11/03/13/19:39  94/CIR  0 90 

2013-B-0000267 Den 2196DGZ B27121540 SERVILUGO SL  FRIOL  19/02/13/09:58  9BIS/LSV  0 180 

2013-A-0000324 Req 7480DTV B15891179 
VALAR 
INVERSIONES SL  CORUÑA   07/02/13/12:05  94/CIR  0 200 

2013-O-0000660 Req 7480DTV B15891179 
VALAR 
INVERSIONES SL  CORUÑA   11/03/13/10:49  94/CIR  0 90 

2013-O-0000862 Req 7480DTV B15891179 
VALAR 
INVERSIONES SL  CORUÑA   25/03/13/18:38  94/CIR  0 90 

2012-R-0001682 Den 6232HKG 33858919K 
VILLADA MOIRON 
JUAN CARLOS  LUGO  16/12/12/13:28  50/CIR  0 100 

 
R. 1762 
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Anuncio 

 
Por medio do presente faise público que a través do Decreto da Alcaldía núm.13004336 do día tres de maio 

de dous mil trece, o Tenente de Alcalde delegado da Área de Goberno de Urbanismo, en exercicio temporal das 
funcións delegadas na Tenenta de Alcalde Delegada de Área de Economía, Emprendemento, Autónomos e 
Educación; RESOLVE: 
 
PRIMEIRO.- Que se proceda á convocatoria para o exercicio 2013 de subvencións a asociacións e persoas 
xurídico-privadas sen ánimo de lucro que desenvolven a súa actividade no eido dos servizos sociais (Área de 
Benestar Social e Igualdade) para o desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral e sectorial e 
para o mantemento, conservación e pequenas reparacións das infraestruturas nas que se levan a cabo estes 
programas e actividades de conformidade coas bases establecidas neste procedemento de concorrencia 
competitiva. 
 
SEGUNDO.- Aprobar o gasto de 28.000 € a que ascende o importe total das subvencións que se outorgarán por 
parte dos servizos sociais con cargo á aplicación orzamentaria 23290.48000. 
 
TERCEIRO.- Esta convocatoria rexerase polo establecido nas seguintes BASES XERAIS REGULADORAS DA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS E PERSOAS XURÍDICO-PRIVADAS SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE 
DESENVOLVEN A SÚA ACTIVIDADE NO EIDO DOS SERVIZOS SOCIAIS (ÁREA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE), 
PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E ACTIVIDADES DE INTERESE XERAL E SECTORIAL E PARA O 
MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E PEQUENAS REPARACIÓNS DAS INFRAESTRUTURAS NAS QUE SE LEVAN A CABO 
ESTES PROGRAMAS E ACTIVIDADES. EXERCICIO ECONÓMICO 2013. 
 
Artigo 1. Obxecto e finalidade 
 

Estas bases teñen por obxecto a concesión de subvencións por parte do Concello de Lugo, Área de Benestar 
Social e Igualdade: Servizos Sociais a entidades xurídico-privadas sen ánimo de lucro para o desenvolvemento, 
durante o exercicio económico de 2013, de programas e actividades que beneficien a colectivos en situación de 
desvantaxe, así como para o mantemento, conservación e pequenas reparacións das infraestruturas nas que se 
levan a cabo os ditos programas e actividades. 

 
Serán subvencionables as actuacións establecidas no artigo 8 baixo a epígrafe “gastos subvencionables”. 
 
Para o non previsto nestas bases, será de aplicación a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, 

a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 38/2003, xeral de subvencións, a Ordenanza xeral municipal reguladora da 
concesión de subvencións, as bases de execución do orzamento e demais normativa legal de aplicación. 
 
Artigo 2. Entidades beneficiarias 
 

Poderán acollerse a esta convocatoria de subvencións todas as asociacións ou entidades sen ánimo de lucro 
que cumpran os seguintes requisitos: 
 

a) Estar legalmente constituídas e domiciliadas no concello de Lugo. Con carácter excepcional, tamén 
poderán incluírse aquelas entidades foráneas que pretendan executar, dentro do termo municipal, un 
proxecto para o desenvolvemento de accións ou actividades que beneficien as veciñas e veciños de Lugo 
que se encontren en situación de desvantaxe. Este punto acreditarase a través dunha memoria que se 
achegue para os efectos. 

 
b) Segundo se trate de asociacións, fundacións ou outras entidades sen ánimo de lucro, deberán estar 

inscritas no Rexistro municipal de asociacións, Rexistro público de fundación ou calquera outro rexistro 
público 

 
c) Estar ao corrente das súas obrigas tributarias estatais, autonómicas, locais e da Seguridade Social. No 

momento da solicitude da subvención, este aspecto poderá quedar acreditado para estes efectos, coa 
declaración responsable incluída no Anexo IV destas bases, e no momento da xustificación da axuda 
deberá acreditarse mediante a presentación das certificacións ás que se refire o parágrafo f) do artigo 10 
destas bases. 

 
d) Non estar incursas nos supostos previstos nos artigos 10.2 e 10.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 

subvencións de Galicia, así como nos 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións. 

 
e) Ter xustificados debidamente os gastos correspondentes a subvencións concedidas con anterioridade 

polo Concello de Lugo. 
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f) Desenvolver actividades e/ou programas que beneficien a persoas e/ou colectivos en situación de 
desvantaxe: xoves menores de 25 años demandantes do primeiro emprego e que abandonaran 
prematuramente a formación regrada ou que presenten fracaso escolar; persoas paradas de longa 
duración, familia, infancia, persoas maiores,  discapacitadas físicas, psíquicas e sensoriais, reclusas e/ou 
ex- reclusas; marxinadas sen fogar e transeúntes, toxicómanas (alcohólicas e drogodependentes), 
refuxiadas e asiladas, inmigrantes, enfermas psiquiátricas non institucionalizadas, enfermas terminais, 
etc., e minorías étnicas.  
 

g) Desenvolver actividades e/ou programas que complementen a programación de animación sociocultural 
realizada pola Área de Benestar Social e Igualdade. 

 
h) Non percibir, durante este exercicio económico, ningunha subvención municipal das previstas 

nominativamente no orzamento xeral de 2013. 
 

i) Non solicitar subvención por un importe superior ao 95 % do custo total da acción para a que solicita 
subvención, segundo o orzamento presentado, xa que o 5 % restante é de obrigada asunción pola 
entidade e non pode ser subvencionado por parte doutras entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
estranxeiras. 

 
j) Ter presentado na Oficina de Participación Cidadá o orzamento, memoria de actividades anual e 

renovación dos membros da directiva. 
 
Artigo 3. Créditos orzamentarios e contía das subvencións 
 

No orzamento municipal para o exercicio de 2013 existe consignación orzamentaria para a concesión de 
subvencións segundo a continuación se indica: 
 

Servizo Partida orzamentaria Importe 
Servizos Sociais 23290.48900 28.000 € 

 
Artigo 4. Forma e prazo de presentación de solicitudes 
 

- As solicitudes de subvención, xunto coa documentación precisa, presentaranse no Rexistro Xeral do 
Concello de Lugo ou ben por calquera dos medios establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de 
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 

 
- prazo para presentar as solicitudes será de UN MES, contado a partir do día seguinte ao da publicación 

do anuncio destas bases no Diario Oficial de Galicia (DOG). O seu texto íntegro publicarase no boletín 
oficial da provincia (BOP), no Taboleiro de Edictos e na paxina web do Concello de Lugo; se ben a 
publicación do anuncio no DOG será a data que se terá en conta para os efectos de presentación de 
solicitudes. 

 
- Poderán, excepcionalmente, admitirse fóra de prazo solicitudes que, por circunstancias novas ou 

imprevistas e que a xuízo do órgano competente, non se puidesen presentar dentro deste. Estas 
tramitaranse de acordo con estas bases, agás no referente ao cumprimento do prazo, e estarán 
supeditadas á existencia de dispoñibilidade orzamentaria. 

 
Artigo 5. Documentación a achegar coas solicitudes de subvención 
 

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación; agás que esta xa estivera en poder do 
Concello por tela presentada en anteriores convocatorias e estar plenamente actualizada. Estes aspectos deberán 
facerse constar na solicitude xunto coa data da súa presentación e a dependencia ou órgano ante o que se 
presentou.  

 
a) Asociacións inscritas no Rexistro municipal de asociacións 

− Solicitude, segundo o modelo do ANEXO I no que se inclúe o compromiso de destinar a subvención 
concedida á execución do proxecto ou actividade solicitada. 

− Fotocopia do DNI da persoa que actúa como representante, así como documento acreditativo desta 
representación.  

− Declaración responsable, segundo modelo que figura no ANEXO IV destas bases, acreditativa:  
• Das subvencións ou axudas solicitadas ou percibidas pola entidade solicitante por parte doutras 

entidades públicas ou privadas, nacionais ou estranxeiras, para o financiamento da actividade 
para a que se solicita a subvención 

• De que a actividade, proxecto, obxectivo, ou programa para o que se solicita subvención se vai 
efectuar nos termos establecidos no proxecto da actividade ou programa que se presenta. 

• De que a entidade está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias fronte á: 
Axencia Estatal da Administración Tributaria, á Tesourería Territorial da Seguridade Social e ao 
Concello de Lugo, respectivamente. 
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• De que a entidade non se encontra inhabilitada nin está incursa en ningunha das causas de 
prohibición sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e 
no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións para obter a condición 
de beneficiaria da subvención. 

• De que o persoal que desenvolve as súas funcións nesta entidade non ten relación laboral 
ningunha co Concello de Lugo. 

• De que a entidade lle ten comunicado ao Servizo de Participación Cidadá o orzamento, programa 
de actividades e número de socios correspondentes ao ano 2013. 

− No caso de subvencións solicitadas para o desenvolvemento de proxecto, actividade ou programa, 
deberán presentar unha memoria explicativa, segundo o ANEXO II, que poderá vir acompañado do 
proxecto que se estime máis conveniente co fin de acadar unha mellor avaliación. 

− No caso de subvencións solicitadas para financiar gastos de mantemento, conservación e pequenas 
reparacións de infraestruturas da asociación ou entidade, deberase xuntar unha memoria, segundo o 
ANEXO III, no que se indicará o equipamento do local, réxime de posesión ou uso, descrición do gasto e 
xustificación da súa necesidade. 

− Certificación bancaria na que figure o número de conta da entidade solicitante. 
− Certificación da secretaría da entidade, na que conste a existencia ou departamento de muller e 

igualdade, se fose o caso. 
− Acordos ou actas da entidade acreditativas do funcionamento das vogalías ou departamentos específicos 

de muller. 
− Calquera outro documento que se considere de interese para acadar unha mellor avaliación da solicitude. 
 

b) Asociacións non inscritas no Rexistro municipal de asociacións. Deberán achegar a maiores a 
seguinte documentación: 

 
− Copia dos estatutos da entidade co selo do rexistro público correspondente. 
− Se a entidade é unha fundación, deberá achegar acreditación de estar inscrita no Rexistro de fundacións 

da Xunta de Galicia ou estatal ou en ambos os dous. 
− Se a entidade é de índole relixiosa, deberá achegar acreditación de estar inscrita no Rexistro de 

entidades relixiosas da Dirección Xeral de Cooperación Xurídica Internacional e Relacións coas 
Confesións ou en calquera outro rexistro público que a acredite como tal. 

− Fotocopia do CIF da asociación ou entidade solicitante. 
− Calquera outro documento que se considere de interese para a mellora da avaliación da subvención.  

 
O Concello poderá solicitar, se así o estima oportuno para a resolución do procedemento, calquera outro 

documento que estime conveniente. 
 
Artigo 6. Procedemento de tramitación e resolución das subvencións 
 

O procedemento para a concesión das subvencións previstas nestas bases axustarase ao establecido nos 
artigos 26, 27, 28 e 29 da Ordenanza municipal de subvencións; nos artigos 20, 21, 22, 23 e 24 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, concordantes cos artigos 23,24,25 e 26 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións coas seguintes precisións: 

 
As solicitudes de subvencións que se formulen de acordo con estas bases, unha vez anotadas no Rexistro 

xeral de entrada, seranlles remitidas a Servizos Sociais:  
 
− O procedemento instruirase no Servizo de Muller e Benestar Social. 
− O órgano competente para resolver o procedemento é a Ilma. Tenenta de Alcalde Delegada da Área de 

Benestar Social e Igualdade. Todo isto de conformidade co disposto no acordo 11/47 adoptado na sesión 
ordinaria da Xunta de Goberno Local do día 30 de xaneiro de 2013. 
 

− Comisión de avaliadora:  
 Composición: 
- Presidenta: Tenenta de Alcalde Delegada da Área de Benestar Social e Igualdade. 
- Vogais: dúas traballadoras ou traballadores adscritos ao servizo. 
- Secretaria: unha/un técnica/o municipal do servizo correspondente designada/o para o efecto. 

 
Excepcionalmente, o posto de secretaria/o e vogal poderán ser acumulados na mesma persoa. 

  
Funcións: emitir o ditame no que concrete o resultado da avaliación efectuada; á vista dos expedientes e 

informes remitidos polo órgano instrutor do procedemento. 
 

− Órgano instrutor: funcións: 
 

− Requirirlle á entidade solicitante naqueles supostos nos que a documentación presentada resulte 
incompleta e/ou defectuosa para que no prazo de dez días hábiles emende as deficiencias 
observadas, de conformidade e cos efectos previstos no artigo 42 da Lei 30/92, de réxime 
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xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, considerándose 
desistida do seu dereito se transcorrido o prazo non  atende ao requirido. 

− Requirir os informes precisos e efectuar as comprobacións que estime oportunas a fin de 
verificar os datos achegados para una mellor valoración das solicitudes. 

− Realizar a preavaliación das solicitudes verificando o cumprimento das condicións impostas para 
adquirir a condición de beneficiaria/o e efectuar a avaliación conforme aos criterios, formas e 
prioridades dispostos na convocatoria, elevando o correspondente informe á comisión de 
valoración de cada un dos expedientes. 

 
− O órgano instrutor, en función da puntuación obtida por cada expediente, formulará a proposta 

de resolución que será aprobada pola Tenenta de Alcalde Delegada da Área de Benestar Social e 
Igualdade  

 
- Prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento. Este será de SEIS MESES, 

contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Transcorrido o 
dito prazo sen que se adopte resolución expresa, a solicitude poderase entender desestimada.  
A resolución poñerá fin á vía administrativa, e contra ela as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de 
reposición ante o mesmo órgano ou ben, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
Contencioso-Administrativo de Lugo. 

- Non se admite a reformulación das solicitudes para os supostos nos que a subvención concedida sexa 
inferior á que figura na solicitude. 

- A aceptación da subvención concedida entenderase efectuada se no prazo de quince días hábiles, 
contados a partir do seguinte hábil ao da notificación, non renunciasen a ela expresamente mediante escrito 
dirixido ao órgano concedente. 

Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención e, en todo caso, a 
obtención concorrente de subvencións doutras administracións públicas ou entidades privadas poderá dar lugar 
á modificación da resolución da concesión. 

- As subvencións que se outorguen ao abeiro desta convocatoria serán compatibles con outras para o 
mesmo fin sen que en ningún caso o importe total subvencionado poida superar o 95% do custo total da 
actividade. O 5 % do gasto proposto e orzamentado no proxecto presentado deberá ser financiado 
exclusivamente pola asociación ou entidade. No caso de que exista sobrefinanciamento, a/o beneficiaria/o 
deberá proceder ao reintegro da contía concedida polo Concello de Lugo na cantidade que exceda do custo da 
actividade. 

- As actividades obxecto de subvención poderán subcontratatarse nos termos establecidos no artigo 29 
da Lei 38/2003, xeral de subvencións. 
 
Artigo 7. Publicidade das subvencións concedidas 
 

Procederase á publicación da concesión das subvencións outorgadas de conformidade co establecido no 
artigo 8 da Ordenanza xeral municipal reguladora da concesión de subvencións. 
 
Artigo 8. Criterios de valoración e contía da subvención 
 

A concesión ou denegación das subvencións, así como a súa cuantificación económica, efectuarase tendo en 
conta os seguintes criterios: 
 

Criterio de valoración Puntuación 
Interese xeral da actividade ou programa. Valorarase especialmente a súa incidencia real na 
colectividade. 

3 

Especialización na atención a colectivos aos que vai dirixida a actividade. 2 

Carácter permanente e continuo da actividade ou programa. 1 

Que se trate de entidades ou asociacións que presenten, a xuízo da comisión de avaliación 
unha traxectoria de coordinación e colaboración nas súas actuacións co Concello. 

1 

Orixinalidade e carácter innovador da actividade. 1 

Que se trate de actuacións dirixidas a colectivos en especial situación de desvantaxe ou 
con especiais dificultades de inserción social. 

3 

Que na composición da directiva da asociación exista, como mínimo, unha porcentaxe do 
50% de mulleres. 

1 

Que a entidade conte cunha vogalía ou departamento de muller ou igualdade. 2 

Que se trate de programas en zonas do municipio con menor incidencia da acción e 
participación social, fundamentalmente na zona rural. 

2 

Puntuación máxima 16 
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Unha vez sumada a puntuación obtida por todos os expedientes, é necesario achar o valor punto. Para isto, 
divídese o importe total para repartir entre o número total de puntos obtidos por todas as accións 
subvencionadas. 

 
A cantidade para outorgar a cada entidade será a resultante de multiplicar o valor punto polo número de 

puntos obtidos por esta, sen que poida superar individualmente os 3.000 €.  
 
Se a cantidade resultante desta operación fose superior á subvención solicitada e subvencionable, 

concederáselle esta última. O importe sobrante distribuírase con idéntico criterio.  
 

Artigo 9. Gastos subvencionables 
 

1. Considéranse gastos subvencionables aqueles que de maneira indubidable respondan á natureza da 
actividade subvencionada e se realicen con anterioridade á finalización do período de xustificación. 

2. Serán subvencionables os gastos correntes necesarios para o desenvolvemento da actividade, tales como: 
alugamentos, gastos de transporte, gastos de pequena reparación, mantemento e conservación de bens 
propios ou alugados, adquisición de material non inventariable, subministracións (gas, electricidade, 
teléfono, combustible...) vestiario, produtos alimenticios, sanitarios, prestación de servizos culturais e 
outros gastos diversos como publicidade, imprenta, etc. 

3. Tamén serán subvencionables os gastos de persoal necesario para o desenvolvemento dos programas e 
actividades subvencionadas, ata un máximo do 30% do importe da subvención concedida. 

4. As axudas de custo ou indemnizacións por razón do servizo terán como límite o 5% do importe da 
subvención concedida. 

5. Non serán subvencionables: 
- Os gastos de bebidas alcohólicas ou calquera outro produto que sexa prexudicial para a saúde. 
- Os gastos de investimento, tales como adquisición, construción e reforma de bens 

inventariables. 
- Os xuros debedores de contas bancarias, xuros, recargas e sancións administrativas e penais e 

os gastos de procedementos xudiciais. 
- Os gastos de degustación gastronómica de calquera tipo. En todo caso terá esta consideración a 

organización de comidas, catering ou ceas. 
As facturas e demais documentos de valor probatorio emitidos por  membros da asociación que se 

subvenciona. 
 

Artigo 10. Xustificación do gasto e pagamento da subvención 
 
Concedida a subvención, e para proceder ao seu cobro, as entidades beneficiarias deberán presentar en 

SERVIZOS SOCIAIS a seguinte documentación acreditativa da realización da actividade, proxecto, obxectivo ou 
adopción do comportamento: 

 
a) Memoria explicativa e detallada da realización da totalidade da acción subvencionada, segundo os 

modelos que figuran nestas bases como o ANEXO V para actividades e o ANEXO VI para mantemento. 
Nesta farase unha expresa mención dos resultados obtidos, e conterá unha relación de todos os gastos 
relativos á actividade subvencionada con identificación do acredor e do documento, o seu importe, data 
de emisión e, se é o caso, data de pagamento.  

 
Deberase acompañar, se é o caso, de exemplar de cada un dos folletos, carteis, libros, vídeos, CD-ROM, etc., 

que se editasen ou publicasen en relación coa dita actividade 
  

O Concello de Lugo poderá requirir da/o beneficiaria/o a remisión dos xustificantes de gasto que se indiquen 
na dita relación. 
 

b) No caso de que entre o orzamento presentado no seu día e que foi obxecto de avaliación para a 
concesión da subvención e o realmente executado existan diferenzas, deberase achegar un informe 
explicativo destas, segundo os modelos que figuran nestas bases como ANEXO V para actividades e 
ANEXO VI para mantemento. 

c) Facturas orixinais e demais documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil e 
con eficacia administrativa incorporados na relación á que se fai referencia no parágrafo a) que os 
validará e selará cun selo existente para o efecto, no que conste que a factura ou documento se aplica á 
xustificación –na porcentaxe que corresponda en cada caso- da subvención concreta, de conformidade co 
que se estableza nas bases de execución do presuposto. 

d) Declaración responsable; segundo o modelo que figura no ANEXO VII destas bases, acreditativa de: 
- Das subvencións ou axudas recibidas para o mesmo proxecto desta ou doutras administracións 

públicas ou entidades públicas ou privadas, nacionais ou estranxeiras. 
- Que a realización da actividade, proxecto, obxectivo, programa ou a adopción do comportamento 

para a que se concede a subvención se efectuou nos termos establecidos no proxecto presentado e 
orzamentado no seu día. 
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- Que esta entidade está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias fronte á: Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, Delegación de Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia, 
Tesourería Territorial da Seguridade Social e Concello de Lugo, respectivamente. 

- Que as facturas que se presentan coa finalidade de xustificar o gasto: 
- Non foron nin serán presentadas –na porcentaxe subvencionada polo Concello de Lugo- como 

xustificación de ningunha outra subvención pública ou privada. 
- Non inclúen impostos indirectos susceptibles de recuperación ou compensación. 
- Conteñen gastos que xa foron aboados á persoa e/ou entidade debedora. 
- Que o persoal que desenvolve as súas funcións nesta asociación non ten relación laboral ningunha co 

Concello de Lugo. 
- Que esta entidade lle comunicou ao Servizo de Participación Cidadá o orzamento, programa de 

actividades e número de socios correspondentes ao pasado exercicio económico, así como todas as 
variacións que se produciron na súa xunta directiva (este suposto só para as asociacións). 

 
e) Certificación, se fose necesario, acreditativa dos gastos que se prevén realizar no mes de decembro de 
2013 e compromiso de presentalos unha vez que se conte coas facturas xustificativas (ANEXO VIII).  
f) Certificación acreditativa de atoparse ao corrente das obrigas tributarias fronte á Axencia Estatal da 
Administración Tributaria, á Facenda Autonómica, á Tesourería Territorial da Seguridade Social e ao Concello 
de Lugo, respectivamente (de oficio tras autorización) 

 
incompleta, formularase o correspondente requirimento para que a entidade beneficiaria, no prazo de 10 

días, emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos, conforme o artigo 71 da Lei 30/1992,  no caso de 
que non cumpra o dito requirimento, incoarase expediente de anulación do correspondente compromiso de 
aprobación da autorización e disposición de gasto e a esixencia de reintegro, de ser o caso. 
 
Artigo 11. Contía para xustificar 
 

A entidade beneficiaria deberá xustificar o gasto correspondente ao importe da subvención concedida mais o 
5 % do custo total do proxecto presentado e orzamentado no seu día. 
 
Artigo 12. Obrigas das persoas ou entidades beneficiarias 
 

Serán obrigas das asociacións ou entidades beneficiarias das axudas as sinaladas no artigo 11 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o artigo 14 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, e no artigo 11 da 
Ordenanza municipal de subvencións e ademais: 

 
- A presentación da programación das actuacións, así como a publicidade, a difusión, o soporte 

informático, as publicacións, etc., deberán figurar en idioma galego. 
- Non modificar a programación das actividades que se subvencionen sen coñecemento e autorización 

expresa e previa do Concello. 
- Facer constar na publicidade, difusión, publicacións, etc., que se xeren que as actividades están 

subvencionadas polo Concello de Lugo. Para estes efectos engadirase o logotipo do Concello de Lugo en 
carteis, dípticos, folletos... 

- Comunicarlle ao Concello a realización da actividade para o coñecemento e, se é o caso, participación de 
responsables municipais. 

- Comunicarlle ao Concello de Lugo o orzamento, programa de actividades e número de socias/os 
correspondente ao ano 2012. 

 
Artigo 13. Data límite para xustificar 
 

A data límite para xustificar a totalidade da subvención concedida será a do 30 de novembro do exercicio 
económico de 2013. Transcorrido este prazo, pódense dar dous supostos: 
 

a) Que a entidade beneficiaria presente a xustificación; pero que está, a xuízo da oficina xestora, non 
reúna os requisitos necesarios. Este aspecto comunicaráselle e concederáselle un prazo de dez días para 
cumprilo. 

b) Que a entidade beneficiaria non presente a xustificación. Neste suposto requiriráselle para que, no 
prazo improrrogable de 15 días, presente a dita xustificación conforme o establecido no artigo 70. 3 do 
Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións. A 
presentación da xustificación no prazo adicional non eximirá á entidade beneficiaria da imposición das 
sancións que correspondan. 

 
Non se realizarán pagos a conta nin anticipados. 

 
Artigo 14. Réxime de infraccións e sancións 
 

O réxime de infraccións e sancións así como o procedemento sancionador será o establecido na Lei 38/2003, 
do 17 de novembro, xeral de subvencións. 
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As infraccións en materia das subvencións obxecto desta convocatoria sancionaranse mediante a imposición 
de sancións pecuniarias que consistirán nunha diminución proporcional que se aplicará sobre a cantidade non 
xustificada. 
 
Graduación das sancións pecuniarias 
 
Tipo de infracción Porcentaxe de minoración da contía da subvención concedida 
Leves 60 % 
Graves 80 % 
Moi graves 100 % 
 
Artigo 15. ANEXOS NORMALIZADOS: I, II, III, IV, V, VI e VII. 
 

Para solicitar subvención deberán presentar os anexos I,II,III e IV:  
 
ANEXO I.- Solicitude de subvención 
ANEXO II.- Subvencións para o desenvolvemento de programas e actividades. 
ANEXO III.- Subvencións para o mantemento de equipamentos. 
ANEXO IV.- Declaración responsable común a todas as solicitudes. 
 
Para xustificar a subvención, deberán presentar os ANEXOS V, VI, VII, VIII e IX:  
 
ANEXO V.- Memoria do programa e actividade desenvolvida. 
ANEXO VI.- Memoria dos gastos para desenvolver en mantemento, conservación e pequenas reparacións 
das infraestruturas nas que a entidade desenvolve a súa actuación. 
ANEXO VII.- Declaración responsable común a todas as solicitudes. 
ANEXO VIII.- Certificación acreditativa dos gastos que se prevén realizar no mes de decembro de 2013 e 
compromiso de presentalos unha vez que se conte coas facturas xustificativas.  
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ANEXO I 
 

 

ANEXO I.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES XURÍDICO-PRIVADAS SEN ÁNIMO 
DE LUCRO QUE DESENVOLVEN A SÚA ACTIVIDADE NO EIDO DOS SERVIZOS SOCIAIS (ÁREA 
DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE) PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS E 
ACTIVIDADES QUE BENEFICIEN A PERSOAS E COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE DESVANTAXE 
E PARA O MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E PEQUENAS REPARACIÓNS DAS 
INFRAESTRUTURAS NAS QUE SE LEVAN A CABO ESTES PROGRAMAS E ACTIVIDADES. 
EXERCICIO ECONÓMICO 2013.  
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
 
  
NOME e APELIDOS: NIF/NIE: 

ENDEREZO: CONCELLO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

� Autorizo ao Concello de Lugo para que me informe mediante SMS ou correo electrónico do estado 
desta solicitude así como doutro tipo de avisos relacionados que me poidan resultar de interese. 
ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
ENDEREZO: 

CONCELLO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

 
DATOS DA ASOCIACIÓN/ENTIDADE 
NOME: 

 

Nº REXISTRO MUNICIPAL: 

ENDEREZO SOCIAL: CONCELLO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

CARGO DA PERSOA SOLICITANTE: 
PERTENCE A UNHA FEDERACIÓN/AGRUPACIÓN? � Non   �  Si (indicar a cal): 
 
Importe da subvención solicitada (en euros)  
 
DATOS DO PROGRAMA PARA O QUE SOLICITA SUBVENCIÓN:  
NOME: 
COLECTIVO EN DESVANTAXE AO QUE VAI DIRIXIDO  

(marcar cun X o que proceda): 

�- XOVES MENORES DE 25 AÑOS DEMANDANTES DO PRIMEIRO EMPREGO E QUE 
ABANDONARAN PREMATURAMENTE A FORMACIÓN REGRADA OU QUE PRESENTEN 
FRACASO ESCOLAR. 
�- PARADAS/OS DE LONGA DURACIÓN 
�- FAMILIA.  
�- INFANCIA. 
�- PERSOAS MAIORES. 
�- PERSOAS DISCAPACITADAS: FÍSICAS, PSÍQUICAS E SENSORIAIS.  
�- PERSOAS RECLUSAS E/OU EX-RECLUSAS. 
�- PERSOAS MARXINADAS SEN FOGAR E TRANSEÚNTES. 
�- PERSOAS TOXICÓMANAS (ALCOHÓLICAS E DROGODEPENDENTES).  
�- PERSOAS REFUXIADAS E ASILADAS.  
�- PERSOAS INMIGRANTES. 
�- PERSOAS ENFERMAS PSIQUIÁTRICAS NON INSTITUCIONALIZADAS.  
�- PERSOAS ENFERMAS TERMINAIS. 
�- MINORÍAS ÉTNICAS. 
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Acepto o compromiso de destinar a subvención que se conceda á execución do proxecto, obxectivo ou 
actividade solicitada, así como todos os compromisos e obrigas derivadas da lexislación aplicable e das bases 
reguladoras e convocatoria de subvencións para o exercicio en curso. 

 
Autorízolle expresamente ao Concello de Lugo para comprobar das diferentes administracións públicas e/ou 

entidades privadas a verificación dos datos e informacións declaradas.  
 
Autorízolle ao Concello de Lugo a comprobar que a entidade que represento se atopa ao corrente coas 

obrigas tributarias municipais. 
 Lugo,.................... de ..................................... de .............. 
 A PERSOA SOLICITANTE 
 
 
 
 
 (DNI da persoa solicitante e selo da asociación/entidade) 
 
NOTA: verifique a documentación que debe achegar xunto con esta solicitude, segundo o definido na 
convocatoria 
 
Á solicitude xuntarase a seguinte documentación, que se presentará de acordo cos modelos dos ANEXOS: 
 

DOCUMENTACIÓN XERAL: 
 
* Fotocopia do DNI da persoa solicitante 
* Copia do documento acreditativo da representación que ten a persoa solicitante na entidade ou 

asociación. 
* Certificación dos datos bancarios  
* Declaración responsable para os efectos de solicitar (ANEXO IV). 
* Declaración responsable da/o secretaria/o da entidade, co visto e prace da/o presidenta/o da 

entidade, no que conste a relación de persoas que figuran na xunta directiva, así como as 
diferentes vogalías ou departamentos dela. 

 
A MAIORES, AS ENTIDADES QUE NON FIGURAN INSCRITAS NO REXISTRO MUNICIPAL DE 

ASOCIACIÓNS, DEBERÁN ACHEGAR:  
 

* Fotocopia do CIF da asociación ou institución que representa 
* Copia dos estatutos ou documentos acreditativos da personalidade da entidade. Na copia dos estatutos 

deberá figurar o selo xustificativo da inscrición no rexistro público correspondente.  
 

- Acreditar a súa inscrición, de ser o caso, no Rexistro de fundacións da Xunta de Galicia, no do 
Estado ou en ambos os dous. 

- Acreditar a súa inscrición, de ser o caso, no Rexistro de entidades relixiosas da Dirección Xeral 
de Cooperación Xurídica Internacional e Relacións coas Confesións dependente da Subdirección 
Xeral de Relacións coas Confesións ou en calquera outro rexistro público que as acredite como 
tal. 

- Documentación acreditativa das súas normas, fins, obxectivos… 
 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA: 
 

Cando os obxectivos das subvencións sexan programas de actividades: 
 
* Memoria do programa de actividades (ANEXO II) 

Cando o obxecto da subvención sexan os gastos de mantemento e reparación de infraestrutura e 
equipamento: 

* Memoria da necesidade do gasto (ANEXO III). 
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ANEXO II 
 

PROXECTO DA ACTIVIDADE OU PROGRAMA QUE SE VAI DESENVOLVER DURANTE O 
EXERCICIO ECONÓMICO DE 2013 
 
DENOMINACIÓN:_______________________________________________ 
 
DESCRICIÓN DAS ACTUACIÓNS: (detallar exactamente) 
 
- En que consiste a actividade para a que se solicita a subvención. ___________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Interese xeral desta. _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Carácter permanente e continuo da actividade ou programa. _______________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Orixinalidade e carácter innovador, de ser o caso.________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Que se trata de actuacións dirixidas a colectivos en especial situación de desvantaxe ou con 
especiais dificultades de inserción social. ______________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Que se trate de programas en zonas do municipio con menor incidencia da acción e participación 
social, fundamentalmente na zona rural. ____________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Obxectivos que persegue __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Colectivo ao que se dirixen as actuacións (marque cunha cruz a opción ou opcións que procedan).  
�- XOVES MENORES DE 25 AÑOS DEMANDANTES DO PRIMEIRO EMPREGO E QUE 
ABANDONARAN PREMATURAMENTE A FORMACIÓN REGRADA OU QUE PRESENTEN 
FRACASO ESCOLAR. 
�- PARADAS/OS DE LONGA DURACIÓN 
�- FAMILIA.  
�- INFANCIA. 
�- PERSOAS MAIORES. 
�- PERSOAS DISCAPACITADAS: FÍSICAS, PSÍQUICAS E SENSORIAIS.  
�- PERSOAS RECLUSAS E/OU EX-RECLUSAS. 
�- PERSOAS MARXINADAS SEN FOGAR E TRANSEÚNTES. 
�- PERSOAS TOXICÓMANAS (ALCOHÓLICAS E DROGODEPENDENTES).  
�- PERSOAS REFUXIADAS E ASILADAS.  
�- PERSOAS INMIGRANTES. 
�- PERSOAS ENFERMAS PSIQUIÁTRICAS NON INSTITUCIONALIZADAS.  
�- PERSOAS ENFERMAS TERMINAIS. 
�- MINORÍAS ÉTNICAS. 
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- Breve explicación dos motivos desta inclusión__________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Especialización na atención aos colectivos aos que vai dirixida a actividade __ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Número de persoas destinatarias (persoas beneficiarias directas): 
 
- Idade aproximada das persoas beneficiarias:___________________________ 
 
- Especificar o número de homes e o de mulleres_________________________ 
 
- Calendario/ Duración do proxecto: _________________________________ 
 
- Lugar previsto para a realización das actuacións:______________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Recursos previstos para a execución do proxecto: 
a) Recursos materiais:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
b) Recursos humanos:______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
c) Recursos económicos (subvencións/ achega socias/os):_________________ 
________________________________________________________________ 
 
ORZAMENTO DETALLADO DOS GASTOS CORRENTES PREVISTOS E NECESARIOS PARA O 
DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN SUBVENCIONADA: 

RELACIÓN DE GASTOS CONTÍA 
- Gastos de alugamento.   
- Gastos de persoal (monitoras/es...).  
- Gastos de transporte (viaxes…).  
- Gastos ….  
...  
TOTAL  
 
- IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA ________________________ 

 
E PORCENTAXE QUE REPRESENTA EN FUNCIÓN DO GASTO:_____ 
 
- IMPORTE FINANCIABLE EXCLUSIVAMENTE POLA ENTIDADE (mínimo 5% do importe do gasto 
do proxecto presentado): ___________________ 
 
 

Lugo, ____ de __________________ de 2013 
(DNI, sinatura e selo da entidade) 

 
 
  Asdo.:_________________________________ 



34 Núm. 107 – Viernes, 10 de Mayo de 2013 B.O.P de Lugo 
 

ANEXO III 
 

PREVISIÓN DOS GASTOS PARA DESENVOLVER EN MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E 
PEQUENAS REPARACIÓNS DAS INFRAESTRUTURAS NAS QUE A ENTIDADE DESENVOLVE A 
SÚA ACTUACIÓN. EXERCICIO ECONÓMICO 2013. 
 
- GASTO PROPOSTO:____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
- Xustificación da necesidade do gasto_________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
- Breve descrición do local onde se vai facer o gasto: 
a) Localización: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
b) Equipamento actual:____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
c) Réxime de posesión ou tenza do local:______________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
ORZAMENTO DETALLADO DOS GASTOS CORRENTES PREVISTOS E NECESARIOS PARA O 
DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN SUBVENCIONADA: 

RELACIÓN DE GASTOS CONTÍA 
- Gastos de pequenas reparacións.  
- Gastos de mantemento e conservación de bens propios ou alugados.  
- Gastos de material non inventariable.  
- Gastos de limpeza.  
- Gastos de gas, electricidade, teléfono, combustible.  
- Gastos de vestiario de traballo.  
- Gastos de produtos alimenticios, sanitarios...  
- Gastos de publicidade, imprenta...  
TOTAL  
 
- IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA ________________________ 
E PORCENTAXE QUE REPRESENTA EN FUNCIÓN DO GASTO:_____ 
- IMPORTE FINANCIABLE EXCLUSIVAMENTE POLA ENTIDADE (mínimo 5% do importe do gasto 
do proxecto presentado): ___________________ 

 
 

Lugo, ____ de __________________ de 2013 
(DNI, sinatura e selo da entidade) 

 
 
 
 
 
  Asdo.:_________________________________ 
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ANEXO IV  
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE SOLICITAR SUBVENCIÓN 
 
D./D.ª------------------------------------------------------------------------------------------provista/o do NIF nº-----------
---------------en calidade de (presidenta/e, secretaria/o...) de----------------------------------------------------------
-------------------con enderezo social en---------------------------------------------------------------------de Lugo e 
con CIF nº---------------------------------------------------------------------- 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE: 
 
1.- Esta entidade (marque cunha cruz a opción que proceda) solicitou e recibiu  subvencións ou 
axudas doutras administracións públicas ou privadas, nacionais ou internacionais para a mesma 
finalidade.  
� SI * 
� NON 
 
*Ata o día de hoxe e referidos ao exercicio económico de 2013, esta entidade solicitou/ recibiu outra 
subvención (indicar procedencia e contía) por parte de: 
SUBVENCIÓN SOLICITADA ORGANISMO ANTE O QUE SE 

SOLICITA 
CONTÍA SOLICITADA 

   
   
   
   
_________________________________________________________________ 
SUBVENCIÓN RECIBIDA ORGANISMO CONCEDENTE IMPORTE CONCEDIDO. 
   
   
   
   
 
2.- A actividade, proxecto, obxectivo, ou programa para o que se solicita subvención vaise efectuar 
nos termos establecidos no proxecto da actividade ou programa que se presenta. 
 
3.- Esta entidade está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias fronte á Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, á Tesourería Territorial da Seguridade Social e ao Concello de 
Lugo, respectivamente. 
 
4.- Esta entidade non se atopa inhabilitada nin está incursa en ningunha das causas de prohibición 
sinaladas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 13 da Lei 
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións para obter a condición de beneficiaria da 
subvención. 

 
5.- Que o persoal que desenvolve as súas funcións nesta entidade non ten relación laboral ningunha 
co Concello de Lugo. 

 
6.- Que esta entidade ten comunicado ao Servizo de Participación Cidadá o orzamento, programa de 
actividades e número de socios correspondentes ao ano 2013. 
 

Lugo, ____ de __________________ de 2013 
(DNI, sinatura e selo da entidade) 

 
 
 
 
  Asdo.:_________________________________ 
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ANEXO V 
 
MEMORIA DA ACTIVIDADE OU PROGRAMA QUE SE LEVOU A CABO DURANTE 2013 
 
- Denominación:_______________________________________________ 
 
-Descrición das actuacións levadas a cabo:____________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- En que consistiu a actividade para a que se lle concedeu a subvención________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Interese xeral desta. _______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Carácter permanente e continuo da actividade ou programa. _______________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Orixinalidade e carácter innovador, de ser o caso.________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Que se trata de actuacións dirixidas a colectivos en especial situación de desvantaxe ou con 
especiais dificultades de inserción social. ______________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Que se trate de programas en zonas do municipio con menor incidencia da acción e participación 
social, fundamentalmente na zona rural. ____________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Obxectivos acadados        __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Colectivo ao que se dirixiron as actuacións (marque cunha cruz a opción ou opcións que procedan).  
�- XOVES MENORES DE 25 AÑOS DEMANDANTES DO PRIMEIRO EMPREGO E QUE 
ABANDONARAN PREMATURAMENTE A FORMACIÓN REGRADA O QUE PRESENTEN FRACASO 
ESCOLAR. 
�- PARADOS DE LONGA DURACIÓN 
�- FAMILIA.  
�- INFANCIA. 
�- PERSOAS MAIORES. 
�- PERSOAS DISCAPACITADAS: FÍSICAS, PSÍQUICAS E SENSORIAIS.  
�- PERSOAS RECLUSAS E/OU EX-RECLUSAS. 
�- PERSOAS MARXINADAS SEN FOGAR E TRANSEÚNTES. 
�- PERSOAS TOXICÓMANAS (ALCOHÓLICAS E DROGODEPENDENTES).  
�- PERSOAS REFUXIADAS E ASILADAS.  
�- PERSOAS INMIGRANTES. 
�- PERSOAS ENFERMAS PSIQUIÁTRICAS NON INSTITUCIONALIZADAS.  
�- PERSOAS ENFERMAS TERMINAIS. 
�- MINORÍAS ÉTNICAS. 
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Especialización na atención aos colectivos aos que se dirixiu a acción 
subvencionada______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Número de destinatarias/os (persoas beneficiarias directas): 
 
- Idade aproximada das persoas beneficiarias que participaron no desenvolvemento da acción 
subvencionada______________________________________________ 
 
- Especificar o número de homes e o de mulleres que participaron ________________ 
 
- Calendario/ Duración do proxecto: _________________________________ 
 
- Lugar no que se desenvolveron as actuacións: ___________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
- Recursos utilizados para a execución do proxecto: 
a) Materiais:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
b) Humanos:______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
c) Económicos (subvencións/achega socias/os):_________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
ORZAMENTO DETALLADO DOS GASTOS REALIZADOS NO DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN 
SUBVENCIONADA: 

RELACIÓN DE GASTOS CONTÍA 
- Gastos de alugamento   
- Gastos de persoal (monitores...)  
- Gastos de transporte (viaxes…)  
- Gastos …  
...  
TOTAL  

 
 

O orzamento presentado no seu día ascendía a________________________€ 

O orzamento realmente executado ascende a________________________€ 

Existe (marque cunha cruz a opción que proceda) 

� SI * 

� NON 

unha desviación (diferenza entre o orzamento presentado e o realmente executado) de_________€. 

En caso afirmativo especificar os motivos: 
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RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS PARA XUSTIFICAR A SUBVENCIÓN: 
 
Data de 
emisión 

Concepto Acredor importe  Data de 
pagamento  

     
     
     
     
     
....     
TOTAL           

 
RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS PARA XUSTIFICAR O 5 % DO CUSTO TOTAL DA 
ACCIÓN SUBVENCIONADA SEGUNDO O ORZAMENTO PRESENTADO: 
 
Data de 
emisión 

Concepto Acredor importe  Data de 
pagamento  

     
     
     
     
     
....     
 
TOTAL                             € 

Lugo, ____ de __________________ de 2013 
  Asdo.:_________________________________ 

 (DNI, sinatura e selo da entidade) 
 
 
 
 
 

   Asdo.:_________________________________ 
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ANEXO VI 
 
MEMORIA DOS GASTOS REALIZADOS EN MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E PEQUENAS 
REPARACIÓNS DAS INFRAESTRUTURAS NAS QUE A ENTIDADE DESENVOLVE A SÚA 
ACTUACIÓN. EXERCICIO ECONÓMICO 2013 
 
 
BREVE DESCRICIÓN DO GASTO EN MANTEMENTO E 
REPARACIÓNS_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
 
BREVE DESCRICIÓN DOS OBXECTIVOS CUMPRIDOS:___________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
NÚMERO DE BENEFICIARIAS/OS:  __________________________________________ 
 
Nº homes_________________________________________________________ 
Nº mulleres_______________________________________________________ 
 
 
ORZAMENTO DETALLADO DOS GASTOS REALIZADOS NO DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN 
SUBVENCIONADA: 

RELACIÓN DE GASTOS CONTÍA 
- Gastos de pequenas reparacións.  
- Gastos de mantemento e conservación de bens propios ou alugados.  
- Gastos de material non inventariable.  
- Gastos de limpeza.  
- Gastos de gas, electricidade, teléfono, combustible.  
- Gastos de vestiario.  
- Gastos de produtos alimenticios, sanitarios.  
- Gastos de publicidade, imprenta...  
TOTAL  
 
 
O orzamento presentado no seu día ascendía a________________________€ 
O orzamento realmente executado ascende a________________________€ 
Existe (marque cunha cruz a opción que proceda) 
� SI * 
� NON 
unha desviación (diferenza entre o orzamento presentado e o realmente executado) de________€. 
En caso afirmativo especificar os motivos: 
- 
- 
- 
. 
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RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS NO CONCELLO PARA XUSTIFICAR A SUBVENCIÓN: 
 
 
Data de 
emisión 

Concepto Acredor Importe  Data de 
pagamento  

     
     
     
     
     
....     
TOTAL           

 
RELACIÓN DE FACTURAS PRESENTADAS NO CONCELLO PARA XUSTIFICAR 5 % DO CUSTO 
TOTAL DO MANTEMENTO: 
 
 
Data de 
emisión 

Concepto Acredor importe  Data de 
pagamento  

     
     
     
     
     
....     
TOTAL           

 
 

Lugo, ___ de _________________ de 2013 
(DNI, sinatura e selo da entidade) 

 
 
 
 
 
 
   Asdo.:_________________________________ 
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ANEXO VII  
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE XUSTIFICAR A 
SUBVENCIÓN  
 
D.ª/D.------------------------------------------------------------------------------------------provisto do NIF nº--------------
------------en calidade de (presidenta/e, secretaria/o,...) de------------------------------------------------------------
-----------------con enderezo social en---------------------------------------------------------------------de Lugo e con 
CIF nº---------------------------------------------------------------------- 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE QUE: 
 
1.- Esta entidade (marque cunha cruz a opción que proceda) solicitou e recibiu subvencións ou 
axudas doutras administracións públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para a mesma 
finalidade.  
� SI  
� NON 
*Ata o día de hoxe e referidos ao exercicio económico de 2013, esta entidade solicitou/recibiu outra 
subvención (indicar procedencia e contía). 
SUBVENCIÓN SOLICITADA ORGANISMO ANTE O QUE SE 

SOLICITA 
CONTÍA SOLICITADA 

   
   
   
   
 
SUBVENCIÓN RECIBIDA ORGANISMO CONCEDENTE IMPORTE CONCEDIDO. 
   
   
   
   
 
2.- A actividade, proxecto, obxectivo, ou programa para o que se concede a subvención efectuouse 
nos termos establecidos no proxecto da actividade ou programa que se presentou no seu día. 
 
3.- Esta entidade está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias fronte á: Axencia 
Estatal da Administración Tributaria, Delegación de Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia, 
Tesourería Territorial da Seguridade Social e Concello de Lugo, respectivamente. 
 
4.- As facturas que se presentan coa finalidade de xustificar o gasto: 
 - Non foron nin serán presentadas –na porcentaxe subvencionada polo Concello de Lugo- 
como xustificación de ningunha outra subvención pública ou privada. 
 - Non inclúen impostos indirectos susceptibles de recuperación ou compensación. 
 - Conteñen gastos que xa lle foron aboados á persoa e/ou entidade debedora agás naqueles 
nos que se acredita a devindicación, pero a data efectiva de aboamento é posterior; suposto este no 
que se presentará a documentación tan pronto como se dispoña dela. 
 
6.- Que o persoal que desenvolve as súas funcións como asalariado nesta entidade non ten relación 
laboral ningunha co Concello de Lugo. 

 
7.- Que esta entidade lle comunicou ao Servizo de Participación Cidadá o orzamento, programa de 
actividades e número de socios correspondentes ao ano 2012. 

Lugo, ____ de __________________ de 2013 
(DNI, sinatura e selo da entidade). 

 
 
 

   Asdo.:_________________________________ 
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ANEXO VIII 
 
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DOS GASTOS QUE SE PREVÉN REALIZAR 
DURANTE O MES DE DECEMBRO DE 2013 
 
D.ª/D.------------------------------------------------------------------------------------------provista/o do NIF nº-----------
---------------na súa calidade de tesoureira/o da entidade:-------------------------------------------------------------
--------------------con enderezo social en---------------------------------------------------------------------de Lugo e 
con CIF nº---------------------------------------------------------------------- 
 

CERTIFICO: 
 
PRIMEIRO: que os gastos que se prevén realizar durante o mes de decembro de 2012 ascenden 
a_________€ e proveñen dos conceptos que a continuación e se relacionan: 
 
 
Nº. de orde Concepto Acredor Importe  

1    
2    
3    
4    
5    

....    
 
 
SEGUNDO: que, en nome da entidade, me comprometo a achegarlle ao Concello de Lugo as 
facturas e demais documentos anteriormente relacionados, xunto cos xustificante de pagamento 
respectivos, tan pronto como dispoñamos deles. 
 

Lugo, ____ de __________________ de 2013 
(DNI, sinatura e selo da entidade). 

 
 
 
 
 
 

  Asdo.:_________________________________ 
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CUARTO: Que se proceda á publicación no Diario Oficial de Galicia, no Boletin Oficial da Provincia e na paxina 
web do Concello de Lugo da presente resolución. 
 
QUINTO: Indícaselles que esta resolución pon fin á vía administrativa, e contra ela poden interpoñer os seguintes 
recursos: Contencioso-administrativo ante ó Xulgado do Concencioso-Administrativo de Lugo (artigo 8 da Lei 
29/1998 do 13 de xullo) nun prazo de DOUS MESES, contados a partir do día seguinte ó da notificación do 
presente acto, o cal pon fin a vía administrativa (artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo). 
  

Non obstante o anterior, e con carácter previo a presente resolución poderá interpoñer: 
O recurso potestativo de reposición previsto no artigo 116 da Lei 39/1991 de 26 de novembro ante a Alcaldía 

e no prazo de UN MES, contado dende o día seguinte ó da notificación do presente acto. 
Sen prexuizo de que poida vostede interpoñer calquera outro recurso ou reclamación que estime conveniente 

ó seu dereito.Cúmprase. 
  
O que se fai público para xeral coñecemento e coa finalidade de que as persoas interesadas poidan presentar 

as solicitudes que estimen oportunas; no prazo de UN MES contado a partir do día seguinte ao da publicación do 
anuncio destas bases no Diario Oficial de Galicia (DOG.).  

 
Lugo, 6 de maio de dous mil trece .- O TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DA ÁREA DE GOBERNO DE 

URBANISMO, Luis Manuel Álvarez Martínez.  
 

R. 1787 
 

Anuncio 

A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 3 de maio de 2013, aprobou a forma de adxudicación 
mediante procedemento aberto  para  CONTRATACION DUN SERVIZO DE ATENCIÓN Ó PUBLICO NO CENTRO 
DE INTERPRETACION DA MURALLA, MUSEO INTERACTIVO DA HISTORIA DE LUGO E XACEMENTO 
ARQUEOLÓXICO “DOMUS DOS MOSAICOS” DEPENDENTES DO CONCELLO DE LUGO 

 
Por medio deste anuncio dáse a coñece-la licitación conforme as seguintes características: 
 

1.- Entidade adxudicadora.  
a) Organismo: Excmo. Concello de Lugo. 
b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación e Patrimonio. 

 
2.- Obxecto do contrato. 

a)Descrición do obxecto: realizacion dun servizo de atención ó publico no Centro de Interpretacion da 
Muralla ( C.I.M) , Museo Interactivo da Historia de Lugo ( MIHL) e xacemento arqueolóxico “Domus dos 
mosaicos” dependentes do Concello de Lugo. 
b) Prazo de execución: O prazo máximo para a execución deste contrato será de UN ANO dende a súa 
formalización do contrato e poderá ser obxecto de prórroga por un período máximo de un ano por 
mutuo acordo das partes adoptado con anterioridade ó remate do prazo inicial de vixencia, sen que a 
duración total do contrato, incluídas as prórrogas, poida exceder de DOUS ANOS. 

 
3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación. 

a) Tramitación: ordinaria 
b) Procedimiento: aberto 

 
4.- Tipo de licitación. 

O presuposto total máximo para a primeira anualidadede de 131.605,50 euros IVE (21%) incluído. Ver 
desglose claúsula cuarta do prego de claúsulas administrativas particulares. 
 
5.- Garantías: 

a)  Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE,  
 
6.- Obtención de documentación e información. 

a) Entidade: Concello de Lugo, Servicio de Contratación e Patrimonio 
b) Domicilio: Ronda da Muralla, 197.  
c) Localidade e c.p.: Lugo, 27002 
d) Teléfonos: (982) 29-71-45, 29-73-27 
e) Telefax: (982) 29-72-59. 
f) Dirección internet: www.lugo.es ( Zona de servicios: pertil do contratante) 
g) Data límite de obtención de documentos e información: Ata o remate do prazo de presentación de 
proposicións. 

 
7.- Requisitos específicos do contratista. 

a) Outros requisitos: Os sinalados nos pregos de condicións 
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8.- Presentación de ofertas ou das solicitudes de participación. 
a) Data límite de presentación:  15 días naturais contados a partires da data de publicación deste 
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. No caso de que o último día coincidise en sábado ou 
festivo, prorrogarase ata o seguinte día hábil. 
b) Documentación que hai que presentar: A que figura na cláusula décima do prego de clausulas 
administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: 

1ª Entidade: Concello de Lugo, Oficina de Rexistro ou ben nos lugares establecidos nos pregos 
2ª Domicilio: Ronda da Muralla, 197  
3ª Localidade e c.p.: Lugo, 27002 

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a mante-la súa oferta (concurso): 2 meses. 
 
9.- Apertura das ofertas. 

a) Entidade: Centro de Servicios Municipales 
b) Domicilio: Ronda Muralla 197- 3ª planta 
c) Localidade: Lugo 
d) Data: ó segundo día natural ó remate do prazo de presentación de proposicións. Se dito día 
coincidise en sábado ou festivo a apertura realizarase ó seguinte día hábil. O devandito prazo 
ampliarase, no caso de ser necesario, ata o undécimo día, no suposto de recibirse regulamentariamente 
o aviso de presentación das proposicións por correo. 

 
10.- Outras informacións: As que se recollen no prego de condicións. 
 
11.- Gastos dos anuncios:  151,32 euros que serán por conta do contratista adxudicatario. 
     

Lugo, 6 de maio de  2013.- O TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO EN SUBSTITUCIÓN 
DA TENENTE ALCALDE DELEGADA DA  ÁREA ECONOMIA, EMPRENDEMENTO, AUTONOMOS Y EDUCACIÓN( Decreto 
núm. 13000897), Luis Manuel Álvarez Martínez 

 
R. 1816 

 

Anuncio 

 
A Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 17 de abril de 2013, aprobou a forma de adxudicación 

mediante procedemento aberto  para  CONTRATACION DO SERVIZO DE DESBROCE EN PÌSTAS EN DIVERSAS 
PARROQUIAS DA ZONA RURAL DO CONCELLO DE LUGO DURANTE O ANO 2013. Por medio deste anuncio 
dáse a coñece-la licitación conforme as seguintes características: 
 
1.- Entidade adxudicadora.  

a) Organismo: Excmo. Concello de Lugo. 
b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación e Patrimonio. 

 
2.- Obxecto do contrato. 

a)Descrición do obxecto: Realizacion de traballos de desbroce de pistas de diversas parroquias do 
termo municipal de Lugo durante o ano 2013  
b) Prazo de execución: O prazo de execución do contrato terá lugar entre o 15 de xuño e o 15 de 
setembro de 2013. 

 
3.- Tramitación, procedemento e forma de adxudicación. 

a) Tramitación: ordinaria 
b) Procedimiento: aberto 

 
4.- Tipo de licitación. 

O prezo por quilómetro de desbroce é de 120 €/quilómetro máis o 21% IVE (25,20 euros) resultando un total 
de 145,20 euros/quilómetro IVE incluído. O número estimado máximo de quilómetros a desbrozar son 700.  
En consecuencia o valor estimado do contrato ascende á cantidade de 84.000 euros IVE excluído. O orzamento 
máximo do contrato  é de 101.640 euros IVE ( 21%) incluído. 
 
5.- Garantías: 

a)  Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluido o IVE,  
 
6.- Obtención de documentación e información. 

a) Entidade: Concello de Lugo, Servicio de Contratación e Patrimonio 
b) Domicilio: Ronda da Muralla, 197.  
c) Localidade e c.p.: Lugo, 27002 
d) Teléfonos: (982) 29-71-45, 29-73-27 
e) Telefax: (982) 29-72-59. 
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f) Dirección internet: www.lugo.es ( Zona de servicios: pertil do contratante) 
g) Data límite de obtención de documentos e información: Ata o remate do prazo de presentación de 
proposicións. 

 
7.- Requisitos específicos do contratista. 

a) Outros requisitos: Os sinalados nos pregos de condicións 
 
8.- Presentación de ofertas ou das solicitudes de participación. 

a) Data límite de presentación:  15 días naturais contados a partires da data de publicación deste 
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. No caso de que o último día coincidise en sábado ou 
festivo, prorrogarase ata o seguinte día hábil. 
b) Documentación que hai que presentar: A que figura na cláusula décima do prego de clausulas 
administrativas particulares. 
c) Lugar de presentación: 

1ª Entidade: Concello de Lugo, Oficina de Rexistro ou ben nos lugares establecidos nos pregos 
2ª Domicilio: Ronda da Muralla, 197  
3ª Localidade e c.p.: Lugo, 27002 

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a mante-la súa oferta (concurso): 2 meses. 
 
9.- Apertura das ofertas. 

a) Entidade: Centro de Servicios Municipales 
b) Domicilio: Ronda Muralla 197- 3ª planta 
c) Localidade: Lugo 
d) Data: ó segundo día natural ó remate do prazo de presentación de proposicións. Se dito día 
coincidise en sábado ou festivo a apertura realizarase ó seguinte día hábil. O devandito prazo 
ampliarase, no caso de ser necesario, ata o undécimo día, no suposto de recibirse regulamentariamente 
o aviso de presentación das proposicións por correo. 

 
10.- Outras informacións: As que se recollen no prego de condicións. 
 
11.- Gastos dos anuncios:  144,04 euros que serán por conta do contratista adxudicatario. 
 
Lugo, 29 de abril de  2013.- O TENENTE DE ALCALDE DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO EN SUBSTITUCIÓN DA 
TENENTE ALCALDE DELEGADA DA  ÁREA ECONOMIA, EMPRENDEMENTO, AUTONOMOS Y EDUCACIÓN( Decreto 
núm. 13000897), Luis Manuel Álvarez Martínez 

R. 1763-2 
 

MONDOÑEDO 

Anuncio 

 
A Xunta de Goberno Local deste Concello na sesión do 25 de Abril aprobou o Padrón da TAXA POR 

RECOLLIDA DO LIXO DO 2º BIMESTRE DO 2013. 
  
De conformidade co establecido na Lei Xeral Tributaria e nas Ordenanzas Municipais reguladoras, EXPONSE 

AO PUBLICO o devandito padrón para que as persoas interesadas, no PRAZO DE QUINCE DIAS contados a partires 
do anuncio no B.O.P., poidan examinalo e formularen as reclamacións que estimen oportunas. 

 
Asemade, faise saber que as taxas obxecto deste anuncio estarán ó cobro en PERIODO VOLUNTARIO na 

oficina de Recadación Municipal, sita na Casa Consistorial, de luns a venres, dende o día 1 de Maio ó 30 de 
Xuño, en días hábiles.  

 
Rematado o prazo en período voluntario os recibos non pagados serán cargados aos Servicios de Recadación 

da Excma. Diputación Provincial de Lugo para a súa exacción pola vía de constrinximento cos recargos e demais 
conceptos esixibles (intereses, costas, etc.) de conformidade co disposto no artg. 97 e seguintes do R.X. de 
Recadación. 

 
Mondoñedo, 26 de Abril do 2013.- O Alcalde, 

R. 1764 
 

MONFORTE DE LEMOS 

Anuncio 
 

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico 
das Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de Novembro de 
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1992), faise pública notificación da iniciación dos expedientes sancionadores que se indican, instruídos por este 
Concello, ás persoas ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que intentada a notificación 
no último enderezo coñecido, esta non se puido practicar. O órgano instrutor do procedemento é a Unidade de 
Sancións do Concello e o órgano competente para a súa resolución é o Ilmo. Sr. Alcalde, de conformidade co 
disposto no art. 69.2 do real Decreto 339/1900, de 2 de Marzo. 

Expediente  N.I.F. Nome e apelidos do infractor  Artículo e precepto             Matrícula  Data                            Importe  

120797953 Y1320515F MOTOLOI STELUTA NICUSOARA 94.2A.5H CIR            OU1557V 29/12/2012 9:00:00 90,00 € 
130000412 X5662403X PEREIRA DE SOUZA WILSON 91.2.5C CIR            LU8870N 25/03/2013 13:35:00 200,00 € 
130000411 X5662403X PEREIRA DE SOUZA WILSON 171.5A CIR            LU8870N 26/03/2013 13:12:00 80,00 € 
130000391 34245770N SANTOS NUÑEZ CARMEN 94.2A.5H CIR            0828FYX 27/03/2013  90,00 € 
130000434 76616197T VIDAL LOPEZ MANUEL 154.1.5B LEI 18/2009         B2765OP 05/03/2013 13:10:00 80,00 € 
130000441 B27757822 SILPESCA SL 91.2.5G CIR            7483CKB 22/02/2013 10:30:00 200,00 € 
   

O titular do vehículo ten a obriga de facilitar á Administración a identificación do conductor do vehículo no 
momento de ser cometida a infracción (Art. 9 bis LSV). O incumprimento polo titular ou arrendatario do vehículo 
có que se cometera a infracción da obriga de identificar verazmente ó conductor responsable, considerarase 
como infraccióm moi grave a tenor do artigo 65.5j) da Lei de Seguridade Viaria sancionable dacordo có previsto 
no artigo 67.2a) do citado texto. O titular do vehículo responderá tamén como autor de falta moi grave cando 
non sexa posible notificala denuncia ó conductor que se identifique por causa imputable a dito titular. Só poderá 
interpoñer alegacións e recursos procedentes o conductor responsable da infracción.  

 
A sanción poderá facerse efectiva cunha reducción do 50% sobre a contía correspondente que se consignara 

no boletín de denuncia polo axente ou, no seu defecto , na notificación posterior de dita denuncia, sempre que 
dito pagamento se efectúe dentro dos 20 días naturais seguintes á presente publicación deste edicto, e 
advírteselle de que ese pagamento, implica a renuncia a formular alegacións e supón a terminación do 
procedemento sen necesidade de dictar resolución expresa, salvo que poida impoñer, ademais, a suspensión do 
permiso ou licencia de conducir. 

 
Lugar e forma de pago: en calquera sucursal da rede de oficinas NovaGalicia Banco mediante carta de pago 

que pode obter na Oficina de Recadación do Concello de Monforte de Lemos, sita na Rúa Campo de San Antonio 
1, Baixo (27400- Lugo). Teléfono 982 404430. O que se publica para coñecemento dos interesados.  

Monforte de Lemos, 30 de abril de 2013.- O Alcalde-Presidente, Severino Rodríguez Díaz 
R. 1765 

 

MONTERROSO 

Anuncio 

 
Quedando definitivamente aprobado polo Pleno desta Corporación o expediente de modificación de créditos 

número 03 de 2013, dentro do vixente Orzamento municipal, por acordo adoptado en sesión celebrada o día  27 
de marzo de 2013 polo importe de  trinta mil euros (30.000,00), de acordo co preceptuado e en cumprimento 
ó disposto no artigo 177.2 en relación co 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 05 de marzo de 2004, 
faise público que, despois de dito expediente, o resumo por capítulos do Estado de Gastos, do referido 
Orzamento queda da siguiente forma: 
 
Cap. 1.- Gastos de persoal      1.004.836,45  Euros. 
Cap. 2.- Gastos correntes en bens e servicos       700.653,77      “ 
Cap. 3.-  Gastos Financeiros             7.277,35      “ 
Cap. 4.- Transferencias correntes          72.765,42      “ 
Cap. 6.- Investimentos reais         340.740,41      “ 
Cap. 7.- Transferencias de capital            5.000,00      “ 
Cap. 8.- Variación de activos financeiros                   0,00      “ 
Cap. 9.- Variación de pasivos financeiros         71.392,32      “ 
 
SUMA TOTAL        2.202.665,72  euros 
 
 

O que se fai público para xeral coñecemento e efectos. 
 
Monterroso, 30 de abril de 2013.- O ALCALDE, Antonio E. Gato Soengas. 

R. 1766 
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PANTÓN 

Anuncio 

 
O Pleno do Concello de Pantón en sesión ordinaria celebrada en día 29 de marzo de 2013 aprobou 

provisionalmente a modificación dos seguintes textos regulamentarios municipais:  
 

− ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTALACIONS E OBRAS. 
− REGULAMENTO DE CREACIÓN DE FICHEIROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL DO CONCELLO DE 

PANTÓN. 
 
E a aprobación inicial da: 

− ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. 
 

En cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local 
sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, a contar dende o día seguinte á inserción 
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinado e se presenten as reclamacións e 
suxestións que estimen oportunas. 
 

Pantón 2 de abril de 2013.- O alcalde, José Luis Álvarez Blanco  
R. 1768 

 

Anuncio 

 
O Pleno do Concello de Pantón, en sesión plenaria celebrada en data 06/03/2013, acordou aprobar 

inicialmente as seguintes Ordenanzas: Ordenanza reguladora da taxa por recollida, tratamento e eliminación dos 
residuos sólido, Ordenanza nº 5 reguladora da taxa polo servizo da rede de sumidoiros e depuración do 
Concello de Pantón 

 
Asi mesmo acordou expoñer os expedientes a información pública e audiencia ós interesados, previo anuncio 

no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por un prazo de trinta días, e no suposto 
de que non se presentaran reclamacións contra os mesmos, entender automáticamente elevados a definitivos os 
acordos ata entón provisionais, de conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985 de 2 de abril 
reguladora das Bases do réxime local. 

 
Nos BOP nº 071 de data 26/03/2013 publicáronse os anuncios de exposición pública da aprobación inicial 

das anteditas ordenanzas, non presentandose no prazo de exposición pública reclamacións, polo que 
entendendo que quedan aprobadas definitivamente publícase o seu texto íntegro en cumprimento do previsto 
no artigo 70.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, facendo constar que contra a aprobación definitiva das ordenanzas 
poderá interpoñerse recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses contados a partir da data de 
publicación das mesmas no Boletín Oficial da Provincia.  
 
“ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DOS RESIDUOS 
SOLIDOS DO CONCELLO DE PANTÓN. 
 

ANEXO 
 

Artígo 5º.- Cota tributaria.-  
 

A cuota tributaria consistirá nunha cantidade fixa, por unidade de local, que se determinará en función da 
natureza e destino dos inmobles. 
 
A tal efecto, aplicarase a seguinte tarifa: 
 
Zona urbana: 

a) Vivendas: Por cada vivenda, 60 euros. 
b) Aloxamentos: Por cada praza de aloxamento, 24 euros. 
c) Establecementos de alimentación, 88 euros. 
d) Establecementos de restauración,  114 euros. 
e) Establecementos de espectáculos, 64 euros. 
f) Establecementos de bares, tabernas, etc., 88 euros. 
g) Establecementos de pescaderias, carnicerias,etc., 88 euros. 
h) Establecementos de perruquerias, 88 euros. 
i) Talleres e bodegas, 114 euros. 
j) Supermercados, 114 euros. 
k) Bancos e Caixas, 120 euros. 
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l) Oficinas, despachos profesionais e outros, 88 euros. 
 
Zona rural:  

a) Vivendas: Por cada vivenda, 42 euros. 
b) Aloxamentos: Por cada praza de aloxamento, 24 euros. 
c) Establecementos de alimentación, 88 euros. 
d) Establecementos de restauración,  114 euros. 
e) Establecementos de espectáculos, 64 euros. 
f) Establecementos de bares, tabernas, etc., 88 euros. 
g) Establecementos de pescaderias, carnicerias,etc.,88 euros. 
h) Establecementos de perruquerias, 88 euros. 
i) Talleres e bodegas, 114 euros. 
j) Supermercados, 114 euros. 
k) Bancos e Caixas, 120 euros. 
l) Oficinas, despachos profesionais e outros, 88 euros. 

As cotas sinaladas na tarifa teñen carácter irreducible e corresponden a 12 meses. 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e 
será de aplicación ata que se acorde a súa modificación ou derogación expresa conforme ó disposto no artigo 
17.4 TRLRFL. 
 
ORDENANZA Nº 5 REGULADORA DA TAXA POLO SERVICIO DA REDE DE SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DO 
CONCELLO DE PANTON 
 

ANEXO 
ARTÍGO 5º.- COTA TRIBUTARIA 
 

Modifícase o artigo 5º que queda redactado da seguinte forma: 
 

Tarifa única de 0,23 euros/mt3 de auga consumida no bimestre, cun mínimo de 2,30 euros. 
 
A cota tributaria correspondente á concesión de licencia ou autorización de acometida á rede de sumidoiros 

esixirase por unha soa vez e seu importe consistirá na cantidade de 100 euros 
 
DISPOSICIÓN FINAL. 
 

A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e 
será de aplicación ata que se acorde a súa modificación ou derogación expresa conforme ó disposto no artigo 
17.4 TRLRFL” 
 
En Pantón, a 2 de maio de 2013.- O alcalde, Jose Luis Alvarez Blanco 

R. 1769 
 

A PONTENOVA 

Anuncio 

 
APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZAS FISCAIS DO CONCELLO DA PONTENOVA. 

 
Para os efectos do que dispón o artigo 196.2 do ROF, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, de 28 do 

novembro, cumprindo a Resolución do Concello Pleno acadada na sesión extraordinaria celebrada en data 19 de 
febreiro de 2013, publícase o texto íntegro das ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS DA TAXA POLA 
PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS, DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO 
PÚBLICO LOCAL CON MERCADORÍAS, MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN, ESCOMBROS, VAIAS, PUNTAIS, ASNELAS, 
ANDAMOS E OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS, DO PREZO PÚBLICO POR CURSOS E ACTIVIDADES ORGANIZADAS 
POLA ÁREA DE CULTURA E XUVENTUDE, DA TAXA POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON 
MOTIVO DA APERTURA DE ESTABLECEMENTOS., xa que logo, non se presentaron reclamacións no prazo da 
exposición ao público do expediente de tramitación da aprobación destas, anunciado no BOP de Lugo número 
054, de 6 de marzo de 2013 e taboleiro de anuncios do Concello, así: 
 
ACORDO: 
 
Primeiro.- Aprobar inicialmente as Ordenanzas Fiscais que obran no expediente 
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Segundo.- Expoñer ao público o anterior acordo mediante anuncio que se inxerirá no taboleiro de anuncios 
municipal durante o prazo de 30 días hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación do dito anuncio no 
Boletín Oficial da Provincia, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as 
alegacións que estimen oportunas.  
 
Terceiro.-No caso de que non se presenten alegacións ao expediente no prazo anteriormente indicado, o Acordo 
entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de acordo plenario, de conformidade co artigo 17.3 do 
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das 
Facendas Locais. 
 
Cuarto.- Que o acordo definitivo e o texto da Ordenanza Fiscal se publiquen no Boletín Oficial da Provincia, para 
a súa vixencia e posible impugnación, tal e como establece o artigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 
de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.  
 
Quinto.- Que se comuniquen o acordo e a aprobación da Ordenanza á Delegación de Facenda e á Xunta de 
Galicia despois da súa aprobación definitiva” 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA  PRESTACIÓN DO SERVIZO DE ESCOLAS DEPORTIVAS 
MUNICIPAIS. 
 
Artigo 1º.- Fundamento e natureza. 
 
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 
de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co previsto nos artigos  
do 15 ao 19 e 20.4 v) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a taxa por asistencia aos cursos das Escolas 
Deportivas e actividades deportivas en xeral do Concello da Pontenova que se rexerá pola presente Ordenanza 
Fiscal, cuxas normas atenden ao prevido no artigo 57 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 
 
Artigo 2º.- Feito impoñible. 
 
Constitúe o feito impoñible a matriculación nos cursos das Escolas Deportivas e actividades deportivas en xeral. 
 
Artigo 3º.- Suxeito pasivo. 
 
Son suxeitos pasivos da Taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que 
se refire o artigo 35 da Lei Xeral Tributaria, que soliciten ou que resulten beneficiadas ou afectas pola 
matriculación nos cursos das Escolas Deportivas e actividades deportivas en xeral. 
 
Artigo 4º.- Responsables. 
 
4.1.- Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a que 
se refiren os artigos 36 e seguintes da Lei Xeral Tributaria. 
 
4.2.- Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades e os síndicos, interventores ou 
liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades y en xeral nos supostos e co alcance que sinala a Lei 
Xeral Tributaria. 

Artigo 5º.- Cota tributaria. 
 
5.1.- A cota tributaria se determinará coa aplicación das seguintes tarifas: 
 
MATERIA MATRÍCULA 
Actividades – curso/ alumno  40 € 
 
5.2.- Se establece unha bonificación do 50% para a matriculación da segunda actividade. 
 
Artigo 6º.- Beneficios fiscais. 
 
Aplicaranse os beneficios fiscais previstos en normas con rango de lei e nos tratados internacionais. 
 
Artigo 7º.- Dereito á percepción. 
 
1. O dereito á percepción da taxa producirase, nacendo a obriga de contribuír, no momento en que se presente 
a solicitude de matrícula en calquera dos cursos/actividades deportivas que se organicen polo Concello, polo 
que a falta de asistencia dos alumnos ás clases non da dereito á restitución da tarifa que ven establecida polo 
feito de matricularse. 



50 Núm. 107 – Viernes, 10 de Mayo de 2013 B.O.P de Lugo 
 

2. O período impositivo coincidirá co curso académico establecido para cada unha das actividades. Non 
obstante, nos supostos de altas con posterioridade ao inicio do curso académico o período impositivo nacerá no 
momento de formalización da alta correspondente e polos períodos restantes ata a finalización do curso. 
 
Artigo 8º.- Normas de xestión. 
 
1.- As taxas reguladas na presente Ordenanza cobraranse no momento de formalizar a matrícula. 
 
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 se estará ao disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei Xeral Tributaria. 
 
Disposición derrogatoria. 
 
A presente Ordenanza derroga calquera outra anterior sobre a materia existente neste Concello, dende o 
momento da efectiva aplicación da presente Ordenanza. 

Disposición final 
 

A presente Ordenanza Fiscal, cuxa redacción definitiva aprobouse polo Pleno da Corporación en sesión 
celebrada o 14 de febreiro de 2013 entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no BOLETÍN OFICIAL DA 
PROVINCIA e será de aplicación a partir do mesmo día, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou 
derrogación expresas. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON 
MERCADORÍAS, MATERIAIS DE CONSTRUCIÓN, ESCOMBROS, VAIAS, PUNTAIS, ASNILLAS, ANDAMIOS E 
OUTRAS INSTALACIÓNS ANÁLOGAS. 
 

En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo artigo 106 da Lei 
7/1.985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local e de conformidade co disposto nos artigos 15 e 
seguintes do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, este Concello establece a Taxa pola 
ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, escombros, vaias, puntais, 
asnillas, andamos e outras instalacións análogas, que se rexerá pola presente Ordenanza Fiscal. 
 
Artigo 1º. Natureza e feito impoñible 

Constitúe o feito impoñible desta taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público 
local con mercadorías, materiais de construción, escombros, vaias, puntais, asnillas, andamos e outras 
instalacións análogas. 
 
Artigo 2º. Suxeitos pasivos 

Serán suxeitos pasivos desta taxa as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 
da Lei Xeral Tributaria, beneficiarias da utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local 
que constitúe o  feito impoñible, con independencia de que obtivera ou non a correspondente autorización 
administrativa para iso. 
 
Artigo 3º. Cota tributaria 
1. A cota tributaria consistirá nunha cantidade fixa sinalada de acordo coa Tarifa contida no apartado seguinte. 
2. A Tarifa da taxa será a seguinte: 
 

Instalacións en vía pública por un período máximo de 7 días naturais. 60 € 

 
3. A partir do oitavo día ata o mes  desde a súa instalación e concesión, a cota resultante sufrirá os seguinte 
recargo:  10 €/día. 
4. A partires do mes da súa instalación e concesión, a cota resultante sufrirá o seguinte recargo: 15€/día.  
 
Artigo 4º. Devengo 
1.- Se deveña a taxa e nace a correspondente obriga de contribuír cando se inicie a utilización privativa ou o  
aproveitamento especial do dominio público pola ocupación do mesmo con mercadorías, materiais de 
construción, escombros, vallas, puntais, asnillas, andamos e outras instalacións análogas, se obtivera ou non 
para iso a correspondente autorización administrativa. 
2.- Cando a utilización privativa ou o  aproveitamento especial leve aparellada a destrución ou deterioro do 
dominio público, o beneficiario estará obrigado ao reintegro do custe total dos respectivos gastos de 
reconstrución ou reparación e ao depósito previo do seu importe que será fixado pola Arquitecta Municipal. 
Se os danos foran irreparables o Concello será indemnizado en contía igual ao valor dos bens destruídos ou ao 
importe do deterioro dos danados. 
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Artigo 5º. Xestión 
1.-Ao tempo de solicitar a correspondente autorización, os interesados procederán a efectuar a correspondente 
autoliquidación no modelo determinado pola Administración Municipal e a ingresar o seu importe na conta 
habilitada ao efecto.. 

2.- Cando se proceda á ocupación da vía pública sen ter aboado a taxa, e a infracción se descubra mediante 
denuncia ou investigación, a débeda tributaria será liquidada polo Departamento Económico do Concello. 

3.- As autoliquidacións presentadas polo contribuínte, aos efectos desta Ordenanza, están sometidas a 
comprobación administrativa.  
 
Artigo 6º.- Infraccións e sancións. 
 
1.- Cualificarase como infracción tributaria simple o incumprimento do deber de solicitar a autorización ou 
licenza con carácter previo á utilización ou o aproveitamento especial. Igual cualificación terá a ocupación 
superior á solicitada en tempo ou superficie e non poñer a disposición do persoal municipal o xustificante ou 
documento de autorización cando lle sexa requirido nas función de control  inspección e vixilancia. Tales 
infraccións sancionaranse cunha multa de 6,01 a 901,52 euros por cada infracción simple cometida. 
 
2.- Cando se trate das obras que se executen inmediatamente polos graves prexuízos que a demora puidese 
producir poderán iniciarse as obras sen obter previamente a autorización municipal, sen que isto constitúa 
infracción administrativa. Neste caso o suxeito pasivo solicitará a licenza dentro das corenta e oito horas 
seguintes ao comezo das obras e xustificará a razón da súa urxencia. O incumprimento desta obriga será 
sancionable como infracción tributaria simple nos termos regulados no apartado 2 anterior. 
 
Disposición Final 
 

A presente Ordenanza Fiscal comezará a aplicarse desde o día seguinte da súa publicación no BOP de Lugo, 
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POR CURSOS E ACTIVIDADES ORGANIZADOS POLO 
CONCELLO DA PONTENOVA. 
 
Artigo 1. Concepto.  
 

En uso das facultades previstas no artigo 127 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de Marzo e de conformidade co disposto nos artigos 41 a 
47 do mesmo Texto Refundido; este Concello ten establecido o Prezo Público pola inscrición e participación nos 
cursos impartidos polo Concello da Pontenova, na área de cultura e xuventude, que se rexerá pola presente 
ordenanza.   
 
Artigo 2. Obrigados ao pago.  
 

Están obrigados ao pago do prezo público os beneficiarios da actividade que obteñan esta condición a través 
da súa inscrición ou matriculación nos cursos respectivos, en cuxo momento nace a obriga de pagar. 
 
Artigo 3º. Tarifas.   
 
A contía do prezo público se esixirá conforme ao seguinte cadro de tarifas:  
 
3.1. MENSUALIDADES CURSOS:  
 

CURSO                       IMPORTE  
Teatro                           20 euros  

 
Artigo 4. Normas de Xestión.  
 

O prezo se devenga e nace a obriga de contribuír cando se inicie a actividade municipal, na data de 
presentación da solicitude para a formalización de matrícula no curso correspondente. 

 
O procedemento de cobro se realizará mediante domiciliación bancaria dos recibos e o 
pago será mensual conforme ás tarifas previstas.  
 
As baixas e demais modificacións nas condicións dos alumnos, para que causen efecto no pago do prezo, 

deberán ser comunicadas por escrito dentro do mes natural en que se produzan, para surtir efectos no mes 
seguinte.   

 
As débedas por prezos públicos poderán esixirse polo procedemento administrativo de  
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apremio. 
 
Disposición Final.  
 

A presente ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da publicación e permanecendo en vigor ata a súa 
modificación ou derrogación expresa. 
 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CON 
MOTIVO DA APERTURA DE ESTABLECEMENTOS. 

Artigo 1.- Natureza e fundamento. 

En uso das facultades conferidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española e polo artigo 106 da Lei 
7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, e segundo o disposto nos artigos 15 a 19 do Real 
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das 
Facendas Locais e artigo 331 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, da Administración Local de Galicia, este Concello 
establece a Taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas e declaracións responsables e no 
outorgamento de licenzas de apertura de establecementos, de conformidade co previsto nos artigos 20.4.i) e 57 
do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora das 
Facendas Locais. 

Artigo 2.- Feito impoñible. 
 
1.- Constitúe o feito impoñible da Taxa as actuacións municipais desenvolvidas con motivo da apertura de 
establecementos para verificación de que os mesmos reúnen as condicións requiridas polas Ordenanzas 
municipais, lexislación urbanística e sectorial de aplicación. Ditas actuacións municipais realizaranse con 
carácter previo á tramitación das licenzas de actividade e posteriormente no caso de presentación de 
comunicacións previas e declaracións responsables. 
 
2.- Están suxeitas a esta taxa todos os supostos que, regulados na Ordenanza Municipal reguladora da apertura 
de establecementos, requiriran a solicitude e obtención de licenza ou, no seu caso, a presentación de 
declaración responsable de inicio de actividade ou comunicación previa de cambio de titularidade e, entre 
outros, os seguintes: 
 
A primeira instalación dun establecemento ou actividade comercial, industrial ou de servizos. 

a) Os traslados de locais. 
b) Os cambios de actividade desenvolvida nos locais, aínda que continúe o mesmo titular ou a ampliación 

das actividades exercidas no establecemento. 
c) Os traspasos, transmisións, cesións, cambios de forma societaria, unións e fusións de empresas e 

cambios de denominación social. 
d) Reforma de establecementos con licenzas de apertura, sen cambio de uso. 
e) Reapertura de establecemento ou local, por reiniciar a mesma o titular que obtivo licenza no seu día, se 

a licenza non caducase. 
f) A presentación de declaración responsable previa á posta en funcionamento da actividade que a precise 

de acordo co disposto na Ordenanza Municipal reguladora de apertura de establecementos. 
g) A posta en coñecemento da administración de calquera modificación dunha actividade que xa realizou a 

preceptiva declaración responsable. 
3.- Aos efectos desta taxa entenderase por establecemento toda edificación, instalación ou recinto cuberto ou ao 
aire libre, estea ou non aberto ao público, ou como complemento ou accesorio doutro establecemento ou 
actividade principal, destinado, habitual ou temporalmente, ao exercicio de actividades económicas por conta 
propia. 

Artigo 3.- Suxeitos pasivos e responsables. 

1.- Son suxeitos pasivos, a efectos de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire 
o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, titulares da actividade que se pretende 
desenvolver  ou, no seu caso, que de feito se desenvolva. 

2.- Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a que se 
refiren os parágrafos a) e b) do artigo 42.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. 

3.- 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 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. 
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Artigo 4.- Base impoñible. 

1.- Constitúe a base impoñible da taxa os metros cadrados do establecemento que se ocupa coa actividade. 

2.- A cota tributaria determinarase multiplicando a superficie do local, en metros cadrados, polas tarifas 
previstas na ordenanza. 

Artigo 5.- Tarifas. 

1.- As tarifas aplicaranse por unha soa vez e veñen determinadas atendendo  ao procedemento de intervención 
administrativa que se siga en relación coa actividade que se pretenda exercer en cada establecemento. 

2.- As cotas de tarifa xeral para cada tipo de procedemento son: 

Tipo de procedemento Tarifa 
TARIFA 1.- Actividades suxeitas ao trámite de incidencia, efecto ou impacto ambiental 
de acordo co establecido na Lei 1/1995, de 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de 
Galicia e no Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de 
incidencia ambiental. 

4 €/m2 útil 

TARIFA 2.- Actividades sometidas a licenza municipal de acordo co establecido na Lei 
17/2009, de 23 de novembro, sobre libre acceso ás actividades de servizos e os seu 
exercicio, na normativa de espectáculos públicos ou en calquera outra normativa de 
carácter xeral ou sectorial. 

3€/m2 útil 

TARIFA 3.- Actividades e establecementos sometidos ao réxime de declaración 
responsable 

3€/m2 útil 

TARIFA 4.- Modificacións substanciais das actividades sometidas a licenza municipal ou 
declaración responsable. 

3€/m2 útil 

TARIFA 5.- Modificacións non substancias das actividades sometidas a licenza municipal 
ou declaración responsable 

1€/m2 útil 

TARIFA 6.-Actuacións suxeitas ao réxime de comunicación previa de cambio de 
titularidade de licenza de apertura 

40% da tarifa 1 

TARIFA 7.- Actuacións suxeitas ao réxime de comunicación previa de cambio de 
titularidade de actividade suxeita ao réxime de declaración responsable 

25% da tarifa 
correspondente 

 

3.- Incrementarase a cota en relación ao tipo de control esixido de acordo coa seguinte táboa: 

Concepto incremento 
Control sobre ruídos e vibracións Custo para o Concello 
Control sobre vertidos á rede municipal ou a fosa 
séptica particular 

Custo para o Concello 

Calquera outro informe que sexa preceptivo Custo para o Concello 
 
Artigo 6.- Exencións e bonificacións. 
 

De conformidade co disposto no artigo 9 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, non se recoñece ningún beneficio 
tributario, coa salvedade dos que sexan consecuencia do establecido nos Tratados ou Acordos Internacionais ou 
veñan en normas con rango de lei. 
 
Artigo 7.-Devengo. 
 
1.- Devéngase a taxa e nace a correspondente obriga de contribuír cando se inicie a actividade municipal que 
constitúe o feito impoñible. A estes efectos, entenderase iniciada dita actividade na data de presentación da 
oportuna solicitude de licenza de apertura, declaración responsable ou comunicación previa ou cando se leve a 
cabo a actuación inspectora nos casos de regularización de actividades que se estean desenvolvendo sen a 
correspondente licenza ou declaración responsable. 
 
2.- A obriga de contribuír, unha vez nacida, non se verá afectada en ningún xeito pola clausura da actividade, 
suspensión temporal daquela, desestimento ou renuncia. 
Non obstante, se antes de ditarse a correspondente resolución que poña fin ao procedemento de obtención de 
licenza ou antes de iniciarse o procedemento de inspección, comprobación e control se produce a desistencia da 
solicitude, por escrito, a cota tributaria reducirase ao 50%. 
 
Artigo 7.- Normas de xestión. 
 
1.-Ao tempo de solicitar a correspondente licenza ou presentar a declaración responsable ou comunicación 
previa, os interesados procederán a efectuar a correspondente autoliquidación no modelo determinado pola 
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Administración Municipal e a ingresar o seu importe na conta habilitada ao efecto, agás que sexa preciso a 
realización de obras de construción ou de acondicionamento, que terán o mesmo réxime de xestión que a taxa 
polo outorgamento de licenzas urbanísticas. Finalizada a actividade municipal practicarase, se procede, a 
liquidación definitiva correspondente, que será notificada ao suxeito pasivo. 
 
2.- Cando se proceda á apertura do establecemento sen ter aboado a taxa, e a infracción se descubra mediante 
denuncia ou investigación, a débeda tributaria será liquidada polo Departamento Económico do Concello. 
 
3.- As autoliquidacións presentadas polo contribuínte, aos efectos desta Ordenanza, están sometidas a 
comprobación administrativa.  
 
4.- A obriga de contribuír, unha vez nacida, non se verá afectada en modo algún pola concesión ou non da 
licenza ou polo resultado da comprobación técnica nas declaracións responsables. 
 
 
Artigo 8.- Infraccións e sancións. 
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias, así como a determinación de sancións que polas 
mesmas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei Xeral Tributaria e nas disposicións que 
a complementan e desenvolven. 
Disposición adicional única. Modelos de documentos. 
Facúltase ao Sr. Alcalde para a aprobación e modificación de cantos modelos normalizados de documentos 
requira o desenvolvemento desta Ordenanza. 
 
Disposición derrogatoria. 
A presente Ordenanza derroga calquera outra anterior sobre a materia existente neste Concello, dende o 
momento da efectiva aplicación da presente Ordenanza. 
 
Disposición final.Entrada en vigor 
Esta Ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, e comezará a 
aplicarse ese mesmo día, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa 
 
RECURSOS: Contra estas ordenanzas pódese interpoñer directamente recurso contencioso- administrativo, 
diante do Xulgado do Contencioso- Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses, contados a partir do día 
seguinte á publicación no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co previsto no art. 19 do Texto 
Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo. 
 
Na Pontenova, a 3 de maio de 2013.- O Alcalde, Darío Campos Conde. 

R. 1807 
 

RIBADEO 

Anuncio 

 
De acordo coa resolución da Alcaldía do día 6 de maio de 2013, por medio deste anuncio realízase a 

convocatoria do procedemento aberto, atendendo á oferta economicamente máis vantaxosa, con varios criterios 
de adxudicación, para a adxudicación do contrato de obras do PROXECTO DE REMATE DA OBRA DE REFORMA 
E AMPLIACION DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE RIBADEO conforme os seguintes datos: 
 
1. Entidade adxudicadora. Datos xerais e datos para a obtención da información: 
 

a) Organismo.   CONCELLO DE RIBADEO 
b) Dependencia que tramita o expediente.  SECRETARIA 
c) Obtención de documentación e información. 

 
1. Dependencia. SECRETARIA 
2. Enderezo. Plaza de España, 1 
3. Localidade e código postal.  RIBADEO   27700 
4. Teléfono.  982 120701-982 128650 
5. Telefax.    982 130975 
6. Enderezo de correo electrónico.  ribadeo@ribadeo.org 
7. Enderezo da internet do perfil do contratante. www.ribadeo.org 
8. Data límite de obtención de documentación e información. 

 
2. Obxecto do contrato: 
 

a) Tipo. CONTRATO DE OBRA 
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b) Descrición. OBRAS DO PROXECTO DE REMATE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACION DE 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE RIBADEO. 
c) División por lotes e número de lotes/número de unidades. NON 
d) Lugar de execución/entrega: RIBADEO. 

 
1. Enderezo. Avda. de Luarca, esquina Alfredo Deaño. 
2. Localidade e código postal. RIBADEO  27700 

 
e) Prazo de execución/entrega. TRES MESES 
f) Admisión de prórroga. NON 
g) Establecemento dun acordo marco NON 
h) Sistema dinámico de adquisicións  NON 
i) CPV (referencia de nomenclatura). 4513316, 4531000 excepto 453160000, 45330000,45410000, 
45420000, 45430000, 45440000, 45212212 e DA04, 45450000. 

 
3. Tramitación e procedemento. 
 

a) Tramitación. URXENTE 
b) Procedemento. ABERTO 
c) Poxa electrónica. NON 
d) Criterios de adxudicación. 

 
Detállanse os criterios establecidos no prego e a súa ponderación. 
 
4. Valor estimado do contrato: 544.843,06 euros. 
 
5. Orzamento base de licitación: 

 
a) Importe neto: 450.283,52 euros. Importe total: 544.843,06  euros. 

 
6. Garantías esixidas.  

 
Provisional (importe): NON SE ESIXE.  
Definitiva (%): 10 %. 
Especial: A recollida na cláusula 12.2 do Prego. 

 
7. Requisitos específicos do contratista: 
 
Detállanse os requisitos especificos no Prego. 

a)  
b) Clasificación (grupo, subgrupo, categoría). 
c) Solvencia económica e financeira, e solvencia técnica e profesional  
d) Outros requisitos específicos. 
e) Contratos reservados. 

 
8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación: 

 
a) Data límite de presentación. 13 días a partir da publicación deste anuncio no BOP de Lugo. 
b) Modalidade de presentación. 
-No Rexistro Xeral do Excmo. Concello de Ribadeo, de 9 a 14 horas, de luns a venres, ou por correo.  
No Prego de clausulas detállase o referente a presentación das ofertas. 
c) Lugar de presentación: 

 
1. Dependencia. Rexistro Xeral do Concello. 
2. Enderezo. Plaza de España, 1 
3. Localidade e código postal. Ribadeo 27700 
4. Enderezo electrónico. ribadeo@ribadeo.org 

 
d) Admisión de variantes, se procede. NON PROCEDE. 
e) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta. 

  
9. Apertura de ofertas:  DESCRIBESE NO PREGO DE CLAUSULAS 

 
a) Descrición. 
b) Enderezo. 
c) Localidade e código postal. 
d) Data e hora. 
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10. Gastos de publicidade. A CARGO DO ADXUDICATARIO. 
 
Ribadeo, 6 de maio de 2013.- O alcalde, Fernando Suarez Barcia 

R. 1808 
 

VIVEIRO 

Anuncio 

 
Solicitada a esta Alcaldía por D. Juan Antonio García López en representación de COMBUSTIBLES BARATOS S.L. 

licenza municipal para a actividade de “VENDA AO PÚBLICO DE CARBURANTES E COMBUSTIBLES PETROLÍFEROS 
POLO MIÚDO” mediante o establecemento dunha estación de servizo desatendida nas parcelas III-13, III-14 e III-
15 do PARQUE EMPRESARIAL DE LANDROVE, CONCELLO DE VIVEIRO, cumprindo o disposto no artigo 8.3 do 
Decreto 133/2008 do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental, sométese o 
expediente a información pública por un período de vinte días hábiles -que comezará a contarse dende o día 
seguinte ó da inserción do presente edicto no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da Provincia- así como 
exposición no taboleiro de anuncios do Concello coa fin de que durante o mesmo as persoas que dalgunha 
maneira se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar, poidan examinar o expediente no 
Departamento de Urbanismo deste Concello, e formular por escrito as reclamacións ou observacións que 
estimen oportunas. 

 
Viveiro, 18 de abril de 2013.- O Alcalde, Melchor Roel Rivas 
 

R. 1770 
 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

JUZGADO DE LO SOCIAL N. 3 DE LUGO 

Anuncio 

 
DOÑA MARÍA LUISA FILGUEIRAS JASPE, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE 

LUGO Y SU PROVINCIA,: 
 
En la ejecución nº 242/2012, seguidos ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Lugo, a instancia de DON MIGUEL 

BOTANA LODEIRO contra la EMP. “XERTIGÁN SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA”, sobre Reclamación de Cantidad, 
con fecha 30-04-2013 se ha dictado DECRETO cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

 
“Debo declarar y declaro a la empresa demandada y ejecutada “XERTIGÁN SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA” 

insolvente por ahora, en sentido legal, para las resultas de este procedimiento, sin perjuicio de que se hagan 
efectivas las responsabilidades exigidas si en lo sucesivo mejora de fortuna. 

 
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial, con la advertencia de que no es 

definitiva, pudiendo en cualquier tiempo en que se conozcan bienes de la demandada y  ejecutada,  instar  el  
embargo  de  los  mismos; y archívense por ahora estas diligencias. 

 
Contra la presente resolución cabe interponer RECURSO DE REVISIÓN ante este Juzgado dentro del plazo de 

TRES DÍAS hábiles a contar desde su notificación, previa consignación del depósito de 25 euros en la cuenta de 
este Juzgado número 2324/0000/30/0242/12. 

 
Así lo acuerda, manda y firma, la Sra. Doña María Luisa Filgueiras Jaspe, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 

Social número tres de Lugo; doy fe.” 
 
Y para que sirva de notificación a la EMP. “XERTIGÁN SOCIEDAD COOPERATIVA GALEGA”, en ignorado 

paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, con el apercibimiento de que 
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se 
trate de emplazamiento, de conformidad con el art. 59 de la LJS.  

 
 
LUGO, treinta de abril de dos mil trece, LA SECRETARIA JUDICIAL 
 

R. 1771 
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Anuncio 

 
DOÑA MARÍA LUISA FILGUEIRAS JASPE, SECRETARIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TRES DE 

LUGO Y SU PROVINCIA,: 
 
En la ejecución nº 104/2013, seguidos ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Lugo, a instancia de DON JUAN 

HONORATO HUAMANI HUAMAN contra la EMP. “MOTO PESQUERO TERESA Y JOSÉ, S.L.”, sobre Despido, con  fecha 
29-04-2013 se ha dictado AUTO Y DILIGENCIA DE ORDENACIÓN cuya parte dispositiva es del tenor literal 
siguiente: 

 
“Dispongo: Despachar orden general de ejecución de sentencia a favor del ejecutante DON JUAN HONORATO 

HUMANI HUAMAN frente a la EMP. “MOTO PESQUERO TERESA Y JOSÉ, S.L., parte ejecutada. 
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la 

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

 
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el 

plazo de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles 
infracciones en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y 
requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o 
cumplimiento documentalmente justificado , prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, 
extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con 
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de 
oposición a la ejecución. 

 
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social 

deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de 
Consignaciones de este JDO. DE LO SOCIAL N. 3 abierta en BANESTO, cuenta nº 2324/0000/30/0104/13 
debiendo indicar en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se 
hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 
30 Social- Reposición". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada 
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de 
observaciones  la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su 
abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos. 

 
Así lo acuerda, manda y firma S.S.Ilma. Doña Dalila Dopazo Blanco, Magistrado del Juzgado de lo Social 

número tres de Lugo y su provincia; doy fe.”  
 

“Habiendo presentado el trabajador DON JUAN HONORATO HUAMANI HUAMAN exigiendo el cumplimiento 
por el empresario  “MOTO PESQUERO TERESA Y JOSÉ, S.L.” de la obligación de readmisión, y habiéndose 
despachado auto de ejecución de sentencia, de conformidad al art.280 de la LJS, acuerdo: 

 
Citar de comparecencia a las partes  con las advertencias legales y haciéndoles saber que deben asistir con 

los medios de prueba de que intenten valerse, y  fijo el próximo día DIECISIETE DE JUNIO, A LAS ONCE 
TREINTA HORAS para la celebración de la comparecencia. 

  
De no asistir el trabajador o persona que le represente se le tendrá por desistido en su solicitud; si no lo 

hiciese el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.  
 
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la 

LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los 
profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. 
El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en 
ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga 
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los 
cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 
estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal. 

 
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en 

el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del 
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recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la 
resolución recurrida. 

 
Así lo mando y firmo; doy fe.” 
 
Y para que sirva de notificación a la EMP. “MOTO PESQUERO TERESA Y JOSÉ, S.L.”, en ignorado paradero, 

expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, con el apercibimiento de que las 
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se 
trate de emplazamiento, de conformidad con el art. 59 de la LJS.  

 
LUGO, veintinueve de abril de dos mil trece, LA SECRETARIA JUDICIAL 
 

R. 1772 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. COMISARÍA DE AGUAS 

Anuncio 

INFORMACIÓN PÚBLICA  
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES. 
EXPEDIENTE :   V/27/00904 
PETICIONARIO :   Mª. Jesús Martínez Fernández 
DENOMINACIÓN : Vivienda unifamiliar en Pena da Cabra 12 
LOCALIDAD : Urbanización Pena da Cabra, Duancos 
TÉRM. MUNICIPAL : Castro de Rei  
PROVINCIA : Lugo 
RÍO/CUENCA : Rozas/Rozas 
 

El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda unifamiliar en 
Pena da Cabra 12" – "Mª. Jesús Martínez Fernández", con un volumen máximo anual de 248,00 m3. 

 
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos: 

- Arqueta previa. 
- Decantador-digestor. 
- Arqueta de toma de muestras. 
- Zanjas filtrantes. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del 

siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que 
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil durante el plazo indicado. 
 

El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da 
Muralla, 131, 2º). 
 
EL JEFE DE SERVICIO, Manuel Rodríguez López 

R. 1776 
 

FÉ DE ERRATAS: O anuncio publicado erróneamente no BOP nº 106 de data 9 /05/2013 correspondente ó 
Concello de Lugo co nº de rexistro 1763 queda anulado, publicándose o correcto no BOP nº 107 de data 
10/05/2013 con nº de rexitro 1763-2. ANUNCIO: “CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE DESBROCE EN PÍSTAS EN 
DIVERSAS PARROQUIAS DA ZONA RURAL DO CONCELLO DE LUGO DURANTE O ANO 2013”· 
 
En Lugo a 9 de Mayo de 2013. 

 

 
 
 


		2013-05-10T08:00:02+0200
	España
	BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO




