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ACTA DA SESIÓN DO CONCELLO PLENO, CELEBRADA CON CARÁCTER
ORDINARIA O TRINTA DE XUÑO DE DOUS MIL VINTEDOUS
SRES/AS ASISTENTES:
SRA ALCALDESA-PRESIDENTA:
D/Dª MARIAN FERREIRO DIAZ
SRES/AS CONCELLEIROS/AS:
D/Dª MANUEL ANTONIO RAMOS RODRIGUEZ
D/Dª NATALIA HERMIDA RICO
D/Dª JUAN PABLO MAURIZ ROMERO
D/Dª JOSE IBAN SANTALLA BORREIROS
D/Dª ROMAN ROMERO FRANCO
D/Dª GUILLERMO SANCHEZ FOJO
D/Dª JOSE OREONA BRA
D/Dª M.DEL MAR GOMEZ CASAL
D/Dª MARIA DE LA MERCED TAIBO REY
D/Dª GERMAN CASTRILLON PERMUY
D/Dª M.DEL MAR BLANCO ROCA
D/Dª JAVIER MARIA PEREIRA BECEIRO
D/Dª ANA VANESA BOUZAMAYOR VILLASUSO
D/Dª ESTRELLA CASTRILLON VIDAL
D/Dª JOSE DAVID PITA BREIJO
D/Dª CATALINA MARIA GARCIA BLANCO
D/Dª SANTIAGO GALEGO CASTRO
D/Dª OLAIA MARGARITA LEDO DIAZ
D/Dª EUGENIO CARBALLEIRA LOPEZ

Na casa do Concello de Narón, ás 09:00 do
trinta de xuño de dous mil vintedous, baixo a
presidencia da Sra. alcaldesa, MARIÁN
FERREIRO DÍAZ, reúnese o Concello Pleno
para celebrar sesión ordinaria. Asisten os/as
corporativos/as que se sinalan á marxe.
Actúa de secretario ALFONSO DE PRADO
FERNÁNDEZ-CANTELI, O SECRETARIO
XERAL.
Aberta a sesión de orde da presidencia
adoptáronse os acordos seguintes:

NON ASISTE:
D/Dª MARCOS LOPEZ BALADO
SRA. INTERVENTORA XERAL:
D/Dª MARIA DEL PILAR CANZOBRE MÉNDEZ
SR. SECRETARIO XERAL:
D/Dª ALFONSO DE PRADO
CANTELI

FERNÁNDEZ-

1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (26-05-2022).
Dada conta da acta da sesión anterior, o Concello Pleno, por asentemento, deulle a súa aprobación.
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2 º.- PROPOSTA DE INCLUSIÓN DE CAMIÑO SITO NO LG.DE PRADOS-SAN XIAO
NO INVENTARIO MUNICIPAL DE VÍAS DO CONCELLO DE NARÓN.. -Lida polo
secretario xeral a proposta que di así: Visto o informe proposta emitido pola Xefe de Sección de
RR.HH. e Patrimonio, que literalmente transcrito di: “De conformidade co establecido no artigo
175 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. A tal respecto se formula o seguinte
informe-proposta:
A) ANTECEDENTES
- Solicitude de D. Casto Manuel Sabin Galego de cambeo de titularidade de camino sito no
lugar de Prados-S. Xiao.
- Informe técnico emitido polo enxeñeiro agrónomo D. Juan Carlos Trillo Morado que, entre
outras cousas di:
“2.-Antecedentes. -Para a realización do presente traballo se tivo en consideración:
- Escrito, coa documentación anexa ao mesmo, presentado por Don Casto Manuel Sabin
Galego (rexistro de entrada nº 1538), no que se solicita a inclusión do camiño denominado
“Camiño de Prado”, no inventario municipal de vías.
- Documentación da finca referencia catastral 15055A032000
- Documentación da finca referencia catastral 15055A032000190001DG
- Documentación
das
fincas
referencia
catastral
15055A032000150000SH,
15055A32019990001DM, 15055A032000100001DK e 15055A032000090000SS
- Documentación da finca referencia catastral 15055A032003850000SO.
- Documentación das fincas referencia catastral 15055A032000220000SY e
15055A032019980000SD.
- Documentación da finca referencia catastral 15055A032003840000SM.
- Documentación da finca referencia catastral 15055A032003880000SD.
- Fotografía do parcelario dos anos cincuenta da zona.
- Parcelario catastral actual da zona.
INFORMO:
PRIMEIRO.- O trazado do camiño atópase pavimentado a base de zahorra e dispón de iluminación
pública. Ten unha lonxitude de 260 metros, cun ancho de entre 2,50 e 3,00 metros e discorre de
xeito independente das fincas que o delimitan.
SEGUNDO.- Nos títulos aportados se indica que as fincas lindan con camino na zona do trazado
do que nos ocupa.
TERCEIRO.- A xuizo do técnico que suscrebe, dado que o trazado do camino está recollido na
cartografía catastral, posúe servicios urbanísticos (rodadura, iluminación), o seu trazado discorre
de forma clara e independente das parcelas que o delimitan, e na caracterización das fincas que se
reflicte nos títulos aportados se sinala que lindan con camino, se trata dun camino de natureza
pública, debendo, polo tanto, incorporarse ao inventario de vías do concello.
CUARTO.- As coordenadas UTM, (ETRS89), dos vértices que definen o trazado do camino son:
Nome
Coordenada X
Coordenada Y
1
568894.164
4820533.429
2
568899.181
4820521.307
3
568902.811
4820514.301
4
568906.876
4820511.142
5
568910.744
4820509.932
6
568914.294
4820510.220
7
568922.245
4820512.290
8
568932.580
4820515.798
9
568955.455
4820524.136
10
568968.442
4820527.879
11
568975.919
48205312.556
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12
568993.426
4820544.475
13
569010.465
4820557.205
14
569022.914
4820569.892
15
569029.725
4820576.433
16
569034.865
4820581.350
17
569048.454
4820595.733
18
569055.611
4820603.788
19
569066.030
4820613.271
20
569067.211
4820615.588
21
569069.828
4820620.770
22
569072.680
4820626.785
23
569074.366
4820630.180
24
569076.375
4820634.244
25
569077.390
4820636.344
26
569081.122
4820643.307
27
569084.912
4820647.163
28
569086.387
4820644.523
29
569085.349
4820644.051
30
569083.275
4820640.576
31
569081.990
4820637.910
32
569079.120
4820632.476
33
569076.740
4820628,248
34
569072.013
4820619.080
35
569069.537
4820613.722
36
569069.007
4820613.125
37
569067.158
4820610.485
38
569062.271
4820606.316
39
569057..846
4820602.505
40
569049.992
4820593.805
41
569036.703
4820579.774
42
569031,604
4820574.329
43
569025.187
4820567.178
44
569013.798
4820554.824
45
568996.819
4820543.320
46
568976.806
4820529.109
47
568969.818
4820525.328
48
568956.064
4820521.773
49
568933.318
4820513.087
50
568923.258
4820509.641
51
568914.457
4820507.291
52
568911.855
4820506.785
53
568906.001
4820507.360
54
568900.723
4820511.698
55
568898.672
4820516.204
B) LEXISLACIÓN APLICABLE
Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
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C) INFORME PROPOSTA
Á vista dos datos obrantes no expediente, a técnico que suscrebe propón ao concelleiro delegado
pola alcaldía para asuntos de patrimonio, someta a dictame da Comisión Municipal Informativa de
Obras e urbanismo o seguinte:
PRIMEIRO.- Incluir o camino sito no lugar de Prados-San Xiao no inventario municipal de vías
do concello, coa denominación de E6.
SEGUNDO.- Incluir o referido camino no inventario de bens do concello.”
E visto o ditame favorable por maioría – coas abstencións dos tres representantes do PP e a da
representante do BNG; e a favor dos membros de TEGA -5- e PSdG-PSOE -2- da Comisión
informativa de Obras, Urbanismo e Servizos de data 20 de xuño de 2022, o seu Presidente propón
ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
Aprobar a proposta transcrita nos seus propios termos.
DEBATE
-Sr.Ramos Rodríguez: bos días a todos e a todas.
Como xa explicamos na Comisión informativa, trátase da inclusión dun camiño a petición de Don
Casto Manuel Sabín Galego no inventario de camiños públicos. O trazado do camiño está recollido
na cartografía catastral, os seus servizos urbanísticos, rodadura e iluminación e o seu trazado
discorre de forma clara e independiente das parcelas que delimita e os propietarios figuran nas
escrituras como lindantes co camiño. Polo tanto, solicitamos a inclusión deste camiño no
inventario.
Nada máis.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 5
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: Abstencións 2
3 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITOS Nº 13/2022: SUBEXPEDIENTE Nº 3/2022 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
E SUPLEMENTO DE CRÉDITO.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: Despois de
ver a documentación que obra no expediente PRE/23/2022 e ante a necesidade de tramitar o correspondente
expediente de modificación de crédito nº 13/2022: subexpediente nº 03/2022 de crédito extraordinario e
suplemento de crédito financiado co remanente líquido de tesourería para gastos xerais procedente da
liquidación do ano 2021, co fin de incrementar determinadas aplicacións orzamentarias dos capítulos 2
(gastos en bens correntes e servizos) e 6 (investimentos reais) do orzamento de gastos, para dar cobertura a
determinados gastos que se consideran necesarios e inaprazables, por un importe total de 1.046.227,22
euros.
Na memoria do concelleiro delegado de facenda do 17/06/2022, que se contén neste expediente, expóñense
as causas e razóns que motivan esta proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas.
Tendo en conta o que se establece na Base nº 9 das Bases de execución do orzamento, no caso do crédito
extraordinario non existe crédito orzamentario destinado ás finalidades específicas que se detallan memoria
do concelleiro delegado de facenda para a execución dos ditos gastos; e, no caso do suplemento de crédito,
non existe no estado de gastos do orzamento vixente, crédito orzamentario suficiente a nivel de vinculación
xurídica, para facer fronte aos gastos que se propoñen e detallan na memoria do concelleiro delegado de
facenda, sen que se imposibiliten as atencións previstas para este exercicio con cargo as mesmas.
Téndose en conta o que se dispón no artigo 177 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), nos artigos 35 a 38 do Real
decreto 500/90, do 20 de abril na Base 9ª das Bases de execución do orzamento e no informe de
intervención do 17/06/2022 (PRE16I07F).
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Visto o ditame favorable por maioría (coas abstencións dos representantes do PP -3- e BNG -1-; e os votos
favorables de TEGA -5—e PSdG-PSOE -2-) na Comisión Informativa de Contratación, Persoal e Especial
de Contas do 23 de xuño de 2022, o seu presidente propón ao pleno do concello:
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito nº 13/2022: subexpediente nº
03/2022 de crédito extraordinario e suplemento de crédito, por un importe total de 1.046.227,22 euros no
orzamento vixente, segundo o que se establece na memoria do concelleiro delegado de facenda que se une
ao expediente.
O detalle é o seguinte:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
Aplic. Orzam.
Proxecto
9201.22602
2022.3.LA002.70
2410.62500
3230.63200
2022.4.00000.75
3230.63200
2022.4.00000.76
3230.63200
2022.4.00000.77
9201.64000
2022.2.LA001.68
9201.64100
2022.2.LA002.73
9201.64100
2022.2.LA002.74

Fin ao que se destina o novo crédito e causa da súa necesidade
Aport. Mpal. Comunicación acceso da cidadanía a e-administración LA
2 (Edusi)
Adquisición de cadeiras para C.Formación Irmás Froilaz

Importe
(euros)
420,00
784,99

Pintado exterior escola unitaria A Faisca

12.644,50

Pintado interior escola do Feal

40.416,42

Adaptación e mellora cociña EIM A Solaina

4.199,91

Aport. Mpal. Servizo directorio activo corporativo e ENS LA 1 (Edusi)

11.200,00

Aport. Mpal. Ampliación servizos cidadanía administración LA 2
(Edusi)
Aport. Mpal. Licenzas S.O. servidores administración electrónica LA 2
(Edusi)
TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO

2.133,33
2.000,00
73.799,15

SUPLEMENTO DE CRÉDITO
Aplic. Orzam.
Proxecto
1350.22699

Fin ao que se destina o novo crédito e causa da súa necesidade
Servizo de ambulancia para distintos eventos

Importe
(euros)
10.000,00

1360.21300

Reparación de maquinaria servizo de bombeiros

1532.21000

Reparación e conservación de vías públicas

90.000,00

4590.22199

Subministro de materiais de construcción para reparación de prazas
municipais
Certificac. Final (liquidación) Obras de acccesibilidade e reforma
r/Marcial Calvo
Certificac. Final (liquidación) Reparación pavimento e reforzo
rodadura camiños zona rural.Lote 3: Reforzo rodadura camiños de O
Val e San Mateo
Repavimentación entorno muiño de Xuvia

18.000,00

1532.61900
2021.2.00000.65
1532.61900
2021.4.00000.32
1532.61900
2022.4.00000.59
1532.61900
2022.4.00000.60
1532.61900
2022.4.00000.61
1532.61900
2022.4.00000.62
1532.61900
2022.4.00000.63

8.000,00

8.216,32
4.371,74

69.989,16

Reparación asfáltica camiños de Liñares, Igrexa Vella, Revolta,
Polaimo, Costeira, Pereiro, Villallonte e outros
Reforzo rodadura en camiños de Santá, Costa, Gradaille e O Pozo

146.869,80

Reposición rodadura rúas de Fonte de Neixa, María Pita, Valle Inclán,
Río Eume, Souto e Castro
Repavimentación en Trav. de Borrallada, O Ponto e Faxín

133.622,72

148.309,70

46.796,75
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1532.61900
2022.4.00000.64
1621.63900
2022.4.00000.78
1710.60900
2022.4.00000.79
3230.62500

Recuperación e afirmado de camiños de Berruga e Prados

37.725,38

Construcción de bases de contenedores RSU na zona rural

48.000,00

Construcción - dotación de apiario en Sedes

14.199,35

Mobiliario para aulas anexas do colexio de Piñeiros

4.958,64

3420.61900
2022.4.00000.65
3420.61900
2022.4.00000.66
3420.62300
2020.4.00000.33
3420.63200
2022.4.00000.67
9201.62600
2022.2.LA001.69
9201.62600
2022.2.LA002.71
9201.62600
2022.2.LA002.72
9330.63200
2020.2.00000.44

Repavimentación pista polideportiva de San Mateo

48.092,66

Peche frontal do campo municipal de O Val

40.317,20

Certificac. Final (liquidación) obra Iluminación Estadio Municipal de
Río Seco
Reparación do rebosadeiro na piscina municipal

38.245,61

Aport. Mpal. Infraestrutura seguridade LA 1 (Edusi)

49.116,67

Aport. Mpal. Host virtualización administración electrónica LA 2
(Edusi)
Aport. Mpal. Sistema almacenamento backups administración
electrónica LA 2 (Edusi)
Liquidación mellora envolvente térmica Centro Formación Irmáns
Froilaz
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO

1.323,67

3.000,00
780,00
2.492,70
972.428,07

O financiamento do expediente realízase con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais
procedente da liquidación do ano 2021 por un importe total de 1.046.227,22 euros.
SEGUNDO. Visto que se modifican determinadas aplicacións orzamentarias do capítulo 6 (investimentos
reais), modificar o anexo de investimentos do exercicio 2022 aprobado definitivamente polo Pleno do
Concello xunto co orzamento municipal na sesión celebrada o 07/02/2022.
TERCEIRO. Que se expoña ao público este expediente durante o prazo de quince días hábiles, durante os
cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o pleno, conforme ao preceptuado no
artigo 177 do Real decreto lexislativo 2/2004, con referencia ao artigo 169 do dito texto legal.
CUARTO. No suposto de non presentarse reclamacións contra este acordo, entenderase definitivamente
aprobado, debendo cumprirse os trámites previstos no artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004
(TRLRFL). Noutro caso obrarase conforme o disposto no apartado 1º do dito artigo.

DEBATE
-Sr.Romero Franco: bos días a todas e a todos. Aínda que o mes pasado trouxemos tamén un
modificado importante con grandes inversións para o noso concello neste caso xa tiñamos
previsión neste mes de volver a traer outro por cousas que nos quedaron pendentes de dación de
documentación e demais. Principalmente o modificado que ven sendo aportacións municipais para
axudas ou subvencións que recibiu o concello, algún certificado de obra e a inversión principal a
reparación de viarios do noso concello.
Moitas grazas.
-Sr.Carballeira López: bo día. Bueno, nós non nos imos a opoñer nunca a un investimento do
concello, no. Que todos sexan benvidos e necesarios, neste caso é certo que moito é para rematar
obras con aportacións municipais e claro, nós sobre o que nos parece gobernar a golpe de
modificados, xa o dixemos o mes pasado, seguimos pensando que é un perigo andar aprobando
millóns e millóns de euros, todos ao final da lexislatura onde non se van dar nin feito metade das
obras, no, que se están aprobando. E bueno, nada máis.
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VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 5
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: Abstencións 2
4 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº
18 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DAS ESCOLAS
INFANTÍS MUNICIPAIS.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: Despois de ver a
documentación e os informes que obran no expediente ING/398/2022 e ante a necesidade de modificar a
ordenanza fiscal nº 18 reguladora da taxa pola prestación dos servizos das escolas infantís municipais.
Na memoria do concelleiro delegado de facenda do 17/06/2022, que se contén neste expediente, expóñense
as causas e razóns que motivan esta proposta de acordo, polo que se dan aquí por reproducidas.
Considerando o disposto nos artigos 15 e seguintes do RDLexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e de conformidade cos artigos 22 e 49 da
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, modificada pola Lei 57/2003, de 16 de
decembro de medidas de modernización do goberno local.
Diante de todo o anteriormente exposto, analizada e estruturada a información incluída na documentación
incorporada ao expediente ING/398/2022, na que se propón e xustifica a necesidade de modificar a
ordenanza fiscal ordenanza fiscal nº 18 reguladora da taxa pola prestación dos servizos das escolas infantís
municipais, e visto o ditame favorable por maioría (coas abstencións dos representantes do PP -3- e BNG 1-; e os votos favorables de TEGA -5—e PSdG-PSOE -2-) na Comisión Informativa de Contratación,
Persoal e Especial de Contas do 23 de xuño de 2022, o seu presidente propón ao pleno do concello:
PRIMEIRO: Aprobar con carácter provisional a modificación da ordenanza fisca nº 18 reguladora da taxa
pola prestación dos servizos das escolas infantís municipais, que quedaría redactada do seguinte teor literal:
ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA DA TAXA
POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DAS ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS
ARTIGO 1.- FUNDAMENTO E RÉXIME
No uso das facultades conferidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, e polo artigo 106 da Lei 7/85,
de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co disposto na Lei reguladora das
facendas locais, este Concello establece a taxa pola prestación dos servizo das escolas infantís municipal
que se rexerá pola presente ordenanza fiscal en consonancia cos prezos públicos establecidos pola Xunta de
Galicia no Decreto 49/2012, de 19 de xaneiro, actualizado por resolución da AGASS de 10 de maio de
2017, DOG núm. 97 do 23 de maio de 2017.
ARTIGO 2.- FEITO IMPOÑIBLE
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de escolas infantís municipais, consistente en
escola infantil para nenos/a, educación, comedor e outros complementarios.
ARTIGO 3.- SUXEITOS PASIVOS
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes as persoas que resulten beneficiadas ou
afectadas polo servizo que constitúe o feito impoñible desta taxa.
Tendo en conta que as persoas usuarias do servizo gravado por esta taxa son menores de idade, que non
teñen capacidade de obrar, actuarán no seu nome, cos efectos previstos na Lei xeral tributaria, os seus
pais/nais, titores/as ou calquera outro representante legal a quen corresponda o exercicio da patria
potestade.
ARTIGO 4.- RESPONSABLES
Responderán solidariamente das obrigas tributarias do suxeito pasivo as persoas físicas ou xurídicas que
sexan causantes ou colaboren na realización dunha infracción tributaria.
ARTIGO 5. COTA TRIBUTARIA
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5.1 Contías dos servizos:
5.1.1 ASISTENCIA E SERVIZOS ORDINARIOS
Os prezos públicos mensuais dos servizos prestados polas escolas infantís 0-3, en consonancia co
establecido no Decreto 49/2012, de 19 de xaneiro, actualizado por resolución da AGASS de 10 de maio de
2017, DOG núm. 97 do 23 de maio de 2017, son os seguintes:
Contías en función do
IPREM
Rendas inferiores ao 30 %
IPREM
Rendas entre o 30% e
inferiores ao 50% IPREM
Rendas entre o 50% e
inferiores ao 75% IPREM
Rendas entre o 75% e
inferiores ao 100% IPREM
Rendas entre o 100% e
inferiores ao 125% IPREM
Rendas entre o 125% e
inferiores ao 150% IPREM
Rendas entre o 150% e
inferiores ao 200% IPREM
Rendas superiores ao 200%
IPREM

Xornada completa
(continuada ou
partida)

½ xornada

Comedor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17,45

34,91

17,45

17,45

69,81

34,90

26,45

112,13

56,06

37,02

133,29

66,64

52,89

147,05

73,52

63,47

169,26

84,63

74,05

Non obstante, atendendo ás circunstancias concorrentes, sobre este prezo aplicaranse as reducións, bonificacións, ou
exencións, previstas no artigo 6 desta ordenanza.
Así mesmo, considerando a situación económica das familias usuarias, así como as aclaracións realizadas pola Xunta
de Galicia sobre a aplicación nos concellos da gratuidade nas escolas infantís e puntos de atención á infancia,
establécense os seguintes prezos para o almorzo e merenda:
Contías en función do
IPREM
Rendas inferiores ao 30 %
IPREM
Rendas entre o 30% e
inferiores ao 50% IPREM
Rendas entre o 50% e
inferiores ao 75% IPREM
Rendas entre o 75% e
inferiores ao 100% IPREM
Rendas entre o 100% e
inferiores ao 125% IPREM
Rendas entre o 125% e
inferiores ao 150% IPREM
Rendas entre o 150% e
inferiores ao 200% IPREM
Rendas superiores ao 200%
IPREM

Almorzo

Merenda
0,00

0,00

3,09

5,16

3,09

5,16

4,12

7,22

6,19

10,32

9,28

15,48

11,35

18,57

12,38

20,64

5.1.2 HORARIO AMPLIADO
Con carácter excepcional as familias usuarias do Servizo poderán ampliar a súa xornada de atención
educativa, establecida como máximo en 8 horas, sempre que se acredite a súa necesidade, o prezo será de
21,16 €/hora/mes.
O prezo da ampliación de xornada non estará suxeito a redución algunha.
5.1.3 SITUACIÓNS ESPECIAIS
5.1.3.1 No caso de nenos/as que non utilicen habitualmente o Servizo de comedor e que desexen utilizar o
Servizo algún día solto, o prezo será de 4,23€/día.
Este prezo non estará suxeito a redución algunha.
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5.1.3.2 No caso de nenos/as que non utilicen habitualmente o Servizo de almorzo e que desexen utilízalo
algún día solto, o prezo será de 1,54€/día.
Este prezo non estará suxeito a redución algunha
5.1.3.3 No caso de nenos/as que non utilicen habitualmente o Servizo de merenda e que desexen utilízalo
algún día solto, o prezo será de 1,54 €/día.
Este prezo non estará suxeito a redución algunha
ARTIGO 6. EXENCIÓNS, BONIFICACIÓNS E REDUCCIÓNS
Atendendo á posta en marcha pola Xunta de Galicia da gratuidade da atención educativa de 8 horas nas
escolas infantís durante o curso académico, unha vez entre en vigor a normativa reguladora, será bonificada
a taxa da atención educativa nas Escolas Infantís Municipais de Narón, na xornada ordinaria de 8 horas,
durante 11 meses do curso escolar.
Ademais da gratuidade do citado servicio educativo, segundo as circunstancias da unidade familiar, sobre o
prezo que resulte de aplicar o disposto no artigo 5.1.1. e no artigo 5.1.3., aplicaranse os seguintes descontos,
que non son acumulables entre si:
a. Nenos/as pertencentes a familias numerosas: 20 %
b. Nenos/as pertencentes a familias monoparentais: 20 %
c. Asistencia ao centro de varios irmáns: 20 % (o segundo e sucesivos) para os servizos
distintos da atención educativa.
Para a aplicación dos descontos teranse en conta as circunstancias concorrentes no momento dea
presentación da solicitude de praza nas EIM, que deberán ser previamente xustificadas documentalmente de
non coincidir coas circunstancias contidas na última declaración do IRPF.
Cando por circunstancias sobrevidas (solicitude fóra de prazo, traslado de residencia, etc.), o/a neno/a
ingrese no centro con posterioridade ao día 15 do mes, a cota que corresponda pagar polo dito mes será do
50 %.
ARTIGO 7.- BASE DE CALCULO
7.1 Para os efectos do disposto nesta ordenanza:
A) Entenderase por unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados legalmente, e as de análoga
relación de convivencia, e:
a. Os/as fillos/as menores, con excepción dos que, con consentimento dos/as pais/nais, vivan
independentes destes/as.
b. Os/as fillos/as maiores de idade suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
c. Os/as fillos/as maiores de dezaoito anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por
cento.
A determinación dos membros da unidade familiar realizarase atendendo á situación existente a 31 de
decembro do ano anterior ao que se refiran os datos económicos, de acordo coas seguintes regras.
B)Tomarase o importe dos ingresos totais da unidade familiar, que será o resultado da agregación das
rendas de cada un/unha dos/as membros da unidade familiar do exercicio anterior a aquel en que dea
comezo o curso escolar no cal se pretenda que produza efectos, calculadas por agregación da base
impoñible xeral coa base impoñible do aforro, do último IRPF.
Ás cantidades anteriores sumaranse calquera outro tipo de ingresos aínda que non foran susceptibles de
gravame (pensións de alimentos, compensatorias, etc.), coas actualizacións correspondentes establecidas na
resolución que as recoñezan.
O importe dos ingresos totais da unidade familiar será acreditado mediante a presentación das copias
certificadas pola Administración tributaria das declaracións do IRPF ou certificacións de ingresos das
persoas que non presentasen as declaracións do IRPF.
C) O importe anterior dividirase polo número de membros computables da unidade familiar. No caso de
familias monoparentais, incrementarase nun 0,8 o número real de membros que compoñen a unidade
familiar. Entenderase por familia monoparental aquela unidade familiar da que forma parte un único
proxenitor ou proxenitora que non conviva con outra persoa con quen manteña unha relación análoga á
conxugal e sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa economicamente ao seu sustento.
D) A renda per cápita mensual será o resultado de dividir o importe anterior por doce.
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7.2 Para as persoas non obrigadas a declarar, terase en conta os rendementos que figuren nos datos
existentes na Administración.
7.3 Non obstante, cando as circunstancias na data de devindicación da declaración do IRPF non coincidan
coas circunstancias concorrentes no momento da presentación da solicitude de praza, teranse en conta estas
últimas, previamente xustificadas documentalmente, tanto para o cálculo da renda per cápita como para a
aplicación do baremo e dos distintos descontos.
ARTIGO 8.- REVISION DE TARIFAS
Ao longo do curso poderase proceder á revisión da taxa fixada inicialmente cando concorran e se
xustifiquen variacións socioeconómicas na unidade familiar referidas aos seguintes casos:
a) A modificación das variables que determinan os descontos recollidos na normativa vixente en materia de
prezos públicos.
b) As variacións nos seus ingresos que impliquen unha modificación substancial na súa capacidade
económica. Só se terán en conta as variacións que supoñan unha diminución ou incremento de máis do 20%
no cómputo anual fronte aos ingresos declarados na solicitude de praza ou, de ser o caso, nunha variación
posterior. Estas variacións deberán ter unha duración dun mínimo de 4 meses para ser tidas en conta e
xustificaranse por medio da declaración do IRPF, dun certificado emitido pola Axencia Estatal ou por
calquera outra documentación que, a xuízo da Concellería correspondente, xustifique e permita un novo
cálculo da renda per cápita da unidade familiar.
c) A variación no número de membros da unidade familiar, se fose o caso.
Neste sentido a/o beneficiaria/o queda obrigada/o a comunicar calquera variación que se produza ao
respecto, podendo o Concello facer unha revisión de oficio, a actualización de datos económicos que
constan no expediente de cada neno/a, podendo verse modificada a súa tarifa.
A modificación da taxa, se é o caso, será resolta pola Concellería correspondente do Concello de Narón e
aplicarase a partir do primeiro día do mes natural seguinte ao da data da correspondente resolución.
ARTIGO 9.- PERIODO IMPOSITIVO E RETRIBUCION
9.1 O período impositivo coincide co mes natural de prestación de servizos. A cota tributaria resultante da
aplicación dos dous preceptos anteriores non poderá reducirse aínda cando a prestación do servizo non teña
lugar durante todo o mes natural. Nos casos de nenos/as en períodos de adaptación, se o servizo de comedor
comeza a prestarse con posterioridade ao día 15 do mes, cobrarase a taxa de comedor correspondente a
medio mes.
9.2 A taxa retribúese co inicio do mes natural, agás nos casos de incorporación ao servizo con
posterioridade ao día 15 do mes correspondente, no que se retribuirá o 50% da taxa.
9.3 No caso de utilizar o servizo de comedor por días soltos, realizarase o pago da taxa no mes seguinte.
9.4 A falta de pagamento de dúas mensualidades consecutivas ou tres alternas orixinará a perda do dereito á
praza.
ARTIGO 10.- XESTION E RECADACION DA TAXA
O cobro das taxas que deberán aboar os interesados será xestionado polo Concello de Narón.
O Concello elaborará mensualmente, dentro dos dez primeiros días de cada mes, un padrón cos obrigados
ao pago, que será aprobado e publicado, do que derivará un recibo que será pasado ao cobro na conta
bancaria sinalada polos interesados no documento de domiciliación bancaria (T-TES-01) que obra nos
expedientes dos solicitantes, de acordo co calendario do contribuínte elaborado pola Tesourería Municipal,
no que constará o horario, o custe, e a gratuidade do servizo educativo.
ARTIGO 11.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DA COTA
Os suxeitos pasivos aos que se refire o artigo 3º, non terán a obriga de aboar a cota durante os seguintes
períodos:
a) O mes de vacacións anual da/o nena/o.
b) Cando por calquera motivo distinto ao período de vacacións anuais o centro permaneza pechado por un
período superior a quince días.
ARTIGO 12.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS
En materia de infraccións e sancións estarase ao disposto na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a
complementen e desenvolvan.
DISPOSICION FINAL
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A presente ordenanza fiscal entrará en vigor unha vez que se publique o seu texto íntegro no Boletín
Oficial da Provincia, e comezará a aplicarse a partir do día 1 de setembro de 2022, permanecendo vixente
ata que se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
SEGUNDO: Expoñer o expediente á información pública e audencia aos interesados, previo anuncio no
Taboleiro de Edictos do Concello, así como nun diario dos de maior tirada da provincia e no BOP, por un
prazo de 30 días, como mínimo, para que se poidan presentar as reclamacións e suxestións que se estimen
oportunas, que de producirse serán resoltas pola Corporación.
TERCEIRO: No suposto de que non se presentaran reclamacións contra o mesmo, entenderase
automaticamente elevado a definitivo o acordo até entón provisional, sen necesidade de acordo plenario, de
conformidade co disposto no artigo 17.3 do TRLRFL e 49 da LRBRL.
CUARTO: O acordo definitivo, ou o provisional elevado automáticamente a definitivo, e o texto íntegro da
modificación das ordenanzas publicarase no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña, entrando en vigor o
día da súa publicación no BOP e comezará a aplicarse a partir do 1 de setembro de 2022, permanecendo en
vigor até a súa modificación ou derrogación expresa.

DEBATE
-Sr.Romero Franco: ben, neste caso como ben sabedes ata o de agora a Xunta consideraba a
gratuidade a partir do segundo fillo a anunciaron a gratuidade para todos aínda que non fixeron os
deberes de todo e aínda non publicaron a normativa que vai a rexer esta gratuidade. E adaptamos a
ordenanza que temos para así ser unha vez que se publique esa normativa que as familias con
menos… as escolas infantís pois se podan acoller dende o primeiro momento. Moitas grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.
5 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DA CAIXA
MUNICIPAL DE GARANTÍAS E DEPÓSITOS DO CONCELLO DE NARÓN. PLAN
NORMATIVO 2022.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: Visto o informe-proposta
emitido pola Tesoureira deste Concello de data 20 de xuño de 2022 (TES16I0O3) que literalmente transcrito sinala:
INFORME PROPOSTA DA TESOURERÍA
Asunto: Ditame aprobación inicial do Regulamento da Caixa municipal de garantías e depósitos do Concello
de Narón
MARTA ROCA NAVEIRA, Tesoureira do Concello de Narón, en relación co asunto de referencia, quen subscribe,
emite o seguinte INFORME-PROPOSTA:
O Concello Pleno de Narón en data 28 de outubro de 2021 prestou aprobación ao Plan normativo municipal para o
seguinte exercicio (2022), de acordo coas determinacións establecidas nas directrices sobre a planificación, revisión e
procedemento de elaboración das ordenanzas e regulamentos municipais neste consistorio, aprobadas por aquel órgano
o 29 de xuño de 2017.
Na súa parte dispositiva, e dentro dese Plan normativo, o acordo sinalado incluía a seguinte iniciativa:
A.- Departamento de TESOURERÍA
INICIATIVA: REGULAMENTO DA CAIXA MUNICIPAL DE GARANTÍAS E DEPÓSITOS DO CONCELLO
DE NARÓN
O ordenamento xurídico local xeral non regula expresamente o funcionamento nin os procedementos que se deben
seguir para a constitución, xestión, prescrición e execución das garantías prestadas antes as entidades locais non a
caixa de garantías e depósitos municipal.
A través da figura do regulamento da caixa municipal de garantías e depósitos do Concello de Narón preténdese
regular os trámites e procedementos aplicables ás garantías e depósitos que se depositen e esixan polo Concello de
Narón e os seus organismos autónomos, mellorando así o funcionamento da Administración en beneficio dos seus
cidadáns.
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En definitiva, sendo manifesto que toda a normativa existente contense en normas de carácter estatal, xa sexan
ditadas para a propia Administración do Estado como para a xeneralidade de Administracións Públicas, e que non
existe norma estatal ou autonómica sobre a materia adaptada á Administración Local, é polo que, con esta
disposición, se realiza un esforzo para a adaptación desa normativa ao funcionamento e características do Concello
de Narón, entendendo ademais que é o instrumento máis adecuado por canto se dota da forza xurídica necesaria
para regular as relacións con terceiros derivadas da operativa especificada no seu ámbito obxectivo.
Proseguindo coa tramitación aprobada polo Concello, e con carácter previo á efectiva elaboración dun borrador da
citada disposición, polo servicio municipal responsable, aperturouse –tanto na web municipal de transparencia, como
na plataforma creada ad hoc para esta finalidade, naron.participa- o trámite de consulta previa desde o día un de
decembro de 2021 ata o día quince dese mes e ano, de acordo coa previsión recollida na directriz nº5 das aprobadas
polo Pleno. Nese anuncio especificábanse o seu obxectivo e finalidade, presentándose dúas consideracións pola
cidadanía destinataria.
Concluído o trámite anterior, por este servizo elaborouse un primeiro borrador da disposición que se trata e
procedeuse á súa inserción nas sedes municipais aludidas, xuntamente co denominado trámite de audiencia e
información públicas, por prazo de quince días naturais (dende o día 27 de maio ata o 13 de xuño de 2022). Rematado
este derradeiro prazo non se produciu alegación ningunha.
Á vista do anterior procede elevar ao Concello Pleno proposta de aprobación inicial desa normativa, a cuxo fin, quen
subscribe propón que a alcaldía eleve á Xunta de Portavoces o ditame favorable dos seguintes acordos:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o REGULAMENTO DA CAIXA MUNICIPAL DE GARANTÍAS E
DEPÓSITOS DO CONCELLO DE NARÓN, que forma parte inescindible deste acordo.
SEGUNDO: Someter a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no Boletín Oficial da
Provincia e taboleiro de anuncios ou edictos, electrónico do Concello de Narón, polo prazo de trinta días, para que
poidan presentarse reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións
ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo
Pleno.
E visto o ditame favorable por unanimidade da Xunta de Portavoces do 27 de xuño de 2022, a súa presidenta propón
ao Pleno a adopción dos seguintes acordos:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente o REGULAMENTO DA CAIXA MUNICIPAL DE GARANTÍAS E
DEPÓSITOS DO CONCELLO DE NARÓN, que forma parte inescindible deste acordo.
SEGUNDO: Someter a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no Boletín Oficial da
Provincia e taboleiro de anuncios ou edictos, electrónico do Concello de Narón, polo prazo de trinta días, para que
poidan presentarse reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións
ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo
Pleno
Narón 27 de xuño de 2022.
A Presidenta da Xunta de portavoces
Ado: Marián Ferreiro Díaz
REGULAMENTO DA CAIXA MUNICIPAL DE GARANTÍAS E DEPÓSITOS DO CONCELLO DE
NARÓN, QUE SE SOMETE A APROBACIÓN INICIAL
O ordenamento xurídico local xeral non regula expresamente o funcionamento nin os procedementos que se deben
seguir para a constitución, xestión, prescripción e execución das garantías prestadas antes as entidades locales nin a
caixa de garantías e depósitos municipal.
A través da figura do regulamento da caixa municipal de garantías e depósitos do Concello de Narón preténdese
regular os trámites e procedementos aplicables ás garantías e depósitos que se depositen e esixan polo Concello de
Narón e os seus organismos autónomos, mellorando así o funcionamento da Administración en beneficio dos seus
cidadáns.
E por elo que, se formula borrador de regulamento da caixa municipal de garantías e depósitos do Concello de
Narón co seguinte teor literal:
REGULAMENTO DA CAIXA MUNICIPAL DE GARANTÍAS E DEPÓSITOS DO CONCELLO DE NARÓN
CAPÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 1. AMBITO DE APLICACIÓN
1. Ante a Caixa de Garantías e Depósitos deste Concello (en adiante Caixa), poderán presentarse as garantías e
depósitos que deban constituírse a favor de:
a) O Concello e os seus organismos autónomos, salvo nos caos en que deba constituírse ante un órgano administrativo
diferente de acordo coa normativa que resulte de aplicación en cada caso.
b) Outras Administracións Públicas, sempre que se prevea mediante convenio entre este Concello e a Administración
correspondente.
c) Asemade, constituiranse ante a Caixa os depósitos que se establezan mediante normas especiais, de acordo co
previsto neste regulamento cando, segundo o ordenamento xurídico, deban situarse baixo a custodia deste Concello.
2. A Tesourería non admitirá ningunha outra garantía constituída a favor de entes diferentes dos mencionados.
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3. Os depósitos non deivindicarán xuro algún
nin os resgardos representativos da súa constitución serán
transmisibles a terceiros.
ARTIGO 2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
1.A Caixa é unha unidade administrativa integrada na Tesourería municipal, na forma que a organización municipal
estableza en cada caso, de conformidade co establecido no artigo 5 do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo
que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

2. As adecuacións necesarias para aplicar o presente Regulamento , no seu caso, á propia organización
municipal en cuanto á constitución, cancelación e incautación das garantías, se regularán pola Instrución que a
ditos efectos dite a Tesourería Municipal, nos termos recollidos no artigo 5 do Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo.
ARTIGO 3. FINALIDADE DA GARANTÍA
1.A garantía responderá do cumprimento das obrigas que establezan as normas en virtude da que se constituíu,
nos termos nos que as mesmas dispoñan e de acordo co establecido no Real Decreto 937/2020, de 27 de outubro,
polo que se aproba o Regulamento da Caixa Xeral de Depósitos, correspondendo á Unidade Administrativa que
requira a súa constitución determinar a súa suficiencia respecto daquelas.
ARTIGO 4. CONTABILIZACIÓN DAS OPERACIÓNS RELATIVAS GARANTÍAS E DEPÓSITOS
1.As funcións desenroladas no presente regulamento están suxeitas ao réxime de contabilidade pública.
ARTIGO 5. OUTROS DEPÓSITOS
1.Poderán constituírse ante a Caixa por particulares, órganos administrativos, organismos autónomos e entes públicos,
como consecuencia de:
a) Os derivados dos procedementos de expropiación forzosa tramitados polo Concello nos supostos previstos
na Lei de Expropiación Forzosa.
b) O procedemento de enaxenación dos bens embargados, previsto no Regulamento Xeral de Recadación.
c) A consignación do pago da débeda no procedemento de recadación, que establece o artigo 43 do
Regulamento Xeral de Recadación.
d) Diñeiro efectivo atopado na vía pública, acompañándose informe emitido polo Servicio da Policía Local.
e) Calquera outros supostos que por lei, disposición regulamentaria, acto administrativo ou resolución xudicial
se determinen.
ARTIGO 6. MODALIDADES DE GARANTÍAS
1.As garantías que deban constituírse ante a Caixa poderán consistir en:
a) Efectivo
b) Valores de débeda do Estado.
c) Avales presentados por entidade de crédito ou sociedades de garantía recíproca.
d) Seguros de caución outorgados por entidades aseguradoras.
2.A persoa ou entidade que manteña unha garantía na Caixa poderá substituír a súa modalidade de acordo co previsto
neste Regulamento. Neste caso, con anterioridade á devolución da garantía constituída deberá de estar constituída a
nova.
3.A constitución da garantía en efectivo quedará acreditada mediante o xustificante de pago que emita a entidade
bancaria onde se produza o ingreso.
4.A data de constitución da garantía en efectivo será aquela na que se produza o seu ingreso na entidade bancaria.
CAPÍTULO II. CONSTITUCIÓN
ARTIGO 7. ESIXIBILIDADE
Os terceiros virán obrigados a prestar garantía ante o Concello de Narón nos seguintes casos:
• Nos supostos e polos importes en que así veña establecido na normativa de aplicación, xa se trate de
expedientes de contratación administrativa, interposición de recursos, fraccionamento ou aprazamento de
pago de débedas, xestión urbanística, etc.
• Nos supostos e polos importes que se establezan como consecuencia de actos administrativos concretos
procedentes de acordos de órganos colexiados, resolucións, etc.
ARTIGO 8. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS PROVISIONAIS
No caso de garantías provisionais en metálico, o terceiro virá obrigado a realizar o seu ingreso nas entidade ou
entidades bancarias que determine a Tesourería, directamente ou mediante documento de ingreso no modelo
normalizado. Os fondos derivados das garantías en metálico non quedan excluídos da aplicación do principio de
unidade de caixa.
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As garantías provisionais prestadas en forma de aval, seguro de caución ou valores , constituiranse directamente ante
o órgano de contratación, ou unidade xestora do expediente incorporándose ao seu expediente correspondente.
Estas garantías provisionais están suxeitas aos mesmos requisitos formais, materiais e de suficiencia que os esixidos
para as garantías definitivas, especiais ou complementarias.
ARTIGO 9. CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS DEFINITIVAS, ESPECIALES OU COMPLEMENTARIAS.
As garantías definitivas, especiais ou complementarias constituiranse ante a
Tesourería municipal e serán
custodiadas pola mesma.
Nos procedementos de contratación, as garantías provisionais e definitivas correspondentes a licitacións presentadas
por Unións Temporais de Empresas que ainda non formalizaran en escritura pública a súa unión, poderán constituírse
por unha ou varias das empresas participantes, sempre que no seu conxunto alcance a contía requirida e garanta
solidariamente a todos os integrantes da unión temporal.
A Tesourería entregará un resgardo de constitución con meros efectos acreditativos de esta á persoa ou entidade
constituínte.
Para proceder á constitución de calquera tipo de garantía, a persoa ou entidade constituínte deberá de exhibir o
documento que acredite a orde administrativa do depósito da mesma ou a licitación pública onde se cuantifique o
importe a consignar.
A persoa física ou xurídica depositante da garantía, con excepción das provisionais en forma de aval ,seguro de
caución ou valores que se incorporarán directamente ao expediente, acreditarán a súa constitución ante o órgano a
cuxa disposición se constitúa.
O negociado responsable do procedemento a que afecta a garantía depositada, será o que conformará a validez da
garantía en canto ao seu importe, idoneidade do depositante, data de constitución, concepto ou descrición e poderes
bastantes.
ARTIGO 10. GARANTÍAS EN EFECTIVO
O ingreso da garantía constituída poderá realizarse mediante ingreso na entidade ou entidades bancarias que
determine a Tesourería ou mediante documento normalizado adaptado á normativa do Caderno 60 da serie “Normas
e procedementos bancarios” da Asociación Española de Banca, ou norma que o substitúa.
ARTIGO 11. GARANTÍAS DISTINTAS A INGRESOS EN METÁLICO
1.Consideracións xerais:
• Deberán ser autorizados por apoderados que teñan poderes suficientes para obrigar plenamente. Estes
poderes deberán de estar bastanteados previamente pola Secretaría Xeral do Concello, ou por fedatario
publico
• Toda persoa física ou xurídica que desexe constituír unha garantía poderá facelo sempre que o aval ou
contrato de seguro de caución cumpra todos os requisitos en canto ao seu contido material ,en atención ao
que o órgano competente lle requirise, así como o seu contido formal.
• As garantías constituídas en valores ou outras das sinaladas nos artigos respectivos deste regulamento,
acreditaranse ante o órgano que os esixe co resgardo expedido pola Tesourería da aplicación de
contabilidade Sical.
2.Incidencias.
• No caso de garantías non prestadas en efectivo, se a entidade garante (avalista ou aseguradora) fora
declarada en concurso de acredores , ou quedara sen efecto a autorización administrativa para o exercicio da
súa actividade ou se por calquera outra razón allea á vontade do garantido ou do garante a garantía
constituída non ten ou perde validez ou vixencia, ou se pon en risco grave a protección que a garantía debe
outorgar, o obrigado a prestar garantía deberá de substituír dita garantía sen necesidade de que medie
requirimento algún por parte da Administración por outra de igual modalidade ou outra de entre as recollida
nas presentes normas, no prazo máximo de tres meses dende que se declare ou se producirá algunha das
circunstancias citadas.
• Nos supostos de declaración de concurso de acredores ou de perda da autorización administrativa, o prazo
previsto no parágrafo anterior computarase dende que se produza a declaración ou a perda. No resto de
casos referidos, coñecida a incidencia, a autoridade, previa audiencia, poderá solicitar aos interesados a
substitución da garantía.
ARTIGO 12. GARANTÍAS PRESTADAS MEDIANTE AVAL
1.Sólo se admitirán garantías na modalidade de aval cando o avalista sexa unha entidade de crédito, un
establecemento financeiro de crédito ou unha sociedade de garantía recíproca debidamente autorizados para operar
en España e inscritos nos rexistros correspondentes.
2.Os avales deberán de reunir as seguintes características:
a) O aval deber ser solidario respecto ao obrigado principal, con renuncia expresa ao beneficio de excusión e
pagadoiro ao primeiro requirimento da Administración
b) O aval será de duración indefinida, permanecendo vixente ata que o órgano a cuxa disposición se constitúa resolva
expresamente declarar a extinción da obriga garantida e a cancelación do aval. Coa excepción daqueles supostos de
vixencia determinada, previamente autorizados pola Tesourería.
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3. As entidades que garantan obrigas de aval deberán de cumprir os seguintes requisitos:
a) Non atoparse en situación de mora como consecuencia do impago de obrigas derivadas da incautación de anteriores
avais.
b)Non ter solicitado a declaración de concurso voluntario, non ter sido declarado insolvente en calquera
procedemento, non ter sido declarado en concurso de acredores, non estar suxeito a intervención xudicial e non
atoparse inhabilitado conforme á lexislación concursal, sen que tivera concluído o período de inhabilitación fixado
na sentencia de cualificación do concurso de acredores.
c)Non atoparse suspendida nin revogada a autorización administrativa para o desenrolo da actividade.
d)Non superar o límite de importes avalados que estableza o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación
Dixital ( ou o Ministerio competente que corresponda en cada momento) en función das condicións económicas e de
solvencia das entidades avalistas.
e)Os avais deberán ser autorizados por apoderados da entidade avalista que teñan poder suficiente para obrigala
plenamente e bastanteados segundo o sinalado na presente disposición.
ARTIGO 13. GARANTÍAS PRESENTADAS MEDIANTE SEGURO DE CAUCIÓN
1.Poderá empregarse esta modalidade de garantía sempre que sexa outorgada por entidade de seguros autorizada pola
Dirección Xeral de Seguros do Ministerio competente na materia.
2. O modelo de contrato de seguro de caución, terá as seguintes características:
a)A persoa ou entidade obrigada a presentar garantía terá a condición de tomador do seguro e a Administración a cuxa
disposición se constitúa a garantía a de asegurado.
b) Fará consta de forma expresa as circunstancias seguintes:
• O asegurador non poderá opoñer á Administración o impago da prima polo tomador ou calquera outra
excepción derivadas da súa relación con este.
• A falta de pago da prima non dará dereito á aseguradora a resolver o contrato, nin este quedará extinguido,
nin a cobertura suspendida, nin esta liberada da súa obriga caso de que se produza o sinistro consistente nas
circunstancias en virtude das cales deba facerse efectiva a garantía.
• O asegurador asume o compromiso de indemnizar ao asegurado ao primeiro requirimento da Caixa nos
termos establecidos na Lei.
• Que o contrato de seguro non quedará extinguido, nin a cobertura da aseguradora suspendida, nin a
aseguradora liberada da súa obriga no caso de que se produza o evento cuxo risco é obxecto de cobertura.
3.A duración do contrato de seguro coincidirá coa da obriga garantida e non poderá ser superior a dez anos,
conforme ao previsto na Lei 50/1980, de 8 de a outubro de Contrato de Seguro. Se a duración da obriga garantida
superase os dez anos, o obrigado deberá de prestar nova garantía durante o último mes do prazo indicado, salvo que
se acredite debidamente a prórroga do contrato de seguro.
4.Os seguros de caución deberán ser autorizados por apoderados da entidade aseguradora que teñan poder suficiente
para obrigala plenamente.
5.A garantía surtirá efectos ata que o asegurado, ou quen actúe no seu nome, autorice expresamente a súa cancelación
ou devolución.
6.A garantía deberá de constituírse na forma de certificado individual de seguro, coa mesma extensión e garantías
que as resultantes da póliza. Dito certificado individual deberá de facer referencia expresa a que a falta de pago da
prima, sexa única, primeira ou seguintes, non dará dereito ao asegurador a resolver o contrato, nin este quedará
extinguido, nin a cobertura do asegurador suspendida, nin este liberado da súa obriga, caso de que o asegurador deba
facer efectiva a garantía, así como a que o asegurador non poderá opoñer ao asegurado as excepcións que poidan
corresponder contra o tomador do seguro.
7.As entidades que garantan obrigas mediante seguro de caución, haberán de cumprir os requisitos a que fai
referencia o artigo 12.3 desta instrución.
ARTIGO 14. GARANTÍAS MEDIANTE VALORES
Para a constitución de garantías mediante valores, estarase ao disposto nos artigos 34 e seguintes do Real Decreto
937/2020, de 27 de outubro polo que se aproba o Regulamento da Caixa xeral de Depósitos.
ARTIGO 15. GARANTÍAS EN MATERIA DE RECADACIÓN
1.Determinaranse conforme se establece na Ordenanza Xeral de Recadación e resto de normativa tributaria e
recadatoria aplicable.
2. Fianza persoal e solidaria. Nestes casos, e coas limitacións que a propia normativa do Concello admita a fianza
persoal e solidaria, esta deberá ser presentada por dous contribuíntes da localidade de recoñecida solvencia. A
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solvencia acreditarase mediante certificación de non estar os avalistas incursos en vía de prema por débeda municipal
nos últimos tres anos, expedida pola Recadación municipal.
Estas fianzas persoais quedarán custodiadas no correspondente expediente administrativo.
ARTIGO 16. PROCEDEMENTO DE CONSTITUCIÓN
1.A unidade administrativa que xera a obriga de constituír garantía, ademais de notificar ao interesado, deberá de
remitir copia do requirimento ou do acordo, no seu caso, á Tesourería municipal incorporando o nome completo ou
razón social do terceiro, NIF ou CIF, o importe e o concepto polo que se ten que constituír garantía.
2. Ante a Tesourería municipal, deberá de comparecer o interesado incorporando, ben o documento de ingreso se se
efectuou en metálico, ben o documento de garantía.
3. Respecto ao documento de aval, seguro de caución ou valores, a Tesourería realizará nese mesmo momento da
comparecencia as seguintes comprobacións:
• Revisar o contido formal obrigatorio previsto na normativa de aplicación.
No caso de que a garantía adoleza dalgún dos requisitos mencionados, non poderá constituírse a garantía pola
Tesourería municipal, o cal non suporá a interrupción do prazo se a constitución estivese sometida a termo.
4. Efectuadas as anteriores comprobacións, a Tesourería porá a disposición da unidade administrativa correspondente
a garantía aos efectos de que por esta se valore a suficiencia da mesma no seo do expediente a que se atopa afecta,
entregando o documento contable correspondente, cuxa carta de pago se entregará ao interesado.
5.Cando a solicitude do interesado, o ingreso da fianza en metálico se desexe realizar por compensación de débedas,
estas deberán de ser líquidas, vencidas e esixibles, e a constitución non poderá producirse ata que fora ditada a
correspondente resolución de compensación favorable polo órgano competente, non producindo a solicitude de
compensación efectos suspensivos se a constitución estivese sometida a termo.
CAPÍTULO III. SUSTITUCIÓN, CANCELACIÓN E DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
ARTIGO 17. SUSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
1.A substitución da modalidade baixo a que se constituíu unha garantía requirira a petición por escrito do interesado
e, en todo caso, a resolución favorable da unidade administrativa a cuxo favor se constituíu, co informe previo da
Tesourería sobre a vixencia da garantía que se pretende substituír, así como da inexistencia de embargo nos termos
do artigo 65.3 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento da Lei de contratos
das Administracións Públicas.
No mesmo acordo aprobando a substitución poderá acordarse igualmente a devolución, no seu caso, da garantía
primitiva condicionada, en todo caso, á constitución de nova garantía.
ARTIGO 18. CANCELACIÓN E DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS
1. As fianzas provisionais constituídas con motivo dun expediente de contratación, ou de calquera outra natureza,
que non consten depositadas na Tesourería municipal, serán devoltas de oficio directamente ao interesado pola
Unidade Administrativa correspondente, de conformidade aos acordos adoptados ao efecto no propio expediente.
2.Conforme á normativa reguladora, a unidade administrativa a cuxa disposición se constituíu a garantía definitiva,
acordará previa fiscalización da intervención municipal, a cancelación desta mediante resolución facendo constar no
expediente: que a garantía figura ingresada/depositada e non foi devolta, se constan dilixencias de embargo ou
declaración de concurso de acredores do interesado e se existen débedas en executiva na Recadación municipal
segundo o informe que se emita ao efecto pola Tesourería.
3. O acordo ou resolución de cancelación trasladarase á Caixa para que esta o reflicta nos rexistros contables e
proceda á súa devolución, sempre que se comprobe que non consta traba ou embargo sobre a mesma, xa que neste
caso farase constar dita circunstancia na resolución procedéndose ao embargo da garantía. Neste caso, a tramitación
corresponderá a Tesourería a cal trasladará a resolución de orde de retención da garantía e denegación da devolución
ao órgano de contratación, ao interesado e á entidade embargante.
4. Unha vez acordada a cancelación da garantía, esta poderá ser devolta pola Tesourería ben procedendo ao pago do
importe se esta se constituíu en metálico, ben mediante a devolución do aval ou seguro de caución, en cuxo caso
haberá que presentar a seguinte documentación:
• Se a garantía estivese a nome de persoa física, poderá recollelo o interesado persoalmente aportando o seu
DNI ou ben outra persoa acreditando a representación cunha autorización do interesado con fotocopia do seu
DNI e o DNI do representante.
• Se a garantía estivese a nome de persoa xurídica, poderá recollelo o representante da empresa presentando
poder orixinal ou copia onde se acredite dita circunstancia e o seu DNI, ou outra persoa, en cuxo caso deberá
ter autorización do apoderado da empresa e axuntando os poderes da empresa, DNI do apoderado e da
persoa autorizada.
• Se se solicita a devolución por correo postal certificado, deberase realizar petición expresa polo interesado
acompañando a documentación a que fai referencia os apartados anteriores segundo o caso.
5. No caso de procedementos de contratación, a Tesourería absterase de devolver as garantías en metálico ou en
valores, aínda cando resultase procedente por inexistencia de responsabilidades derivadas do contrato, cando mediara
providencia de embargo ditada por órgano xudicial ou administrativo. A estes efectos, as dilixencias de embargo que
cheguen ao Concello por parte de órgano xudicial ou administrativo, unha vez rexistrados e datados de entrada,
pásanse á Tesourería para o seu rexistro na aplicación de contabilidade SICAL, no módulo correspondente.
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6. Cando se trate de depósitos e o perceptor ou perceptores da devolución sexan distintos de quen figure como titular
ou propietario do efectivo, ou como constituínte ou garantido, se ambos non coincidiran, ou dos que aparezan dalgún
xeito no resgardo de constitución como beneficiarios, deberá de acompañarse á orde de cancelación certificación
acreditativa que xustifique tal extremo, expedida pola unidade administrativa que da a orde de cancelación.
7. A devolución de garantías en efectivo, realizarase mediante transferencia bancaria á conta corrente do interesado de
conformidade cos datos recollidos na “Ficha de terceiro”. No caso de existencia de débedas en executiva,
procederase de oficio á compensación das débedas e créditos recíprocos.
8.No caso de falta de localización ou de non presentación do depositante para efectuar a retirada da garantía ante a
Tesourería e unha vez extinguidas as responsabilidades ás que quede afecta a garantía, poderase proceder á
devolución da mesma á entidade avalista ou aseguradora, sempre que consten debidamente acreditadas tales
circunstancias.
9.A devolución do documento de aval ou seguro de caución realizarase ao depositante, ou no seu caso, á entidade
avalista ou aseguradora, a solicitude daquel, ou cando intentada a devolución non fora posible.
10. Cancelada a garantía, os interesados terán o prazo dun ano para recoller os documentos cos que, no seu caso, foi
constituída, transcorrido o cal sen que se producirá a devolución pola Caixa procederá ao seo arquivo ou destrución
conforme ao presente regulamento. Se transcorrido o prazo dun ano, os interesados requiren os documentos e estes
foron arquivados ou destruídos, a Caixa requirirá un certificado no que conste a cancelación da garantía.
CAPÍTULO IV. INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS
ARTIGO 19. EXPEDIENTE DE INCAUTACIÓN DE GARANTÍAS
1. A incautación total ou parcial de garantías por parte da Caixa municipal, requirirá a resolución notificada da
unidade administrativa a cuxo favor se constituíu.
2.No expediente tramitado ao efecto, o departamento instrutor acreditará:
• Que se ditou resolución da que se derive a incautación total ou parcial da garantía.
• Que o acto polo que se declara o incumprimento por parte do obrigado é inmediatamente executivo e non
concorre ningunha das excepcións previstas no artigo 98.1 Lei 39/2015, do 1 de outubro.
• A contía da garantía que debe ser incautada.
• A notificación ao interesado, aos efectos de audiencia, da intención de formular solicitude de incautación.
Terá a condición de interesado tanto o avalista como o avalado, concedéndolles un prazo de dez días para
que poidan presentar alegacións, así como o resultado das mesmas, no seu caso.
3.Unha vez que se acredite polo órgano ordenante da execución que o acto é firme, pola Tesourería se tramitará
acordo de execución de garantías, previo informe e fiscalización pola Intervención municipal, cuxo contido indicará:
os antecedentes, a forma en que debe realizarse o ingreso e prazo para realízalo de conformidade co artigo 62.2 Lei
Xeral Tributaria.
Expedirase carta de pago, procedéndose á súa recadación pola vía de prema no caso de non realizarse o ingreso no
prazo establecido.
4.Unha vez posta a disposición do Concello o importe da garantía incautada, realizarase o seu rexistro contable
aplicando o seu importe ao concepto orzamentario ou non orzamentario que corresponda e rexistrándose
a
cancelación da garantía executada mediante PNP devolvéndose o documento depositado á entidade avalista/
aseguradora que realizou o ingreso.
5.No caso de que a garantía a incautar estivera constituída por valores, a Tesourería requirirá o pago da cantidade
solicitada ao organismo ou ente titular dos valores e ao garantido, no caso de ser persoas diferentes. No requirimento
de pago se indicará a forma en que debe realizarse o ingreso e o prazo para a súa realización. Rematado o prazo de
ingreso sen que este se realizara, procederase á enaxenación dos valores.
6.Na execución de garantías mediante aval ou seguro de caución, a Tesourería requirirá a entidade avalista o pago da
cantidade a executar segundo a resolución ou acordo de incautación. No requirimento de pago indicarase medio de
pago e prazos de ingreso.
6. A Tesourería coñecerá unicamente en vía de recurso de aquelas cuestións relativas ás actuacións propias no
procedemento de incautación ou denegación de devolución. As resolución que dite para a súa resolución non
declararán se a incautación é ou non procedente nin resolverá cuestións relativas ao acto administrativo de
declaración de incumprimento.
7. Se a garantía incautada se constituíu en metálico, ditarase resolución cuxo ingreso se contabilizará directamente,
cancelando o ingreso e o pago non orzamentario en formalización.
8. Se a garantía incautada se constituirá a favor de organismo autónomo, a caixa de depósitos o comunicará á
unidade de contabilidade correspondente a cal procederá a estender o documento contable para que esta transfira o
importe incautado á conta operativa que designe o organismo autónomo.
CAPÍTULO V. PRESCRIPCIÓN E ABANDONO DAS GARANTIAS
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ARTIGO 20. PRESCRIPCIÓN E ABANDONO DAS GARANTIAS EN EFECTIVO
1. As garantías constituídas en efectivo que non se consideren vixentes, e que se cualifiquen, polo transcurso do
prazo de 20 anos a que se refire o artigo 18 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, como valores abandonados, previa
instrución do expediente, ingresaranse como maiores recursos do orzamento.
En todo caso, a instrución do expediente non poderá iniciarse antes do cumprimento do prazo sinalado no artigo 18
da Lei 33/2003, do 3 de novembro, prazo sinalado para a prescrición extintiva das accións para a súa recuperación.
Con carácter xeral, os depósitos en metálico constituídos no Concello entenderase abandonados aos 20 anos sen terse
reclamado.
2. Prescrición das garantías en efectivo. Cancelada unha garantía constituída en efectivo e expedida a proposta de
mandamento de pago, comezará a computarse o prazo de prescrición establecido no artigo 25 da Lei 47/2003, de 26 de
novembro, xeral orzamentaria.
Transcorrido o prazo de prescrición sen terse efectivo o pago por causas non imputables á Administración, ditarase
resolución declarando a prescrición previa tramitación do expediente.
CAPÍTULO VI. PROCEDEMENTO DE DEPURACIÓN DE GARANTÍAS
ARTIGO 21.DEPURACIÓN DE GARANTÍAS E DEPÓSITOS
1.A Tesourería municipal, cando o considere oportuno, instruirá expediente de depuración de garantías e depósitos
reflectidos nos estados contables. Para elo seguirase o seguinte procedemento:
• Remitirase ás unidades tramitadoras do Concello ou ao Organismo Autónomo que corresponda, as garantías
e depósitos constituídas cunha antigüidade maior de 20 anos para que constaten ou non a vixencia das
mesmas.
• Constatada a non vixencia pola unidade tramitadora ou transcorridos tres meses sen que se recibise
informe , a Tesourería poderá propoñer ao órgano competente a baixa nos seus rexistros das ditas
garantías e depósitos así como proceder á súa baixa contable.
Non obstante o disposto anteriormente, se con posterioridade se constatara a vixencia dalgunha garantía ou
depósito, cuxa baixa se acordara, adoptaranse as medidas oportunas para a súa rehabilitación .
2.O disposto no apartado anterior será de aplicación ás garantías e depósitos cunha antigüidade superior a 20 anos,
computados dende a seu rexistro contable.
3.As actuacións de depuración realizaranse de oficio, previa fiscalización da Intervención e acordo da Alcaldía , ou
órgano en que delegue, sexa cal sexa o órgano a disposición do que se tivesen constituído as garantías.
4. Os acordos de prescrición, declaración de abandono de garantías e depuración serán publicados no Boletín oficial
da Provincia a efectos de posibles reclamacións.
DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
PRIMEIRA. As garantías constituídas con anterioridade á entrada en vigor deste regulamento rexeranse polas
normas vixentes no momento da súa constitución, sen prexuízo da aplicación desta regulamento para a súa
substitución, devolución, cancelación, execución, depuración así como as incidencias que poidan producirse.
SEGUNDA. En relación coas garantías xa canceladas cuxa documentación non se atopase devolta no momento de
entrar en vigor do presente regulamento, os interesados terán un prazo de tres meses a contar dende a entrada en
vigor, para recoller os documentos cos que foron constituídos, transcorrido o cal a Caixa procederá ao seu arquivo ou
destrución. Se transcorrido dito prazo o interesado require os documentos e estes xa foron arquivados ou destruídos,
a Caixa emitirá un certificado en que conste a cancelación da garantía.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
PRIMEIRA. Calquera modificación legal das normas que serviron de base para a elaboración da presente
regulamento determinará a inmediata adecuación desta a ditas modificacións. En todo caso, e para todo o non previsto
neste regulamento será de aplicación o previsto no Real Decreto 937/2020, de 27 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento da Caixa Xeral de Depósitos e calquera outra disposición de carácter estatal sobre a materia.
SEGUNDA. Incorpóranse ao presente regulamento no Anexo diversos modelos.
DISPOSICIÓN FINAL
A entrada en vigor do presente regulamento producirase trala súa aprobación e publicación do seu texto íntegro no
Boletín Oficial da Provincia e transcorrido o prazo que se refire o artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir da entrada en vigor do presente regulamento quedarán derrogadas todas as disposicións do Concello de
Narón, que se opoñan, contradigan ou resulten incompatibles co mesmos, e en particular a instrución, aprobada por
Decreto da alcaldía de 26.11.2021.
ANEXO
1.MODELO DE AVAL/CERTIFICADO SEGURO CAUCIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
MEMBRETE ENTIDADE FINANCEIRA
Modelo de Aval
La Entidad_________________________________________________ 1, con NIF nº______________domicilio
en___________________________________________2

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Nº________
,Código
postal________,y
en
su
nombre______________________________________________________________3
,con poderes suficientes para obligarse en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte
inferior de este documento,
AVALA
A ___________________________________________________________________4 con NIF nº_____________ , en
virtud de lo dispuesto en los artículos 107 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017), para responder de las
obligaciones derivadas del expediente__________________________________________5 relativo a la contratación
de___________________________________________6 , en concepto de garantía___________________7, por
importe de___________________________ Euros ( _____________€).
La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente
respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer
requerimiento del Ayuntamiento de Narón , con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
El presente aval tendrá carácter indefinido y estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Narón autorice su
cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación
complementaria.
El presente aval se ha inscrito en el Registro Especial de Avales con el número ____________.
En____________ a________de________ de___________.
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL……………
PROVINCIA

FECHA

NÚMERO \ CÓDIGO

Instrucciones:
1 Nombre o Razón Social de la Entidad Avalista.
2 Domicilio de la Entidad Avalista a efectos de notificaciones o requerimientos.
3 Nombre y apellidos del apoderado de la Entidad Avalista.
4 Nombre o Razón Social de la Empresa Avalada.
5 Número de expediente.
6 Objeto del contrato.
7 Garantía PROVISIONAL / DEFINITIVA.
Nota: Las empresas que se presenten bajo compromiso de UTE, ajustarán este modelo a lo reflejado en el art. 61. 1. b)
in fine del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de
12 de octubre): “En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse
por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el artículo
35 de la Ley y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal”.
La cuantía de los avales será la establecida en los artículos 106, -para las garantías provisionales- y artículo 107-para
las garantías definitivas- de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
MEMBRETE ENTIDADE FINANCEIRA
(Modelo de garantía mediante certificado de seguro de caución)
Certificado número______________________________________ 1 (en adelante, asegurador),
con domicilio en_________________________________ , y NIF__________ , debidamente representado por
Don________________________________________________________________________2
,con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte
inferior de este documento.
ASEGURA a______________________________________________3, NIF/CIF ______________ , en concepto de
tomador del seguro, ante el Ayuntamiento de Narón , en adelante asegurado, hasta el importe
4
de____________________________________________________________________Euros
(
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_________________€), en los términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP 2017), en la normativa de
desarrollo,
y
pliego
de
cláusulas
administrativas
particulares
por
la
que
se
rige
el
contrato________________________________________________________________________________________
________________________________________________________5
, expediente nº _____________6 en concepto de garantía_____________________7, para responder de las
obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el LCSP 2017.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni
éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Narón,
en los términos establecidos en la LCSP y normas de desarrollo.
El presente seguro de caución tendrá carácter indefinido y estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Narón,
autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas y legislación complementaria.
En______________a______de____________ de___________.
Firmado.BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL……………
PROVINCIA

FECHA

NÚMERO \ CÓDIGO

Instrucciones:
1. Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
2. Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
3. Nombre de la persona asegurada.
4. Importe en letra por el que se constituye el seguro.
5. Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc) el contrato en virtud del cual se presta la
caución.
6. Número del expediente de contratación.
7. Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc.
Nota: Las empresas que se presenten bajo compromiso de UTE, ajustarán este modelo a lo reflejado en el Art. 61. 1. b)
in fine del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de
12 de octubre): “En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán constituirse por
una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el artículo 35 de
la Ley y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal”. La cuantía de los avales será la
establecida en los artículos 106, -para las garantías provisionales- y artículo 107-para las garantías definitivas- de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. MODELO DE AVAL PROCEDEMENTOS URBANISMO
MODELO DE AVAL
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) CIF, con domicilio a efectos de
notificaciones y requerimientos en (……………..) y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados) con
poderes suficientes para obligarles en este acto, según según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte
inferior de este documento.
AVALA
A ( nombre y apellidos o razón social del avalado, en caso de licencia de obras, el titular de la
licencia)……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………NIF……………………………….., en virtud de lo dispuesto por ( norma/s y artículos que
imponen la constitución de la garantía) y según el ( acuerdo comisión gobierno/decreto
alcaldía)………………………………………………………………………. Para responder de las obligaciones
siguientes: (detallar el concepto garantizado, localización de las obras y número de expediente) ante el Ayuntamiento
de
Narón
por
en
importe
de
(en
letra)………………………………………………………………………………………………………………………

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
……………………………euros
(en
cifra)………………………………………………………………………………………………………………..
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesorería Municipal.
El presente aval tendrá validez en tanto que el Ayuntamiento de Narón o quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello no autorice su cancelación o devolución.
El presente aval se ha inscrito en el Registro Especial de Avales con el número ____________.
En____________ a________de________ de___________.
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL……………
PROVINCIA

FECHA

NÚMERO \ CÓDIGO

(Modelo de garantía mediante certificado de seguro de caución)
Certificado número______________________________________ 1 (en adelante, asegurador),
con domicilio en_________________________________ , y NIF__________ , debidamente representado por
Don________________________________________________________________________2
,con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte
inferior de este documento.
ASEGURA a______________________________________________3, NIF/CIF ______________ , en concepto de
tomador del seguro, ante el Ayuntamiento de Narón , en adelante asegurado, hasta el importe
4
de____________________________________________________________________Euros
(
5
_________________€) en virtud de lo dispuesto por
( norma/s y artículos que imponen la constitución de la
garantía)
y
según
el
(
acuerdo
comisión
gobierno/decreto
alcaldía)………………………………………………………………………. Para responder de las obligaciones
siguientes: (detallar el concepto garantizado, localización de las obras y número de expediente) ante el Ayuntamiento
de Narón.
El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en la normativa.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni
éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento de Narón,
en los términos establecidos en la normativa.
El presente seguro de caución tendrá carácter indefinido y estará en vigor hasta que el Ayuntamiento de Narón o quien
en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido
en la legislación.
En______________a______de____________ de___________.
Firmado.BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL……………
PROVINCIA

FECHA

NÚMERO \ CÓDIGO

INSTRUCCIONES
1. Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
2. Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.
3. Nombre de la persona asegurada.
4. Importe en letra por el que se constituye el seguro.
5. Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc) el concepto en virtud del cual se presta la
caución.
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3. MODELO DE AVAL EXPEDIENTE RECADACIÓN: APRAZAMENTO /FRACCIONAMENTO
DÉBEDAS
MODELO DE AVAL PARA FRACCIONAMENTOS E APRAZAMENTOS

La entidad bancaria _______________________, con NIF _____________ y domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos _______________________________________, y en su nombre y representación (nombres, apellidos
y
DNI
de
los
apoderados)
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ con poderes suficientes para obligarla en este acto,
según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento,
AVALA
a (nombre o razón social del avalado) __________________________, con NIF ________________, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 48 del Reglamento General de Recaudación, en concepto de garantía para responder del
cumplimiento del aplazamiento / fraccionamiento solicitado referente al expediente ___________, por los conceptos
de ____________________________, ejercicios ___________________, siendo el ente acreedor el Ayuntamiento de
Narón.
El aval se constituye ante el Ayuntamiento de Narón , y garantiza, de conformidad con lo establecido en el artículo
48.2 del citado Reglamento, el pago de las siguientes partidas:
a) El principal de las deudas indicadas: ______________________euros.
b) Los intereses de demora que se generen por el aplazamiento.
c) El 25 por 100 de la suma de ambas partidas anteriores.
El presente aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión
y con compromiso de pago al primer requerimiento que el Ayuntamiento de Narón realice, dentro del plazo que se
señale.
Este documento tiene carácter ejecutivo y queda sujeto a las disposiciones reguladas en el Reglamento General de
Recaudación y demás disposiciones complementarias, y ha de hacerse efectivo por el procedimiento administrativo de
apremio.
La duración de este aval es indefinida, quedando vigente hasta que el Ayuntamiento de Narón o quien en su nombre
sea habilitado legalmente para ello resuelva expresamente autorizar su cancelación o devolución.
El presente aval se ha inscrito en el Registro Especial de Avales con el número ______________.
Lugar y fecha: ______________________________
Razón social de la entidad avaladora: ___________________________

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DEL……………
PROVINCIA

FECHA

NÚMERO \ CÓDIGO

”

DEBATE
-Sr.Romero Franco: bueno, neste caso aínda que non temos obriga dun plan normativo, en aras da
transparencia e participación, pois nós seguimos mantendo ese plan, e de aquí veñen estas
propostas … tanto o punto 5,6,7 e 8 de propostas de aprobación inicial de modificacións para o
noso concello. Moitas grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
6 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
DE INTERVENCIÓN NA EXECUCIÓN DE OBRAS, ACTIVIDADES E SERVIZOS.
PLAN NORMATIVO 2022.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: Visto o informeproposta emitido polo departamento de Urbanismo deste Concello de data 14 de xuño de 2022,
que literalmente transcrito sinala:
“Asunto: Ditame de aprobación inicial da modificación da ORDENANZA REGULADORA DO
PROCEDEMENTO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA NA EXECUCIÓN DE OBRAS
E NO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E SERVIZOS NO TERMO MUNICIPAL DE
NARÓN.
Almudena Morado Momán, técnica de xestión do servizo de Obras e Urbanismo, en relación co
asunto de referencia, emite o seguinte
INFORME-PROPOSTA:
O Concello Pleno de Narón en data 28 de outubro de 2021 prestou aprobación ao Plan normativo
municipal para o seguinte exercicio (2022), de acordo coas determinacións establecidas nas
directrices sobre a planificación, revisión e procedemento de elaboración das ordenanzas e
regulamentos municipais neste consistorio, aprobadas por aquel órgano o 29 de xuño de 2017.
Na súa parte dispositiva, e dentro dese Plan normativo, o acordo sinalado incluía a seguinte
iniciativa:
B.- Departamento de URBANISMO
INICIATIVA:

MODIFICACIÓN

DA

ACTUAL

ORDENANZA

REGULADORA

DO

PROCEDEMENTO DE INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA NA EXECUCIÓN DE OBRAS
E NO EXERCICIO DE ACTIVIDADES E SERVIZOS NO TERMO MUNICIPAL DE NARÓN
Coa modificación desta norma, publicada no BOP da Coruña núm. 2 do 03.01.2019, preténdese
establecer unha regulación máis polo miúdo de determinados procedementos cuxa casuísta vaise
diversificando co paso do tempo, en aras de fortalecer a seguridade xurídica, así como corrixir ou
puntualizar determinadas redaccións do texto normativo que poden xeran dúbidas interpretativas.
Todos estes cambios están orientados a mellorar e facer máis efectivo a servizo á cidadanía de
Narón.
Proseguindo coa tramitación aprobada polo Concello, e con carácter previo á efectiva elaboración
dun borrador da citada disposición, polo servicio municipal responsable, aperturouse –tanto na
web municipal de transparencia, como na plataforma creada ad hoc para esta finalidade,
naron.participa- o trámite de consulta previa desde o día un de decembro de 2021 ata o día quince
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dese mes e ano, de acordo coa previsión recollida na directriz nº5 das aprobadas polo Pleno. Nese
anuncio especificábanse o seu obxectivo e finalidade, presentándose dúas consideracións pola
cidadanía destinataria.
Concluído o trámite anterior, polo departamento correspondente elaborouse un primeiro borrador
da disposición que se trata e procedeuse á súa inserción nas sedes municipais aludidas, xuntamente
co denominado trámite de audiencia e información públicas, por prazo de quince días naturais
(dende o día 27 de maio ata o 13 de xuño de 2022).
Rematado este derradeiro prazo sen que produxera alegación ningunha.
Á vista do anterior procede elevar ao Concello Pleno proposta de aprobación inicial desa
normativa, a cuxo fin, quen subscribe propón que a alcaldía eleve á Xunta de Portavoces o ditame
favorable dos seguintes acordos:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE INTERVENCIÓN
NA EXECUCIÓN DE OBRAS, ACTIVIDADES E SERVIZOS, que forma parte inescindible deste
acordo.
SEGUNDO: Someter a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no
Boletín Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios ou edictos, electrónico do Concello de
Narón, polo prazo de trinta días, para que poidan presentarse reclamacións ou suxestións que
serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado
prazo, considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno.
E visto o ditame favorable por unanimidade da Xunta de Portavoces do 27 de xuño de 2022, a súa
presidenta propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE
INTERVENCIÓN NA EXECUCIÓN DE OBRAS, ACTIVIDADES E SERVIZOS, que forma
parte inescindible deste acordo.
SEGUNDO: Someter a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no
Boletín Oficial da Provincia e taboleiro de anuncios ou edictos, electrónico do Concello de Narón,
polo prazo de trinta días, para que poidan presentarse reclamacións ou suxestións que serán
resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo,
considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo Pleno.
TEXTO DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE INTERVENCIÓN NA EXECUCIÓN DE OBRAS,
ACTIVIDADES E SERVIZOS, SOMETIDO A APROBACIÓN INCIAL
ÍNDICE
CAPÍTULO 1. DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1. Obxecto da ordenanza.
Artigo 2. Ámbito de aplicación.
Artigo 3. Réximes de intervención.
Artigo 4. Actos de natureza urbanística suxeitos a licenza previa municipal.
Artigo 5. Actos de natureza urbanística suxeitos a comunicación previa.
Artigo 6. Actividades suxeitas a comunicación previa.
Artigo 7. Actividades suxeitas a declaración responsable.
Artigo 8. Actividades suxeitas a licenza previa municipal.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Artigo 9. Actos de natureza urbanística non suxeitos a licenza ou comunicación previa por estar amparados noutro
título habilitante.
Artigo 10. Actividades exentas de declaración responsable, licenza municipal e autorización autonómica.
Artigo 11. Principios xerais no exercicio da actividade de intervención.
Artigo 12. Emenda e mellora das solicitudes e escritos dos interesados.
Artigo 13. Intervención sobre bens integrantes do patrimonio cultural.
CAPÍTULO 2. INFORMACIÓN URBANÍSTICA
Artigo 14. Dereito de acceso á información pública.
Artigo 15. Formas de acceso á información municipal.
Artigo 16. Información ordinaria.
Artigo 17. Información escrita.
Artigo 18. Sinalización de aliñacións e rasantes.
Artigo 19. Información e actuacións previas.
CAPÍTULO 3. RÉXIME XURÍDICO DAS LICENZAS URBANÍSTICAS
SECCIÓN 1.ª PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS
Artigo 20. Solicitude de iniciación.
Artigo 21. Proxecto técnico para a solicitude de licenza urbanística.
Artigo 22. Documentación para supostos especiais de solicitude de licenza.
Artigo 23. Prelación de licenzas e outros títulos administrativos.
Artigo 24. Instrución do expediente.
Artigo 24.bis. Subrogación.
Artigo 25. Finalización do procedemento.
Artigo 26. Licenzas por fases ou parciais.
Artigo 27. Eficacia.
Artigo 28. Inicio da actuación autorizada por licenza.
Artigo 29. Eficacia temporal das licenzas.
Artigo 30. Caducidade das licenzas.
Artigo 31. Transmisión das licenzas.
Artigo 32. Publicidade das actuacións urbanísticas.
SECCIÓN 2.ª. AS LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
Artigo 33. Obxecto e natureza.
Artigo 34. Procedemento de outorgamento de licenza de primeira ocupación. Documentación necesaria.
Artigo 35. Servizos.
Artigo 36. Licenzas de primeira ocupación parciais.
CAPÍTULO 4. RÉXIME XURÍDICO DA COMUNICACIÓN PREVIA
SECCIÓN 1.ª DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 37. Obxecto e natureza da comunicación previa.
Artigo 38. Presentación e contido da comunicación previa.
Artigo 39. Efectos da comunicación previa.
SECCIÓN 2.ª RÉXIME DA COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTOS DE NATUREZA URBANÍSTICA
Artigo 40. Comunicación previa para actos de natureza urbanística
SECCIÓN 3.ª. RÉXIME DA COMUNICACIÓN PREVIA PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES E/OU
PRESTACIÓN DE SERVIZOS
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Artigo 41. Comunicación previa para o exercicio de actividades e/ou prestación de servizos.
Artigo 42. Modificacións das actividades.
CAPÍTULO 5. RÉXIME XURÍDICO DA DECLARACIÓN RESPONSABLE
Artigo 43. Obxecto e natureza da declaración responsable
Artigo 44. Presentación da declaración responsable.
Artigo 45. Efectos da declaración responsable.
Artigo 46. Modificacións das actividades sometidas a declaración responsable.
Artigo 47. Réxime da declaración responsable aplicable á instalación e posta en funcionamento das estacións e
infraestruturas radioléctricas.
CAPÍTULO 6. RÉXIME XURÍDICO DA LICENZA DE ACTIVIDADE PREVIA
Artigo 48. Actividades sometidas a licenza previa.
Artigo 49. Procedemento de outorgamento de licenza para a apertura de establecementos abertos ao público cunha
capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na
normativa técnica en vigor.
Artigo 50. Procedemento de outorgamento de licenza para a instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública
anexas ao establecemento aberto ao público.
Artigo 51. Procedemento de outorgamento de licenza para a celebración de espectáculos públicos e actividades
recreativas de carácter extraordinario, que requiran de plan de autoprotección ou dun plan ou estudo específico
segundo a normativa sectorial de aplicación.
Artigo 52. Procedemento de outorgamento de licenza para a montaxe de instalacións para a celebración de
espectáculos públicos e actividades recreativas e a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas que
teñan que dispor de plan de autoprotección ou dun plan ou estudo específico segundo a normativa sectorial de
aplicación.
Artigo 53. Contido das licenzas municipais de actividade.
Artigo 54. Vixencia das licenzas.
Artigo 55. Extinción das licenzas.
Artigo 56. Revogación e caducidade.
Artigo 57. Modificacións das actividades sometidas a licenza ou autorización previa.
CAPÍTULO 7. OUTRAS DISPOSICIÓNS
Artigo 58. Actuacións promovidas por administracións públicas.
Artigo 59. Simultaneidade de réximes de intervención. Licenza urbanística e comunicación previa de actividade.
Artigo 60. Simultaneidade de réximes de intervención. Comunicación previa urbanística e comunicación previa de
actividade.
Artigo 61. Simultaneidade de réximes de intervención. Licenza urbanística ou comunicación previa urbanística e
declaración responsable de actividade.
Artigo 62. Simultaneidade de réximes de intervención. Licenza urbanística e licenza en materia de espectáculos
públicos e actividades recreativas.
Artigo 63. Modificación da actuación durante a tramitación do procedemento.
Artigo 64. Control municipal sobre as actuacións comunicadas ou autorizadas mediante licenza.
Artigo 65. Actuacións de control municipal.
Artigo 66. Causas de ineficacia das comunicacións previas e declaracións responsables.
Artigo 67. Procedemento de declaración de ineficacia.
Artigo 68. Efectos da declaración de ineficacia.
Artigo 69. Procedemento de verificación.
Artigo 70. Procedemento de control posterior.
Artigo 71. Notificacións ao Rexistro da Propiedade.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Disposición adicional primeira. Natureza xurídica dos anexos.
Disposición adicional segunda. Criterios interpretativos
Disposición adicional terceira. Forma de presentación da documentación.
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Disposición adicional cuarta. Definicións.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Procedementos iniciados antes da entrada en vigor.
DISPOSICIÓN DERROGATORIA.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA. Aprobación do Plan de inspección municipal.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.
ANEXOS
Anexo I. Modelos normalizados de instancias
Anexo II. Relación de obras menores suxeitas ao réxime de comunicación previa.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
A transposición ao ordenamento xurídico español da Directiva 2006/123/CE e a consecuente adaptación da lexislación
ao principio de libre acceso ás actividades e servizos, obriga, no ámbito da Administración Local, a realizar un estudo
dos medios e procedementos administrativos de intervención no exercicio de actos de natureza urbanística e de
prestación de servizos e posta en funcionamento de actividades por parte dos cidadáns, co fin de simplificar e axilizar
trámites administrativos.
A entrada en vigor da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sustentable, introduciu modificacións na lexislación de
réxime local coa finalidade de restrinxir a esixencia xeral de obtención de licenza previa para implantar actividades
económicas. Neste sentido, os artigos 84, 84 bis e 84 ter da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, sinalan
os medios que ostentan as entidades locais para intervir a actividade dos cidadáns, establecendo, con carácter xeral, a
inesixibilidade de medios de control preventivos para o exercicio de actividades salvo que resultase necesario para a
protección da saúde ou seguridade públicas, o medio ambiente ou o patrimonio histórico-artístico, ou cando requirisen
dun uso privativo e ocupación do dominio público; pero, en todo caso, condicionando a esixibilidade de control previo
a un xuízo de necesidade e proporcionalidade co obxectivo perseguido.
En materia urbanística, e no marco das competencias exclusivas da Comunidade Autónoma de Galicia establecidas no
artigo 148.1.3.ª da Constitución e artigo 27.3 do seu Estatuto de autonomía, promulgouse a Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia, que prevé como títulos habilitantes de natureza urbanística a licenza urbanística e a
comunicación previa, tendo ambos a finalidade de someter ao control municipal os actos de edificación e uso do solo e
subsolo.
De conformidade co sinalado, con carácter xeral, no artigo 69.2 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas e, en materia urbanística, nos artigos 142 da Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia e 348 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei 2/2016,
a licenza urbanística é o título administrativo regulado mediante o cal a administración exercita un acto de control
preventivo, polo que comproba que os actos de uso e/ou edificación proxectados se axustan ao ordenamento
urbanístico vixente e que reúnen as condicións exixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.
Por outra banda, a comunicación previa é o documento mediante o cal os interesados poñen en coñecemento da
administración pública competente os datos relevantes para o inicio dunha actividade, ou o exercicio dun dereito,
estimando que reúne os requisitos exixibles para realizar un acto que non está suxeito a licenza municipal.
Á súa vez, a entrada en vigor da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica
de Galicia, e posteriormente o Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de
regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, establecían como réxime xeral o de
comunicación previa para a instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial,
profesional, industrial ou comercial.
A Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, introduce o réxime
de declaración responsable para as actividades recreativas e espectáculos públicos. En virtude do establecido na
disposición final segunda de devandita lei, a presente ordenanza pretende regular de forma integral os diferentes
medios de intervención do Concello de Narón na actividade de natureza urbanística dos cidadáns e na prestación de
servizos e exercicio de actividades no termo municipal.
Os obxectivos da ordenanza están encamiñados a remover os obstáculos burocráticos que dificulten a posta en
funcionamento de actividades económicas, simplificando os trámites mediante a eliminación de procedementos
innecesarios, ou a substitución por alternativas que resulten menos gravosas para os interesados. Así mesmo, presupón
a veracidade e coñecemento da documentación achegada por parte dos cidadáns. Así mesmo, coa ordenanza, o
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Concello de Narón persegue dotar dunha regulación integral e específica aos medios e procedementos de intervención
e de control previo e posterior, de forma que se garanta a seguridade xurídica na prestación e exercicio de actividades
no termo municipal.
En virtude da autonomía local constitucionalmente recoñecida, que garante aos municipios personalidade xurídica
propia e plena autonomía no ámbito dos seus intereses, e que lexitima o control das actividades e actos de natureza
urbanística que se desenvolvan no seu termo municipal, elabórase a presente ordenanza, para a súa entrada en vigor
despois de seguir a tramitación establecida para o efecto polo artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local.
II
A ordenanza estrutúrase en diversos capítulos, o primeiro dos cales recolle as disposicións xerais e normas comúns aos
diferentes réximes de intervención municipal, establecendo unha ordenación detallada dos actos e actividades suxeitos
a cada un.
O capítulo 2 está dedicado a regular o acceso á información pública dos cidadáns e interesados lexítimos aos
expedientes de natureza urbanística ou de prestación de servizos e actividades, respectando, en todo caso, os principios
e a lexislación en materia de transparencia e bo goberno. Concrétanse os medios e mecanismos en que se plasma a
información nesta materia e os instrumentos destinados a proporcionar a información necesaria para os interesados.
O capítulo 3 regula o réxime xurídico das licenzas urbanísticas. Establécese o procedemento de tramitación, eficacia,
caducidade, transmisión de licenzas, así como as licenzas de primeira ocupación.
O capítulo 4 regula as actuacións sometidas ao réxime de comunicación previa. Enuméranse distinguindo aquelas que
se refiren á execución de obras ou ao exercicio de actividades. Regúlase o procedemento e a documentación necesaria
e establécese o sistema de protección urbanística e/ou ambiental das actuacións suxeitas a comunicación previa.
O capítulo 5 regula o réxime das actividades sometidas a declaración responsable, referidas á apertura dos
establecementos abertos ao público en que se desenvolvan espectáculos públicos ou actividades recreativas, así como
a organización de espectáculos públicos e actividades recreativas. A ordenanza regula o procedemento e a
documentación necesaria para a presentación da declaración responsable, os efectos da súa presentación e a
modificación da actividade sometida a declaración responsable. Tamén se recollen os supostos sometidos a
declaración responsable consonte a normativa estatal de telecomunicacións.
O capítulo 6 regula o réxime xurídico das autorizacións ou licenzas previas municipais de actividades, enumerando as
actividades sometidas a esta esixencia, en atención á concorrencia de razóns de interese xeral derivadas da necesaria
protección da seguridade e saúde pública, dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, do mantemento da orde
pública, así como da adecuada conservación do medio ambiente e o patrimonio histórico artístico.
Por último, o capítulo 7 regula as actuacións promovidas por outras administracións públicas, os supostos en que se
produce simultaneidade dos diferentes réximes de intervención previstos na ordenanza, así como as modificacións na
actuación ou actividade proxectada ou declarada, as causas de ineficacia das comunicacións e declaracións presentadas
e o control posterior polo Concello de Narón.
III
A ordenanza complétase con dous anexos. O anexo I recolle os modelos xenéricos de solicitude de licenza urbanística,
comunicación previa de obras, comunicación previa de actividades sometidas a avaliación ambiental, comunicación
previa de actividades non sometidas a avaliación ambiental, comunicación previa de transmisión de titularidade,
declaración responsable de actividades recreativas e espectáculos públicos, licenza de actividades recreativas e
espectáculos públicos, licenza de primeira ocupación, licenza de parcelación urbanística/segregación de terreos, e
declaración responsable para a instalación e posta en funcionamento das estacións e infraestruturas radioeléctricas,
incluíndo a documentación que debe acompañarse.
Para efectos interpretativos inclúese o anexo II, que detalla exemplos de obras que, en atención ao ordenamento
urbanístico aplicable, han de ser cualificadas de menores e sometidas ao réxime de comunicación previa.
CAPÍTULO 1
DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1. Obxecto da ordenanza.
A presente ordenanza ten por obxecto regular os medios e procedementos de intervención nos actos de natureza
urbanística e de prestación de servizos e actividades de iniciativa privada, de conformidade co establecido na
normativa estatal, autonómica e local aplicable.
O réxime establecido pola ordenanza subordínase ao que dispoñan a normativa estatal e autonómica nas materias
reguladas por aquelas e segundo as competencias en cada caso.
Artigo 2. Ámbito de aplicación.
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A presente ordenanza é aplicable a calquera actuación de natureza urbanística, entendida esta como calquera
actividade de construción, edificación e uso do solo e do subsolo que se realice no termo municipal de Narón; así
como a calquera prestación de servizos e actividades que se desenvolvan no termo municipal de Narón.
Artigo 3. Réximes de intervención.
A intervención administrativa do Concello de Narón nas actuacións urbanísticas dos cidadáns farase a través das
licenzas e as comunicacións previas, de acordo co disposto na lexislación urbanística e na presente ordenanza.
Non se poderá realizar ningunha actividade de natureza urbanística sen presentar a procedente comunicación previa,
ou sen obter, se é o caso, a correspondente licenza municipal. Calquera actuación realizada sen título habilitante
facultará ao Concello de Narón para exercitar as súas facultades en materia de reposición da legalidade infrinxida, de
conformidade coa lexislación aplicable.
A intervención administrativa do Concello de Narón nas actuacións dos cidadáns destinadas á instalación e/ou apertura
de establecementos e ao exercicio de actividades económicas e prestación de servizos realizarase, con carácter xeral, a
través da comunicación previa, coa única excepción dos supostos legalmente taxados nos que sexa necesaria a
obtención de licenza ou declaración responsable, nos termos establecidos na presente ordenanza e na normativa
aplicable.
Artigo 4. Actos de natureza urbanística suxeitos a licenza previa municipal.
Estarán suxeitos a licenza municipal, sen prexuízo das autorizacións que fosen procedentes de acordo coa lexislación
sectorial aplicable, os seguintes actos de natureza urbanística:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)

As obras de construción, edificación e implantación de instalacións de nova planta, no solo, voo ou subsolo,
excepto aquelas de escasa entidade construtiva e sinxeleza técnica que non teñan, de forma eventual ou
permanente, carácter residencial nin público e se desenvolvan nunha soa planta.
As intervencións que afecten ao conxunto do sistema estrutural da construción, o edificio ou a instalación, ou
que supoñan unha variación esencial no deseño ou composición xeral exterior ou a volumetría da edificación.
Modificacións de proxecto de obras con licenza en execución, cando estas sexan substanciais, entendendo por
tal aquelas que supoñan alteración da súa posición, altura, volume, edificabilidade, ou que afecten ao conxunto
do deseño exterior, da cimentación e estrutura, ou á seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade do
edificio ou instalación.
As obras de implantación de calquera instalación de uso residencial, xa sexa de forma provisional ou
permanente.
As obras que supoñan calquera intervención en inmobles declarados bens de interese cultural, ou catalogados
polas súas singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
As obras de demolición, salvo as derivadas de resolucións executivas de procedementos de disciplina
urbanística.
Os muros de contención de terras cando a súa altura dende a rasante natural sexa igual ou superior a 1,50
metros.
Piscinas efectuadas en obra cunha profundidade libre do vaso dende a rasante natural do terreo igual ou
superior a 1,50 metros.
Os grandes movementos de terras e as explanacións que alteren o nivel natural do terreo, entendendo por tales
aqueles cunha altura superior a 1,50 metros e/ou un volume total superior a 5000 m³.
As parcelacións, segregacións ou outros actos de división de terreos en calquera clase de solo, salvo que sexan
consecuencia da aprobación dun instrumento de xestión urbanística; da execución de infraestruturas ou
dotacións públicas; ou da distinta clasificación ou cualificación urbanística outorgada polo plan á parcela matriz
ou de orixe para as que proceda a declaración de innecesaridade, sempre que se garantan as condicións de
acceso público das parcelas resultantes.
A primeira ocupación dos edificios.
Os cambios do uso principal ou característico de edificios por outros usos permitidos no plan.
A corta de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformación
urbanística e, en todo caso, cando esta corta se derivase da lexislación de protección do dominio público,
excepto as autorizadas en solo rústico polos órganos competentes en materia forestal.
Os usos e obras provisionais legalmente autorizables.
Calquera acto de construción e uso do solo e subsolo que realicen os particulares e as Administracións públicas
en bens de dominio público, que non sexan da súa titularidade no segundo suposto, sen prexuízo das
autorizacións ou concesións que outorgue o ente titular do devandito dominio, coa excepción das instalacións
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de produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica para cuxa autorización sexa competente a
administración autonómica, as cales estarán ao réxime establecido na normativa sectorial aplicable.
p) As obras ordinarias de urbanización non incluídas en proxectos de urbanización e os demais actos que sinalen os
instrumentos de plan urbanístico, aínda cando se trate de execución simultánea da urbanización coa edificación.
q) A realización de todo tipo de obras ou actuacións que se teñan que realizar en dominio público municipal ou
requiran a conexión con servizos urbanísticos municipais, con excepción das vinculadas coa apertura de gabias
para a disposición, reposición e mantemento dos servizos, subministracións e infraestruturas municipais que
seguirán o procedemento establecido pola ordenanza municipal correspondente.
r) En xeral todas aquelas obras ou actuacións asimilables ás anteriores aínda que non se citasen nos apartados que
anteceden; nas que se aprecien razóns imperiosas de interese xeral pola natureza destas ou pola súa incidencia
na protección do medio ambiente e do ámbito urbano; as que se suxeiten a licenza pola lexislación urbanística e
as que necesiten de proxecto de edificación de acordo co establecido pola Lei de ordenación da edificación.
s) A colocación de carteis e paneis de propaganda, segundo o establecido na Ordenanza reguladora da publicidade
exterior no termo municipal de Narón.
t) As construcións e instalacións cunha superficie superior a 30 m².
Artigo 5. Actos de natureza urbanística suxeitos a comunicación previa.
Estarán sometidos ao réxime de comunicación previa os seguintes actos de natureza urbanística:
a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

As obras de conservación e restauración de edificacións e instalacións sempre que non afecten a edificios
catalogados, nin ao conxunto do sistema estrutural, nin supoñan unha variación esencial no seu deseño exterior,
nin incremento de volume ou edificabilidade.
As actuacións na envolvente do edificio e espazos libres vinculados, que non se refiran á modificación xeral da
fachada, nin supoñan aumento de volume, nin afecten ao conxunto do sistema estrutural, permitíndose
actuacións concretas ou puntais de elementos estruturais.
As construcións e instalacións auxiliares, tales como adegas e alpendres cunha superficie non superior a 30 m²,
piscinas non contempladas no artigo 4 h), pistas deportivas ou pérgolas.
Non se permitirán nestas edificacións, en ningún caso, elementos propios de uso residencial, por exemplo:
aseos, porches, etc.
As actuacións ligadas ao acondicionamento dos locais ou calquera outro establecemento de aproveitamento
independente para desempeñar unha actividade cando non requiran da redacción dun proxecto de obra de
conformidade coa lexislación de ordenación da edificación.
A execución de obras ou instalacións menores. En ningún caso se entenderán como obras menores, os muros de
contención de máis de metro e medio de altura, as intervencións en edificios declarados bens de interese
cultural ou que estean catalogados e os grandes movementos de terra.
A utilización do solo para o desenvolvemento de actividades mercantís, industriais, profesionais, de servizos ou
outras análogas.
O uso do voo sobre as edificacións e instalacións de calquera clase.
A modificación do uso de parte dos edificios e instalacións, en xeral, cando non teñan por obxecto cambiar o uso
característico ou principal do edificio nin implantar un uso residencial.
A extracción de granulados para a construción e a explotación de canteiras, aínda que se produza en terreos de
dominio público e estean suxeitos a concesión ou autorización administrativa.
As actividades extractivas de minerais, líquidos, e de calquera outra materia, así como os de verteduras no
subsolo.
As actuacións consistentes en sondaxes e/ou estudos xeotécnicos.
As actuacións de urbanización interior de parcelas.
A instalación de invernadoiros.
A colocación de carteis e paneis de propaganda visibles desde a vía pública, segundo o establecido na Ordenanza
reguladora da publicidade exterior no termo municipal de Narón.
A execución, e conservación de peches e valados de predios.
Os actos e obras que deban realizarse obrigatoriamente en cumprimento dunha orde de execución, sempre que
sexan de escasa entidade construtiva e de sinxeleza técnica.
Con carácter xeral, calquera acto de ocupación, construción, edificación e uso do solo e do subsolo non descrito
na presente ordenanza que non estea expresamente suxeito a licenza.

Para os efectos do disposto na presente ordenanza, por razóns de seguridade xurídica, no anexo II establécese, a título
meramente indicativo, unha relación de exemplos de obras menores suxeitas ao réxime de comunicación previa.
Artigo 6. Actividades suxeitas a comunicación previa.
1.

Están sometidas ao réxime de comunicación previa, con carácter xeral, o inicio dunha actividade ou a apertura
dun establecemento e, se é o caso, o inicio dunha obra ou instalación que se destine especificamente a unha
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2.

3.
4.

5.

actividade, de acordo co establecido na normativa aplicable e na presente ordenanza.
Para estes efectos, a instalación, implantación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial,
profesional, industrial ou comercial, así como a apertura dos establecementos destinados a este tipo de
actividades, require a presentación por parte da persoa titular da actividade dunha comunicación previa co
contido previsto nesta ordenanza ante o Concello de Narón.
Cando a actividade se exerza nun só establecemento, bastará unha única comunicación previa por actividade e
persoa titular desta. Noutro caso, deberá presentarse unha comunicación por establecemento.
Dentro das actividades a incluír neste título comprenderanse as actividades desenvolvidas, entre outras, por
entidades sen ánimo de lucro e entidades públicas, así como a posta en funcionamento de equipamentos
públicos.
Cando na presente ordenanza se empregue a expresión actividades debe entenderse que se refire, en sentido
amplo, a todas as actividades económicas, empresariais, profesionais, industriais ou comerciais.

Artigo 7. Actividades suxeitas a declaración responsable.
Están sometidas ao réxime de declaración responsable, con carácter xeral, a apertura dos establecementos abertos ao
público en que se desenvolvan espectáculos públicos ou actividades recreativas e a organización de espectáculos
públicos e actividades recreativas. No entanto, por razóns de interese xeral vinculadas á orde, seguridade e saúde
pública e protección do medio ambiente, esixirase a obtención de licenza municipal ou autorización autonómica nos
supostos establecidos no seguinte artigo.
Artigo 8. Actividades suxeitas a licenza previa municipal.
Será necesaria a obtención previa de licenza para as seguintes actividades:
a)

A apertura de establecementos abertos ao público cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten
unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na normativa técnica en vigor.
b) A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública anexas ao establecemento aberto ao público.
c) A celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter extraordinario, sempre que
requiran de plan de autoprotección ou dun plan ou estudo específico segundo a normativa sectorial de
aplicación.
d) A montaxe de instalacións para a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas e a celebración
de espectáculos públicos e actividades recreativas que teñan que dispor de plan de autoprotección ou dun plan
ou estudo específico segundo a normativa sectorial de aplicación.
e) A apertura de establecementos abertos ao público e a celebración de espectáculos públicos ou actividades
recreativas cuxa normativa específica esixa a concesión de licenza ou autorización.
Artigo 9. Actos de natureza urbanística non suxeitos a licenza ou comunicación previa.
1.

Non están sometidos a licenza urbanística, nin a comunicación previa, por estar amparados noutro título
habilitante as seguintes actuacións urbanísticas:
a) As obras e actuacións reflectidas en proxectos de urbanización, en proxectos de obra pública, ou calquera outros
de contido equivalente, que sexan aprobadas ou autorizadas polo acordo municipal correspondente.
b) As parcelacións, segregacións ou outros actos de división de terreos que sexan consecuencia da aprobación dun
instrumento de xestión urbanística, da execución de infraestruturas ou dotacións públicas previstas no
correspondente proxecto, ou da distinta clasificación ou cualificación urbanística outorgada polo plan á parcela
matriz ou de orixe para as que o concello declare a súa innecesaridade.
c) As actuacións que a lexislación sectorial aplicable exclúa de forma expresa dos actos municipais de intervención
previa e de comunicación previa.
d) As obras de urxencia que teñan que executarse nos termos regulamentarios, nos supostos de declaración previa
de ruína ou ordes de execución con perigo inminente para as persoas.
e) As agrupacións de inmobles.
2. Co obxecto de solicitar a innecesaridade de título administrativo deberá presentar a documentación contida no
artigo 22, apartado F.1), subapartados c), e), f) e g), en relación co artigo 25.6 da presente ordenanza.
Artigo 10. Actividades exentas de declaración responsable, licenza municipal ou autorización autonómica.
Quedan exentos de declaración responsable, licenza e autorización autonómica, sen prexuízo do cumprimento dos
requisitos que sexan de aplicación:
a)

A apertura de establecementos abertos ao público que sexan de titularidade do propio concello.
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b) Os espectáculos públicos e actividades recreativas organizados polo Concello de Narón con motivo de festas e
verbenas populares, con independencia da titularidade do establecemento ou espazo aberto ao público onde se
leven a cabo.
Artigo 11. Principios xerais no exercicio da actividade de intervención.
O Concello de Narón debe servir con obxectividade os intereses públicos que lle están encomendados e actuar de
acordo cos principios de eficacia, descentralización, desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á lei e
ao dereito; axustando a súa actividade de intervención, en todo caso, aos principios de igualdade de trato, necesidade e
proporcionalidade co obxectivo que se persegue.
Artigo 12. Emenda e mellora das solicitudes e escritos dos interesados.
1.

2.

3.

Se a solicitude de informe ou iniciación de calquera procedemento, ou calquera outro escrito presentado polos
interesados, non reúne os requisitos que sinala a presente ordenanza, requirirase ao interesado para que nun
prazo de dez días emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o
fixese, teráselle por desistido da súa petición, previa resolución respecto diso, ou declaración da súa ineficacia,
no seu caso.
No entanto, o erro en que poida incorrer o interesado á hora de definir a obra ou actividade que pretende levar
a cabo nalgún dos réximes de licenza ou comunicación previa previstos na presente ordenanza non será
obstáculo para a súa tramitación, sempre que do seu contido se deduza o seu verdadeiro carácter. En tal caso, o
Concello ditará resolución dándolle ao escrito en cuestión o carácter que lle corresponda, requirindo ao
interesado que emende a solicitude e acompañe a documentación preceptiva, nos termos indicados no
apartado anterior.
Se algún dos suxeitos que legalmente están obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coa
Administración presenta a súa solicitude presencialmente, será requirido para que a emende a través da súa
presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela na
que sexa realizada a emenda.

Artigo 13. Intervención sobre bens integrantes do patrimonio cultural.
1.

2.

Calquera intervención que se pretenda realizar sobre bens de interese cultural ou bens catalogados, así como, se
é o caso, no seu contorno de protección ou na súa zona de amortecemento, terán que ser autorizadas
previamente pola consellería competente en materia de patrimonio cultural, de acordo coa normativa sectorial
aplicable.
Os informes e/ou autorizacións en materia de patrimonio cultural deberán ser achegados polo interesado tanto
nos casos de solicitudes de licenzas de obras como na presentación de comunicacións previas.
CAPÍTULO 2
INFORMACIÓN URBANÍSTICA

Artigo 14. Dereito de acceso á información pública.
1.

2.

3.

4.

5.

Calquera persoa ten dereito a acceder á información pública dos contidos ou documentos, calquera que sexa o
seu formato ou soporte, que obren nas dependencias do Concello de Narón, e estean finalizados mediante
resolución firme, sen prexuízo do aboamento dos tributos que correspondan.
Para acceder aos procedementos administrativos regulados na presente ordenanza que estean en tramitación e
ter dereito a coñecer, en calquera momento, o estado de tramitación e a obter información sobre estes; deberá
ter a condición de persoa interesada, de acordo co establecido na lexislación de procedemento administrativo
común.
Todos os cidadáns teñen dereito a acceder á información de que dispoña o Concello de Narón sobre a
ordenación e condicións urbanísticas dun inmoble situado no termo municipal, así como obter copia ou
certificación das disposicións ou actos administrativos municipais adoptados.
Non obstante o disposto anteriormente, o dereito de acceso á información poderá ser ponderado polo Concello
de Narón, cando iso supoña un prexuízo para as funcións administrativas de vixilancia, inspección e control, ou
sexan manifestamente repetitivas, ou teñan un carácter abusivo non xustificado.
Para exercitar o dereito de acceso á información será necesaria a presentación da solicitude que permita ter
constancia da identidade do/a solicitante, a información que se solicita e un teléfono e dirección de contacto,
preferentemente electrónica, para os efectos de comunicacións, ademais do aboamento da taxa
correspondente, se é o caso.

Artigo 15. Formas de acceso á información municipal.
1.

O acceso á información dos expedientes administrativos producirase a través das seguintes formas:
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a)

Información ordinaria mediante consultas aos servizos municipais, vista de expedientes e obtención de copias
de documentos.
b) Información mediante a contestación municipal por escrito a consultas concretas que expoñan os cidadáns.
c) Sinalización de aliñacións e rasantes cando non veñen reflectidos no plan.
2. A prestación municipal dos servizos indicados devindicará o aboamento das taxas fixadas respecto diso na
ordenanza fiscal correspondente.
Artigo 16. Información ordinaria.
1.

2.

3.

O Concello de Narón habilitará os medios necesarios para proporcionar aos cidadáns o acceso á información
urbanística xeral sobre réxime urbanístico, nos termos establecidos no artigo 14 desta ordenanza.
Para tal fin, ademais do acceso á información xeral contida na páxina web municipal, establecerase un
calendario e horario semanal de información ao público, previa solicitude de cita previa.
Para o exame de proxectos ou expedientes que se atopen finalizados con resolución firme, así como para a
consulta sobre algunha cuestión específica con persoal técnico concreto, deberá solicitarse cita previa, debendo
atenderse á petición no prazo máximo dun mes.
Este prazo poderase ampliar noutro mes no caso de que o volume ou a complexidade da información que se
solicita así o fagan necesario e despois da súa notificación ao/á solicitante.
A obtención de copias de proxectos ou de documentos de expedientes solicitarase por escrito, e será atendida
nun prazo dun mes, sempre que reúna os requisitos mínimos establecidos no artigo 14.5 desta ordenanza.

Artigo 17. Información escrita.
1.

2.
3.

4.

5.

Os servizos municipais contestarán por escrito a cantas solicitudes de información en materia urbanística ou de
exercicio de actividades e prestación de servizos se lle soliciten mediante escrito presentado debidamente no
Rexistro municipal.
Cando así o solicite a persoa interesada, a contestación municipal poderá adoptar a forma de informe ou
certificado, cuxa expedición devindicará as taxas correspondentes.
Cando a solicitude de información se refira á situación urbanística dun inmoble, xunto coa solicitude deberase
presentar, polo menos, un documento gráfico suficiente que identifique correctamente a localización do
inmoble, sen prexuízo de documentación gráfica adicional, atendendo á entidade da consulta escrita.
Para os efectos da elaboración de documentos técnicos que recollan obras accesorias de urbanización
legalmente permitidas, poderá instarse do Concello consulta non vinculante sobre as condicións necesarias para
a conversión dunha parcela en soar ou en terreo edificable. Esta consulta será respondida, previo informe
técnico dos servizos municipais.
As persoas interesadas poderán solicitar do Concello a emisión dun informe previo a calquera actuación que
promovan, co obxecto de coñecer a viabilidade urbanística da actuación pretendida, debendo presentar ante o
Concello un anteproxecto ou documento técnico suficiente que describa correctamente a actuación proxectada.

Artigo 18. Sinalización de aliñacións e rasantes.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

De oficio ou a instancia da persoa interesada, os servizos técnicos municipais, mediante un levantamento
topográfico ou os medios que se consideren oportunos, reflectirán graficamente as aliñacións e rasantes que
afecten a calquera inmoble susceptible de edificación.
Se o plan de Narón non reflicte nos seus documentos gráficos as aliñacións, a sinalización de aliñacións será
preceptivo en calquera solicitude de licenza ou comunicación previa destinada á construción na parcela.
Será obrigatorio dispor da sinalización de aliñacións como requisito previo á solicitude de licenza ou
presentación de comunicación previa dunha nova construción ou valados, xa sexa porque as define o plan, ou no
seu defecto, porque se sinalaron na forma indicada no presente artigo.
Nos proxectos de edificación e, se é o caso, de obras accesorias de urbanización que se sometan a licenza
municipal, así como na documentación das comunicacións previas para a execución de peches ou valados de
parcela, deberán sinalarse as aliñacións correspondentes como elemento integrante dos documentos e
solicitudes, así como os terreos susceptibles de cesión destinados a vías fóra das aliñacións.
O documento relativo á sinalización de aliñacións e/ou rasantes terá eficacia xurídica ata o momento no que, se
é o caso, se altere o plan urbanístico que sinale as aliñacións e rasantes.
A solicitude de sinalización de aliñacións e rasantes realizarase mediante instancia, achegando a seguinte
documentación técnica:
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−
−
−

Referencia ou ficha catastral.
Plano de situación e localización da parcela na cartografía da PXOM de Narón (escala 1:5000 ou
1:2000).
Plano ou esbozo que identifique o perímetro e lindes da parcela (escala mínima 1:500).
CAPÍTULO 3
RÉXIME XURÍDICO DAS LICENZAS URBANÍSTICAS
SECCIÓN 1.ª.–PROCEDEMENTO PARA O OUTORGAMENTO DE LICENZAS

Artigo 19. Información e actuacións previas.
1.

2.
3.

Con anterioridade ao comezo do procedemento, o interesado poderá solicitar un informe de viabilidade
urbanística que terá por obxecto verificar e resolver dúbidas ou posibles interpretacións en relación a cuestións
concretas da normativa urbanística en vigor, en relación coa actuación proxectada.
O informe que se emita sobre a viabilidade da actuación proxectada, en ningún caso terá os efectos xurídicos
dun acto administrativo de outorgamento ou denegación da licenza.
Para solicitar o informe de viabilidade urbanística será necesario achegar por parte do interesado anteproxecto
ou documento técnico que conteña, polo menos, a seguinte documentación:
− Referencia ou ficha catastral.
− Plano de situación do inmoble na cartografía da PXOM de Narón (escalas 1:2000 ou 1:5000).
− Plano de localización do inmoble (escalas 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 ou 1:500).
− Anteproxecto ou documento técnico que conteña a documentación escrita e gráfica suficiente
que describa correctamente a actuación proxectada.

Artigo 20. Solicitude de iniciación.
1.

O procedemento para o outorgamento de licenzas urbanísticas iníciase mediante solicitude da persoa
promotora da obra, instalación ou uso do solo ou subsolo. O Concello de Narón facilitará un modelo
normalizado de solicitude de licenza para cubrir pola persoa interesada.
2. A solicitude de licenza urbanística municipal será presentada no Rexistro do Concello de Narón pola persoa
promotora, ou representante autorizado, dos actos de edificación e de uso do solo ou do subsolo que se
pretendan realizar con anterioridade ao comezo destes.
3. A solicitude de licenza irá acompañada dos seguintes documentos mínimos:
a) Datos identificativos da persoa física ou xurídica promotora e, se é o caso, de quen a represente, debidamente
acreditada, así como unha dirección para o efecto de notificacións.
b) Descrición suficiente das características do acto de que se trate, que detalle os seus aspectos básicos, a súa
localización e a edificación ou inmoble ao que afecte, así como a súa referencia catastral e nota simple do
Rexistro da Propiedade, no suposto de estar inmatriculado.
c) Xustificante de pago dos tributos municipais que resulten preceptivos.
d) Se é o caso, proxecto técnico en formato dixital na forma e co contido que se indica no artigo 21 da ordenanza.
e) Autorizacións, concesións ou informes sectoriais que resulten preceptivos e exixibles de acordo coa normativa
aplicable.
f) Se é o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal.
g) Medidas relacionadas coa evacuación de cascallos, xestión de residuos e utilización da vía pública.
h) Constitución, cando proceda, de garantía para a execución de obras accesorias de urbanización simultáneas á
edificación para a conversión da parcela urbana en soar, por un importe do 100% do orzamento de execución
por contrata (IVE incluído) que deberá depositar na Tesouraría municipal previamente ao outorgamento da
licenza. Esta non será devolta ou cancelada ata que, producida a recepción das obras, transcorra un ano de
garantía das mesmas. Durante o prazo de garantía o promotor da licenza responderá de cantos defectos ou
vicios de construción sexan apreciados, e deberá reparalos ou corrixilos.
i) Deberá constituírse, se fose necesario, garantía para a reposición de danos en bens e espazos públicos
(beirarrúas, vías públicas, mobiliario urbano, arboredo, redes de infraestruturas, etc.), por un importe do 100%
do orzamento (IVE incluído) das obras de reposición.
j) Se é o caso, formulario de Estatística de Edificación e Vivenda debidamente cuberto, asinado polo/a promotor/a
e o/a técnico/a.
k) Se é o caso, escritura de propiedade do/s predio/s na que se localicen as obras proxectadas. A dita escritura
achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesións ou outras condicións suxeitas a inscrición
rexistral.
l) Se é o caso, folla de orzamento de execución material, segundo formulario municipal aprobado para o efecto.
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m) Nos supostos que proceda, documentación esixida pola Axencia Estatal de Seguridade Aérea para a tramitación
da autorización ante este organismo.
4. As solicitudes de licenza que teñan por obxecto construcións ou instalacións de nova planta, así como as súas
ampliacións, indicarán o seu uso e destino, que deberá ser conforme ás características da construción ou
instalación.
5. Cando a obra teña por obxecto o desenvolvemento dunha actividade sometida ao réxime de comunicación
previa, declaración responsable ou licenza ou autorización previa de actividade, consignarase expresamente esa
circunstancia e, xunto coa solicitude de licenza de obra e a documentación sinalada no apartado terceiro,
acompañarase tamén a documentación mínima que se consigna nos artigos 59, 60, 61 e 62 da presente
ordenanza, nos que se regulan os supostos de simultaneidade de réximes de intervención.
Artigo 21. Proxecto técnico para a solicitude de licenza urbanística.
1.

Enténdese por proxecto técnico o conxunto de documentos que definen as actuacións que se van realizar co
suficiente contido e detalle para permitirlle á Administración coñecer o obxecto daquelas e decidir se se
axustan, ou non, á normativa urbanística aplicable e ao resto das condicións sinaladas nela.
O proxecto terá que xustificar tecnicamente as solucións propostas de conformidade coas especificacións
requiridas pola normativa técnica aplicable.
Para o outorgamento da licenza será suficiente a presentación do proxecto básico segundo o establecido no
Código Técnico da Edificación e demais normativa aplicable. O proxecto básico conterá ademais da
documentación establecida no anexo I do Código Técnico da Edificación (CTE): o Documento Básico de
Seguridade de Utilización e Accesibilidade (DBSUA) deste Código Técnico, a xustificación das condicións de
salubridade que condicionen os espazos, o seu deseño e distribución (DBHS), e a xustificación da normativa
vixente en materia de accesibilidade e habitabilidade.
2. As solicitudes de licenza urbanística terán que acompañarse de proxecto técnico redactado por técnico/a
competente, en formato dixital (formato “pdf” debidamente asinado) con plano de localización e de cesión, no
seu caso, xeorreferenciado en formado vectorial, co contido que se indica na presente ordenanza.
3. Unha vez presentado ante o Concello, o proxecto adquire o carácter de documento público, respondendo o seu
autor da exactitude e veracidade dos datos técnicos consignados nel.
4. O proxecto técnico conterá a seguinte documentación mínima, ademais da establecida nas normas técnicas e
sectoriais aplicables:
a) Identificación de axentes intervenientes. Promotor/a, as persoas autoras do proxecto e calquera outro/a
técnico/a interveniente.
Se se trata dun proxecto de obras nos termos establecidos na LOE deberá acompañarse do oficio de dirección
destas (folla de encarga da dirección facultativa da obra), no que se identificará o director da obra, o director de
execución da obra e coordinador de seguridade e saúde, se é o caso.
Será obrigatorio obter o visado colexial nos supostos taxados aos que se refire a normativa aplicable.
b) Memoria urbanística. Documento específico e independente, no que se deberá indicar a finalidade e o uso da
construción ou actuación proxectada, razoándose a súa adecuación ao ordenamento urbanístico vixente, con
expresa indicación da clasificación e cualificación urbanística do solo obxecto da actuación e da normativa e das
ordenanzas aplicables a este solo.
A memoria do proxecto desenvolverá os argumentos necesarios para xustificar o cumprimento das normas de
aplicación directa sobre adaptación ao ambiente e protección da paisaxe, de conformidade coa normativa
aplicable.
c) Memoria xustificativa do cumprimento das condicións previstas na normativa sectorial que resulte aplicable á
actuación proxectada.
Cando o proxecto se desenvolva ou complete mediante proxectos parciais ou outros documentos técnicos sobre
tecnoloxías específicas ou instalacións do edificio, manterase entre todos eles a necesaria coordinación.
d) Documentación gráfica: o proxecto deberá conter os correspondentes planos, a escalas adecuadas para a
actuación proxectada, tanto de situación (escalas 1:2000 ou 1:5000) como de localización (escalas 1:100, 1:200,
1:250, 1:300, 1:400 ou 1:500), así como de calquera outra información gráfica que resulte precisa para apoiar o
seu contido. O resto de planos presentaranse a escala 1:200, 1:100 ou 1:50, non admitíndose outras escalas.
e) Planos de información do contorno onde estean localizados os elementos de servizos urbanos, sinalización,
mobilidade e outros que poidan resultar afectados polas obras proxectadas.
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f)

Orzamento de execución material da actuación proxectada.

Artigo 22. Documentación para supostos especiais de solicitude de licenza.
Ademais da documentación común sinalada no artigo 20 da ordenanza, para os supostos específicos que se relacionan
a continuación será necesario presentar a seguinte documentación específica:
A. INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES
Enténdese por edificio existente aquel cuxa execución estea culminada.
a)
b)
c)

B.
1.

2.

C.
1.

2.
a)
b)
c)
d)

Referencias do expediente ou expedientes municipais do edificio (urbanísticos, licenza de primeira ocupación,
de actividade…). En caso contrario, datos do/a solicitante da licenza existente e ano da súa solicitude.
Comparativa gráfica do estado actual e final e reportaxe fotográfica do estado actual.
Deberá xustificarse e describirse se a intervención inclúe, ou non, actuacións na estrutura preexistente.
Xustificación acreditativa do cumprimento da normativa técnica de edificación sobre a avaliación estrutural de
edificios existentes.
EXPEDIENTES DE LEGALIZACIÓN
Os expedientes de legalización terán o mesmo contido que os proxectos técnicos requiridos para o
outorgamento da licenza de obra nova, establecido no artigo 21. Para a xustificación estrutural será suficiente a
achega do certificado técnico de solidez e seguridade estrutural da edificación.
O orzamento de execución material poderase substituír por unha valoración por capítulos da obra executada.
Deberá facerse constar na documentación referencias do expediente ou expedientes nos que consten as
licenzas urbanísticas de obra, e, se é o caso de actividade, ou no seu defecto, datos do/a solicitante e ano da
solicitude; ou, se é o caso, referencia do expediente de reposición da legalidade urbanística do que traia causa a
solicitude de legalización e en caso contrario facelo constar.
OBRAS DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS NON SUXEITOS A PROTECCIÓN
Os proxectos de demolición incluirán a documentación adecuada para poder estimar a necesidade ou
conveniencia da demolición; e, en todo caso, testemuño fotográfico do edificio ou parte deste a demoler, así
como as medidas de seguridade a adoptar durante o transcurso das obras, como son valos, mallas protectoras,
equipos de protección, etc.
A documentación específica a presentar co proxecto de demolición será a seguinte:
Estudo de xestión dos residuos da demolición.
Estudo de seguridade e saúde ou estudo básico, asinado por técnico/a competente, con mención específica ás
medidas de protección para os edificios lindeiros e para a vía pública e peóns.
Póliza de seguro de responsabilidade civil a favor do/a promotor/a ou, se é o caso, do construtor, que cubra os
posibles danos a bens públicos e privados que poidan ocasionarse con motivo da demolición.
Informe emitido polas compañías subministradoras correspondentes ou declaración responsable do promotor
das obras de non afección das infraestruturas e servizos existentes.

D. GRANDES MOVEMENTOS DE TERRAS
Considéranse grandes movementos de terra os indicados no artigo 4.i) da ordenanza. Ademais dos informes sectoriais
previos que sexan preceptivos, a documentación específica que debe conter o proxecto técnico é a seguinte:
a)
b)
c)
d)
e)
E.

Memoria descritiva, onde se xustifique a necesidade do movemento de terra a realizar.
Fotografías.
Planos de planta, perfís lonxitudinais e transversais do estado actual e do estado final.
Medicións e orzamento detallado.
Medidas de seguridade e xestión de residuos.
M
ODIFICACIÓNS SUBSTANCIAIS DO PROXECTO DURANTE A EXECUCIÓN DAS OBRAS OU DAS
CONDICIÓNS DA LICENZA

Considéranse modificacións substanciais as indicadas no artigo 4.c) da ordenanza, e a documentación específica
requirida é a seguinte:
a)

Proxecto técnico que modifica ou substitúe ao proxecto autorizado, debidamente visado, redactado por
técnico/a competente, que inclúa como mínimo:
− Memoria descritiva xustificativa das modificacións.
− Planos e orzamento, se é o caso.
− Todos aqueles documentos que en virtude da modificación pretendida alteren o contido do proxecto
obxecto da licenza, segundo a normativa de aplicación.

No caso de que os servizos técnicos municipais o consideren necesario, requirirase a presentación dun texto refundido.
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b) Se fose necesario, reportaxe fotográfica.
F.1. PARCELACIÓN E SEGREGACIÓN DE PREDIOS
No caso de solicitudes de licenza de parcelación, segregación ou división de terreos (instancia recollida no anexo I),
deberán acompañarse dun proxecto técnico de parcelación subscrito por técnico/a competente, que incluirá a seguinte
documentación específica:
a)

Memoria xustificativa, na que se describirá o predio matriz e as parcelas resultantes da parcelación. Deberá
xustificarse a finalidade ou o uso a que se pretendan destinar os lotes propostos e a súa adecuación ao plan
urbanístico aplicable e ao réxime legal de formación de parcelas.
b) Fotocopia do título de propiedade.
c) Minuta ou proforma do documento público ou privado no que se reflicta a división de terreos ou a operación
xurídica asimilada que se solicite e que poderá acceder, se é o caso, ao Rexistro da Propiedade. Para ese efecto,
neste documento consignarase a seguinte información:
− Descrición do predio matriz de orixe obxecto de parcelación. Identificarase ao propietario, superficie,
descrición de lindes e existencia de construcións, título de adquisición da propiedade, referencias catastral e
rexistral, cargas e gravames e estado posesorio.
− Descrición dos lotes ou parcelas resultantes da parcelación. Describirase a superficie, lindes e construcións
existentes, así, como se é o caso, traslado de cargas e gravames.
d) Plano de situación do predio (escalas 1:2000 ou 1:5000) que se pretenda dividir, con indicación da súa referencia
rexistral, se estivese inmatriculado, e catastral.
e) Nota simple ou certificación rexistral do predio matriz obxecto de parcelación, se é o caso.
f) Plano parcelario xeorreferenciado do predio matriz, a escala idónea (1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400 ou 1:500)
e con base cartográfica topográfica, representativo dos lotes propostos.
g) Superposición do plano parcelario sobre un plano de cualificacións urbanísticas.
h) Fichas descritivas dos lotes resultantes, incluídas as relativas aos terreos destinados a sistemas urbanísticos que
se teñan que ceder, se procede. As fichas terán que especificar os límites, a cabida e a cualificación urbanística
de cada lote, así como a súa calidade de indivisible, se procede, con representación gráfica debidamente
acoutada.
i) Informe de validación gráfica catastral, no seu caso.
F.2. SEGREGACIÓN DOUTROS INMOBLES
No suposto de segregación de inmobles non incluídos no apartado F.1. anterior, a documentación específica a achegar
será a seguinte:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
G.

Memoria xustificativa, na que se describirá o inmoble matriz e os lotes resultantes da segregación. Deberá
xustificarse a finalidade ou o uso a que se pretendan destinar os lotes propostos e a súa adecuación ao plan
urbanístico aplicable.
Fotocopia do título de propiedade.
Minuta ou proforma do documento público ou privado no que se reflicta a división de inmobles ou a operación
xurídica asimilada que se solicite e que poderá acceder, se é o caso, ao Rexistro da Propiedade.
Plano de situación do inmoble (escalas 1:1000 ou 1:2000) que se pretenda dividir, con indicación da súa
referencia rexistral, se estivese inmatriculado, e catastral.
Nota simple ou certificación rexistral do inmoble matriz obxecto de segregación, se é o caso.
Plano xeorreferenciado do inmoble matriz, a escala idónea (1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:250).
Plano xeorreferenciado representativo dos lotes propostos, á mesma escala.
Fichas descritivas dos lotes resultantes, especificando os límites, a cabida e a cualificación urbanística de cada
lote, así como a súa calidade de indivisible, se procede, con representación gráfica debidamente acoutada.
Informe de validación gráfica catastral, se é o caso.
USOS E OBRAS PROVISIONAIS

Achegarase documento asinado por técnico/a competente que conteña como mínimo o seguinte:
a)

Memoria descritiva e xustificativa do que se pretende, incluíndo como mínimo, a clasificación e cualificación
urbanística dos terreos afectados, as características construtivas da instalación ou construción, viabilidade
económica da súa implantación, con descrición do impacto social, custo e tempo para o seu desmantelamento.
b) Planos de localización, planos de planta e alzado, se procede, da instalación e/ou construción, medicións e
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orzamento e reportaxe fotográfica.
c) Descrición da parcela, coa referencia catastral e nota simple do Rexistro da Propiedade.
d) Presentación de garantía polo valor do custo total de demolición e desmantelamento da obra ou do uso, e
reposición ao estado anterior dos terreos onde se autorizaron os usos e obras provisionais.
e) Autorización asinada polo propietario para cesar o uso e demoler a construción cando o acordase o Concello,
sen dereito a indemnización. Os gastos de inscrición da dita autorización no Rexistro da Propiedade correrán a
cargo do titular rexistral.
Artigo 23. Prelación de licenzas e outros títulos administrativos.
1.

2.

3.

4.

5.

Cando os actos de edificación e uso do solo e do subsolo fosen realizados en terreos de dominio público,
esixiranse as autorizacións ou concesións preceptivas previas por parte do titular do dominio público. O Concello
de Narón non poderá outorgar nin tramitar ningunha solicitude de licenza, en tanto a persoa interesada non
presente a preceptiva autorización ou concesión sobre o dominio público.
En caso de ocupación de terreos de titularidade municipal a licenza urbanística incluirá a autorización demanial
de ocupación destes.
Cando a actuación urbanística que necesite de licenza municipal teña por obxecto o desenvolvemento dunha
actividade ou a prestación dun servizo, consignarase expresamente esa circunstancia na solicitude e
acompañarase a documentación esixida para o exercicio da actividade ou a prestación do servizo, de
conformidade co establecido na presente ordenanza.
No caso de que os actos de edificación e uso do solo e do subsolo suxeitos a licenza urbanística requirisen a
previa avaliación ambiental, non poderá outorgarse a licenza municipal con anterioridade á declaración
favorable ditada polo órgano ambiental competente, e sempre que se cumpran as medidas correctoras
determinadas na declaración ou resolución do órgano ambiental, de conformidade co previsto na lexislación
vixente en materia de avaliación ambiental.
Non se poderá conceder licenza sen que se acredite a previa emisión dos informes preceptivos e o previo
outorgamento das autorizacións urbanísticas ou sectoriais doutras administracións públicas, cando sexan
procedentes, de acordo co establecido na normativa vixente.
En solo rústico de especial protección será necesario obter a autorización ou o informe favorable do órgano que
teña a competencia sectorial correspondente con carácter previo á obtención do título habilitante municipal, de
acordo coa normativa vixente.
As empresas distribuidoras e subministradoras de enerxía eléctrica, auga, gas e telecomunicacións deberán
esixir con carácter previo á súa contratación e baixo a súa responsabilidade, aos/ás solicitantes de calquera
servizo, acometida ou conexión coas redes de servizos, o título habilitante de natureza urbanística que resulte
preciso para a edificación ou instalación para a que se solicita a subministración, de conformidade co
establecido na presente ordenanza e na normativa aplicable.

Artigo 24. Instrución do expediente.
1.

2.

3.

4.

Admitida a trámite a solicitude, o órgano instrutor do procedemento requirirá a emisión dos informes e
autorizacións sectoriais que sexan preceptivos e que teñan que ser necesariamente solicitados polo Concello de
Narón.
Se o informe ou autorización sectorial previa pode ser solicitado directamente polo interesado e non foi
achegado coa solicitude, o Concello de Narón requirirá a mellora e emenda do defecto na forma establecida no
artigo 12 da ordenanza.
Unha vez que se verifique que a solicitude reúne os requisitos mínimos para a súa tramitación, os servizos
municipais emitirán os informes técnico e xurídico, nos que deberá examinarse e xustificarse a adecuación do
acto pretendido ao ordenamento xurídico aplicable. Para ese efecto enténdese que tales informes versarán
sobre a conformidade da actuación pretendida ás previsións do plan, a lexislación e da ordenación territorial e
urbanística de aplicación.
Os informes técnicos dos servizos municipais deben cinguirse a analizar a conformidade urbanística e que se
reúnen as condicións exixibles de seguridade, salubridade, habitabilidade e accesibilidade.
A intervención municipal a través de licenza urbanística non comprende o control dos aspectos técnicos
relativos á seguridade estrutural das construcións, ás condicións das instalacións ou á calidade dos elementos ou
materiais empregados, sendo responsabilidade en exclusiva do proxectista, da dirección técnica, da promotora
ou da empresa construtora ou instaladora.
Os informes xurídicos deben expor, de forma sucinta, os antecedentes e as disposicións legais ou
regulamentarias que o fundamenten e determinar, de forma motivada, se son favorables ou desfavorables ao
outorgamento da licenza solicitada.
No caso de ser necesaria a cesión das franxas de terreo que se sitúan fóra dos aliñamentos oficiais destinados á
regularización das vías públicas municipais, que pasarán a formar parte do dominio público, terá que
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5.

6.

formalizarse en escritura pública e as persoas interesadas deberán soportar os seus custos, incluído o da
inscrición no Rexistro da Propiedade.
Así mesmo, as ditas cesións conlevarán a carga sobre a(s) parcela(s) resultante(s) lucrativa(s) de asumir os custos
da retirada de valados e todo tipo de elementos existentes, igualando a rasante da superficie cedida coa do vial,
fóra das aliñacións e nos terreos de cesión necesarios para a apertura e regularización do viario preciso na
fronte do predio (parcela de cesión), cando lle sexa requirido aos efectos polo Concello, sen prexuízo das obras
de urbanización que se requiran en cada caso.
Á vista dos informes técnico e xurídico municipais, se estes fosen desfavorables pola concorrencia de defectos
emendables no proxecto, que non puidesen establecerse como condicións á licenza, requirirase ao/á solicitante,
con suspensión do prazo para resolver, a modificación ou rectificación do proxecto inicialmente presentado,
conferíndolle un prazo de dez días, prorrogable a solicitude do interesado, para que o seu cumprimento,
debendo emitirse un último informe sobre a emenda requirida e presentada, se é o caso.
Instruído o expediente e solicitados todos os informes preceptivos, sen que conste ningún informe vinculante
desfavorable, o expediente coa proposta de resolución, será remitido ao órgano competente para resolver o
procedemento.

Artigo 24. bis. Subrogación
1.
2.
3.

Durante a tramitación dos procedementos poderá producirse a subrogación da nova persoa solicitante sempre
que se acredite a conformidade da persoa titular inicial.
A tramitación do expediente continuará a nome da ou do novo titular e partirase da mesma situación en que se
atopaba o anterior.
O consentimento da ou do titular anterior poderá ser substituído polo documento público ou privado translativo
da propiedade ou posesión do inmoble, local ou predio.

Artigo 25. Finalización do procedemento.
1.

A Alcaldía do Concello de Narón ten atribuída a competencia para o outorgamento das licenzas no municipio,
podendo delegar o exercicio da atribución nos termos que sinala a lexislación de réxime local.
2. As peticións de licenza resolveranse no prazo de tres meses, a contar desde a presentación da solicitude coa
documentación completa e coas autorizacións e os informes sectoriais preceptivos no rexistro do Concello de
Narón.
3. O prazo de resolución do expediente de outorgamento de licenza suspenderase cando a documentación non
estea completa, ou non se achegaran os informes doutras administracións públicas que poidan ser solicitados
pola persoa interesada ou por esta Administración, así como nos demais casos previstos na lexislación sobre
procedemento administrativo común.
4. A resolución que poña fin ao procedemento de solicitude de licenza terá que ser motivada e poderá ser:
a) De inadmisión: cando a documentación presentada pola persoa interesada resulte incompleta ou defectuosa e,
unha vez requirido o interesado para completala ou emendala nos termos sinalados no artigo 12 da ordenanza,
este omitise a súa emenda e mellora.
b) Condicionada: cando a actuación proxectada e descrita no proxecto técnico se adecúe parcialmente ao
ordenamento xurídico e os motivos de incumprimento poidan ser emendados antes do inicio da actuación
proxectada.
c) Denegatoria: cando a actuación urbanística obxecto de licenza contraveña o ordenamento xurídico aplicable e
non sexa susceptible de emenda antes do inicio da actuación proxectada. A denegación da licenza deberá ser
motivada, con explícita referencia ás normas ou determinacións do plan urbanístico que se incumpran no
proxecto para o que se solicita.
d) Estimatoria: cando a actuación proxectada e descrita no proxecto técnico se adecúe ao ordenamento xurídico
aplicable. As licenzas urbanísticas deben outorgarse deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do
de terceiros. A resolución estimatoria da solicitude de licenza deberá consignar expresamente, ademais de
calquera outra especificación requirida polas disposicións vixentes e o que o órgano competente considere
oportuno incluír, os seguintes extremos:
− Clasificación e cualificación urbanística do solo obxecto da actuación.
− Ordenanza de aplicación.
− Finalidade da actuación e uso ao que se destinará.
− Altura, volumes e ocupación de parcela permitidos.
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Orzamento de execución material.
Situación e localización das obras, coa súa identificación catastral ou coordenadas UTM, así como o número
de predio rexistral, de atoparse inscrito.
− Nome ou razón social da persoa promotora.
− Técnicos/as autores/as do proxecto e, se é o caso, dirección facultativa das obras e técnico/a coordinador/a
de seguridade e saúde.
− Prazos para o inicio e final das obras e a posibilidade de solicitar prórrogas.
− Calquera outro dato que se considere oportuno en aplicación da normativa vixente e das condicións
singulares en función da tipoloxía do acto de uso do solo ou do subsolo autorizado.
Non se poden denegar ou outorgar licenzas urbanísticas con base nas determinacións de plans futuros, nin
condicionadas á súa aprobación.
Tampouco poderán outorgarse licenzas que requiran doutras autorizacións ou informes administrativos previos,
sempre que estes resulten preceptivos, ata que sexan concedidas ou emitidas nos termos regulados na
lexislación vixente e na de procedemento administrativo común.
No caso de segregacións, parcelacións ou divisións de terreos, a resolución municipal que poña fin ao
procedemento mediante o outorgamento da licenza urbanística de parcelación, deberá incorporar anexa unha
copia certificada do plano parcelario correspondente e das fichas descritivas dos lotes resultantes.
Igualmente, a resolución que declare innecesaria a licenza de parcelación solicitada nos supostos previstos
normativamente, deberá tamén incorporar anexa unha copia certificada do plano parcelario correspondente e
das fichas descritivas dos lotes resultantes da división parcelaria.
A resolución que pon fin ao procedemento de outorgamento de licenza debe notificarse a quen aparece como
interesado na forma e co contido establecido na lexislación de procedemento administrativo común.
−
−

5.

6.

7.

Artigo 26. Licenzas por fases ou parciais.
1.
2.

3.

O Concello de Narón poderá outorgar licenzas de obras parciais que autoricen a realización de fases concretas
dun proxecto técnico de edificación, nos casos contemplados na normativa urbanística vixente.
Se as fases concretas para as que se solicita licenza parcial veñen reflectidas nun proxecto básico, o inicio das
obras estará condicionado á presentación ante o Concello de Narón do proxecto de execución visado referido á
fase de que se trate, de conformidade co establecido no artigo 28 da ordenanza.
O Concello de Narón poderá esixir mediante acordo motivado que o/a solicitante constitúa garantía para
asegurar a correcta execución das obras restantes.

Artigo 27. Eficacia.
Os efectos da licenza produciranse dende a data do seu outorgamento.
Artigo 28. Inicio da actuación autorizada por licenza.
1.

2.

3.
4.

O comezo da actuación autorizada pola licenza municipal outorgada requirirá da presentación previa no
Concello de Narón con, polo menos, dez días de antelación á data programada para este inicio, cando sexa
necesario de acordo co disposto na presente ordenanza, da sinalización de aliñacións e rasantes e, se é o caso, a
correspondente comprobación da implantación.
En calquera caso, non poderá iniciarse a actuación autorizada por unha licenza, se esta se outorgase a unha
solicitude acompañada de proxecto básico e estivese condicionada á presentación do correspondente proxecto
de execución visado.
Será necesario para o inicio das obras a presentación do proxecto completo de execución visado, e o resto de
documentación requirida nos condicionantes da licenza de obra outorgada.
Desde a presentación do proxecto completo de execución visado poderanse iniciar as obras, salvo que as obras
detalladas no proxecto de execución non se axusten ás autorizadas no proxecto básico.

Artigo 29. Eficacia temporal das licenzas.
1.
2.
3.

4.
5.

No acto de outorgamento da licenza de edificación determinaranse os prazos de inicio e de finalización das
obras, debendo fundamentarse en criterios de proporcionalidade e complexidade da actuación proxectada.
Os prazos compútanse desde a notificación do outorgamento da licenza.
Previa solicitude expresa, o Concello de Narón poderá conceder prórrogas dos prazos establecidos na licenza
outorgada, sempre que a licenza se axuste á ordenación urbanística vixente no momento da concesión da
prórroga.
Cada prórroga que se solicite non poderá ser por un prazo superior ao establecido na licenza.
No suposto de construcións iniciadas, a concesión de prórroga estará condicionada a que a edificación sexa
acabada exteriormente (paramentos exteriores e cubertas) para o que se lle esixirá á persoa promotora a
prestación dunha garantía, polo importe do 100% do importe do orzamento de execución material por contrata
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(IVE incluído), das obras de acabado exterior da edificación.
Artigo 30. Caducidade das licenzas.
1.

2.

3.

4.

O transcurso do prazo establecido na licenza ou, se é o caso, do prazo concedido na prórroga para iniciar ou
finalizar a actuación autorizada sen que a persoa interesada comezase ou, se é o caso, concluíse a actuación
habilitada, facultará ao Concello de Narón para incoar expediente de caducidade da licenza.
No procedemento de declaración de caducidade darase audiencia ao titular da licenza, quen poderá solicitar
prórroga, consonte o previsto no artigo 29.5 para asegurar a finalización das obras no prazo de prórroga
concedido; e sempre que a licenza fose conforme coa ordenación urbanística vixente no momento da concesión
da prórroga.
A declaración de caducidade extinguirá os efectos da licenza. Unha vez notificada a caducidade da licenza, as
obras non se poderán iniciar nin proseguir se non se solicita e obtén unha nova licenza axustada á ordenación
urbanística en vigor.
En tanto non sexa outorgada, non poderán realizarse máis obras que as estritamente necesarias para garantir a
seguridade das persoas e bens e o valor do xa realizado, previa autorización ou orde de execución por parte do
concello.

Artigo 31. Transmisión das licenzas.
1.

2.
3.

As licenzas urbanísticas vixentes son transmisibles debendo comunicarse esta transmisión ao Concello de forma
expresa. Para estes efectos, non se consideran en vigor as licenzas que teñan declaración expresa de
caducidade, revogación ou renuncia.
A falta de comunicación da transmisión da licenza responsabiliza de forma solidaria aos suxeitos da transmisión
dos danos que poidan derivarse das obras e das obrigacións e deberes urbanísticos.
O consentimento da persoa titular anterior poderá ser substituído polo documento público ou privado
translativo da propiedade ou posesión do inmoble, local ou predio.

Artigo 32. Publicidade das actuacións urbanísticas.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Será requisito indispensable en todas as obras maiores autorizadas por licenza urbanística a colocación, xunto á
obra, do cartel indicador no que se faga constar o nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e das
persoas promotora e contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai a destinar a construción, data de
expedición da licenza, prazo de execución das obras, número de plantas autorizadas e o número de expediente
municipal de outorgamento da licenza.
No caso de obras públicas, os carteis indicadores reflectirán o investimento proxectado e as Administracións
intervenientes.
O cartel informativo colocarase con carácter previo ao comezo da obra e permanecerá exposto durante todo o
desenvolvemento dos traballos, e en bo estado de conservación.
O cartel será colocado a nivel de rúa, planta baixa ou planta primeira, en soporte ríxido, con suxeicións fixas que
aseguren a súa estabilidade, e en lugar que resulte perfectamente visible e lexible desde a vía pública.
En caso de promocións de varios bloques, o cartel deberá colocarse nos lugares sinalados, en cada un dos
bloques, ou ben no valo que sirva de recinto de obra a toda a promoción.
O formato do cartel indicador das obras será establecido ou subministrado polo Concello de Narón, en función
das dimensións e características da obra de que se trate.
En calquera caso, o cartel terá unhas dimensións de 110x80 cm. De forma destacada figurará o escudo do
municipio de Narón, e a continuación os seguintes datos, a título indicativo, segundo requira a propia
información dos diferentes supostos de obras:
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8.

9.

A elaboración do cartel será por conta do/a promotor/a ou construtor/a, cubrindo os datos a partir dos que
figuren na resolución de concesión da licenza e a correspondente documentación técnica, seguindo o modelo
oficial.
Corresponde á Policía Local velar polo cumprimento do disposto neste artigo.
SECCIÓN 2.ª. AS LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN

Artigo 33. Obxecto e natureza.
A licenza de primeira ocupación é o acto administrativo regulado que acredita que a actuación realizada se axusta á
que foi proxectada e autorizada pola licenza previa, verificando, desta forma, que a actuación realmente executada
pode destinarse ao uso previsto, reúne as condicións técnicas esixidas normativamente e que a persoa promotora
cumpriu as condicións e compromisos válidos establecidos na licenza, así como que se executou a obra urbanizadora
vinculada.
Artigo 34. Procedemento de outorgamento de licenza de primeira ocupación. Documentación necesaria.
1.

O procedemento para o outorgamento de licenzas de primeira ocupación iníciase mediante solicitude da persoa
promotora da obra, instalación ou uso do solo, titular da licenza previa outorgada. O Concello de Narón facilita
no anexo I desta Ordenanza un modelo normalizado de solicitude de licenza de primeira ocupación para
cumprimentar.
2. As solicitudes de licenza de primeira ocupación que se refiran a edificacións amparadas en licenza de obras,
deberán acompañarse da seguinte documentación mínima:
a) Certificado acreditativo da efectiva e completa finalización das obras, subscrito pola dirección facultativa e
visado polo colexio profesional, cando así o esixa a normativa vixente.
b) Declaración do técnico/a responsable sobre a conformidade das obras executadas co proxecto autorizado pola
licenza de obras correspondente.
c) Memoria fotográfica do estado final das obras realmente executadas (fotografías de todas as fachadas) e, se é o
caso, plano de localización definitivo xeorreferenciado.
d) Xustificación da execución de modificacións non substanciais con respecto ás determinacións previstas no
proxecto que obtivo licenza, sempre que estas modificacións non precisen ser recollidas nun proxecto e que se
axusten enteiramente ao ordenamento xurídico aplicable.
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e)
f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
3.
4.
5.

6.

No caso de executar modificacións non substanciais, deberá presentarse memoria e planos do estado final da
obra, en formato dixital nos que queden perfectamente recollidas, descritas e identificadas as variacións
introducidas, achegando as xustificacións técnicas necesarias e a valoración final das obras realmente
executadas.
Para estes efectos, enténdense por modificacións non substanciais as que, axustándose ao ordenamento
xurídico aplicable, non teñen a entidade sinalada nos artigos 4 e 22 da ordenanza e non precisan de novo
proxecto técnico de acordo coa lexislación aplicable.
Certificado de eficiencia enerxética do edificio rematado, debidamente rexistrado.
Se é o caso, certificación ou informe emitido pola empresa que xestiona os servizos públicos municipais de
subministración de auga potable e a rede de saneamento (COSMA) da adecuada execución das acometidas a
estas redes.
Certificado de potabilidade da auga, no caso de existencia de pozo de captación para abastecemento de auga.
Documento acreditativo de terlle solicitado á delegación provincial do Ministerio de Facenda a alta do inmoble
na contribución urbana.
Se é o caso, a documentación esixida na normativa acústica vixente e na Ordenanza municipal reguladora da
emisión e recepción de ruídos e vibracións do Concello de Narón.
Nos casos de simultaneidade dos réximes de licenza en materia de espectáculos públicos e actividades
recreativas e licenza urbanística, deberá presentar ademais a documentación establecida no art. 62.6 desta
ordenanza.
Certificado final de obra da Infraestrutura común de telecomunicacións e da Infraestrutura do fogar dixital, no
seu caso.
Certificado de instalación e posta en marcha do(s) ascensor(es), no seu caso.
Certificado da empresa instaladora dos sistema de protección contraincendios e o seu correspondente rexistro
na Consellería competente, no seu caso.
Inscrición das instalacións no Rexistro de Instalacións térmicas, no seu caso.
Nota simple do Rexistro da Propiedade da inscrición da cesión de terreos ao Concello, no seu caso.
Boletín de instalación eléctrica no que se indique a referencia catastral da edificación, debidamente rexistrado.
Rexistro de aproveitamento de aguas (pozo) e autorización de verquido (fosa séptica) de Augas de Galicia, no
seu caso.
Calquera outra documentación esixible regulamentariamente.
Os servizos técnicos municipais realizarán unha visita de inspección ás obras terminadas co fin de comprobar a
súa finalización e a súa adecuación ás que foron autorizadas mediante o outorgamento de licenza.
Comprobada a terminación das obras polos servizos técnicos municipais e que estas se axustan ás que foron
autorizadas co outorgamento da licenza, outorgarase a licenza de primeira ocupación.
De non axustarse as obras finalmente executadas ás que foron autorizadas por licenza, por realizarse
modificacións substanciais que deben ser recollidas nun proxecto, previa audiencia á persoa promotora por un
prazo non superior a quince días, requirirase a corrección dos defectos advertidos e que se cumpran as
observacións realizadas, sen prexuízo da incoación do correspondente expediente de reposición da legalidade
urbanística, na forma establecida na lexislación aplicable.
As empresas distribuidoras e subministradoras de enerxía eléctrica, auga, gas e telecomunicacións esixirán aos
promotores da obra ou solicitantes do servizo para a realización das obras de acometida ou conexión coas redes
de servizos ou, se é o caso, para a contratación dos respectivos servizos o título habilitante de natureza
urbanística que resulte preciso para a edificación ou instalación para a que se solicita a subministración.

Artigo 35. Servizos.
1.

2.

A licenza de primeira ocupación é o único documento que permite a conexión do abastecemento de auga
potable, saneamento, electricidade, gas, telecomunicacións e outros servizos comunitarios da edificación
executada.
O Concello de Narón, previa audiencia concedida á persoa promotora por un prazo non superior a quince días,
poderá ordenar o corte da subministración contratada, se comproba a ausencia ou omisión previa da licenza de
primeira ocupación.

Artigo 36. Licenzas de primeira ocupación parciais.
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1.

O Concello de Narón poderá outorgar licenzas de primeira ocupación parciais a partes dunha edificación, por
edificios ou portais completos, sempre que se cumpran as seguintes condicións:
a) Que teña consideración de obra completa e cumpra todas as esixencias e toda a normativa técnica aplicable.
b) Que sexa susceptible de utilización e ocupación independente.
c) Que, se é o caso, a urbanización interior e exterior da parcela directamente vinculada á edificación para a que se
solicita a licenza se atope totalmente finalizada e se garanta o cumprimento das obrigacións urbanísticas da
parcela que serviu de base para a obtención da licenza de obra.
d) Que a parte para cuxa ocupación ou utilización se solicite licenza de primeira ocupación, fora executada
integramente de conformidade ao proxecto autorizado e de acordo coas condicións da licenza urbanística
outorgada.
e) Que a utilización e ocupación da parte para a que se solicita licenza de primeira ocupación non impida ou
dificulte a execución do resto do edificio.
f) Que a execución das obras inacabadas non impidan o correcto uso e ocupación da parte finalizada.
g) O Concello poderá esixir á persoa promotora a constitución dunha garantía válida en dereito para asegurar a
correcta execución das obras inacabadas.
CAPÍTULO 4. RÉXIME XURÍDICO DA COMUNICACIÓN PREVIA
SECCIÓN 1.ª. DISPOSICIÓNS XERAIS COMÚNS
Artigo 37. Obxecto e natureza da comunicación previa.
1.

2.

Para os efectos desta ordenanza, a comunicación previa é o documento mediante o cal a persoa interesada,
baixo a súa responsabilidade, pon en coñecemento do Concello de Narón os seus datos identificativos,
manifesta que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente, achega a documentación e calquera
outro dato relevante para o exercicio dunha actividade ou para o inicio dunha obra ou instalación; e, ademais,
comprométese a manter o cumprimento da normativa vixente durante o período de tempo inherente ao
exercicio da actividade anunciada.
Nos supostos en que sexa preceptiva a comunicación previa, a súa presentación, acompañada dos documentos
esixidos nesta ordenanza, habilitará ao interesado para realizar a actuación comunicada, a condición de que esta
se suxeite ao ordenamento xurídico aplicable ao tempo da súa presentación. Todo iso sen prexuízo das
potestades municipais de verificación, comprobación, control e inspección.

Artigo 38. Presentación e contido da comunicación previa.
1.

A persoa interesada, con carácter previo ao comezo da actuación de que se trate, debe presentar a
correspondente comunicación previa, acompañada da documentación que se detalla no presente artigo.
Cando se trate de actos de natureza urbanística, a comunicación presentarase cunha antelación mínima de
quince días hábiles á data na que pretenda iniciar a actuación pretendida.
2. A comunicación previa virá integrada por un escrito do interesado no que poña en coñecemento da
Administración municipal o inicio da actuación pretendida e acredite o cumprimento dos requisitos esixidos para
a súa realización. Os modelos normalizados de comunicación previa para cubrir polos interesados achéganse no
anexo I desta ordenanza.
3. A comunicación previa deberá ir acompañada da seguinte documentación xenérica mínima:
a) Datos identificativos da persoa interesada, de quen a represente e do resto de axentes intervenientes, dirección
para o efecto de notificacións, así como teléfono e correo electrónico de contacto.
b) Descrición das características do acto de que se trate, ou de ser o caso, documento técnico subscrito por persoa
competente no que se describa gráfica e literalmente en papel e formato dixital a actuación que se pretenda, se
concrete a localización física e se xustifique o cumprimento da normativa aplicable.
c) Data concreta de inicio da actuación comunicada e, se é o caso, da súa finalización.
d) Se é o caso, manifestación expresa de que a comunicación previa cumpre en todos os seus termos coa
ordenación urbanística de aplicación.
e) Copia das autorizacións, concesións administrativas, informes ou declaracións responsables de carácter sectorial
cando fosen legalmente esixibles, ou documento que acredite que se solicitou a súa emisión e outorgamento e
que transcorreu o prazo legal establecido para a resolución, a condición de que a lexislación sectorial non
estableza de forma expresa que a omisión do informe sectorial preceptivo teña efectos desfavorables á
continuación do procedemento, xunto coa manifestación expresa de que se contan con todos os necesarios para
o inicio da obra, instalación ou actividade.
f) Xustificante do ingreso das taxas ou tributos municipais que correspondan.
Artigo 39. Efectos da comunicación previa.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

A comunicación previa constitúe un acto xurídico que habilita á persoa interesada para iniciar a actuación
pretendida tal como foi formulada. Para a súa efectividade ha de cumprir o ordenamento xurídico vixente e
aplicable ao tempo da súa presentación e cumprir os requisitos e documentación establecidos na presente
ordenanza.
Previa verificación do cumprimento dos requisitos establecidos na presente ordenanza, dentro dos quince días
hábiles seguintes á comunicación, o Concello de Narón poderá declarar completa a documentación presentada,
ou requirir a emenda ou mellora das deficiencias desta, adoptando se é o caso, motivadamente, as medidas
provisionais que sexan necesarias para evitar o inicio ou continuación da actuación en contra do ordenamento
xurídico, comunicándollo á persoa interesada por calquera medio que lle permita ter constancia.
A presentación da comunicación non constitúe unha autorización administrativa tácita, senón unicamente a
transmisión da información correspondente para os efectos do coñecemento municipal e de posibilitar a
intervención mediante o control posterior, sen prexuízo das facultades de inspección ordinaria.
A comunicación previa non faculta para exercer actuacións en contra da normativa vixente, nin pode substituír
ningún outro réxime de intervención que sexa aplicable de acordo con esta ordenanza.
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que
se acompaña ou incorpora á comunicación previa comporta, previa audiencia da persoa interesada, a
declaración de ineficacia da comunicación efectuada e impide o exercicio do dereito ou da actividade afectada
desde a notificación da resolución pola que se declare a ineficacia da comunicación efectuada, sen prexuízo das
sancións que proceda impor por tales feitos.
A resolución administrativa que constata as circunstancias ás que se refire o apartado anterior, levará o inicio
das correspondentes actuacións e a esixencia de responsabilidades e poderá determinar o deber da persoa
interesada de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou
ao comezo da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo
obxecto durante un período de tempo determinado, que non será inferior a tres meses nin superior a un ano.
Previa comprobación, a resolución do Concello de Narón que declare as circunstancias sinaladas no apartado
anterior, determinará a obrigación da persoa interesada de restituír a situación xurídica alterada ao momento
previo ao comezo da actividade, para o que poderá adoptar as medidas cautelares previstas legalmente para
suspendela.
SECCIÓN 2.ª. RÉXIME DA COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTOS DE NATUREZA URBANÍSTICA

Artigo 40. Comunicación previa para actos de natureza urbanística.
1.

Toda actuación de natureza urbanística, consistente na transformación, construción, edificación e uso do solo ou
do subsolo que, de acordo coa normativa vixente e o disposto no artigo 5 desta ordenanza e o seu anexo
interpretativo, estea suxeito ao réxime de comunicación previa, deberá ser comunicado ao Concello de Narón
cos requisitos, documentación e antelación mínimos establecidos polo artigo 38 da ordenanza.
2. Ademais da documentación esixida con carácter xeral no artigo 38 da ordenanza, a comunicación previa para a
execución de actos de natureza urbanística deberá ir acompañada da seguinte documentación:
a) O documento ao que se refire o artigo 38.3.b) da ordenanza deberá conter unha descrición gráfica da actuación,
a súa localización e o seu volume ou dimensión, xunto coa referencia catastral do inmoble no que se sitúe e
xustificación expresa do cumprimento da normativa urbanística aplicable.
No suposto de peches e valados deberá describirse tamén a lonxitude, altura, materiais empregados e
cumprimento da normativa en materia de recuamentos e de separación e protección de vías de circulación.
b) Nos supostos en que a comunicación previa teña por obxecto a construción nunha parcela deberanse sinalar as
aliñacións na forma establecida no artigo 18 da ordenanza.
c) O informe ou autorización previa do organismo autonómico competente en materia de protección do
patrimonio cultural, cando sexa preceptivo.
d) O informe ou autorización previa do organismo estatal competente en materia de servidumes aeronáuticas,
cando sexa preceptivo.
e) Data concreta de inicio da actuación comunicada e prazo da súa finalización, que non poderán ser superiores a
tres meses e un ano, respectivamente, contados desde a presentación da comunicación no Concello de Narón,
sen prexuízo da posibilidade de solicitar prórroga na forma e termos establecidos na presente ordenanza e na
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f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

n)
o)

normativa aplicable.
Autorización, declaración ou documento de avaliación ambiental, en caso de requirila o uso a que se destine a
actuación comunicada.
Se é o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal.
Cando así proceda, medidas relacionadas coa evacuación de cascallos ou xestión de residuos.
Se é o caso, documento ou compromiso de formalización de cesión dos terreos destinados a vías fóra das
aliñacións establecidas no plan.
Constitución previa, se fose necesario, dunha garantía por un importe suficiente pola reposición de danos en
bens e espazos públicos. Importe que poderá ser revisado polos servizos técnicos municipais antes de iniciar a
execución da actuación comunicada.
Orzamento estimado de execución das obras ou a actuación comunicada.
Xustificante do pago dos impostos e taxas municipais que procedan.
No caso de edificacións auxiliares e piscinas, será necesario aportar unha declaración xurada de compromiso de
comunicación ao Concello do remate das obras así como a aportación do documento acreditativo de terlle
solicitado á delegación provincial do Ministerio de Facenda a alta da construción ou instalación na contribución
urbana.
No caso de obras de reformas de elementos existentes, será necesario aportar unha reportaxe fotográfica do
estado anterior da edificación, instalación ou construción na que se realizará a intervención.
Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación.

SECCIÓN 3.ª. RÉXIME DA COMUNICACIÓN PREVIA PARA O EXERCICIO DE ACTIVIDADES E/OU
PRESTACIÓN DE SERVIZOS
Artigo 41. Comunicación previa para o exercicio de actividades e/ou prestación de servizos.
1.

Con carácter previo ao comezo dunha actividade ou da apertura dun establecemento e, se é o caso, para o inicio
da obra ou instalación que se destine especificamente a unha actividade, as persoas interesadas presentarán
ante o Concello de Narón comunicación previa na que porán en coñecemento da Administración municipal os
seus datos identificativos e achegarán a documentación acreditativa dos requisitos exixibles na presente
ordenanza para o exercicio da actividade ou para o inicio da obra e instalación, a apertura dun establecemento,
ou a prestación ou exercicio dun servizo.
2. A documentación acreditativa dos requisitos exixibles para o exercicio da actividade, a apertura do
establecemento, a prestación do servizo ou para o inicio da obra e instalación será a seguinte:
a) Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar que detalle os seus aspectos básicos, a súa
localización e o establecemento ou establecementos onde se vaia desenvolver, coa manifestación expresa do
cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos exixibles.
b) Xustificante de pago dos tributos municipais que resulten preceptivos.
c) Declaración de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que o establecemento
reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas na normativa aplicable ao momento de
presentarse a comunicación previa, subscrita pola persoa titular da actividade ou do establecemento e, se é o
caso, por técnico/a competente.
d) Compromiso de cumprimento da normativa que resulte aplicable durante o exercicio da actividade ou a
prestación do servizo.
e) Proxecto e documentación técnica que resulte exixible segundo a natureza da actividade ou instalación
comunicada. Para estes efectos, enténdese por proxecto o conxunto de documentos que definen as actuacións
que se van desenvolver, co contido e detalle que lle permita á Administración coñecer o obxecto delas e
determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable, segundo o regulado na normativa de
aplicación. O proxecto ou documentación técnica serán redactados e asinados por persoa técnica competente.
f) Autorización, declaración ou documento de avaliación ambiental, en caso de requirila a actividade que se
pretende desenvolver.
g) As autorizacións e informes sectoriais que sexan preceptivos, xunto coa manifestación expresa de que se conta
con todos os necesarios para o inicio da obra, a posta en funcionamento da instalación ou actividade, ou a
prestación do servizo.
h) Data concreta de inicio da actividade ou da prestación do servizo obxecto de comunicación.
i) Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil, ou compromiso da persoa interesada de subscribir a
póliza de seguro que cubra os riscos da actividade comunicada, xunto cun certificado ou documento da
compañía aseguradora que acredite o aseguramento da actividade comunicada con antelación ao
establecemento ou posta en funcionamento da actividade ou prestación do servizo.
j) Cando proceda, certificado ou informe acústico.
k) Se é o caso, certificado emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal.
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Certificado de COSMA xustificativo de que o local está dado de alta no servizo de subministración de auga
potable para a actividade a desenvolver. De ser o propietario do local quen presente a comunicación previa,
poderá achegar a fotocopia do contrato de subministración de agua potable ao seu nome.
m) Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (escritura de propiedade, contrato de arrendamento, etc).
n) Cando proceda, certificado final de obra ou declaración de finalización das obras executadas.
o) Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación.
3. No caso de actividades sometidas a avaliación de incidencia ambiental, ademais da documentación anterior
deberá presentar unha certificación das persoas técnicas facultativas que autoricen o proxecto, de que este
cumpre coa normativa técnica de aplicación.
Artigo 42. Modificación das actividades.
1.

2.

3.
4.

5.

O incumprimento sobrevido das condicións da comunicación previa, ou dos requisitos legais da actividade ou
prestación do servizo antes do inicio destes, será causa da ineficacia da comunicación previa e habilitarán ao
Concello de Narón á súa declaración, previa audiencia da persoa interesada.
Quen posúa a titularidade das actividades debe garantir que os seus establecementos manterán as mesmas
condicións que tiñan cando estas foron iniciadas, así como adaptar as instalacións e a actividade ás condicións
que, no futuro, poida establecer a normativa de aplicación vixente en cada momento.
Quen posúa a titularidade das actividades debe comunicar ao Concello, calquera cambio que se produza nas
súas condicións ou características, tal como foron comunicadas.
O cambio de titularidade da actividade obxecto da comunicación previa deberá ser comunicado de forma
expresa ao Concello de Narón. A falta de comunicación expresa responsabiliza solidariamente ao anterior e ao
novo titular ante o Concello dos eventuais incumprimentos da normativa aplicable.
O modelo para realizar estes cambios de titularidade achégase no anexo I desta ordenanza e terá que
presentarse coa seguinte documentación:
− Datos que permitan a identificación do expediente de autorización da actividade, ou certificación municipal
emitida tras a comprobación posterior á comunicación previa ou declaración responsable.
− Copia do título que ampare a transmisión do local ou do establecemento.
− Fotocopia do DNI do adquirente.
− No caso de persoas xurídicas, fotocopia da escritura pública de constitución da sociedade, do poder
outorgado ao representante e da tarxeta de identificación fiscal do adquirente.
− Xustificante de pago das taxas correspondentes.
− Documento asinado polo transmitente e o adquirente de conformidade coa transmisión. No seu defecto,
documentación acreditativa da falta de disposición do local polo actual titular do acto administrativo que
ampara a actividade (sentenzas ou autos referentes a desafiuzamentos ou alzamentos; documentos de
renuncia ou resolución de contratos de aluguer, declaración de falecemento e de herdeiros, se é o caso,
etc).
− Copia da póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio e recibo do pago das primas do período en
curso. No caso das pólizas de actividades recreativas e espectáculos públicos, estarase ao disposto na
normativa urbanística de aplicación en canto aos capitais mínimos.
− Compromiso de cumprimento da normativa aplicable durante o exercicio da actividade ou a prestación do
servizo.
− No caso de transmitirse unha licenza de actividade dun establecemento que, pola súa antigüidade, non
exista un documento técnico no expediente administrativo inicial, deberá presentarse unha memoria
xustificativa da normativa aplicable e planos de distribución e instalacións do local, asinado por técnico/a
competente.
Será, en todo caso, necesaria unha nova comunicación previa, cumprindo os requisitos da normativa aplicable,
nos casos de modificación da clase de actividade, cambio de localización, reforma substancial dos locais,
instalacións ou calquera cambio que implique unha variación que afecte á seguridade, salubridade ou
perigosidade do establecemento.
CAPÍTULO 5. RÉXIME XURÍDICO DA DECLARACIÓN RESPONSABLE

Artigo 43. Obxecto e natureza da declaración responsable.
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Para os efectos desta ordenanza, entenderase por declaración responsable o documento subscrito por un interesado no
que este manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa aplicable para o
exercicio da actividade, a apertura dos establecementos abertos ao público en que se desenvolvan espectáculos
públicos ou actividades recreativas e a organización de espectáculos públicos e actividades recreativas, que dispón da
documentación que así o acredita, que a porá a disposición da Administración cando lle sexa requirida, e que se
compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de tempo inherente ao exercicio da
actividade.
Os requisitos aos que se refire o parágrafo anterior deberán estar recollidos de maneira expresa, clara e precisa na
correspondente declaración responsable. As Administracións poderán requirir en calquera momento que se achegue a
documentación que acredite o cumprimento dos mencionados requisitos e o interesado deberá achegala.
Artigo 44. Presentación da declaración responsable.
1.
a)

A declaración responsable terá que presentarse nos seguintes termos:
Con carácter previo á apertura do establecemento, á organización do espectáculo público ou ao comezo da
actividade recreativa, as persoas interesadas deberán presentar unha declaración responsable dirixida ao
Concello de Narón, coa cal porán en coñecemento os seguintes datos:
1º. O nome, apelidos e enderezo da persoa solicitante e, se é o caso, da persoa que actúe na súa representación,
debidamente acreditada.
2º. O tipo de establecemento ou, se é o caso, a descrición do espectáculo ou actividade que se pretende realizar e a
capacidade máxima prevista.
3º. A localización do establecemento ou espazo aberto ao público e a data prevista de apertura do establecemento
ou do inicio do espectáculo público ou actividade.
4º. A firma da persoa solicitante.
5º. O órgano, centro ou unidade administrativa do Concello de Narón (concellaría) á que se dirixe.

b) Coa declaración responsable terá que acompañarse, se é o caso, a documentación que figura a continuación,
salvo que esta xa estea en poder ou fose elaborada por calquera administración pública:
1º. Se é o caso, a autorización, informe ou declaración ambiental que proceda, de conformidade coa normativa
específica de aplicación.
2º. O proxecto e a documentación técnica que resulte exixible segundo a natureza da actividade. Para estes
efectos, enténdese por proxecto o conxunto de documentos que definen as actuacións que se van desenvolver, co
contido e detalle que permita á Administración coñecer o seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa
urbanística e sectorial de aplicación. O proxecto e a documentación técnica redactaranse e serán asinadas por
persoa técnica competente.
3º. A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, previsto na normativa en materia de espectáculos
públicos e actividades recreativas de Galicia, e o recibo de pago das primas correspondentes ao período do seguro
en curso ou copia destes.
4º. O documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo aberto ao público en calidade de
propietarios/as ou arrendatarios/as ou en virtude de calquera outro título xurídico.
5º. Se é o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de
conformidade municipal.
6º. O documento acreditativo asinado polo/a interesado/a da designación da persoa física ou xurídica que ha de
asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a
adecuación do espectáculo público ou actividade recreativa aos requisitos exixibles.
7º. Xustificante de pago das taxas correspondentes.
8.º. Cando proceda, certificado ou informe acústico.
9º. Cando proceda, certificado final de obra ou declaración de finalización das obras executadas.
10ª. Certificado de COSMA xustificativo de que o local está dado de alta no servizo de subministración de auga
potable para a actividade a desenvolver. De ser o propietario do local quen presente a declaración responsable,
poderá achegar a fotocopia do contrato de subministración de agua potable ao seu nome.
11.º. Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación.

c)

Para a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas que requiran a montaxe de estruturas non
permanentes desmontables, será preciso acompañar, xunto coa documentación requirida nos apartados a) e b),
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a seguinte documentación:
1º. O documento acreditativo da designación, por quen presente a declaración, da persoa física ou xurídica que ha
de asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación.
2º. O marcado CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as súas
características e o certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede.
3º. Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación.
2.
3.

O custo dos informes, certificacións e actas de verificación ou control de funcionamento e de revisión correrá a
cargo dos/as solicitantes.
Se para o desenvolvemento da actividade fose precisa a realización dunha obra, a documentación anterior
presentarase coa comunicación previa prevista na normativa urbanística ou coa solicitude de licenza de obra, se
procede. Unha vez finalizada a obra, presentarase a declaración responsable para o inicio da actividade.

Artigo 45. Efectos da declaración responsable.
1.

2.

A declaración responsable presentada que cumpra os requisitos establecidos na presente ordenanza habilita
para o exercicio da actividade, o desenvolvemento do espectáculo ou a apertura do establecemento desde a súa
presentación, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección atribuídas á Administración.
Non obstante o disposto no parágrafo anterior, a declaración responsable poderá presentarse dentro dun prazo
posterior ao comezo da actividade cando a lexislación correspondente o prevexa expresamente.
A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que
se acompaña ou incorpora á declaración responsable leva, previa audiencia da persoa interesada, a declaración
de ineficacia desta. A resolución de declaración de ineficacia impide o exercicio do dereito ou da actividade
afectada desde a súa notificación, sen prexuízo das sancións que proceda impor por tales feitos.
A resolución administrativa que constata as circunstancias ás que se refire o apartado anterior, levará o inicio
das correspondentes actuacións e a esixencia de responsabilidades e poderá determinar o deber da persoa
interesada de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou
ao comezo da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo
obxecto durante un período de tempo determinado, que non será inferior a tres meses nin superior a un ano.

Artigo 46. Modificacións das actividades sometidas a declaración responsable.
1.

2.

3.

4.

5.

A persoa titular do establecemento ou organizadora do espectáculo público ou actividade recreativa terá que
comunicar á Administración competente as modificacións non substanciais, no prazo de quince días desde que
tivese lugar. No entanto, en caso de cambio de titularidade, a comunicación, acompañada da documentación
acreditativa do cambio e da dispoñibilidade do seguro de responsabilidade civil, deberá efectuarse con
anterioridade ao desenvolvemento da actividade polo/a novo/a titular.
Será necesaria a presentación de declaración responsable, para cumprir os requisitos da normativa aplicable, en
caso de modificación substancial.
En todo caso, terán a consideración de modificacións substanciais a modificación da clase de actividade
recreativa ou espectáculo público, o cambio de lugar, a realización dunha reforma substancial dos
establecementos ou calquera cambio que implique unha variación que afecte á seguridade, salubridade ou
perigosidade do establecemento aberto ao público se así é declarado no informe técnico correspondente.
Igualmente, será necesaria a presentación de declaración responsable para a celebración de espectáculos
públicos e actividades recreativas de carácter extraordinario que se desenvolvan esporadicamente en
establecementos abertos ao público, suxeitos ao réxime de declaración responsable, legalmente habilitados
para celebrar un espectáculo público ou actividade recreativa distinta da propia do establecemento. Nestes
casos, deberá presentarse a documentación prevista no artigo 44 da ordenanza que resulte procedente tendo
en conta as características do espectáculo ou actividade de carácter extraordinario. Así mesmo, haberá que
dispor do seguro previsto na lexislación de espectáculos públicos e actividades recreativas.
O incumprimento sobrevido das condicións da declaración responsable, ou dos requisitos legais da actividade ou
prestación do servizo antes do seu inicio, será causa da ineficacia da declaración responsable e habilitarán ao
Concello de Narón á súa declaración, previa audiencia da persoa interesada.
Quen posúa a titularidade das actividades debe garantir que os seus establecementos manterán as mesmas
condicións que tiñan cando estas foron iniciadas, así como adaptar as instalacións e a actividade ás condicións
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6.
7.

que, no futuro, poida establecer a normativa de aplicación vixente en cada momento.
Quen posúa a titularidade das actividades debe comunicar ao órgano competente, calquera cambio que se
produza nas súas condicións ou características, tal como foron declaradas.
O cambio de titularidade da actividade obxecto da declaración responsable deberá ser comunicado de forma
expresa ao Concello de Narón. A falta de comunicación expresa responsabiliza solidariamente ao anterior e ao
novo titular ante o Concello dos eventuais incumprimentos da normativa aplicable.

Artigo 47. Réxime da declaración responsable aplicable á instalación e posta en funcionamento das estacións e
infraestruturas radioléctricas.
1.

Consonte o previsto na normativa estatal de telecomunicacións, as licencias ou autorizacións previas que non
poidan ser esixidas pola dita normativa serán substituídas por declaracións responsables.
2. A declaración responsable deberá conter unha manifestación explícita do cumprimento daqueles requisitos que
resulten exixibles de acordo coa normativa vixente, incluído, no seu caso, estar en posesión da documentación
que así o acredite.
3. O modelo para realizar estas declaracións responsables achégase no anexo I desta ordenanza e terá que
presentarse coa seguinte documentación:
3.1. Para a instalación das instalacións e estacións e infraestruturas radioeléctricas:
− Proxecto de infraestrutura da estación radioeléctrica, xustificando o cumprimento da normativa de
telecomunicacións, a normativa urbanística e, se é o caso, o plan de implantación de telefonía móvil (no que
debe estar incluído o emprazamento da estación radioeléctrica) con mapa de cobertura da dita estación.
− Nomeamento do técnico director das obras e coordinador de seguridade.
− Resolución da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital (Ministerio de Enerxía,
Turismo e Axenda Dixital) de aprobación do proxecto de instalación da estación radioeléctrica.
− Contrato de arrendamento ou escritura de propiedade do lugar de emprazamento, no seu caso.
− No caso de instalacións en bens de dominio público a correspondente autorización ou título que habilite o seu
uso.
− Resolución de AESA de autorización en materia de servidumes aeronáuticas.
− Xustificante de inscrición no rexistro de operadores, no seu caso.
− Xustificante de pagamento dos tributos municipais correspondentes.
3.2. Para a posta en funcionamento das instalacións e estacións radioeléctricas:
− Certificado final das obras da instalación base.
− Resolución da Secretaría de Estado para a Sociedade da Información e a Axenda Dixital (Ministerio de Enerxía,
Turismo e Axenda Dixital) de autorización de posta en servizo da estación radioeléctrica.
CAPÍTULO 6. RÉXIME XURÍDICO DA LICENZA DE ACTIVIDADE PREVIA
Artigo 48. Actividades sometidas a licenza previa.
Só será precisa a obtención de licenza ou de autorización previa para as actividades descritas no artigo 8 da ordenanza,
ou as que, en atención á concorrencia de razóns de interese xeral derivadas da necesaria protección da seguridade e
saúde pública, dos dereitos das persoas consumidoras e usuarias, do mantemento da orde pública, así como da
adecuada conservación do medio ambiente e o patrimonio histórico artístico, estableza de forma expresa a lexislación
vixente que resulte aplicable.
Artigo 49. Procedemento de outorgamento de licenza para a apertura de establecementos abertos ao público
cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade
co disposto na normativa técnica en vigor.
1.

O procedemento para o outorgamento de licenza municipal de actividade debe iniciarse con anterioridade á
apertura do establecemento, espectáculo ou actividade suxeito a licenza municipal.
2. A solicitude de licenza terá o seguinte contido:
a) Os datos identificativos da persoa titular do establecemento e, se é o caso, da persoa que actúe na súa
representación debidamente acreditada, con indicación do seu nome e dirección.
b) A localización do establecemento aberto ao público.
3. Xunto coa solicitude da licenza, deberá presentarse a documentación que figura a continuación, salvo que esta
xa estea en poder ou fose elaborada por calquera administración pública:
a) O proxecto técnico, entendido como o conxunto de documentos que definen as actuacións a desenvolver, co
contido e detalle que permita á Administración coñecer o seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa
urbanística e sectorial de aplicación. O proxecto que se presente incluirá o contido mínimo previsto pola
normativa sobre prevención e seguridade en materia de incendios, deberá estar asinado por técnico/a
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competente e terá que conter os datos e requisitos da normativa específica sobre edificación, prevención e
control ambiental que sexan de aplicación aos proxectos construtivos e de actividades.
b) O plan de emerxencia, o plan de autoprotección, o estudo de impacto acústico e o dispositivo de asistencia
sanitaria, cando sexan exixibles de acordo coa normativa de aplicación e conforme aos requisitos que esta
dispoña, redactados de conformidade coa normativa vixente e sempre que os seus contidos non se incorporasen
ao proxecto técnico a que fai referencia o apartado anterior.
c) A declaración onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia
de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou a documentación acreditativa da dispoñibilidade
deste.
d) Certificado de medición do son realizado por un laboratorio homologado, así como o resto da documentación
requirida pola normativa sobre ruídos, quecemento, contaminación acústica, residuos e vibracións e, en todo
caso, a que determine a normativa sobre prevención e control ambiental segundo corresponda en función das
características do establecemento e as actividades a desenvolver neste.
e) O documento acreditativo da designación da persoa que ha de asumir a responsabilidade técnica da execución
do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do establecemento á licenza
outorgada, en que ha de constar o nome, o enderezo e a titulación e habilitación profesional da persoa
designada.
f) Compromiso de cumprimento da normativa aplicable durante o exercicio da actividade ou prestación do servizo.
g) Xustificante de pago das taxas correspondentes.
4. O custo dos informes, certificacións e actas de verificación ou control de funcionamento e de revisión correrá a
cargo dos/as solicitante/s.
5. Unha vez recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o Concello emitirá os informes necesarios
que determinen o cumprimento da normativa de aplicación, remitindo, cando proceda, esta documentación ás
autoridades competentes para que emitan os informes referidos ao cumprimento das esixencias técnicas
reguladas segundo a normativa vixente que lle sexa de aplicación, informes que serán vinculantes cando sexan
negativos ou establezan condicións de obrigado cumprimento.
6. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder de tres meses, a contar desde a presentación da
solicitude e da documentación anexa no Concello ata a notificación da resolución municipal. Transcorridos tres
meses sen que o Concello de Narón notificase a resolución á persoa interesada, esta poderá entender estimada
por silencio administrativo a súa solicitude.
7. Con carácter previo ao comezo da actividade, o titular terá que efectuarlle ao Concello comunicación en que
exprese que cumpre as condicións establecidas na documentación presentada e na licenza.
O Concello deberá efectuar visita de comprobación para os efectos de verificar o cumprimento das condicións
establecidas na documentación presentada e na licenza e notificar o seu resultado no prazo máximo dun mes.
O Concello notificará ao/á titular o resultado da visita de comprobación, sinalando expresamente se se cumpren
os requisitos para o exercicio da actividade e a apertura do establecemento. O incumprimento dos requisitos
citados determinará a aplicación do previsto na normativa de aplicación en canto á revogación da licenza e
réxime sancionador, sen prexuízo do disposto na lexislación urbanística en canto ao restablecemento da
legalidade. Serán tamén de aplicación as medidas provisionais previas establecidas na lexislación de
espectáculos públicos e actividades recreativas.
A visita de comprobación non será necesaria se se achegase certificación dunha entidade de certificación de
conformidade municipal.
8. A licenza de apertura de establecemento aberto ao público fará innecesaria a declaración responsable ou a
solicitude de licenza respecto dos espectáculos públicos e actividades recreativas que se desenvolvan neste
sempre que estivesen incluídas na solicitude de licenza e documentación presentada con esta.
9. O establecemento quedará suxeito ás potestades municipais de comprobación, control e sanción previstas na
normativa aplicable e na presente ordenanza.
Artigo 50. Procedemento de outorgamento de licenza para a instalación de terrazas ao aire libre ou na vía
pública anexas ao establecemento aberto ao público.
1.
2.

O procedemento para o outorgamento de licenza municipal de actividade debe iniciarse con anterioridade á
instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública anexas a establecementos abertos ao público.
No caso de que a terraza se sitúe en dominio público municipal, o outorgamento da licenza para a instalación da
terraza incluirá a licenza demanial de ocupación dos terreos, segundo o establecido na Ordenanza municipal
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reguladora das terrazas dos locais de hostalaría.
A solicitude de licenza deberá ser presentada ante o Concello de Narón pola persoa titular do establecemento e
terá o seguinte contido:
a) Os datos identificativos do/da titular e, se é o caso, da persoa que actúe na súa representación, con indicación
do seu nome e enderezo.
b) A localización do establecemento aberto ao público en que se vai instalar a terraza e a descrición das súas
características, ou se é o caso o documento técnico definido na Ordenanza municipal reguladora das terrazas
dos locais de hostalaría.
c) A declaración da persoa titular onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na
normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia para o establecemento en
que estea incluída a terraza, ou a documentación acreditativa da dispoñibilidade deste.
d) A restante documentación esixida na Ordenanza municipal reguladora das terrazas dos locais de hostalaría.
4. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o Concello emitirá os informes técnicos e xurídicos
que determinen o cumprimento da normativa de aplicación.
5. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder do prazo dun mes, a contar desde a presentación da
solicitude e da documentación anexa no Concello, salvo no caso de que supoña tamén a ocupación do dominio
público, no cal será de aplicación a normativa específica que estableza outro prazo maior. Transcorrido este
prazo sen que o Concello notificase a resolución á persoa interesada, esta poderá entender estimada por
silencio administrativo a súa solicitude en relación coa licenza de actividade.
6. A instalación quedará suxeita ás potestades municipais de comprobación, control e sanción previstas na
normativa aplicable e na Ordenanza municipal reguladora das terrazas dos locais de hostalaría.
3.

Artigo 51. Procedemento de outorgamento de licenza para a celebración de espectáculos públicos e actividades
recreativas de carácter extraordinario, sempre que requiran de plan de autoprotección ou dun plan ou estudo
específico segundo a normativa sectorial de aplicación.
1.

O procedemento para o outorgamento de licenza municipal de actividade debe iniciarse con anterioridade á
celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter extraordinario.
2. A solicitude de licenza deberá ser presentada ante o Concello de Narón polas persoas titulares, promotoras ou
encargadas da súa organización.
3. A solicitude de licenza terá o seguinte contido:
a) Os datos identificativos do/da titular ou de quen organice a actividade e, se é o caso, da persoa que actúe na súa
representación, con indicación do seu nome e enderezo.
b) A localización do establecemento aberto ao público en que se vai desenvolver o espectáculo público ou a
actividade recreativa.
4. Xunto coa solicitude da licenza, quen posúa a titularidade ou as persoas promotoras ou encargadas da
organización deberán presentar a documentación que figura a continuación, salvo que esta xa estea en poder ou
fose elaborada por calquera administración pública:
a) A memoria que defina as actuacións a desenvolverse, co contido e detalle que permita á Administración coñecer
o seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial de aplicación. Nesta figurarán, en
particular, os seguintes datos: a información sobre o tipo de espectáculo, a previsión aproximada de asistencia
de público e o horario da actuación.
b) O plan de emerxencia, o plan de autoprotección, o estudo de impacto acústico e o dispositivo de asistencia
sanitaria que sexan exixibles de acordo coa normativa de aplicación e conforme aos requisitos que esta dispoña.
c) A declaración da persoa titular onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na
normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou a documentación
acreditativa da dispoñibilidade deste.
d) Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación.
5. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o Concello emitirá os informes necesarios que
determinen o cumprimento da normativa de aplicación.
6. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder dun mes, a contar desde a presentación da solicitude
e da documentación anexa no Concello, salvo que a normativa específica estableza outro prazo maior.
Transcorrido este prazo sen que o Concello comunicase a resolución á persoa interesada, esta poderá entender
estimada por silencio administrativo a súa solicitude.
7. O desenvolvemento do espectáculo público ou actividade recreativa quedará suxeito ás potestades municipais
de comprobación, control e sanción previstas na normativa aplicable e na presente ordenanza.
Artigo 52. Procedemento de outorgamento de licenza para a montaxe de instalacións para a celebración de
espectáculos públicos e actividades recreativas e a celebración de espectáculos públicos e actividades
recreativas que teñan que dispor de plan de autoprotección ou dun plan ou estudo específico segundo a
normativa sectorial de aplicación.
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1.

O procedemento para o outorgamento de licenza municipal de actividade debe iniciarse con anterioridade á
celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas e á celebración de espectáculos e actividades que
teñan que dispor de plan de autoprotección ou dun plan ou estudo específico segundo a normativa sectorial de
aplicación.
2. As persoas titulares, promotoras ou encargadas da organización do evento deberán presentar unha solicitude de
licenza municipal na que se indicará o seu nome e enderezo.
3. Xunto coa solicitude da licenza, as persoas titulares das instalacións, promotoras ou as encargadas da
organización do evento deberán presentar a documentación que figura a continuación, salvo que esta xa estea
en poder ou fose elaborada por calquera administración pública:
a) A memoria que defina as actuacións a desenvolver, co contido e detalle que permita á Administración coñecer o
seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial de aplicación. Nesta figurarán, en
particular, os seguintes datos: a información sobre o tipo de espectáculo, a localización das instalacións, a
previsión aproximada de asistencia de público e o horario da actuación.
b) A declaración onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia
de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou a documentación acreditativa da dispoñibilidade
deste.
c) O documento acreditativo da designación, por quen solicite a licenza, da persoa física ou xurídica que ha de
asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación.
d) A marcado CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan segundo as súas
características e o certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede.
e) Calquera outra documentación que veña esixida pola normativa de aplicación.
4. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o Concello emitirá os informes necesarios que
determinen o cumprimento da normativa de aplicación.
5. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder de quince días, a contar desde a presentación da
solicitude e da documentación anexa no Concello, salvo que a normativa específica estableza outro prazo maior.
Transcorrido este prazo sen que o Concello notificase a resolución á persoa interesada, esta poderá entender
estimada por silencio administrativo a súa solicitude.
6. A instalación quedará suxeita ás potestades municipais de comprobación, control e sanción previstas na
normativa aplicable e na presente ordenanza.
Artigo 53. Contido das licenzas municipais de actividade.
1.
a)
b)
c)
d)
e)

As licenzas deberán mostrar, como mínimo, os seguintes datos:
O nome, razón social, número ou código de identificación fiscal de quen posúa a titularidade.
A denominación do establecemento.
A localización.
A data de outorgamento da licenza.
Prazo para o inicio do exercicio da actividade, e, se é o caso, prazos de interrupción ou inactividade, cando así o
requira a actividade autorizada.
f) Se é o caso, prazo de vixencia da licenza. Prazo de finalización do espectáculo público ou actividade recreativa
autorizada pola licenza.
g) O tipo de establecemento, actividade recreativa ou espectáculos públicos autorizados.
h) A capacidade máxima permitida para o establecemento, espectáculo, ou actividade.
i) Calquera outro dato que se considere oportuno en función da normativa de aplicación e/ou das condicións
singulares, en función da tipoloxía da actividade ou do establecemento.
2. A licenza outorgada polo Concello de Narón será suficiente para acreditar a actividade, condicións e
características do establecemento público e deberá exporse nun lugar visible e de fácil acceso.
Artigo 54. Vixencia das licenzas.
1.

2.

As licenzas dos establecementos abertos ao público concédense por tempo indefinido, salvo que un
regulamento, ou as propias licenzas, establezan expresamente o contrario. Todo iso sen prexuízo dos efectos
dos controis e das revisións periódicas a que fosen sometidas.
As autorizacións de espectáculos públicos e actividades recreativas terán a mesma vixencia que a dos
espectáculos e actividades autorizados.

Artigo 55. Extinción das licenzas.
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As licenzas extínguense polos seguintes motivos:
a) Por finalizar o espectáculo público ou a actividade recreativa.
b) Por cumprimento do prazo que se estableceu para a actividade ou espectáculo público para o que se solicitou a
licenza, nos casos en que proceda.
c) Por caducidade.
d) Por revogación, de conformidade coas causas sinaladas no precepto seguinte.
e) Por renuncia de quen posúa a súa titularidade, comunicada por escrito ao Concello e aceptada por este.
Artigo 56. Revogación e caducidade.
1.
a)

As licenzas poden revogarse nos seguintes supostos:
Por modificarse substancialmente, ou desaparecer as circunstancias que determinaron o outorgamento, ou
sobrevir outras novas que, en caso de existir, comportarían a súa denegación.
b) Por incumprimento por parte de quen posúa a titularidade da licenza dos requisitos ou condicións en virtude
dos cales lles foi outorgada.
c) Por sanción de conformidade co disposto na lexislación aplicable.
d) Por incumprimento da normativa aplicable á actividade en funcionamento, ou pola falta de adaptación da
actividade aos novos requirimentos establecidos polas normas técnicas aplicables dentro dos prazos
contemplados con esta finalidade.
2. O cesamento da actividade para a que foi concedida a licenza, durante un período ininterrompido dun ano,
facultará á Administración para declarar a caducidade da licenza outorgada. Este período poderá ser ampliado
ata un máximo de dous anos, no caso de espectáculos ou actividades que para o seu normal desenvolvemento
precisen de períodos de interrupción ou inactividade, debendo fixar o prazo a aplicar na resolución pola que se
outorgou a licenza.
3. A revogación e a declaración de caducidade tramitaranse de oficio, dando audiencia ás persoas interesadas, e
deberán realizarse dentro do prazo de seis meses desde a notificación da apertura do expediente. O
procedemento poderá ser sobresido no caso de que se emendase a irregularidade que motivou a apertura do
expediente, salvo que se apreciase reiteración ou reincidencia no incumprimento. Tanto a revogación como a
declaración de caducidade non xeran dereito a indemnización.
Artigo 57. Modificacións das actividades sometidas a licenza ou autorización previa.
1.

2.

Quedan suxeitas ao réxime de licenza ou autorización as modificacións substanciais das actividades recreativas e
espectáculos públicos e dos establecementos abertos ao público suxeitos a un réxime de licenza ou autorización
de acordo co previsto na normativa aplicable.
En todo caso, terán a consideración de modificacións substanciais a modificación da clase de actividade
recreativa ou espectáculo público, o cambio de lugar, a realización dunha reforma substancial dos
establecementos ou calquera cambio que implique unha variación que afecte á seguridade, salubridade ou
perigosidade do establecemento aberto ao público se así é declarado no informe técnico correspondente.
As modificacións non substanciais deberán comunicarse ao Concello de Narón pola persoa titular do
establecemento ou organizadora do espectáculo ou actividade, no prazo de quince días desde que tivese lugar.
No entanto, en caso de cambio de titularidade, a comunicación, acompañada da documentación acreditativa do
cambio e da dispoñibilidade do seguro de responsabilidade civil, terá que efectuarse con anterioridade ao
desenvolvemento da actividade polo/a novo/a titular.
CAPÍTULO 7. OUTRAS DISPOSICIÓNS

Artigo 58. Actuacións promovidas por administracións públicas.
1.

2.

As actuacións obxecto da presente ordenanza que promovan órganos das administracións públicas estarán
suxeitos igualmente a control municipal, que levará a cabo por medio da obtención previa de licenza municipal,
ou a presentación da comunicación previa ou declaración responsable, nos termos sinalados na ordenanza,
salvo os supostos exceptuados expresamente pola lexislación aplicable.
As obras públicas municipais entenderanse autorizadas polo acordo de aprobación do proxecto de obras, previa
acreditación no expediente do cumprimento da normativa aplicable.

Artigo 59. Simultaneidade de réximes de intervención. Licenza urbanística e comunicación previa de
actividade.
1.

Se para o desenvolvemento dunha actividade suxeita a comunicación previa fose necesaria a realización dunha
actuación urbanística que precise de licenza municipal previa, na solicitude desta licenza municipal deberá
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2.
3.

4.

5.

consignarse expresamente que a actuación urbanística proxectada ten por obxecto o desenvolvemento dunha
actividade, e deberá presentar, ademais da documentación establecida no artigo 20 da ordenanza, a do artigo
41.2.
Unha vez finalizadas as obras ou actuación autorizada por licenza, a persoa interesada deberá solicitar a licenza
de primeira ocupación na forma e cos requisitos establecidos no artigo 33 e seguintes da ordenanza.
Os servizos técnicos municipais comprobarán a total terminación das obras, que estas se axustan ás que foron
autorizadas co outorgamento da licenza urbanística e que a actividade pode exercitarse nos termos e condicións
en que foron comunicados, incorporando, se fose necesario, condicións e medidas correctoras a adoptar.
En ningún caso se poderán iniciar ou desenvolver as actividades comunicadas ata que estean as obras ou
instalacións totalmente finalizadas e, se é o caso, outorgada a licenza de primeira ocupación, e se presente a
comunicación previa de inicio ou desenvolvemento da actividade acompañada coa documentación indicada na
presente ordenanza.
Co outorgamento da licenza de primeira ocupación, a persoa interesada poderá comunicar o inicio da
actividade.

Artigo 60. Simultaneidade de réximes de intervención. Comunicación previa urbanística e comunicación previa
de actividade.
Se para o desenvolvemento da actividade sometida a comunicación previa fose precisa a realización dunha obra
sometida a comunicación previa, a documentación esixida no artigo 41.2 da ordenanza presentarase coa comunicación
previa de obras prevista na normativa urbanística. Unha vez finalizada a obra, presentarase a comunicación previa para
o inicio da actividade.
Artigo 61. Simultaneidade de réximes de intervención. Licenza urbanística ou comunicación previa urbanística
e declaración responsable de actividade.
Se para o desenvolvemento da actividade sometida ao réxime de declaración responsable fose precisa a realización
dunha obra, a documentación esixida no artigo 44 desta ordenanza presentarase coa comunicación previa ou coa
solicitude de licenza de obra, segundo o establecido na normativa urbanística e nesta ordenanza. Unha vez finalizada a
obra e, se é o caso, outorgada a licenza de primeira ocupación, presentarase a declaración responsable para o inicio da
actividade.
Artigo 62. Simultaneidade de réximes de intervención. Licenza urbanística e licenza en materia de espectáculos
públicos e actividades recreativas.
1.

Os supostos de actuacións que esixan, de conformidade coa presente ordenanza e a normativa aplicable, licenza
de actividade e licenza urbanística de obras serán obxecto dunha soa resolución, sen prexuízo da formación e
tramitación simultánea de pezas separadas para cada intervención administrativa.
2. As solicitudes de licenzas de actividade e urbanística deberán ir acompañadas da documentación e o proxecto
técnico subscrito por persoa competente, de conformidade co establecido na presente ordenanza, en función
das características da actividade e a actuación proxectada.
3. A proposta de resolución da solicitude de licenza de actividade terá prioridade sobre a correspondente á licenza
urbanística. Se procedese denegar a primeira, así se lle notificará ao interesado e non será necesario resolver
sobre a segunda.
4. No caso de que procedese outorgar a licenza de actividade, o órgano municipal competente pasará a resolver
sobre a licenza urbanística, notificándose a resolución en forma unitaria ao interesado.
5. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da lexislación ou do plan
urbanístico.
6. A posta en funcionamento da actividade autorizada por licenza previa esixirá a obtención previa da licenza de
primeira ocupación da actuación urbanística autorizada tamén por licenza. Ademais da documentación esixida
para a solicitude de licenza de primeira ocupación establecida na ordenanza, deberá acompañarse a declaración
de posta en funcionamento da actividade subscrita por técnico/a competente, que deberá conter as seguintes
determinacións mínimas:
a) Declaración de que a actividade se axusta á licenza outorgada e que os sistemas correctores empregados
funcionan con plena eficacia e seguridade, especificando, se é o caso, o grao de emisións.
b) Certificado de medición de illamento acústico.
Artigo 63. Modificación da actuación durante a tramitación do procedemento.
1.

Se durante a execución das obras ou durante as tarefas para implantar a actividade se previsen ou producisen
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2.
3.
4.

variacións que alteren significativamente o proxecto ou documento técnico ao que se refira a(s) licenza(s)
outorgada(s), o titular está obrigado a solicitar nova licenza para estas.
O resto das modificacións que non sexan significativas poderán ser emendadas no trámite de outorgamento de
licenza de primeira ocupación, na forma e termos establecidos no artigo 34 da ordenanza.
O titular dunha licenza ou dunha facultade adquirida mediante a presentación de comunicación previa, debe
comunicar ao Concello as incidencias que xurdan durante a execución do autorizado ou comunicado.
Quen se atope realizando as actuacións autorizadas polos medios establecidos na presente ordenanza teñen a
obrigación de facilitar as inspeccións que o Concello de Narón realice sobre estas. A súa negativa ou obstrución
poderá determinar a adopción das medidas cautelares previstas legalmente para proceder á paralización da
actuación en execución ou á suspensión da actividade, sen prexuízo da incoación do oportuno procedemento de
reposición da legalidade infrinxida.

Artigo 64. Control municipal sobre as actuacións comunicadas, declaradas ou autorizadas mediante licenza.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

O Concello de Narón exercerá como competencia propia, nos termos da lexislación estatal e autonómica
vixentes, a disciplina urbanística e as potestades de control e inspección sobre as obras, actuacións ou
actividades suxeitas aos réximes de intervención regulados na presente ordenanza.
O control municipal sobre a execución de actuacións urbanísticas, xa sexan sometidas a licenza previa ou ao
réxime de comunicación previa, axustarase aos termos establecidos na lexislación sobre protección da
legalidade urbanística.
Igualmente, o mesmo réxime de control municipal exercerase sobre o exercicio de actividades ou a prestación
de servizos, xa sexan obxecto de comunicación previa, declaración responsable ou de licenza de actividade, de
acordo coa normativa sectorial aplicable.
En toda obra ou actuación urbanística comunicada ou autorizada polos medios establecidos nesta ordenanza
debe posuírse no lugar da actuación unha copia do título habilitante (licenza ou comunicación previa) e, se é o
caso, o cartel de obras, na forma establecida no artigo 32 desta ordenanza.
No caso da apertura de establecementos debe exporse nun lugar visible e de fácil acceso unha copia selada da
comunicación previa, ou da declaración responsable presentada ante o Concello de Narón ou, se é o caso, da
licenza outorgada.
Sen prexuízo do previsto no apartado anterior, a persoa titular da actividade deberá dispor dunha copia selada
da comunicación previa ou declaración responsable presentada ou, se é o caso, da licenza outorgada, e exhibila
cando llo requira unha inspección administrativa ou calquera persoa para a que se realice a actividade.

Artigo 65. Actuacións de control municipal de actividades sometidas a comunicación previa ou declaración
responsable.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

O Concello de Narón pode realizar en calquera momento, de oficio ou a solicitude de persoa interesada, as
actuacións de inspección e control da actividade ou do establecemento que sexan necesarias para comprobar o
cumprimento dos requisitos establecidos pola normativa aplicable.
As solicitudes de comprobación debidamente presentadas obrigan ao Concello de Narón a notificar o resultado
da actuación de inspección e control realizada á persoa solicitante e á persoa titular da actividade ou do
establecemento, no prazo máximo de tres meses.
A acta de comprobación que documente o resultado da actividade de inspección e control sinalará
expresamente se se cumpren os requisitos para o exercicio da actividade e, se é o caso, a apertura do
establecemento.
No caso de que os requisitos non se cumpran, sinalaranse os concretos incumprimentos ou deficiencias
detectados e concederase á persoa titular da actividade un prazo de emenda non superior a un mes, sempre
que aqueles fosen emendables.
O Concello de Narón poderá adoptar, de conformidade coa normativa aplicable, medidas provisionais para a
protección dos intereses públicos e de terceiras persoas, incluído o cesamento do exercicio da actividade ou o
peche ou clausura do establecemento, nos termos establecidos pola lexislación do procedemento administrativo
común.
A corrección dos incumprimentos ou deficiencias detectados no prazo de emenda outorgado ao interesado
declararase por resolución administrativa, que se notificará á persoa titular da actividade e, se é o caso, á persoa
que solicitase a comprobación.
O transcurso do prazo de emenda sen que se corrixan os incumprimentos ou deficiencias detectadas ou o
carácter non emendable destes dará lugar á iniciación de oficio do procedemento de declaración de ineficacia
da comunicación previa ou declaración responsable, sen prexuízo das responsabilidades sancionadoras ás que
houbese lugar, as cales se esixirán a través do correspondente procedemento sancionador.

Artigo 66. Causas de ineficacia das comunicacións previas e declaracións responsables.
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1.

Son causas de ineficacia das comunicacións previas e das declaracións responsables reguladas na presente
ordenanza:
a) O incumprimento orixinario ou sobrevido dos requisitos legais aos que estivese sometida a actuación.
b) A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que
se presentase ou incorporase á comunicación previa ou declaración responsable.
c) A presentación da comunicación ou declaración ante un órgano incompetente para recibila ou cando a
actuación estivese sometida a outro réxime de intervención administrativa.
d) O non exercicio dunha actividade no prazo de seis meses contado desde que a comunicación ou declaración
habilite para o exercicio desta, sen prexuízo da posibilidade de poder formular unha nova comunicación ou
declaración conforme á normativa aplicable e ao previsto nesta ordenanza.
e) O incumprimento dos prazos de inicio ou finalización das obras comunicadas, para os que non se comunicou a
súa prórroga, antes da finalización destes.
f) A interrupción dunha actividade durante un ano, contado desde a data en que se produciu esta interrupción,
sen prexuízo da posibilidade de poder formular unha nova comunicación ou declaración conforme á normativa
vixente para o exercicio da actividade.
2. Para o efecto do establecido na letra b) do apartado anterior, entenderase por:
a) Inexactitude de carácter esencial: a falta de correspondencia coa realidade do contido de calquera dato,
manifestación ou documento que se presentase ou incorporase á comunicación ou declaración, sempre que as
características reais da actuación non se axusten aos requisitos normativos aos que estivese sometida e non
exista falsidade de carácter esencial de acordo co previsto no apartado seguinte.
b) Falsidade de carácter esencial: a introdución intencionada de elementos que non se correspondan coa realidade
en calquera dato, manifestación ou documento que se presentase ou incorporase á comunicación ou
declaración, co fin de superar os controis administrativos previstos na normativa de aplicación e nesta
ordenanza, sen cumprir os requisitos legais aos que estivese sometida a actuación.
c) Omisión de carácter esencial: a ausencia de calquera dato, manifestación ou documento que fose preceptivo
presentar ou incorporar á comunicación ou declaración segundo o previsto na normativa de aplicación e nesta
ordenanza, e que sexa determinante para verificar o cumprimento dos requisitos normativos aos que estivese
sometida a actuación.
Artigo 67. Procedemento de declaración de ineficacia.
1.

2.

3.

4.

O procedemento de declaración de ineficacia da comunicación ou declaración iniciarase de oficio polo Concello
de Narón. O órgano competente para resolver pode adoptar ou, se é o caso, prorrogar as medidas provisionais
necesarias para a protección dos intereses públicos e de terceiras persoas, incluído o cesamento do exercicio da
actividade ou o peche do establecemento, nos termos establecidos pola lexislación do procedemento
administrativo común.
No procedemento darase audiencia á persoa titular da actividade ou establecemento ou promotora da obra, se
é o caso.
Se a causa de ineficacia fose emendable, no mesmo trámite concederase á persoa titular da actividade un prazo
de emenda dos incumprimentos ou deficiencias detectados, salvo que xa se concedese nun procedemento
previo de verificación ou control ou se aprecie reiteración ou reincidencia no incumprimento. En ningún caso
poderá considerarse emendable a falsidade de carácter esencial en calquera dato, manifestación ou documento
que se presentase ou incorporase á comunicación previa.
Se se emendase a irregularidade no prazo de emenda concedido ou se acreditase no trámite de audiencia a
emenda, o procedemento será sobresido.
A resolución será motivada e notificarase nos termos previstos pola lexislación do procedemento administrativo
común no prazo máximo de tres meses, transcorrido o cal o procedemento caducará e deberán arquivarse as
actuacións, de oficio ou por solicitude da persoa interesada.
Se a causa de ineficacia fose a presentación de comunicación previa ante órgano incompetente para recibila ou
cando a actividade ou establecemento estivese sometido a outro réxime de intervención administrativa, a
resolución indicará o procedemento de intervención aplicable e, se é o caso, o órgano encargado da tramitación.
Os datos e documentos achegados coa comunicación previa, se fosen pertinentes, incorporaranse á solicitude
que eventualmente presente a persoa interesada se esta así o pide nela.

Artigo 68. Efectos da declaración de ineficacia.
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1.
2.

3.

4.

A declaración de ineficacia dunha comunicación previa ou declaración responsable impide, desde o momento da
súa notificación, o exercicio do dereito ou da actividade afectada.
Igualmente, comportará a iniciación de oficio das correspondentes actuacións de restablecemento da
legalidade, que poderán determinar a obrigación da persoa interesada de restituír a situación xurídica ao
momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao comezo da actividade correspondente, e a
indemnización dos danos e perdas producidos a bens públicos.
Así mesmo, poderá determinar a inhabilitación da persoa interesada para instar ante o Concello de Narón un
novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado de entre tres meses e un
ano. A inhabilitación establecerase, se é o caso, na mesma resolución que declare a ineficacia da comunicación
previa ou declaración responsable, e para a súa imposición valorarase motivadamente a existencia de
reiteración ou reincidencia no incumprimento que dea lugar á declaración de ineficacia.
A declaración de ineficacia é independente das responsabilidades sancionadoras ás que haxa lugar, as cales se
esixirán a través do correspondente procedemento sancionador.

Artigo 69. Procedemento de verificación.
1.

O control exercido a través do procedemento de verificación, tal e como se define na disposición adicional
cuarta, non prexulgará o cumprimento material dos requisitos esixidos para o acceso á actividade de servizos,
así como a adecuación do establecemento físico á normativa aplicable, nin limitará as potestades
administrativas de inspección, control e sanción, así como cantas resulten atribuídas ao concello pola normativa
de aplicación.
2. A presentación da comunicación previa ou declaración responsable comportará o exame dos seguintes
extremos:
a) A competencia da Administración para a súa recepción.
b) A adecuación do medio de intervención utilizado para a actuación pretendida.
c) A integridade documental da comunicación previa ou declaración responsable, desde un punto de vista formal,
de inclusión de cantos datos e documentos veñan esixidos pola normativa e esta ordenanza.
3. Estas actuacións de verificación serán potestativas naqueles supostos nos que a documentación presentada
inclúa un certificado de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal
previstas na normativa de aplicación.
4. As actuacións de verificación non esixen en ningún caso unha resolución ou acto administrativo nos supostos de
que os datos e a documentación presentada estivesen completos. En caso contrario, actuarase segundo o
establecido na normativa de aplicación e nesta ordenanza.
5. A verificación municipal a realizar tras a presentación dunha comunicación previa ou, se é o caso, dunha
declaración responsable, circunscribirase estritamente á supervisión da integridade formal e da suficiencia legal
da documentación presentada para poder declarar esta completa. Non implicará, polo tanto, a análise sobre o
seu contido nin comprobación do cumprimento dos requisitos esixidos pola normativa e o plan urbanístico que
se realizarán posteriormente, sen prexuízo de que se poidan realizar igualmente neste proceso de verificación.
6. No caso de actuacións urbanísticas, cando se presente toda a documentación esixida, a comunicación previa
producirá plenos efectos xurídicos, polo que, unha vez transcorrido o prazo de quince días hábiles será título
habilitante para o inicio dos actos de uso do solo e do subsolo suxeitos a ela, sen prexuízo das posteriores
facultades de comprobación, control e inspección.
Transcorrido o prazo de quince días hábiles desde a presentación da comunicación previa sen que se requira ao
interesado a corrección de posibles deficiencias que puidesen existir, poderanse iniciar as obras comunicadas.
En ningún caso, a inactividade da Administración implicará a emenda dos defectos ou irregularidades que
presente o contido da comunicación ou da documentación que se lle achega nin os que poida presentar a obra
ou a actuación obxecto de comunicación.
7. No caso de actividades, cando a actuación comunicada ou declarada veña acompañada de toda a
documentación esixida para cada caso nesta ordenanza, a comunicación previa ou declaración responsable
producirá plenos efectos xurídicos desde a data da súa presentación, constituíndose en título habilitante para o
inicio da actividade ou apertura do establecemento.
8. No caso de non presentar a documentación prevista na normativa de aplicación e nesta ordenanza, o Concello
requirirá ao interesado para que proceda no prazo de 10 días a emendar as deficiencias detectadas, con
indicación de que se así non o fixese, ou o fixese defectuosamente, procederase á súa declaración de ineficacia.
Actuarase igualmente se a documentación presentada fose a esixida pero nela se detectasen imprecisións ou
deficiencias de escasa entidade.
Artigo 70. Procedemento de control posterior.
1.

Unha vez verificada a documentación presentada trasladarase aos servizos técnicos municipais para a
comprobación do seu contido e, se é o caso, posterior inspección “in situ”. Se estes detectasen que non se
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2.

3.

4.

axusta á normativa de aplicación ou ao ordenamento urbanístico en vigor, requirirase ao interesado a emenda
da documentación, con advertencia de absterse de iniciar a obra ou, se é o caso, suspender de inmediato a súa
execución ou o desenvolvemento da actividade de que se trate, sen prexuízo da incoación do expediente de
reposición da legalidade correspondente.
En ningún caso a intervención municipal sobre a comunicación previa ou declaración responsable controlará os
aspectos técnicos relativos á seguridade estrutural das construcións, ás condicións das instalacións ou á calidade
dos elementos ou materiais empregados, cuxa responsabilidade é exclusiva do proxectista, da dirección técnica,
do/a promotor/a ou da empresa construtora ou instaladora.
Os/As técnicos/as asinantes da documentación técnica que se acompaña a unha comunicación previa ou
declaración responsable responsabilizaranse da súa calidade e do seu axuste ás normas que sexan aplicables en
cada caso. Así mesmo, os/as técnicos/as asinantes de certificacións ou declaracións que se acompañen nestes
trámites serán responsables da exactitude e da veracidade do seu contido.
O titular dos dereitos derivados dunha comunicación previa ou declaración responsable está obrigado a
executar as obras ou desenvolver a actividade nas condicións da documentación presentada.

Artigo 71. Notificacións ao Rexistro da Propiedade.
As notificacións municipais realizadas ao Rexistro da Propiedade a consecuencia de operacións realizadas por
particulares perante ese órgano administrativo que, consonte a normativa aplicable, supoñan a necesidade de
comunicación municipal da concreta situación urbanística do inmoble en cuestión, serán notificadas aos titulares
rexistrais cos recursos pertinentes.
Os gastos xerados por estas anotacións rexistrais correrán a cargo dos titulares que instaron o correspondente
procedemento no Rexistro da Propiedade.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
Primeira. Natureza xurídica dos anexos.
Os anexos que se incorporan a esta ordenanza non teñen carácter regulamentario.
As instancias contidas no anexo I poderán ser ampliadas ou modificadas por resolución da Alcaldía, aínda que a súa
obrigatoriedade supedítase á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
O anexo II contén unha relación non exhaustiva de actos urbanísticos suxeitos a comunicación previa.
Segunda. Criterios interpretativos.
A Alcaldía poderá ditar as instrucións ou regras hermenéuticas que se consideren necesarias para a adecuada
interpretación e aplicación da presente ordenanza. En calquera caso, deberá darse publicidade aos criterios
interpretativos mediante a súa publicación na páxina Web municipal.
Terceira. Forma de presentación da documentación.
1.

2.

3.

A documentación relacionada coas actuacións reguladas nesta ordenanza deberá ser presentada a través de
medios electrónicos polos suxeitos obrigados aos que se refire a lexislación de procedemento administrativo
común, podendo presentar esta documentación presencialmente as persoas físicas que non estean legalmente
obrigadas a iso.
Existirán a disposición dos cidadáns, modelos de solicitudes ou documentos electrónicos normalizados
correspondentes aos procedementos administrativos cuxa tramitación telemática sexa competencia da sede
electrónica.
A utilización voluntaria ou obrigatoria da presentación telemática leva a obrigación de utilizar os modelos
normalizados e achegar a documentación técnica e documental nos formatos e coas garantías expresamente
establecidas nesta ordenanza. Sen prexuízo diso, poderase acompañar a esa documentación mínima regulada de
cantos documentos se desexe.
Cando se trate de documentación técnica expresamente establecida como obrigatoria nos procedementos
regulados na presente ordenanza, presentarase en soporte informático (CD, DVD ou lapis de memoria), en
formato PDF e con firma electrónica os documentos que teñan que ser subscritos por técnico/a competente.
O plano de localización coas edificacións, instalacións ou construcións proxectadas e existentes e o plano de
cesión, no seu caso, deberá estar xeorreferenciado en formato vectorial.
En caso de cesións será tamén necesario o informe de validación gráfica catastral.
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Só será esixible o visado polo colexio profesional correspondente os traballos sometidos normativamente a
visado obrigatorio. Se non fose necesario o dito visado, deberá acreditarse a competencia e a habilitación do/a
técnico/a asinante da documentación.
4. Se a presentación é telemática, mediante a utilización da Sede Electrónica do Rexistro Electrónico Xeneral do
Concello de Narón, incorporarase toda a documentación, en formato PDF, segundo as indicacións contidas en
cada procedemento na Sede Electrónica. Comporase de:
a) A totalidade dos textos (memoria, cadro de prezos, medicións, orzamentos, anexos, etc.) en arquivo con
capacidade non superior a 100 MB. Se a extensión do documento superase ese tamaño, deberán crearse
arquivos individualizados para cada un dos contidos.
b) Os planos en formato PDF terán un tamaño DIN-A3, a unha escala lexible. Só se admitirán os planos en tamaño
DIN-A2 e DIN-A1 cando sexa imposible a súa presentación en formato DIN-A3.
c) Os soportes citados non serán regravables e neles identificarase o nome do proxecto, o seu autor ou autores, a
súa firma dixital e a data de realización. Se se tratase dun proxecto de visado obrigatorio, conterá este en forma
electrónica.
d) As escalas permitidas serán as recollidas nesta ordenanza para cada caso, e no seu defecto axustaranse ás
seguintes: 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:2500, 1:3000, 1:4000 e 1:5000).
5. Calquera modificación do proxecto orixinal presentarase nas mesmas condicións apuntadas e na forma, no seu
caso, de proxecto refundido.
6. A falta de presentación de documentos que xa obren nas dependencias municipais non poderá ser considerado
como reparo documental, nin motivar unha esixencia de emenda por parte do Concello de Narón, sempre que o
interesado aporte referencias da previa achega documental.
7. O incumprimento, en canto á forma e tamaño de presentación da documentación en formato dixital, impedirá a
súa tramitación e non se terá por presentado, debendo o Concello de Narón requirir á persoa interesada para
que emende e/ou mellore a solicitude na forma establecida no artigo 12 da ordenanza.
8. Non se terán por presentados no rexistro aqueles documentos e información cuxo réxime especial estableza
outra forma de presentación, de conformidade coa lexislación de procedemento administrativo común.
Cuarta. Definicións.
Para os efectos do disposto na presente ordenanza, enténdese por:
−

−

−

−

−
−

Proxecto técnico: o conxunto de documentos que definen as actuacións que se van desenvolver, co contido
e detalle que lle permita á Administración coñecer o obxecto delas e determinar o seu axuste á normativa
urbanística e sectorial aplicable, segundo o regulado na normativa de aplicación. O proxecto ou
documentación técnica serán redactados e asinados por persoa técnica competente.
Técnico/a competente: a persoa que se atope en posesión da titulación académica e profesional que o/a
habilite para a elaboración ou redacción do proxecto ou documento técnico de que se trate, de acordo coa
normativa sectorial aplicable.
Procedemento de verificación: o procedemento municipal de supervisión formal dos datos recollidos na
comunicación previa ou da declaración responsable e de integridade documental respecto daqueles
documentos que deben presentarse xunto con estas nos termos legalmente establecidos.
Procedemento de control posterior: o procedemento municipal de comprobación e inspección de obras,
actividades e establecementos para determinar a adecuación das actuacións urbanísticas, a actividade ou o
establecemento á comunicación previa ou declaración responsable presentada, ou á licenza outorgada, e á
normativa aplicable, así como o cumprimento dos requisitos materiais aos que se atopan suxeitos.
Procedemento de declaración de ineficacia: o procedemento municipal incoado para a determinación da
eficacia da comunicación previa ou declaración responsable presentada.
Acta de comprobación: o documento de natureza pública que se expide co fin de recoller o resultado das
actuacións de investigación e inspección nos supostos de actuacións sometidas á comunicación previa,
declaración responsable ou licenza.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Procedementos iniciados antes da entrada en vigor

Os expedientes de licenzas iniciados antes da entrada en vigor da presente ordenanza rexeranse pola ordenanza vixente
no momento da solicitude de licenza.
Non obstante o disposto no apartado anterior, se o interesado entende que a aplicación da presente ordenanza lle é
máis favorable para os seus intereses, poderá desistir da solicitude xa presentada e expor unha nova para acollerse ao
disposto na presente ordenanza.
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DISPOSICIÓN DERROGATORIA
A partir da entrada en vigor desta ordenanza quedan derrogadas cantas disposicións municipais se opoñan, contradigan
ou resulten incompatibles con esta.
Coa entrada en vigor desta ordenanza queda derrogada a Ordenanza municipal de tramitación de actividades.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA. Aprobación do plan de inspección municipal
A actuación inspectora municipal estará regulada nun plan de inspección que deberá ser aprobado polo Concello de
Narón, coa finalidade de articular, programar e racionalizar as inspeccións relativas a estes procedementos.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor
A entrada en vigor da presente ordenanza producirase despois de transcorrido o prazo de quince días desde a súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, de bases do réxime local.
ANEXO I. MODELOS
MODELO NORMALIZADO DE LICENZA URBANÍSTICA
MODELO NORMALIZADO DE COMUNICACIÓN PREVIA DE OBRAS
MODELO NORMALIZADO DE COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDADES SEN AVALIACIÓN
AMBIENTAL
MODELO NORMALIZADO DE COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDADES SOMETIDAS A AVALIACIÓN
AMBIENTAL
MODELO NORMALIZADO DE LICENZA DE ACTIVIDADE DE ACTIVIDADES RECREATIVAS E DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDADES RECRATIVAS E DE
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
MODELO NORMALIZADO DE COMUNICACIÓN PREVIA DE TRANSMISIÓN DE TITULARIDADE DE
ACTIVIDADE
MODELO NORMALIZADO DE LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
MODELO NORMALIZADO DE LICENZA DE PARCELACIÓN URBANÍSTICA/SECREGACIÓN DE TERREOS
MODELO NORMALIZADO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTACIÓNS E INFRAESTRUTURAS
RADIOELÉCTRICAS
NEXO II
Relación de obras menores suxeitas ao réxime de comunicación previa

1.

Mantemento de partes non edificables de parcelas e soares.

1a. Movementos de terras, nivelación de soares e parcelas, sempre que non afecte a ningún uso ou
instalación pública, e non teñan a consideración de gran movemento de terra segundo o previsto nesta
ordenanza.
1b. Instalación e construción de valados, peches de parcelas e soares, salvo que se trate de elementos
suxeitos a protección de Patrimonio.
1c. Axardinamentos, pavimentación, implantación de bordo e instalacións necesarias para o uso ou
conservación de espazos libres de dominio privado sempre que non afecte a usos, servizos ou instalacións
públicas.
2.

Mantemento de fachadas, medianeiras, patios e terrazas dos edificios non sometidos a protección
de Patrimonio.

2a. Pintado, reparación e impermeabilización de fachadas, medianeiras, patios, terrazas e balcóns.
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2b. Cambio de carpintaría exterior, persianas, varandas ou similares.
2c. Instalación de baixantes, canlóns e antenas (excepto de telefonía móbil), sen afección estrutural.
3.

Mantemento de cubertas dos edificios.

3a. Reparación e substitución de elementos auxiliares da cuberta (canles, baixantes…).
3b. Substitución puntual de material de cubertas ou terrazas. Substitución e reparación das cubertas, sen
afección estrutural principal ou do conxunto do sistema estrutural.
4.

Mantemento e actualizacións das instalacións dos edificios.

4a. Substitución de instalacións privativas de vivenda ou local (auga, gas, electricidade, desaugadoiro ou
similar).
4b. Novas instalacións que non afecten a elementos estruturais (vigas, piares, paredes mestras, etc.).
4c. Mantemento, reparación e/ou substitución de elementos e instalacións comúns do edificio (ascensores,
caldeiras, equipos de bombeo, portais, porteiros automáticos, etc.) sen afección estrutural.
5.

Mantemento dos acabados interiores dos edificios.

En paredes, chans e falsos teitos.
6.

Acondicionamento interior de locais e edificios.

6a. Acondicionamento de locais, con modificación da distribución interior, sen afectar á estrutura do
edificio e ao subsolo.
6b. Obras de adecuación funcional na vivenda destinadas á protección contra a humidade, illamento térmico
e acústico sen afección do conxunto do sistema estrutural.
7.

Construcións de nova planta.

7a. Construcións auxiliares ou para garda de apeiros para mantemento do terreo de superficie non superior a
30m².
Modelos de instancias
Modelo S-URB-01 (Declaración responsable de actividades recreativas e espectáculos públicos)
Modelo S-URB-02 (Instancia de comunicación previa de actividades sen avaliación ambiental)
Modelo S-URB-03 (Comunicación previa de actividades sometidas a avaliación ambiental)
Modelo S-URB-04 (Comunicación previa de obras)
Modelo S-URB-05 (Instancia de comunicación previa para transmisión de titularidade)
Modelo S-URB-07 (Solicitude de licenza de obra)
Modelo S-URB-08 (Licenza de apertura para actividade recreativa e de espectáculos públicos)
Modelo S-URB-10 (Solicitude de parcelación urbanística/segregación de terreos)
Modelo S-URB-11 (licenza de primeira ocupación)
Modelo S-URB-12 (Declaración responsable de instlación e posta en funcionamento das estacións e
infraestruturas radioeléctricas)

VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.
7 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA
DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE NARON.. -Lida polo secretario xeral a proposta
que di así: Visto o informe-proposta emitido polo responsable do departamento de Servizos Dixitais deste Concello de
data 14 de xuño de 2022, que literalmente transcrito sinala:
Asunto: Ditame aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora da Administración Electrónica do
Concello de Narón
Manuel Rodríguez Álvarez, Xefe de administración e xestión de servizos dixitais en relación co asunto de referencia,
quen subscribe, emite o seguinte INFORME-PROPOSTA:
O Concello Pleno de Narón en data 28 de outubro de 2021 prestou aprobación ao Plan normativo municipal para o
seguinte exercicio (2022), de acordo coas determinacións establecidas nas directrices sobre a planificación, revisión e
procedemento de elaboración das ordenanzas e regulamentos municipais neste consistorio, aprobadas por aquel órgano
o 29 de xuño de 2017.
Na súa parte dispositiva, e dentro dese Plan normativo, o acordo sinalado incluía a seguinte iniciativa:
C.- Departamento de SERVIZOS DIXITAIS
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INICIATIVA: MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
DO CONCELLO DE NARON
Preténdese a adaptación da Ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Narón do ano 2010,
á Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; á Lei
40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público; ao Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, polo que
se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos, así como ás
capacidades organizativas e técnicas do propio Concello.
A actual Ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Narón, redactouse para dar cumprimento
as necesidades existentes naqueles intres, e adaptarse á lei 7/2007, que autorizaba o uso de medios electrónicos.
Pola súa banda, as Leis 39/2015 e 40/2015 e o Real Decreto 203/2021, non só establecen que se podan realizar
tramitacións por medios electrónicos, senón que obrigan a que en determinados supostos as devanditas tramitacións
unicamente se realicen deste xeito.
Por outra banda, o Esquema Nacional de Seguridade regulado no RD 3/2010 (e modificado no RD 951/2015
),establece as medidas de seguridade que ditas tramitacións deben contemplar. O referido Esquema Nacional de
Seguridade atópase, neste intres, en fase de proxecto de Real decreto para “adecua-lo á realidade imposta polo marco
legal, á evolución tecnolóxica, ás novas ciberamenazas e os seus actores, facilitando a súa implantación polas
entidades do sector público e aquelas entidades do sector privado que colaboran coas mesmas no tratamento de
información ou na prestación de servicios públicos.”
Todos estes cambios normativos obrigan a dar unha nova redacción á “Ordenanza reguladora da administración
electrónica do Concello de Narón”, así como establecer novas medidas de uso e adaptación dos sistemas municipais de
xeito que dita normativa perdure no tempo.
Proseguindo coa tramitación aprobada polo Concello, e con carácter previo á efectiva elaboración dun borrador da
citada disposición, polo servicio municipal responsable, aperturouse –tanto na web municipal de transparencia, como
na plataforma creada ad hoc para esta finalidade, naron.participa- o trámite de consulta previa desde o día un de
decembro de 2021 ata o día quince dese mes e ano, de acordo coa previsión recollida na directriz nº5 das aprobadas
polo Pleno. Nese anuncio especificábanse o seu obxectivo e finalidade, presentándose dúas consideracións pola
cidadanía destinataria.
Concluído o trámite anterior, polo departamento correspondente elaborouse un primeiro borrador da disposición que
se trata e procedeuse á súa inserción nas sedes municipais aludidas, xuntamente co denominado trámite de audiencia e
información públicas, por prazo de quince días naturais (dende o día 27 de maio ata o 13 de xuño de 2022)
Rematado este derradeiro prazo sen que produxera alegación ningunha.
Á vista do anterior procede elevar ao Concello Pleno proposta de aprobación inicial desa normativa, a cuxo fin, quen
subscribe propón que a alcaldía eleve á Xunta de Portavoces o ditame favorable dos seguintes acordos:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora da Administración Electrónica do
Concello de Narón, que forma parte inescindible deste acordo.
SEGUNDO: Someter a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no Boletín Oficial da
Provincia e taboleiro de anuncios ou edictos, electrónico do Concello de Narón, polo prazo de trinta días, para que
poidan presentarse reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación.
De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobado definitivamente sen
necesidade de acordo expreso polo Pleno.”
E visto o ditame favorable por unanimidade, da Xunta de Portavoces do 27 de xuño de 2022, a súa presidenta propón
ao Pleno a adopción dos seguintes acordos:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora da Administración Electrónica do
Concello de Narón, que forma parte inescindible deste acordo.
SEGUNDO: Someter a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no Boletín Oficial da
Provincia e taboleiro de anuncios ou edictos, electrónico do Concello de Narón, polo prazo de trinta días, para que
poidan presentarse reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións
ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo
Pleno.
Narón 27 de xuño de 2022.
A Presidenta da Xunta de Portavoces
Ado: Marián Ferreiro Díaz
TEXTO DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO
CONCELLO DE NARÓN, SOMETIDO A APROBACIÓN INCIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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A actual Ordenanza reguladora da administración electrónica do Concello de Narón foi aprobada polo Pleno o 29 de
xaneiro de 2010 para dar cumprimento as necesidades existentes naqueles momentos, e adaptarse á lei 7/2007, que
autorizaba o uso de medios electrónicos.
Pola súa banda, as Leis 39/2015 e 40/2015 e o Real Decreto 203/2021, non só establecen que se podan realizar
tramitacións por medios electrónicos, senón que obrigan a que en determinados supostos as devanditas tramitacións
unicamente se realicen deste xeito.
Por outra banda, o Esquema Nacional de Seguridade regulado no Real Decreto 311/2022, de 3 de maio, polo que se
regula o Esquema Nacional de Seguridade, establece as medidas de seguridade que ditas tramitacións deben
contemplar. O referido Esquema Nacional de Seguridade acaba de ser aprobado, derrogando o anteriormente existente
para “adecua-lo á realidade imposta polo marco legal, á evolución tecnolóxica, ás novas ciberamenazas e os seus
actores, facilitando a súa implantación polas entidades do sector público e aquelas entidades do sector privado que
colaboran coas mesmas no tratamento de información ou na prestación de servicios públicos.”
Todos estes cambios normativos obrigan a dar una nova redacción á “Ordenanza reguladora da administración
electrónica do Concello de Narón”, así como establecer novas medidas de uso e adaptación dos sistemas municipais de
xeito que dita normativa perdure no tempo.
Desde o punto de vista do cidadán, recoñécense unha serie de “dereitos das persoas”, o máis importante dos cales é o
de elixir a canle a través do cal se relacionan coa Administración, canle que obrigatoriamente deberá ser o electrónico
para o caso das persoas xurídicas e determinadas persoas físicas. A simplificación administrativa, outro dos principios
inspiradores da reforma legal, plásmase fundamentalmente na posibilidade de presentar unha declaración responsable,
ademais do dereito a non presentar ningún documento que se orixine en calquera Administración pública. Sen dúbida
tamén supón unha simplificación a xeneralización, na medida do posible, do uso dos sistemas de identificación
electrónica para as relacións entre a Administración e o cidadán, relegando a necesidade de firma aos supostos
estritamente taxados pola Lei.
Desde o punto de vista da Administración, ante todo debe implantar os mecanismos para facer efectivos aqueles
dereitos. A nivel interno, o procedemento debe ser integramente electrónico: o Rexistro é electrónico e único, e
rexistrará de entrada documentos orixinais electrónicos ou copias auténticas de orixinais en papel; o expediente, que se
impulsará de oficio e por medios electrónicos, é un índice electrónico que se compón de documentos electrónicos
(probas, informes, ditames…), tramitados e asinados electrónicamente; o arquivo, filtrado polo Esquema Nacional de
Seguridade, tamén será único e suporá o almacenamento por medios electrónicos, seguro e confidencial, de todos os
documentos administrativos que se xeren. Desde o punto de vista da tramitación dos devanditos expedientes, a clave é
a firma electrónica, debendo estar dotados todos os empregados públicos que teñan algunha responsabilidade na
tramitación do procedemento dun certificado de firma, ben para asinar, stricto sensu, ben para tramitar ou remitir
información. Xunto coa firma electrónica asociada directamente á persoa, destaca a xeneralización da actuación
administrativa automatizada, a través de selos de entidade, de órgano e de tempo, esencialmente.
En definitiva, a necesidade de adaptación ás novas leis de procedemento e réxime xurídico, así como a outras recentes
derivadas da CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), especialmente a de Transparencia
–e tamén pola súa conexión co procedemento electrónico-, xustifican a necesidade da aprobación da presente
Ordenanza.
En canto á súa estrutura, a Ordenanza organízase en nove Títulos, ademais das disposicións adicionais, transitorias e
finais.
O Título I aborda unha serie de disposicións xerais nas que se regula tanto o obxecto e ámbito de aplicación da
Ordenanza, como se desenvolven no ámbito local unha serie de principios que han de informar e coadxuvar á
adecuada implantación no ámbito local do procedemento administrativo electrónico. Finalmente, regúlanse unha serie
de dereitos e deberes da cidadanía.
O Título II “O procedemento administrativo electrónico” ten por obxecto incorporar as claves na tramitación do
procedemento partindo da simplificación administrativa, nas súas diferentes vertentes, como eixo sobre o que ha de
virar o funcionamento da Administración pública. Especial incidencia adquiren no mesmo, os aspectos regulatorios da
notificación electrónica, como unha das maiores garantías do procedemento para os cidadáns e o arquivo electrónico,
como un dos principais retos aos que se enfrontan as Entidades locais na implantación da administración electrónica,
carentes dunha regulación propia nesta materia, polo que a ordenación incluída neste Título pretende dar resposta a
esta carencia, ofrecendo solución ás singularidades propias da Administración local.
O Título III ten por obxecto regular a sede electrónica no ámbito local, desenvolvendo o procedemento de creación das
mesmas, as súas características e contido mínimo, así como cuestións relativas á seguridade e responsabilidade da
sede.
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Pola súa banda, o Título IV regula a identificación e firma electrónica, tanto dos cidadáns e empresas usuarios
externos dos servizos electrónicos, como dos empregados públicos, así como outros certificados da actualización
administrativa automatizada. Desde o punto de vista técnico trátase do Título quizá máis complexo da norma, debendo
adaptarse en todo caso a tanto ás leis de réxime xurídico e procedemento, como ao eIDAS europeo. En primeiro lugar,
o Concello debe facer efectiva a obrigación legal de que “a relación de selos electrónicos utilizados por cada
Administración pública, incluíndo as características dos certificados electrónicos e os fornecedores que os expiden,
deberá ser pública e accesible por medios electrónicos”. Ademais, “cada Administración pública adoptará as medidas
adecuadas para facilitar a verificación dos seus selos electrónicos”, polo que neste punto a Ordenanza adhírese ao que
estableza o anexo de perfís de certificados da política de firma da Administración Xeral do Estado, en canto á
expedición dos seus propios certificados de selo. Mantense, en todo caso, a necesidade de regular a publicidade da
relación de selos, en especial para dicir que se publiquen na sede electrónica, de acordo co recollido no Título
correspondente. En todo caso, a Administración ten aquí unha oportunidade de habilitar a firma electrónica manuscrita
en tableta, tamén prevista para o cidadán, e que sería necesaria para a firma de actas en inspeccións en mobilidade, por
exemplo, así como outros sistemas de firma electrónica.
En canto á firma dos interesados, establécese que os diferentes sistemas de identificación electrónica que se admitan
deberán atoparse aliñados co establecido, para cada sistema de información, polo Esquema Nacional de Seguridade.
Ademais, o auxe da figura do representante, convida a admitir de forma expresa só os certificados de persoa física
representante de persoa xurídica ou de entidade sen personalidade xurídica. Polo que se refire a os “sistemas de clave
concertada e calquera outro sistema que as Administracións públicas consideren válido, nos termos e condicións que
se establezan”, admítese, previa a correspondente adhesión, o uso dos sistemas de identificación incorporados a
Cl@ve, que serían Cl@ve Permanente, Cl@ve PIN e Cl@ve Firma (o certificado DNI-e con clave centralizada
expedido pola Dirección Xeral da Policía); e tamén, previo o correspondente procedemento, calquera outro sistema de
identificación, público ou privado, que garanta o cumprimento do ENS e do Regulamento eIDAS, en función do nivel
de seguridade.
En todo caso, de acordo co artigo 9.3 da Lei 39/2015, indícase que o Concello admite todos os sistemas de
identificación aceptados pola Administración Xeral do Estado, aínda que os mesmos poderán empregarse nos trámites
para os cales resulten apropiados en atención ao seu nivel de seguridade, de acordo co establecido no ENS e, por
remisión, polo Regulamento eIDAS. Por este motivo:
a) O uso do selo electrónico implicará que a actuación se atribúe directamente á persoa xurídica, sen que exista
representante.
b) O uso do selo electrónico non se poderá suxeitar a límites, dentro do conxunto de trámites para os que sexa
admitido.
Polo que respecta a outros sistemas de identificación e firma, non quixemos perder a oportunidade de prever o uso da
firma electrónica manuscrita capturada en tablet, que sería de uso en operacións presenciais (OAC). Non se trata dun
sistema de firma electrónica avanzada, pero é igualmente útil de acordo cos principios de eficacia e servizo.
A conexión entre a transparencia e a administración electrónica constitúe unha relación básica para garantir a efectiva
consecución dos obxectivos de implantación da transparencia como unha ferramenta de mellora da calidade
democrática das institucións. Por iso o Título V dedícase a regular a interacción entre ambas as nocións a través do
carácter instrumental da administración electrónica, na dobre dimensión da transparencia, publicidade activa e dereito
de acceso á información, sen esquecer o seguinte paso na xeración de valor público a través da reutilización da
información e o valor como ferramenta de difusión do taboleiro de edictos e anuncios, agora xa na súa dimensión
electrónica.
En todo caso, a regulación recollida neste Título debe entenderse como complementaria á regulación que aprobou o
Concello de Narón na súa “Ordenanza de transparencia, acceso á información pública, reutilización de datos e bo
goberno do Concello de Narón, partindo da base da interrelación entre a transparencia e a administración electrónica
O Título V regula o funcionamento do Rexistro Electrónico Xeneral do Concello e os seus organismos vinculados ou
dependentes así como o papel que xogan as oficinas de asistencia en materia de rexistros no seu servizo e axuda á
cidadanía. Adicionalmente regularase o cómputo de prazos no rexistro e a achega de documentos por parte da
cidadanía ao procedemento administrativo baixo unha perspectiva clara de eliminación de burocracia e redución de
cargas administrativas á sociedade.
Incorpora a Ordenanza un Título VII dedicado á licitación electrónica. Neste apartado destaca a obrigatoriedade da
tramitación electrónica dos devanditos procedementos, a través do perfil do contratante deste Concello aloxado na
Plataforma de Contratación do Sector Público, ao abeiro do establecido na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de
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Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014; e singularmente, nas súas Disposicións
Adicionais 15ª e 16ª.
Exceptúanse da obriga de utilización da precitada Plataforma os denominados contratos menores, se ben serán
electrónicas as relacións coas persoas físicas e xurídicas interesadas en tales procedementos, cando así se esixa de
acordo co art. 14 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.
O Título VIII, sobre organización e habilitación competencial, trata de dar resposta a unha serie de cuestións
organizativas moi prácticas derivadas da implantación da presente Ordenanza en particular, e da administración
electrónica en xeral. Destaca a potestade de Alcaldía para ditar normas de desenvolvemento, derivadas das Normas
Técnicas de Interoperabilidade, como son as Políticas de firma e de xestión documental, ou o Documento de
seguridade.
Por último, o Título IX, sobre comunicacións, trata de mellorar o funcionamento interno da entidade, xeneralizando o
uso dos medios electrónicos dentro dun máis que conveniente Plan de Comunicación.
Pechan a Ordenanza as disposicións adicionais, transitorias e finais.
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TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 1. Obxecto.
1. A presente Ordenanza ten como obxecto o desenvolvemento do procedemento administrativo común para a xestión
administrativa do Concello de Narón e cuxa tramitación se realizará, en todo caso, por medios electrónicos, en
aplicación das Leis 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas,
e 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público.
2. Para ese efecto, esta Ordenanza regula as condicións e os efectos xurídicos da utilización das tecnoloxías da
información na actividade administrativa, nas relacións entre o Concello de Narón e o resto de entidades integrantes
do sector público, así como nas relacións coa cidadanía a fin de garantir os seus dereitos e, en especial, a regulación
das condicións e os efectos xurídicos do uso dos medios electrónicos na tramitación dos procedementos
administrativos.
3. Así mesmo, esta Ordenanza establece os principios reguladores da incorporación dos trámites e dos procedementos
administrativos municipais á tramitación por vía electrónica.
4. A presente Ordenanza dítase ao amparo da potestade regulamentaria e da autoorganización municipal recoñecida no
artigo 4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e en virtude do artigo 70.bis 3 da citada
norma.
Artigo 2. Ámbito de aplicación subxectivo.
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1. Esta Ordenanza será de aplicación ás seguintes entidades que, de aquí en diante, serán denominadas conxuntamente
como Concello de Narón:
a) Os órganos administrativos integrantes do Concello de Narón.
b) Os organismos públicos e entidades de dereito público vinculadas ou dependentes deste.
c) As sociedades mercantís e outras entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes do Concello de Narón,
cando exerzan potestades administrativas e naqueles contidos desta Ordenanza que especificamente se refiran ás
mesmas.
2. Así mesmo, aplicarase aos adxudicatarios de contratos de xestión de servizos públicos municipais, cando así o
dispoñan os pregos de licitación ou outros documentos contractuais, nas súas relacións co Concello de Narón e cos
usuarios e a cidadanía, no marco da prestación de servizos públicos correspondentes.
3. Esta Ordenanza será igualmente aplicable á cidadanía, entendendo por tal a quen teñan capacidade de obrar ante as
Administracións públicas, cando utilicen medios electrónicos nas súas relacións co Concello de Narón e co resto de
entidades referidas ao apartado uno.
Conforme ao artigo 3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
públicas, teñen capacidade de obrar ante as Administracións públicas:
a) As persoas físicas ou xurídicas que ostenten capacidade de obrar con arranxo ás normas civís.
b) Os menores de idade para o exercicio e defensa daqueles dos seus dereitos e intereses cuxa actuación estea
permitida polo ordenamento xurídico sen a asistencia da persoa que exerza a patria potestade, tutela ou curatela.
Exceptúase o suposto dos menores incapacitados, cando a extensión da incapacitación afecte o exercicio e defensa dos
dereitos ou intereses de que se trate.
c) Os grupos de afectados, as unións e entidades sen personalidade xurídica e os patrimonios independentes ou
autónomos, nos casos nos que así o declare expresamente unha Lei.

Artigo 3. Ámbito de aplicación obxectivo.
1. Esta Ordenanza aplicarase ás actuacións en que participe o Concello de Narón e, concretamente ás seguintes:
a) As relacións coa cidadanía que teñan carácter xurídico administrativo.
b) A consulta por parte da cidadanía da información pública administrativa e dos datos administrativos que estean en
poder da Entidade local.
c) A realización dos trámites e procedementos administrativos, de conformidade co que prevé esta Ordenanza.
d) O tratamento da información obtida polo Concello de Narón no exercicio das súas potestades.
2. Os principios xerais contidos nesta Ordenanza son aplicables, así mesmo, ás comunicacións da cidadanía non
sometidas ás normas do procedemento administrativo, e de maneira especial a comunicación de avisos e de
incidencias, a presentación de reclamacións e queixas, a formulación de suxestións, a realización de preguntas aos
órganos locais e as peticións e outras formas de participación, mentres non sexan obxecto dunha regulación específica.
3. O Concello de Narón garantirá o acceso da cidadanía aos servizos electrónicos a través dun sistema de varias canles
que conte, polo menos, cos seguintes medios:
a) Oficinas de atención presencial que se determinen, as cales porán a disposición da cidadanía de forma libre e
gratuíta os medios e instrumentos precisos para exercer os dereitos recoñecidos na presente Ordenanza, debendo
contar con asistencia e orientación sobre a súa utilización, ben a cargo do persoal das oficinas en que se sitúan ou ben
por sistemas incorporados ao propio medio ou instrumento.
b) Puntos de Acceso Xeral Electrónico aos distintos órganos do Concello de Narón e os seus entes vinculados ou
dependentes, dispoñibles para a cidadanía a través de redes de comunicación.
c) Servizos de atención telefónica que, na medida en que os criterios de seguridade e as posibilidades técnicas
permítano, faciliten á cidadanía o acceso ás informacións e servizos electrónicos aos que se refiren os apartados
anteriores.
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Artigo 4. Principios xerais.
1. O Concello de Narón, e os seus entes dependentes, deberán respectar na súa organización, a súa actuación e as súas
relacións co resto de entidades do sector público e coa cidadanía, os principios enumerados no Artigo 3 da Lei
40/2015, de 2 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
2. Así mesmo, a fin de reforzar, desenvolver e pormenorizar a nivel local a implantación do procedemento
administrativo electrónico, deberán actuar conforme aos principios que se enumeran nos artigos seguintes.
Artigo 5. Principios organizativos da administración electrónica.
a. Principio de servizo á cidadanía.
Que obriga a impulsar o acceso electrónico á información, os trámites e os procedementos administrativos, para
posibilitar a consecución máis eficaz dos principios constitucionais de transparencia administrativa, proximidade e
servizo á cidadanía.
b. Principio de simplificación administrativa.
Cuxo obxectivo é alcanzar unha simplificación e integración dos procesos, procedementos e trámites administrativos,
e de mellorar o servizo á cidadanía, aproveitando a eficiencia que comporta a utilización de técnicas de administración
electrónica, en particular eliminando todos os trámites ou as actuacións que se consideren non relevantes e
redeseñando os procesos e os procedementos administrativos, de acordo coa normativa aplicable, utilizando ao
máximo as posibilidades derivadas das tecnoloxías da información e a comunicación.
c. Principio de impulso de medios electrónicos.
Que obriga a impulsar decididamente o uso efectivo dos medios electrónicos no conxunto das súas actividades e, en
especial, nas relacións coa cidadanía, aplicando os medios persoais e materiais pertinentes e as medidas necesarias
para que sexan efectivos, así como establecendo incentivos para fomentar a utilización dos medios electrónicos entre a
cidadanía.

d. Principio de neutralidade tecnolóxica.
Que garante a realización das actuacións reguladas nesta Ordenanza, con independencia dos instrumentos tecnolóxicos
utilizados, de maneira que sexan a mesma evolución tecnolóxica e a adopción das tecnoloxías dentro da sociedade as
que determinen a utilización dos medios tecnolóxicos que, en cada momento, sexan máis convenientes, evitando
especialmente concertacións co sector privado que se afasten do interese xeral.
e. Principio de interoperabilidade.
Que garante a adopción dos estándares de interoperabilidade e velarán, respectando criterios de seguridade,
adecuación técnica e economía de medios, para que os sistemas de información utilizados sexan compatibles e
recoñézanse cos da cidadanía e os doutras Administracións. De acordo co previsto no artigo. 96 da presente
Ordenanza, a Alcaldía aprobará cantas Normas Técnicas de Interoperabilidade sexan precisas para o bo
desenvolvemento da mesma, sempre de acordo co Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o
Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da administración electrónica.
f. Principio de confidencialidade, seguridade e protección de datos.
Que garante a protección da confidencialidade e seguridade dos datos da cidadanía, de conformidade cos termos
definidos na normativa sobre protección de datos e nas outras normas relativas á protección da confidencialidade dos
datos. Serán obxecto de especial protección os datos persoais dos cidadáns e as cidadás contidos na información que
usen en común os diferentes órganos e departamentos da Entidade local. De acordo co previsto no artigo 96 da
presente Ordenanza, a Alcaldía aprobará un Documento de política de seguridade da información, así como cantas
Normas Técnicas de seguridade sexan precisas para o bo desenvolvemento da mesma, de acordo co Real Decreto
311/2022, de 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade.
g. Principio de transparencia.
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Que obriga a facilitar a máxima difusión, publicidade e transparencia da información que conste nos seus arquivos e
das actuacións administrativas, de conformidade coa lexislación sobre transparencia do sector público e o resto do
ordenamento xurídico, así como cos principios establecidos na presente Ordenanza.
h. Principios de eficacia, eficiencia e economía.
Estes principios presidirán a implantación dos medios electrónicos que, en particular, realizarase segundo os seguintes
criterios:
- O impacto e a utilización por parte da cidadanía dos servizos municipais afectados.
- Os colectivos de poboación aos que se dirixe.
- As melloras alcanzables para a prestación do servizo.
- A integración dos sistemas de relación coa cidadanía, co resto da organización municipal e cos seus sistemas de
información.
- O nivel de esforzo técnico, organizativo e económico requirido.
- A madurez e dispoñibilidade das tecnoloxías.

i. Principio de cooperación.
Cuxo obxectivo é mellorar o servizo á cidadanía e a eficiencia na xestión, establecendo convenios, acordos e contratos
cos colexios profesionais, asociacións e outras entidades, para facilitar a relación dos seus asociados e clientes coa
Administración.
j. Principio de participación.
Que obriga a promover o uso dos medios electrónicos no exercicio dos dereitos de participación, en especial o dereito
de petición, os dereitos de audiencia e información pública, a iniciativa cidadá, as consultas e a presentación de
queixas, reclamacións e suxestións, así como o debate público e a expresión de ideas e opinións, a través de diferentes
tipos de instrumentos propios dos medios electrónicos, respectando en calquera caso os principios de boa fe e de
utilización responsable.
Artigo 6. Principios de difusión da información administrativa electrónica.
a. Principio de accesibilidade e usabilidade.
Que garante:
- O uso de sistemas sinxelos que permitan obter información de interese cidadán, de maneira rápida e segura e
comprensible.
- O uso de criterios unificados na investigación e visualización da información que permitan unha mellor difusión
informativa, seguindo os criterios e os estándares internacionais e europeos de accesibilidade e tratamento documental.
- A comprensión dos actos e documentos administrativos utilizando, na medida do posible, unha linguaxe fácil e
culturalmente accesible de modo que os devanditos documentos queden intelectualmente ao alcance da maioría de
persoas.
- A posta a disposición dos cidadáns e as cidadás con discapacidades ou con dificultades especiais os medios
necesarios para que poidan acceder á información administrativa a través de medios electrónicos, seguindo os criterios
e estándares xeralmente recoñecidos.

b. Principio de exactitude da información que publique o Concello de Narón.
Que garante, no acceso á información de forma electrónica, a obtención de documentos co contido idéntico, veraz,
exacto e fiel ao equivalente en soporte papel ou no soporte en que se emitiu o documento orixinal. A dispoñibilidade
da información en forma electrónica non debe impedir ou dificultar a atención personalizada nas oficinas públicas ou
por outros medios tradicionais.
c. Principio de actualización.
Que garante a actualización a información administrativa que sexa accesible por canles electrónicas.
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d. Principio de garantía de protección de datos de carácter persoal.
Que obriga a aproveitar a tecnoloxía dispoñible en cada momento para garantir os dereitos inherentes á protección dos
datos persoais, garantindo as medidas de seguridade que impidan calquera rastrexabilidade persoal non amparada pola
finalidade ou o consentimento.
e. Principio de consulta aberta dos recursos de información de acceso universal e aberto.
Que garante:
- O acceso á información administrativa que, de conformidade coa lexislación vixente, sexa de acceso xeral,
sen esixir ningún tipo de identificación previa.
- A gratuidade da información que, de acordo coa lexislación vixente, sexa considerada información pública e xeral,
sen prexuízo do previsto nas ordenanzas fiscais.

Artigo 7. Principios de acceso electrónico da cidadanía ao procedemento administrativo.
a. Principio de legalidade.
Que asegura o mantemento da integridade das garantías xurídicas da cidadanía establecidas na Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas.
b. Principio de non discriminación por razón do uso de medios electrónicos.
Que impide que o uso dos medios electrónicos comporte discriminación ou prexuízo para quen os use nas súas
relacións co Concello de Narón.
c. Principio de rastrexabilidade dos procedementos e documentos administrativos.
Que obriga a levar a cabo as accións necesarias para establecer sistemas e procedementos adecuados e comprensibles
de rastrexabilidade, que permitan á cidadanía coñecer en todo momento, e a través de medios electrónicos, as
informacións relativas ao estado da tramitación e o historial dos procedementos e documentos administrativos, sen
prexuízo da aplicación dos medios técnicos necesarios para garantir a intimidade e a protección dos datos persoais das
persoas afectadas.
d. Principio de intermodalidade de medios.
Conforme ao cal e nos termos previstos nesta Ordenanza e as súas normas de despregamento, un procedemento
iniciado por un medio poderá continuarse por outro diferente, a condición de que se asegure a integridade e seguridade
xurídica do conxunto do procedemento.
Os trámites e os procedementos accesibles por vía electrónica poderán levarse a cabo polas canles e medios
electrónicos que determine o Concello de Narón.
e. Principio de proporcionalidade.
Que garante:
- Que só se esixirán as garantías e medidas de seguridade adecuadas á natureza e circunstancias dos diferentes trámites
e actuacións.
- Que unicamente se requirirán á cidadanía os datos que sexan estritamente necesarios en consideración á finalidade
para a que se soliciten.

Artigo 8. Principios de promoción da cooperación interadministrativa en materia de administración electrónica.
a. Principio de cooperación e de colaboración interadministrativas.
Cuxo obxectivo é mellorar o servizo á cidadanía e a eficiencia na xestión dos recursos públicos, promovendo a firma
de convenios e acordos co resto das Administracións públicas a fin de desenvolver as previsións incluídas nesta
Ordenanza, en particular, e entre outros os que teñan por obxecto a fixación de estándares técnicos e o establecemento
de mecanismos para intercambiar e compartir información, datos, procesos e aplicacións, sempre de maneira
interoperable.
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Ademais, para dar cumprimento a este principio, a o Concello de Narón:
- Publicará os acordos e os convenios que asinase con outras Administracións públicas.

b. Principios de acceso e dispoñibilidade limitada.
Que implica o deber de facilitar o acceso das restantes Administracións públicas aos datos dos interesados dos que
dispoña o Concello de Narón e que estean en soporte electrónico, especificando as condicións, os protocolos e os
criterios funcionais ou técnicos necesarios para acceder aos datos mencionados coas máximas garantías de seguridade
e integridade.
A dispoñibilidade dos datos mencionados no apartado anterior limitarase estritamente aos que as Administracións
públicas requiran, no exercicio das súas funcións, para a tramitación e a resolución dos procedementos que sexan da
súa competencia.
Artigo 9. Dereitos da cidadanía.
No marco desta Ordenanza, recoñécese á cidadanía os dereitos enunciados no artigo 13 da Lei 39/2015, de 2 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e demais dereitos recoñecidos
noutras normas e, en especial, os seguintes:
a. Dereito a relacionarse co Concello de Narón a través de medios electrónicos.
b. Dereito a esixir do Concello de Narón que se dirixa a través destes medios e obter documentos a través de formatos
electrónicos.
c. Dereito a gozar de contidos electrónicos de calidade, accesibles, transparentes e comprensibles.
d. Dereito a acceder á información administrativa, rexistros e arquivos a través de medios electrónicos.
e. Dereito a participar nos procesos de toma de decisións e na mellora da xestión municipal a través de medios
electrónicos e de recibir resposta ás peticións e consultas formuladas.
f. Dereito a dispor de formación e soporte na utilización da administración electrónica.
g. Dereito a acceder e utilizar a administración electrónica con independencia das ferramentas tecnolóxicas utilizadas.
h. Dereito á confidencialidade e protección dos seus datos persoais e no resto dos dereitos que lle concede a normativa
de protección de datos, en especial o dereito que a información persoal entregada non poida ser destinada a ningunha
outra finalidade.
i. Dereito á privacidade e seguridade das súas comunicacións co Concello de Narón e das comunicacións que poida
facer o Concello de Narón en que consten os datos do cidadán ou da cidadá.
j. Dereito á conservación en formato electrónico por parte do Concello de Narón dos documentos electrónicos que
formen parte dun expediente.

Artigo 10. Deberes da cidadanía.
1. No marco da utilización dos medios electrónicos na actividade administrativa e nas súas relacións co Concello de
Narón, e para garantir o bo funcionamento e xestión da información, comunicacións, procesos e aplicacións da
administración electrónica, a actuación da cidadanía estará presidida polos deberes establecidos na lexislación básica
estatal e lexislación autonómica aplicable e, en especial, polos seguintes:
a. Deber de utilizar os servizos e procedementos da administración electrónica de boa fe e evitando o abuso.
b. Deber de facilitar ó Concello de Narón, información veraz, completa e adecuada aos fins para os que sexa requirida.
c. Deber de identificarse nas relacións administrativas por medios electrónicos co Concello de Narón, cando aquelas
así o requiran conforme á normativa vixente.
d. Deber de custodiar aqueles elementos identificativos persoais e intransferibles utilizados nas relacións
administrativas por medios electrónicos co Concello de Narón.
e. Deber de respectar o dereito á privacidade, confidencialidade e seguridade e o resto dos dereitos en materia de
protección de datos.
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2. Ademais, as persoas xurídicas e as outras persoas e entidades referidas no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas, terán o deber de relacionarse co
Concello de Narón por medios electrónicos.
TÍTULO II. O PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO
CAPÍTULO I. A TRAMITACIÓN DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS
Artigo 11. Compromiso co principio de eficiencia administrativa: análise, simplificación e mellora previa.
1. En aplicación do principio de eficiencia dunha boa regulación, o Concello de Narón realizará un proceso de
innovación sobre a súa actividade administrativa co obxectivo de xerar valor público e que conterá os seguintes
vectores: análise de valor, xeración de ideas, redeseño, optimización, simplificación, apertura e eliminación de cargas
administrativas. Este proceso realizarase con carácter previo á utilización e incorporación de novas aplicacións e
sistemas de información á actividade administrativa da Entidade local.
2. O proceso de innovación mencionado realizarase sobre os seguintes ámbitos administrativos e de organización:
a. No ámbito procedemental
b. No ámbito regulamentario
c. No ámbito organizativo

Artigo 12. Da innovación e a simplificación no ámbito procedemental.
1. O Concello de Narón reducirá as cargas á cidadanía eliminando como necesarios para a iniciación dos seus
procedementos administrativos os seguintes documentos salvo que, con carácter excepcional, a normativa reguladora
aplicable estableza o contrario:
a. A copia do Documento Nacional de Identidade ou documento identificativo equivalente.
b. Calquera certificado ou documento acreditativo do cumprimento duns requisitos que deba ser emitido polo propio
Concello de Narón.
c. Calquera documento que fose previamente elaborado e/ou emitido polo propio Concello de Narón.
d. Calquera documento que fosen elaborado e/ou emitido por calquera outra Administración pública e cuxa obtención
estea dispoñible a través das plataformas de intermediación de datos do sector público e o Concello de Narón adherido
a dito procedemento.
e. Calquera dato ou documento que non sexa esixido pola normativa reguladora aplicable.
f. Datos ou documentos que fosen achegados anteriormente polo interesado a calquera Administración pública, sempre
que esta póñaos a disposición a través de plataformas de intermediación e o interesado indique en que momento e ante
que órgano administrativo presentou eses datos ou documentos. Neste suposto presúmese a autorización para a
consulta salvo que conste a súa oposición expresa á reutilización ou unha lei especial esixa o seu consentimento
expreso.
g. Calquera documento ou copia do mesmo que achegue unha información necesaria pero que poida ser incorporada
como datos ou metadatos á solicitude do interesado.
Co mesmo obxectivo de redución de cargas á cidadanía:
a. Reducirá a frecuencia nas obrigacións de solicitude e iniciación de procedementos administrativos.
b. Dará preferencia ao uso de declaracións responsables e comunicacións previas, así como ás renovacións
automáticas de autorizacións e licenzas previamente outorgadas
c. Procurará a mellora continua e innovación para a redución de prazos e tempos de resposta previstos nas normas.

2. O Concello de Narón revisará e analizará periodicamente e de acordo co apartado anterior o conxunto de
procedementos administrativos que poidan verse afectados ante a aparición de novos servizos nas plataformas de
intermediación de datos do sector público que permitan maiores reducións de carga. En calquera caso, os interesados
poderán deixar de achegar documentos esixidos que poidan obterse polo Concello de Narón a través das plataformas
de intermediación transcorrido o prazo dun mes desde que estean operativos os mencionados servizos intermediados.
3. O Concello de Narón analizará a viabilidade e optará pola tramitación simplificada do procedemento administrativo
común alí onde sexa posible, mantendo actualizada na súa sede electrónica a relación daqueles procedementos
administrativos aos que se aplicará este modelo de tramitación simplificada, sen menoscabo do dereito do interesado á
súa oposición expresa e preferencia pola tramitación ordinaria.
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4. O Concello de Narón habilitará unha pasarela de pago ou TPV virtual para que a cidadanía poida facer efectivas as
cantidades que teña que satisfacer ao Concello de Narón no momento da presentación de documentación establecidas
no artigo 16.6 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
públicas.
Artigo 13. Da innovación, apertura e participación no ámbito regulamentario.
O Concello de Narón manterá a participación da cidadanía na elaboración de regulamentos e ordenanzas tal como se
establece na vixente Ordenanza de transparencia, acceso á información pública, reutilización de datos e bo goberno do
Concello de Narón.
Artigo 14. Da innovación e simplificación no ámbito organizativo.
O Concello de Narón aplicará os principios de innovación e simplificación no ámbito organizativo que coadxuvan á
eficiencia e orientación á cidadanía, dando preferencia a criterios e innovacións como:
a. Un réxime de delegacións entre os órganos de goberno orientado á eficiencia nos procesos de toma de decisións,
evitando as delegacións en órganos colexiados daqueles asuntos cuxa decisión pode adoptarse por un órgano
unipersoal.
b. A constitución de oficinas de asistencia ao rexistro cun alto nivel de servizo que poidan incluír as respostas
inmediatas e a tramitación proactiva no mesmo momento da atención.
c. Os modelos organizativos baseados en procesos e transversalidade que incentiven a creatividade e o talento nos seus
equipos de traballo.
d. A eliminación de rexistros auxiliares ou departamentais substituíndoos pola rastrexabilidade que proporcionan as
aplicacións e sistemas de información da xestión administrativa.
e. O uso de técnicas de análise do valor engadido sobre os fluxos de actividades administrativas para identificar,
potenciar e optimizar aquelas unidades organizativas que engaden valor á cidadanía ou á Entidade local na súa procura
de eficacia e eficiencia pública e para eliminar o resto de unidades superfluas desde a perspectiva do devandito análise.

Artigo 15. Das especialidades da tramitación simplificada do procedemento administrativo común.
1. O Concello de Narón poderá acordar ,de oficio ou a solicitude do interesado, recorrer á tramitación simplificada do
procedemento administrativo común cando razóns de interese público ou a falta de complexidade do procedemento así
o aconsellen, debendo publicar na correspondente sede electrónica a indicación de que procedementos tramitaranse
por esta vía, sen prexuízo de que a efectos de ofrecer a máxima información e facilitar o acceso tamén sexa accesible
dita información desde o Portal de Transparencia.
Entenderase que o procedemento carece de complexidade cando:
a) non participen na súa instrución máis de dúas unidades administrativas ou
b) teña unha duración máxima de tres meses para a súa resolución.

2. En calquera momento do procedemento anterior á súa resolución, o órgano competente poderá acordar continuar
con arranxo á tramitación ordinaria a condición de que queden suficientemente acreditados no expediente os motivos
que aconsellan dita decisión e non exista oposición do interesado no suposto de solicitar este a tramitación da vía
simplificada.
3. Cando o Concello de Narón acorde de oficio a tramitación simplificada do procedemento deberá notificalo aos
interesados. Se algún deles, no prazo de cinco días seguintes á recepción da notificación, manifestase a súa oposición
expresa, o Concello deberá seguir a tramitación ordinaria.
4. Os interesados poderán solicitar a tramitación simplificada do procedemento. Se o órgano competente para a
tramitación aprecia que non concorre algunha das razóns previstas no apartado 1, poderá́ desestimar dita solicitude, no
prazo de cinco días desde a súa presentación, sen que exista posibilidade de recurso por parte do interesado.
Transcorrido o mencionado prazo de cinco días entenderasé desestimada a solicitude.
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5. Salvo que reste menos para a súa tramitación ordinaria, os procedementos administrativos tramitados de maneira
simplificada deberán ser resoltos en trinta días, a contar desde o seguinte ao que se notifique ao interesado o acordo de
tramitación simplificada do procedemento, e constasen unicamente dos seguintes trámites:
a) Inicio do procedemento de oficio ou a solicitude do interesado.
b) Subsanación da solicitude presentada, no seu caso.
c) Alegacións formuladas ao comezo do procedemento durante o prazo de cinco días.
d) Trámite de audiencia, unicamente cando a resolución vaia a ser desfavorable para o interesado.
e) Informes preceptivos segundo a normativa específica aplicable a cada caso.
f) Resolución.

6. No caso que un procedemento esixise a realización dun trámite non previsto no apartado anterior, o procedemento
tramitarase de maneira ordinaria, salvo que aquel trámite puidese ser evacuado nun prazo máximo de cinco días
hábiles, nese caso poderá continuarse a tramitación simplificada.
CAPÍTULO II. A NOTIFICACIÓN DOS PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS ELECTRÓNICOS
Artigo 16. Órgano competente para a notificación.
1. O órgano que dite as resolucións e actos administrativos notificaraos aos interesados cuxos dereitos e intereses
sexan afectados por aqueles, preferentemente de forma automatizada, mediante o sistema electrónico de posta a
disposición.
2. Con todo, as notificacións dos acordos adoptados polos órganos colexiados practicaranse pola Secretaría, previa
certificación dos mesmos, preferentemente de forma automatizada, empregando o sistema de firma electrónica de que
dispoña.

Artigo 17. Prazo para a notificación.
1. Toda notificación deberá ser cursada dentro do prazo de dez días a partir da data en que o acto fose ditado, e deberá
conter o texto íntegro da resolución, con indicación de se pon fin ou non á vía administrativa, a expresión dos recursos
que procedan, no seu caso, en vía administrativa e xudicial, o órgano ante o que houbesen de presentarse e o prazo
para interpolos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercitar, no seu caso, calquera outro que estimen
procedente.
2. Os interesados que estean suxeitos, con carácter obrigatorio ou voluntario, ao sistema de notificación electrónica
poderán sinalar un máximo de 30 días en cada ano natural durante os cales o Concello de Narón non poderá pór
notificacións á súa disposición no citado sistema de notificación electrónica, excepto cando a o Concello de Narón
acredite de forma motivada que iso resulte incompatible coa inmediatez ou celeridade que requira unha actuación
administrativa concreta para asegurar a súa eficacia.
3. O atraso na notificación derivado da designación realizada polo interesado segundo o disposto no apartado anterior
considerarase dilación non imputable á Administración, nos termos establecidos na normativa aplicable.
Artigo 18. Protección de datos e outros límites aplicables á notificación.
1. O Concello de Narón deberá adoptar as medidas necesarias para a protección dos datos persoais que consten nas
resolucións e actos administrativos, cando estes teñan por destinatarios a máis dun interesado, así como aplicar, no seu
caso, outros límites previstos na lexislación de transparencia.
2. Ditas medidas poderán incluír, entre outras, a transcrición para a certificación parcial de acordos e resolucións, no
seu caso xerada automaticamente mediante o uso de metadatos, ou o uso de anexos excluídos de certificación e
posterior notificación.
3. En todo caso, deberase indicar a circunstancia de existir limitacións de acceso aos devanditos datos, nos termos
previstos pola lexislación de transparencia.
Artigo 19. Dispositivo electrónico e/ou á dirección de correo electrónico de aviso para a notificación.
1. O interesado ou o seu representante poderá designar un dispositivo electrónico e/ou unha dirección de correo
electrónico, para recibir avisos relativos á práctica de notificacións, con independencia da forma de practicar as
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mesmas. O Concello de Narón determinará os dispositivos electrónicos que admite como válidos para facer efectivo o
aviso regulado no presente artigo.
2. Para iso, o interesado ou o seu representante deberá identificarse, empregando o sistema admitido para o efecto pola
Entidade local, e cumprimentar os datos correspondentes.
3. O interesado ou o seu representante será o único responsable de manter a dita información actualizada.
Artigo 20. Expedición e práctica electrónica da notificación.
1. A notificación sempre será creada en forma escrita e soporte electrónico orixinal, incorporando os metadatos e
outros contidos previstos na lexislación de procedemento administrativo común, e levará a cabo conforme ao previsto
nos seguintes apartados.
2. Admítense como formas válidas de notificación electrónica a Dirección Electrónica Habilitada e a notificación por
comparecencia na sede electrónica da Entidade local.
3. A notificación porase, en todo caso, a disposición do interesado ou do seu representante na sede electrónica do
Concello de Narón, debendo remitirse aviso ao dispositivo electrónico e/ou á dirección de correo electrónico que fose
designada polo interesado ou o seu representante.
4. Para que a comparecencia electrónica permita a práctica da notificación, o sistema empregado deberá cumprir os
seguintes requisitos:
a) Deberá quedar acreditación da identificación da persoa que accede á notificación, de acordo co que dispoña a
Entidade local nos termos previstos nesta Ordenanza.
b) Deberá informarse de forma claramente identificable de que o acceso do interesado ao contido terá o carácter de
notificación para os efectos legais oportunos.
c) Deberá quedar constancia do acceso do interesado ou do seu representante ao contido da notificación, con
indicación da data e a hora en que se produce.
5. Adicionalmente, cando así o solicitou voluntariamente o interesado ou o seu representante, ou os mesmos atópense
legal ou regulamentariamente obrigados a recibir as notificacións por medios electrónicos, a Entidade local poderá
tamén pór dita notificación a disposición do interesado ou o seu representante nunha dirección electrónica habilitada
única, nas condicións previstas na súa normativa reguladora.
Artigo 21. Práctica da notificación en soporte papel.
1. O Concello de Narón deberá proceder á práctica da notificación en soporte papel nos casos previstos na lexislación
de procedemento administrativo común, podendo para iso empregar os mecanismos establecidos na lexislación de
servizos postais, realizar a entrega empregando para iso a un empregado público ao seu servizo ou por comparecencia
do interesado ou do seu representante nas dependencias da Entidade local ou en calquera outro lugar habilitado para o
efecto.
2. Neste caso, deberase proceder á creación automatizada dunha copia auténtica en papel da notificación posta a
disposición na sede electrónica, empregando para iso o código seguro de verificación do órgano notificante, ou o
xeneral da Entidade local.
3. A notificación mediante servizo postal realizarase conforme establece a normativa vixente en cada momento.
4. Da notificación en papel mediante comparecencia persoal ou entrega por empregado público deberá xerarse unha
constancia escrita, inclusive en soporte electrónico, da recepción da notificación por parte do interesado ou do seu
representante, que será dixitalizada para a súa incorporación, en forma de copia electrónica auténtica, ao expediente.
5. Todas as notificacións que se practiquen en papel deberán ser postas a disposición do interesado na sede electrónica
da Entidade local, para que poida acceder ao contido das mesmas de forma voluntaria.
Artigo 22. Publicación de anuncios de notificación infrutuosa.
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1. Cando non fose posible practicar a notificación nos termos establecidos nos artigos anteriores, a notificación farase
mediante a publicación dun anuncio no Boletín Oficial do Estado.
A estes efectos, poderanse publicar anuncios individuais ou de comparecencia para ser notificado, en forma agregada.
2. Cando o Concello de Narón reciba anuncios de notificación en taboleiro remitidos por outras Administracións
públicas, dita publicación limitarase ao taboleiro físico ou electrónico accesible nas dependencias do Concello de
Narón.
CAPÍTULO III. O ARQUIVO ELECTRÓNICO
Artigo 23. Arquivo electrónico de documentos.
1. A constancia de documentos e actuacións en todo arquivo electrónico deberase realizar de forma que se facilite o
cumprimento das obrigacións de transparencia, debendo permitir ofrecer información puntual, áxil e actualizada á
cidadanía.
2. Todos os documentos utilizados nas actuacións administrativas almacenaranse por medios electrónicos, salvo cando
iso non sexa posible e así se acredite de forma xustificada.
Almacenaranse no seu soporte orixinal os documentos en soporte físico que non sexa posible incorporar ao expediente
electrónico mediante copia electrónica auténtica, nos termos legalmente previstos.
3. En todo caso, o Concello de Narón poderá dispor o arquivo dos documentos electrónicos que precise e considere
adecuado para a súa mellor constancia e xestión, de acordo co que dispoña o Documento de política de xestión
documental e arquivo electrónico referido no art. 96 da presente Ordenanza.
4. Sen prexuízo do establecido no apartado anterior, o Concello de Narón deberá dispor, en todo caso, dun arquivo
electrónico único cos documentos electrónicos correspondentes a procedementos finalizados, nos termos establecidos
na normativa reguladora aplicable.
Artigo 24. Formatos e soportes para a conservación.
1. Os documentos electrónicos que conteñan actos administrativos que afecten a dereitos ou intereses dos particulares
deberán conservarse en soportes desta natureza, xa sexa no mesmo formato a partir do que se orixinou o documento ou
noutro calquera que asegure a identidade e integridade da información necesaria para reproducilo.
2. Os documentos electrónicos correspondentes a procedementos finalizados deberán conservarse nun formato que
permita garantir a autenticidade, integridade e conservación do documento, así como a súa consulta con independencia
do tempo transcorrido desde a súa emisión, podendo para iso procederse ao cambio do seu formato orixinal ao formato
de conservación, mediante a produción da correspondente copia electrónica auténtica.
3. Non obstante o establecido nos apartados anteriores, os documentos electrónicos deberanse conservar
preferentemente no seu formato orixinal, incluíndo a súa firma electrónica e metadatos, mentres persista o seu valor
probatorio.
4. O Concello de Narón arbitrará os procedementos necesarios para o traslado dos datos a outros formatos e soportes
que garantan o acceso desde diferentes aplicacións, cando resulte necesario.
Artigo 25. Garantías e medidas de seguridade dos arquivos electrónicos.
1. Os medios ou soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridade, de acordo co
previsto no Esquema Nacional de Seguridade, que garantan a integridade, autenticidade, confidencialidade, calidade,
protección e conservación dos documentos almacenados.
2. En particular, todos os arquivos electrónicos asegurarán a identificación dos usuarios e o control de accesos, o
cumprimento das garantías previstas na lexislación de protección de datos, así como a recuperación e conservación a
longo prazo dos documentos electrónicos producidos polas Administracións públicas que así o requiran, de acordo
coas especificacións sobre o ciclo de vida dos servizos e sistemas utilizados.
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3. A política de xestión de documentos establecerá, de forma coordinada coa política de seguridade da Entidade local
definida no seu Documento de política de xestión documental e arquivo electrónico, as medidas de seguridade
aplicables aos diferentes arquivos electrónicos..

Artigo 26. Suxeición á normativa reguladora da xestión dos arquivos.
1. O establecemento de arquivos electrónicos, e en especial, do arquivo electrónico único de documentos electrónicos
correspondentes a procedementos finalizados, resultará compatible cos diversos sistemas e redes de arquivos nos
termos previstos na lexislación vixente, e respectará a repartición de responsabilidades sobre a custodia ou traspaso
correspondente.
2. Así mesmo, o arquivo electrónico único resultará compatible coa continuidade do arquivo histórico, de acordo coa
normativa estatal e autonómica correspondente.
3. A eliminación de documentos electrónicos deberá ser autorizada de acordo ao disposto na normativa aplicable.
Artigo 27. Acceso aos arquivos electrónicos.
1. O acceso da cidadanía aos arquivos electrónicos rexerase polo establecido na Ordenanza de transparencia, acceso á
información pública, reutilización de datos e bo goberno do Concello de Narón e subsidiariamente na lexislación de
transparencia, estatal e autonómica.
2. O acceso das restantes Administracións públicas aos documentos e arquivos electrónicos regulados na presente
Ordenanza cando o solicitante exercite o seu dereito a non achegar documentos xa achegados anteriormente ó
Concello de Narón, realizarase con plena suxeición aos límites previstos na lexislación reguladora do dereito de acceso
á información pública, e sempre que a documentación non fose eliminada conforme ao previsto na normativa
reguladora.
TÍTULO III. A SEDE ELECTRÓNICA
Artigo 28. Sede electrónica.
1. A sede electrónica é a dirección electrónica, dispoñible para a cidadanía a través de redes de telecomunicacións,
cuxa titularidade corresponde ó Concello de Narón ou, no seu caso, a un ente dependente da mesma.
A sede electrónica será única para todos os órganos deste Concello, podendo incluír na mesma, ás súas entidades e
organismos públicos, así como as sociedades locais de capital integramente público e as mixtas del/ela dependentes.
2. A sede electrónica está suxeita aos principios de transparencia, publicidade, responsabilidade, calidade, seguridade,
dispoñibilidade, accesibilidade, neutralidade e interoperabilidade.
Artigo 29. Creación da sede electrónica.
1. A sede electrónica crearase mediante resolución ou acordo do órgano competente, que deberá publicarse no Boletín
Oficial correspondente, co seguinte contido mínimo:
a) Ámbito de aplicación da sede, que será como mínimo o Concello de Narón, podendo incluír, así mesmo, aos seus
entes, organismos e sociedades dependentes.
b) Identificación da dirección electrónica de referencia da sede.
c) Identificación do seu titular, así como do órgano ou órganos encargados da xestión e administración da sede
electrónica e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na mesma.
d) Identificación das canles de acceso aos servizos dispoñibles na sede, con expresión, no seu caso, dos teléfonos e
oficinas a través dos cales tamén pode accederse aos mesmos.
e) Medios dispoñibles para a formulación de suxestións e queixas.
f) Calquera outra circunstancia que se considere conveniente para a correcta identificación da sede e a súa fiabilidade.
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2. Poderanse crear unha ou varias sedes electrónicas derivadas –ou sub sedes- da sede electrónica principal. As sedes
electrónicas derivadas deberán resultar accesibles desde a dirección electrónica da sede principal, sen prexuízo de que
sexa posible o acceso electrónico directo.
As sedes electrónicas derivadas deberán cumprir os mesmos requisitos que as sedes electrónicas principais, salvo no
relativo á publicación da resolución ou acordo pola que se crea, que se realizará a través da sede da que dependan.
3. Tamén se poderán crear sedes compartidas mediante convenio de colaboración con outras Administracións
públicas, debéndose publicar neste caso, no Boletín Oficial correspondente en atención ao ámbito territorial dos
asinantes. Os convenios de colaboración poderán así mesmo determinar a incorporación a unha sede preexistente.
4. A sede electrónica do Concello de Narón foi creada por resolución da Alcaldía do Concello de Narón de 11 de
xaneiro de 2013 e publicada no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 15 de data 22 de xaneiro de 2013.
Artigo 30. Características das sedes electrónicas.
1. Realizaranse a través da sede electrónica todas as actuacións, procedementos e servizos que requiran a autenticación
da Entidade local, doutras Administracións públicas ou da cidadanía por medios electrónicos. Así mesmo, poderanse
realizar aquelas actuacións, procedementos e servizos que así se decida polo órgano competente por razóns de eficacia
e calidade na prestación de servizos, incluíndo aqueles servizos prestados por contratistas e concesionarios, nos termos
establecidos nos correspondentes documentos contractuais.
2. Garántese a integridade, veracidade e actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da
mesma.
3. A publicación nas sedes electrónicas de informacións, servizos e transaccións respectará os principios de
accesibilidade e uso de acordo coas normas establecidas respecto diso, estándares abertos e, no seu caso, aqueloutros
que sexan de uso xeneralizado polos cidadáns.
4. A sede electrónica disporá de sistemas que permitan o establecemento de comunicacións seguras sempre que sexan
precisas.
5. As sedes electrónicas utilizarán, para identificarse e garantir unha comunicación segura coas mesmas, certificados
recoñecidos ou cualificados de autenticación de sitio web ou medio equivalente.
6. Os servizos na sede electrónica estarán operativos as 24 horas do día, todos os días do ano. Cando por razóns
técnicas prevéxase que a sede electrónica ou algúns dos seus servizos poidan non estar operativos deberá anunciarse
aos usuarios e usuarias coa máxima antelación que sexa posible, indicando os medios de consulta alternativos que
estean dispoñibles.
7. A sede electrónica do Concello de Narón réxese pola data e hora oficiais en España.
Artigo 31. Condicións de identificación das sedes electrónicas e seguridade das súas comunicacións.
1. As direccións electrónicas Concello de Narón e dos organismos públicos vinculados ou dependentes do mesmo que
teñan a condición de sedes electrónicas deberán facelo constar de forma visible e inequívoca.
2. A sede electrónica terá accesible o seu instrumento de creación, directamente ou mediante ligazón á súa publicación
no Boletín Oficial correspondente.
3. Os sistemas de información que soporten as sedes electrónicas deberán garantir a confidencialidade, dispoñibilidade
e integridade das informacións que manexan, de conformidade co Esquema Nacional de Interoperabilidade e o
Esquema Nacional de Seguridade.
Artigo 32. Contido da sede electrónica.
1. Toda sede electrónica disporá do seguinte contido mínimo:
a) Identificación da sede, especificando a dirección electrónica de referencia.
b) Identificación do órgano ou órganos titulares e dos responsables da súa xestión e administración.
c) Resolución ou acordo de creación da sede e, no seu caso, das sub-sedes derivadas.
d) Ámbito subxectivo da sede e, no seu caso, das sub-sedes derivadas.
e) Relación dos servizos dispoñibles na sede electrónica.
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f) Información necesaria para a correcta utilización da sede incluíndo o mapa da sede electrónica ou información
equivalente, con especificación da estrutura de navegación e as distintas seccións dispoñibles, así como a relacionada
con propiedade intelectual.
g) Servizos de asesoramento electrónico e telefónico ao usuario para a correcta utilización da sede.
h) Sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.
i) Relación de sistemas de firma electrónica que sexan admitidos ou utilizados na sede.
j) Información relacionada coa protección de datos de carácter persoal, incluíndo unha ligazón coa sede electrónica da
Axencia Española de Protección de Datos.
k) Listaxe actualizada dos códigos de identificación vixentes de órganos, centros ou unidades administrativas da
Entidade local e os seus entes dependentes.
l) Relación actualizada de oficinas nas que se prestará asistencia para a presentación electrónica de documentos, con
directorio xeográfico que permita ao interesado identificar a oficina de asistencia en materia de rexistros máis próxima
ao seu domicilio.
m) Indicación da data e hora oficial.

2. A sede electrónica terá a disposición da cidadanía:
a) Punto de Acceso Xeral electrónico do Concello de Narón e as súas entidades e organismos vinculados ou
dependentes.
b) Relación dos medios presenciais, telefónicos e electrónicos que os cidadáns poden utilizar no exercicio do seu
dereito a comunicarse co Concello de Narón.
c) Ligazón para a formulación de suxestións e queixas ante os órganos que en cada caso resulten competentes.
d) Modelos de solicitudes.
e) Resolución, acordo ou disposición de creación do rexistro electrónico xeneral.
f) Relación actualizada de trámites que poden iniciarse no rexistro electrónico xeneral.
g) Relación de días que se consideran inhábiles a efectos de cómputo de prazos no rexistro electrónicos.
h) Identificación de incidencias técnicas que determinen ampliación de prazos.
i) Taboleiro de anuncios ou edictos electrónico (Taboleiro Edictal) da Entidade local e os seus entes dependentes,
indicando o carácter substitutivo ou complementario da publicación electrónica.
j) Acceso á publicación de boletíns e diarios oficiais.
k) Servizo de notificacións electrónicas.
l) Sistemas de identificación e firma dos interesados.
m) Relación dos selos electrónicos dos órganos ou organismos públicos incluídos na sede electrónica, especificando as
características dos certificados electrónicos e os fornecedores que os expiden, así como as medidas para a súa
verificación.
n) Relación de códigos seguros de verificación utilizados pola Entidade local e os seus entes dependentes, permitindo
a comprobación da autenticidade e integridade dos documentos así xerados ou autenticados.
o) Servizo de apoderamento “apud acta” efectuado por comparecencia electrónica.
p) Rexistro electrónico de apoderamentos.
q) Rexistro de funcionarios habilitados para a asistencia aos interesados no uso de medios electrónicos e para a
expedición de copias auténticas.
r) Portal de transparencia da Entidade local e os seus entes dependentes ou, na súa falta, información obxecto de
publicidade activa, de conformidade coa Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno, e normativa de desenvolvemento.
s) Carta de servizos electrónicos, no seu caso.
t) Outros contidos, informacións ou servizos que legal ou regulamentariamente sexan esixibles.
u) Outros contidos, informacións ou servizos que se engadan polo órgano titular responsable da sede.

3. Non será necesario recoller nas sub-sedes a información e os servizos a que se refiren os apartados anteriores cando
xa figuren na sede da que aquelas derivan.
Artigo 33. Regras especiais de responsabilidade.
1. A creación da sede electrónica levará a responsabilidade do titular respecto da integridade, veracidade e
actualización da información e os servizos aos que poida accederse a través da mesma. O titular da sede electrónica
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que conteña unha ligazón ou vínculo a outra cuxa responsabilidade corresponda a distinto órgano ou Administración
pública non será responsable da integridade, veracidade nin actualización desta última.
A sede establecerá os medios necesarios para que a cidadanía coñeza se a información ou servizo ao que accede
corresponde á propia sede ou a un punto de acceso que non ten o carácter de sede ou a un terceiro.
2. Os órganos ou organismos públicos titulares das sedes electrónicas, responderán, en todo caso, polos seus contidos
propios e solidariamente polos contidos comúns.
TÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN E FIRMA ELECTRÓNICA
CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN E FIRMA ELECTRÓNICA DOS INTERESADOS
Artigo 34. Regras xerais relativas á identificación electrónica.
1. Os interesados poderán identificarse electrónicamente ante o Concello de Narón empregando calquera sistema que
conte cun rexistro previo como usuario que permita garantir a súa identidade de forma suficiente en atención ao nivel
de seguridade esixido para a actuación de que se trate, nos termos establecidos pola lexislación aplicable e, en
particular, o Real Decreto 311/2022, de 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade.
2. A estes efectos, serán admitidos os sistemas de identificación electrónica aceptados pola Administración Xeral do
Estado, de acordo co disposto no artigo 9.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións públicas, nas mesmas condicións previstas no parágrafo anterior.
3. O uso de calquera sistema de identificación electrónica deberá ser gratuíto para a Entidade local, e cumprir as
normas de interoperabilidade nacionais e da Unión Europea.
4. O Concello de Narón poderá expedir e xestionar o seu propio sistema de claves concertadas, mediante Decreto de
Alcaldía/Presidencia, na que se regularán os termos e condicións para o seu uso, debendo dar cumprimento, en función
do nivel de seguridade que garanta, ao establecido no Real Decreto 311/2022, de 3 de maio, polo que se regula o
Esquema Nacional de Seguridade e no Regulamento de Execución (UE) 2015/1502 da Comisión, de 8 de setembro de
2015, sobre a fixación de especificacións e procedementos técnicos mínimos para os niveis de seguridade de medios
de identificación electrónica con arranxo ao disposto no artigo 8, apartado 3, do Regulamento (UE) nº 910/2014 do
Parlamento Europeo e do Consello, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións
electrónicas no mercado interior.
5. O Concello de Narón deberá dar publicidade na súa sede electrónica aos sistemas de identificación electrónica
admitidos.
Artigo 35. Regras xerais relativas á firma ou selo electrónico.
1. Cando resulte legalmente esixible, os interesados poderán asinar electrónicamente empregando calquera medio de
identificación electrónica, así como calquera medio previsto na lexislación de servizos de confianza, sempre que o
mesmo permita acreditar electrónicamente a autenticidade da súa vontade e consentimento de forma suficiente en
atención ao nivel de seguridade esixido para a actuación de que se trate, nos termos establecidos pola lexislación
aplicable e, en particular, o Real Decreto 311/2022, de 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de
Seguridade.
2. O uso de calquera sistema de confianza deberá ser gratuíto para a Entidade local, e cumprir as normas de
interoperabilidade nacionais e da Unión Europea.
3. Cando, en aplicación das normas contidas no Real Decreto 311/2022, de 3 de maio, polo que se regula o Esquema
Nacional de Seguridade, a Entidade local deba esixir ao interesado o uso dunha firma ou selo electrónico avanzado,
unha firma ou selo electrónico avanzado baseado en certificado cualificado, ou dunha firma ou selo electrónico
cualificado, non se poderá empregar un sistema de identificación electrónica para esta función.
4. Neste caso, de tratarse dunha actuación transfronteriza, admitirase aos interesados establecidos nos restantes
Estados membro da Unión Europea o uso dun sistema de firma ou selo electrónico avanzado, de firma ou selo
electrónico avanzado baseado en certificado cualificado, ou de firma ou selo electrónico cualificado, exclusivamente
nos formatos definidos na Decisión de Execución (UE) 2015/1506 da Comisión, de 8 de setembro de 2015, pola que
se establecen as especificacións relativas aos formatos das firmas electrónicas avanzadas e os selos avanzados que
deben recoñecer os organismos do sector público de conformidade cos artigos 27, apartado 5, e 37, apartado 5, do
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Regulamento (UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á identificación electrónica e os
servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior.
Os formatos anteriormente indicados tamén poderán ser empregados, en todo caso, polos interesados establecidos en
España.
5. A Entidade local non esixirá, en ningún caso, o uso dun sistema de firma ou selo electrónico cun nivel de garantía
superior á firma ou selo electrónico cualificado.
6. Cando se empregue un sistema de identificación, para asinar, que non permita acreditar a integridade e
inalterabilidade do documento, a Entidade local deberá establecer, na súa política de identificación e firma electrónica,
os mecanismos técnicos que garantan estes aspectos.
7. O Concello de Narón dará publicidade na súa sede electrónica aos sistemas de firma electrónica admitidos para cada
un das actuacións.
Artigo 36. Sistemas de identificación e firma electrónica das persoas físicas.
1. As persoas físicas poderán empregar, para identificarse e asinar electrónicamente, o sistema de claves concertadas
Cl@ve, da Administración Xeral do Estado, no seu tres modalidades de uso: cl@ve ocasional (cl@ve PIN), c l@ve
permanente e cl@ve firma.
O uso destes sistemas de identificación e firma rexerase polo que dispoña o órgano titular da súa expedición e xestión,
así como pola política de identificación e firma electrónica da Entidade local.
2. As persoas físicas tamén poderán empregar sistemas de identificación e de firma electrónica avanzada baseados en
certificado electrónico cualificado, ou de firma electrónica cualificada, de acordo co previsto no Regulamento (UE) nº
910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os
servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e pola que se derroga a Directiva
1999/93/CE, expedidos por fornecedores cualificados.
3. O Concello de Narón admitirá, adicionalmente, os sistemas baseados en certificados electrónicos cualificados
expedidos a persoas físicas representantes de persoas xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica, cando os
mesmos sexan conformes co establecido no Anexo II da Política de firma electrónica e certificados da Administración
Xeral do Estado, aprobada de acordo co establecido no artigo 18 do Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se
regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.
Neste caso, a representación quedará plenamente acreditada, para os efectos legais oportunos.
4. O Concello de Narón poderá establecer mecanismos de firma electrónica manuscrita para o seu uso, en relacións
presenciais, polas persoas físicas.
Os devanditos mecanismos deberán garantir, en todo caso, a confidencialidade dos datos de representación da firma,
así como a non reutilización dos mesmos por parte da Entidade local ou de terceiras persoas, e a integridade e
inalterabilidade dos datos asinados.
Artigo 37. Sistemas de identificación e firma electrónica das persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica.
1. As persoas xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica poderán empregar sistemas de identificación e de
selo electrónico avanzado baseados en certificado electrónico cualificado, ou de selo electrónico cualificado, de
acordo co previsto no Regulamento (UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de xullo de 2014,
relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e
pola que se derroga a Directiva 1999/93/CE, expedidos por fornecedores cualificados.
2. A admisión do selo electrónico suxéitase ás seguintes condicións:
a) O uso do selo electrónico implica que a actuación se atribuirá directamente á persoa xurídica ou entidade sen
personalidade xurídica, sen que deba acreditarse a representación.
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b) O selo electrónico non se poderá suxeitar a límites, dentro do conxunto de trámites para os que sexa admitido.
c) O uso do selo electrónico será alternativo ao uso do sistema de firma electrónica da persoa física representante,
podendo empregarse ambos os sistemas, de forma indistinta, a elección do interesado.
2. O uso do selo electrónico só poderá ser admitido naquelas actuacións onde sexa suficiente a garantía da corrección
da orixe dos datos e da integridade dos datos.
CAPÍTULO II. IDENTIFICACIÓN E FIRMA ELECTRÓNICA DA ENTIDAD LOCAL
Artigo 38. Sistemas de identificación e firma electrónica automatizada da Entidade local.
1. O Concello de Narón poderase identificar e asinar electrónicamente de forma automatizada empregando sistemas de
selo electrónico avanzado baseados en certificado electrónico cualificado, ou de selo electrónico cualificado, de
acordo co previsto no Regulamento (UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de xullo de 2014,
relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e
pola que se derroga a Directiva 1999/93/CE, expedidos por fornecedores cualificados, en atención ao nivel de
seguridade esixido para a actuación de que se trate, nos termos establecidos pola
lexislación aplicable e, en particular, o Real Decreto 311/2022, de 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional
de Seguridade.
2. Os certificados cualificados de selo electrónico desta Entidade local deberán ser expedidos preferentemente aos
órganos da mesma, para o exercicio por estes das súas competencias legalmente establecidas, sen prexuízo da
posibilidade de que a Entidade local tamén dispoña dun certificado cualificado de selo electrónico ao seu nome.
Os certificados cualificados de selo electrónico expedidos a órganos administrativos incluirán, en todo caso, os datos
de identificación persoal dos titulares dos devanditos órganos, con excepción do número do Documento Nacional de
Identidade ou equivalente, que non será obrigatorio.
3. O Concello deberá dar publicidade, na súa sede electrónica, aos certificados cualificados de selo electrónico de que
dispoña en cada momento.
4. O Concello tamén poderá empregar, para asinar de forma automatizada, sistemas de código seguro de verificación,
expedido preferentemente aos órganos da Entidade local, para o exercicio por estes das súas competencias legalmente
establecidas, sen prexuízo da posibilidade de que a Entidade local tamén dispoña dun sistema de código seguro de
verificación ao seu nome.
O sistema de código seguro de verificación xeral da Entidade local poderase empregar para garantir a autenticidade
das copias en soporte papel de documentos electrónicos.
En todo caso, o código seguro de verificación deberá ofrecer as garantías técnicas suficientes en atención ao nivel de
seguridade esixido para a actuación de que se trate, nos termos establecidos pola lexislación aplicable e, en particular,
o Real Decreto 311/2022, de 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade.
5. Para ser válido, o código seguro de verificación será creado previamente por Decreto da Alcaldía ou do órgano en
quen delegue, debendo ofrecer as seguintes garantías mínimas:
a) O carácter único e aleatorio de cada código xerado para cada documento, así como a súa vinculación co seu emisor.
b) Unha seguridade criptográfica equivalente a un sistema de selo electrónico avanzado baseado en certificado
cualificado.
c) O acceso ao documento autenticado mediante o código, a través da sede electrónica – e, no seu caso, arquivo
electrónico que o conteña – durante todo o prazo en que devandito documento deba producir efectos legais. Devandito
acceso será inmediato e gratuíto para as persoas.
O instrumento de creación do código seguro de verificación deberá ser publicado no Boletín Oficial da Provincia.
6. Entenderase identificada a Entidade local respecto da información que se publique como propia no seu portal de
internet ou outro punto de acceso, sempre que o mesmo teña a consideración legal de sede electrónica.
A publicación de información fóra da sede electrónica requirirá a autenticación da mesma por parte da Entidade local
empregando calquera dos sistemas de identificación e firma previstos neste Capítulo.
Artigo 39. Sistemas de identificación e firma electrónica do persoal ao servizo do Concello de Narón.
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1. As persoas titulares ou membros dos órganos do Concello de Narón, así como o persoal ao seu servizo, poderán
empregar sistemas de identificación e de firma electrónica avanzada baseados en certificado electrónico cualificado,
ou de firma electrónica cualificada, de acordo co previsto no Regulamento (UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeo e
do Consello, de 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as
transaccións electrónicas no mercado interior e pola que se derroga a Directiva 1999/93/CE, expedidos por
fornecedores cualificados, en atención ao nivel de seguridade esixido para a actuación de que se trate, nos termos
establecidos pola lexislación aplicable e, en particular, o Real Decreto 311/2022, de 3 de maio, polo que se regula o
Esquema Nacional de Seguridade.
2. Estes certificados deberán ser facilitados pola Entidade local ás persoas ao seu servizo, sen prexuízo da posibilidade
de autorizar, no Documento de política de identificación e firma electrónica, o uso voluntario de certificados
cualificados estritamente persoais dos que dispoñan ditas persoas.
Os certificados poderán incluír informacións adicionais para a identificación do órgano, unidade ou cargo ou posto de
traballo da persoa, de forma proporcionada e respectando os límites establecidos pola lexislación de transparencia e
protección de datos persoais.
3. Poderanse facilitar certificados cualificados de firma electrónica con pseudónimo naqueles casos en que resulten
aplicables límites á identificación das persoas asinantes de documentos, derivados da lexislación vixente. O
pseudónimo instrumentarase mediante o emprego de número de identificación profesional ou equivalente.
Os órganos xudiciais e outros órganos e persoas lexitimadas poderán solicitar que se lles revele a identidade dos
asinantes con certificado cualificado con pseudónimo, nos casos previstos no artigo 11.2 da Lei Orgánica 15/1999, de
13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
4. O Concello poderá expedir e xestionar o seu propio sistema de claves concertadas para os seus empregados
públicos, mediante Decreto de Alcaldía, na que se regularán os termos e condicións para o seu uso, debendo dar
cumprimento, en función do nivel de seguridade que garanta, ao establecido no Real Decreto 311/2022, de 3 de maio,
polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade e no Regulamento de Execución (UE) 2015/1502 da Comisión,
de 8 de setembro de 2015, sobre a fixación de especificacións e procedementos técnicos mínimos para os niveis de
seguridade de medios de identificación electrónica con arranxo ao disposto no artigo 8, apartado 3, do Regulamento
(UE) nº 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á identificación electrónica e os servizos de
confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior.
Así mesmo, a Entidade local poderá adherirse a sistemas de identificación e firma baseados en claves concertadas
ofrecidos por outras Administracións públicas, sempre que o seu nivel de seguridade resulte suficiente.
5. O Concello de Narón poderá establecer mecanismos de firma electrónica manuscrita para o seu uso, en relacións
presenciais, polas persoas ao seu servizo.
Os devanditos mecanismos deberán garantir, en todo caso, a confidencialidade dos datos de representación da firma,
así como a non reutilización dos mesmos por parte da Entidade local ou de terceiros, e a integridade e inalterabilidade
dos datos asinados.
Artigo 40. Normas comúns aos artigos anteriores.
1. Os certificados cualificados de selo e de firma electrónica de que se dote a Entidade local serán conformes ao
Anexo II da Política de firma electrónica e certificados da Administración Xeral do Estado, aprobada de acordo co
establecido no artigo 18 do Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de
Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica, e o artigo 24 do Real Decreto 1671/2009, de 6 de
novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos
servizos públicos.
2. O Concello de Narón fomentará a adopción de sistemas de firma ou selo electrónico baseados en certificados coa
xestión centralizada dos dispositivos e datos de creación de firma ou selo.
3. Co fin de favorecer a interoperabilidade e posibilitar a verificación automática da firma electrónica dos documentos
electrónicos autenticados con sistemas que non se basean en certificados cualificados, o/o Concello/Deputación poderá
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sobrepor o seu propio selo electrónico avanzado baseado en certificado electrónico cualificado neses documentos, para
posteriormente remitilos ou polos a disposición doutros órganos, organismos públicos, entidades de Dereito Público
ou Administracións públicas.
TÍTULO V. A DIFUSIÓN E ACCESO DA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE MEDIOS
ELECTRÓNICOS
CAPÍTULO I. LA PUBLICIDAD ACTIVA
Artigo 41. Alcance das obrigacións de publicidade activa.
1. As obrigacións de publicidade activa do Concello de Narón deberán exercerse por vía electrónica, preferentemente
a través da súa sede electrónica, como canle que garante a integridade, veracidade e actualización da información
publicada.
2. En consonancia coa implantación definitiva da administración electrónica o Concello de Narón facilitará a máxima
difusión, publicidade e transparencia da información que conste nos seus arquivos e das actuacións administrativas, de
conformidade co resto do ordenamento xurídico, e coas boas prácticas recoñecidas.
3. O Concello publicará por iniciativa propia aquela información que, en atención ás súass peculiares características,
potencie a transparencia, permita unha maior rendición de contas e favoreza o exercicio dos dereitos da cidadanía, así
como aquela que ofreza maior utilidade para o conxunto da sociedade e para o impulso e desenvolvemento da
actividade económica.
Artigo 42. Relacións entre o procedemento administrativo electrónico e a transparencia.
1. A implantación do procedemento administrativo electrónico deberá garantir a xeración de información en formato
dispoñible para a súa publicidade, a súa accesibilidade e, en particular, a súa reutilización para a achega de valor
público. A tal fin elaborarase unha estratexia de política de xestión documental definida nun Documento que aprobará
a Alcaldía conforme ao previsto no artigo 96.2 da presente Ordenanza, e que garanta a eficiencia do modelo de xestión
en todo o ciclo de vida do documento electrónico.
En particular, dita estratexia deberá:
a) Establecer os sistemas e mecanismos que garantan o maior grao de automatismo no envorcado de información ao
portal de transparencia, procurando a máxima actualización da mesma.
b) Evitar a introdución de novos trámites e maior complexidade na tramitación administrativa como consecuencia do
cumprimento das obrigacións legais en materia de transparencia.
c) Indicar na publicación a unidade responsable da información e a data da última actualización.
d) Integrar os sistemas de atención ao cidadán co resto da organización e cos sistemas de información municipais.

2. A aplicación do principio de simplificación procedemental deberá servir para facilitar o acceso á información
relativa á publicidade activa nos termos anteriormente referidos.
Artigo 43. Calidade e accesibilidade da información.
1. A información administrativa e de interese xeral estará dispoñible na sede electrónica as 24 horas do día os 365 días
do ano, con calidade, garantindo a compresión do seu contido, seguindo criterios e estándares europeos e
internacionais. A publicidade da información garantirá o uso de sistemas sinxelos que permitan obter información de
interese cidadán, de maneira rápida e segura e comprensible.
2. A información que se inclúa nas sedes electrónicas ou en calquera outro tipo de formato deberá ser veraz, de fácil
acceso, non discriminatoria, clara, sinxela e concisa, así como articularse a través de mensaxes e linguaxes entendibles
pola cidadanía, utilizando especialmente vídeos, gráficos, fotos, debuxos e calquera outro medio de composición da
páxina ou do soporte documental que poida axudar a comprender mellor á cidadanía o alcance da información
proporcionada.
3. As representacións gráficas da publicidade activa serán o medio de publicidade activa preferente naquelas materias
ou datos de notable complexidade. Esta preferencia será de aplicación, en particular, en relación coa información de
carácter económico-financeiro, así como en toda aquela que teña por obxecto o uso de recursos públicos, a
priorización de políticas públicas, a satisfacción cidadá polos servizos públicos ou calquera outra que poida mostrarse
estatisticamente ou a través de porcentaxes.
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4. O Concello de Narón porá a disposición dos cidadáns e cidadás con discapacidade ou algún tipo de diversidade
funcional, dentro dos recursos tecnolóxicos e económicos dispoñibles, os medios necesarios para acceder á
información da sede electrónica.
5. Garantirase un uso non sexista de todo tipo de linguaxe nos documentos e soportes que a Entidade local produza
directamente ou a través de terceiras persoas ou entidades.
Artigo 44. A utilización de canles non electrónicas.
1. A dispoñibilidade da información en formato electrónico por parte da cidadanía non debe substituír, en ningún caso,
a atención personalizada que presta o Concello de Narón de forma presencial nas súas dependencias ou a través
doutras canles como o telefónico.
2. Para garantir o principio de accesibilidade universal, o Concello de Narón deberá así mesmo difundir a información
por outros medios, ao obxecto de que poida ser coñecida por aquel segmento da poboación que non teña acceso a
medios electrónicos, e especialmente por aqueles colectivos ou persoas que non dispoñan de recursos, medios ou
coñecementos para navegar por Internet. A todas estas persoas e colectivos, dentro dos recursos tecnolóxicos e
económicos dispoñibles, procuraralles os medios de publicidade activa ou lles proporcionará as ferramentas para que
poidan acceder á mesma información e exercer os mesmos dereitos que calquera persoa ou colectivo.
Artigo 45. Límites á publicidade activa.
1. Os límites legais ao exercicio do dereito de acceso á información e a resolución dos conflitos en materia de
protección de datos, nos termos establecidos na normativa vixente, resultarán de aplicación ás obrigacións legais de
publicidade activa e demais información que sexa obxecto de difusión a través de medios electrónicos polo Concello
de Narón.
2. Para garantir o principio de igualdade e a máxima transparencia na difusión da información, o Concello aprobará os
criterios de ponderación no procedemento de resolución dos eventuais conflitos que puidesen producirse, sen prexuízo
do valor informativo dos ditames dos órganos de control.
Artigo 46. Apertura de datos.
1. O Concello de Narón fomentará a reutilización da información pública, conforme á lexislación básica en materia de
reutilización da información do sector público, co obxectivo de que a cidadanía poida facer uso dos datos de libre
disposición que obren en poder daquel/aquela .
2. No marco de desenvolvemento da administración electrónica, o Concello de Narón adoptará as medidas necesarias
para unha efectiva apertura dos datos públicos que obren no seu poder de forma reutilizable, con pleno respecto ás
restricións de privacidade, seguridade ou propiedade. Enténdese por apertura de datos a posta a disposición de datos en
formato dixital, accesible vía web, estandarizado e aberto, seguindo unha estrutura clara e explícita que permita a súa
comprensión e reutilización, tanto pola cidadanía como por axentes computacionais.
Artigo 47. Participación cidadá na publicidade activa.
Na sede electrónica do Concello de Narón habilitarase un espazo para que a cidadanía realice propostas e suxestións
tanto ao redor da información demandada como ao redor da información posta á súa disposición e aos formatos,
programas ou linguaxes informáticas empregados.
Este espazo poderá tamén habilitar a participación no desenvolvemento das aplicacións informáticas referentes á
apertura e reutilización de datos.
CAPÍTULO II. O DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA
SECCIÓN 1ª. RÉXIME XURÍDICO
Artigo 48. Principio xeral favorable ao acceso á información pública.
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Con carácter xeral, favorecerase o acceso á información pública. No caso de que concorra algún límite ao acceso ou
algunha causa de inadmisión da solicitude de acceso, motivarase a contestación ou resolución, expoñendo cuantos
fundamentos xustifiquen a desestimación total ou parcial ou a inadmisión e, no seu caso, o prazo durante o que
persista a imposibilidade de acceso e publicación.
Artigo 49. Réxime xurídico aplicable.
1. O dereito de acceso á información pública rexerase polo disposto na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, e polas normas regulamentarias que a desenvolvan e teña
carácter básico, na Lei autonómica de desenvolvemento se resulta de aplicación ás Entidades locais e na presente
Ordenanza.
2. Non se aplicará este réxime cando exista unha regulación especial do dereito de acceso ou cando o solicitante queira
acceder aos documentos que obran nun procedemento en curso no que ostente a condición de interesado. Neste caso, o
acceso rexerase pola normativa reguladora do procedemento administrativo correspondente, de conformidade co
establecido na disposición adicional primeira da Lei 19/2013, de 9 de decembro.
Se se trata dun expediente finalizado, en virtude do principio de acceso permanente, quen teña a súa custodia deberá
garantir o acceso directo ao expediente, de acordo co que dispoñan as normas reguladoras do procedemento de que se
trate, previa acreditación da condición de interesado e sen prexuízo do dereito a obtención de copia dos documentos
que obren no citado expediente.
Artigo 50. Titularidade do dereito.
Son titulares do dereito de acceso á información pública establecido no artigo 13,d) da Lei 39/2015, de 1 de outubro,
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, quen conforme ao establecido no seu artigo 3
teñan capacidade de obrar ante as Administracións públicas.
Este dereito exercerase sen que sexa esixible condición algunha de nacionalidade, veciñanza ou similar e con
independencia da formación, recursos, circunstancias persoais ou condición ou situación social, iso sen prexuízo dos
requisitos que en cada caso establezan as Leis.
Artigo 51. Información pública.
1. Considérase información pública, para os efectos deste Capítulo, os contidos ou documentos, calquera que sexa o
seu formato ou soporte, que obren en poder dalgún dos suxeitos enumerados no apartado seguinte, que fosen
elaborados ou adquiridos no exercicio das súas funcións, sen importar a data en que se xerou a información.
2. Os suxeitos aos que se refire o apartado anterior son os seguintes:
a) O Concello de Narón.
b) Os organismos autónomos, as entidades públicas empresariais e as entidades de dereito público con personalidade
xurídica propia, vinculadas ou dependentes del.
c) As sociedades mercantís en cuxo capital social a participación, directa ou indirecta, das entidades referidas nas dúas
letras anteriores sexa superior ao 50 por 100.
d) As fundacións e asociacións vinculadas ou dependentes do Concello.
Todos eles están obrigados polo disposto no presente Capítulo.
Artigo 52. Protección dos datos persoais.
1. Os suxeitos obrigados ao cumprimento do establecido neste Capítulo promoverán a maior difusión e acceso
posibles á información pública, sen menoscabo algún do dereito á protección dos datos persoais.
2. No exercicio do dereito de acceso á información pública, serán de aplicación os límites derivados da protección de
datos de carácter persoal regulados no artigo 15 da Lei 19/2013, de 9 de decembro. Cando a información contivese
datos especialmente protexidos, a publicidade se levará a cabo previa disociación.
3. Na resolución das solicitudes de acceso á información pública, só poderase facilitar información que conteña datos
especialmente protexidos previo cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 15.1 da Lei 19/2013, de 9 de
decembro.
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Se a información contén datos meramente identificativos relacionados coa organización, funcionamento ou actividade
pública do órgano, concederase con carácter xeral o acceso, salvo que no caso concreto prevaleza a protección de
datos persoais ou outros dereitos constitucionalmente protexidos.
Se a información non contén datos especialmente protexidos, poderase conceder o acceso, previa ponderación do
interese público na divulgación da información e o dereito á protección de datos dos afectados, aplicando para iso,
entre outros, os criterios establecidos no artigo 15.3 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, e calquera outro que adopten
conxuntamente o Consello de Transparencia e Bo Goberno e a Axencia Española de Protección de Datos. Tras esta
ponderación, se se pretendese facilitar información que contivese datos persoais, deberá levar a cabo previamente o
trámite de alegacións previsto no artigo 19.3 da Lei 19/2013, de 9 de decembro.
4. No caso de que se facilite a información de forma disociada, de modo que se impida a identificación das persoas
afectadas, non será de aplicación o disposto nos apartados 2 e 3.
5. Con carácter xeral nas resolucións de acceso informarase de forma expresa ao solicitante que a normativa de
protección de datos persoais será de aplicación ao tratamento posterior dos datos obtidos a través do exercicio do
dereito de acceso.
6. Os órganos competentes no ámbito desta Ordenanza poderán dirixir consultas ao Delegado de protección de datos
do Concello de Narón sobre a aplicación do disposto neste artigo.
7. No non previsto no presente artigo será de aplicación o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento
de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de
protección de datos), así como na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía
dos dereitos dixitais.
Artigo 53. Outros límites.
1. Serán aplicables no exercicio do dereito de acceso á información pública, os límites establecidos no artigo 14 da Lei
19/2013, de 9 de decembro, e aqueloutros que veñan establecidos na lexislación sectorial que resulte de aplicación.
2. A interpretación destes límites non será extensiva, acorde cos criterios establecidos polo Consello de Transparencia
e Bo Goberno ou o órgano competente equivalente na Comunidade Autónoma, e favorecerá a maior difusión e acceso
posibles á información pública local sen menoscabo para os devanditos límites. En todo caso, os límites previstos
aplicaranse de forma motivada e proporcionada, atendendo ao interese que se salvagarda co límite e o interese público
na divulgación.
SECCIÓN 2ª. PROCEDEMENTO
Subsección 1ª. Competencia para resolver
Artigo 54. Órganos competentes.
1. O Concello de Narón identificará e dará publicidade suficiente á información relativa aos órganos competentes para
resolver as solicitudes de acceso á información pública, promovéndose a máxima especialización e evitando a
dispersión competencial en garantía do principio de eficacia e unha maior protección deste dereito.
En todo caso, corresponderá aos órganos competentes do Concello a resolución das solicitudes de información que
estea en posesión dos organismos ou entidades enumerados nas letras b) a d) do artigo 51.2 desta Ordenanza ou dos
adxudicatarios dalgún contrato subscrito polos suxeitos obrigados por este Capítulo.
2. Os órganos que reciban as solicitudes de acceso inhibiranse de tramitalas cando, aínda tratándose de información
pública que posúan, fose elaborada ou xerada na súa integridade ou parte principal por outro. En tal caso, remitirán a
solicitude ao órgano que se estimen competente e notificarán tal circunstancia ao solicitante.
De igual forma procederán os organismos e entidades ás que se refire o parágrafo segundo do apartado anterior en
relación ás solicitudes de información que reciban.
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Subsección 2ª. Procedemento para o acceso sen previa identificación do solicitante
Artigo 55. Tramitación e resolución.
1. Os suxeitos obrigados polo presente Capítulo poderán establecer unha vía de acceso á información pública que non
esixa a verificación da identidade do solicitante, a través da que só poderá facilitárselle aquela información que xa se
ache publicada ou aqueloutra na que concorran as seguintes circunstancias:
a) Non resulte aplicable algún límite dos enumerados no artigo 14 da Lei 19/2013, de 9 de decembro.
b) Non afecte á protección de datos persoais nos termos do disposto no artigo 15 da Lei 19/2013, de 9 de decembro.
c) Non sexa aplicable ningunha causa de inadmisión.
No caso de que fose aplicable algún dos límites dos parágrafos a) e b), algunha causa de inadmisión ou algún réxime
xurídico específico de acceso, o órgano competente para resolver as solicitudes deberá denegar o acceso,
comunicándoo ao solicitante para que, se o estima oportuno, inicie o procedemento regulado nos artigos 52 e seguintes
desta Ordenanza.
2. Para poder garantir, no seu caso, a subministración da información ou a indicación do lugar en que esta se acha
publicada, o solicitante deberá facilitar unha dirección de correo electrónico.
3. Cando a información solicitada estea en posesión de persoas físicas ou xurídicas que presten servizos públicos,
exerzan potestades administrativas ou sexan adxudicatarios dalgún contrato do sector público subscrito polos suxeitos
obrigados por este Capítulo, o órgano competente para resolver requiriralles dita información. No requirimento
expresará o prazo para a remisión da información, que non excederá de 15 días naturais.
O incumprimento do devandito prazo poderá dar lugar á imposición das multas coercitivas sempre que unha Lei
autoríceo.
4. A resposta á solicitude de información por esta vía deberá emitirse no prazo dun mes desde a data en que fose
asignada a súa tramitación ao órgano competente para resolver.
Se a información fornecida non publicada previamente, fóra relevante e a súa divulgación resultase de interese xeral,
publicarase no Portal de Transparencia, comunicándose ao solicitante a localización precisa da información
5. O réxime de impugnacións recollido no artigo 24 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, non será aplicable ao acceso
que se conceda ou denegue segundo o disposto neste artigo.
6. A utilización previa desta vía de acceso, non impedirá a presentación dunha solicitude de acceso ao amparo do
disposto no artigo 56 desta Ordenanza, no caso de que o solicitante considere insuficiente ou inadecuada a resposta
dada polo órgano competente ou queira obter unha resolución administrativa co contido e garantías previstas na Lei
19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
Subsección 2ª. Procedemento para o acceso con previa identificación do solicitante
Artigo 56. Solicitude.
1. Os órganos competentes para resolver as solicitudes de acceso á información pública non requirirán aos solicitantes
máis datos sobre a súa identidade que os imprescindibles para poder resolver e notificar aquelas.
O persoal ao servizo das entidades suxeitas á presente Ordenanza estará obrigado a asistir e informar as persoas que o
requiran sobre a forma e o lugar en que poden presentar as súas solicitudes, especialmente a aquelas con algunha
discapacidade ou outras circunstancias persoais que dificulten o acceso á información.
2. A solicitude de acceso poderase presentar por calquera dos medios establecidos na Lei 39/2015, de 1 de outubro,
que permita ter constancia dos datos a que fai referencia o artigo 17.2 da Lei 19/2013, de 9 de decembro.
Na presentación de solicitudes de acceso á información pública esixiranse os menores requisitos posibles para a
acreditación da identidade do solicitante por medios electrónicos, na medida que a Lei 39/2015, de 1 de outubro e as
normas ditadas no seu desenvolvemento permítano.
Para facilitar a solicitude, aprobarase un modelo normalizado que será posto a disposición da cidadanía.
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3. Non será necesario motivar a solicitude de acceso á información pública. No entanto, o interese ou motivación
expresada polo interesado poderá ser tida en conta para ponderar, no seu caso, o interese público na divulgación da
información e os dereitos dos afectados cuxos datos aparezan na información solicitada, de acordo co establecido no
artigo 15 da Lei 19/2013, de 9 de decembro.
4. A presentación da solicitude non estará suxeita a prazo.
5. Dentro do cinco días seguintes á recepción da solicitude, o órgano competente para resolver comunicará ao
solicitante o prazo máximo establecido para ditar a resolución e notificala, así como do efecto que poida producir o
silencio administrativo, nos termos previstos na normativa sobre procedemento administrativo.
Artigo 57. Inadmisión.
1. O órgano competente para resolver poderá inadmitir a trámite a solicitude de acceso, mediante resolución motivada,
se concorre algunha das causas enumeradas no artigo 18 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, partindo dun principio
xeral favorable a facilitar o máximo acceso á información e seguindo os criterios adoptados polo Consello de
Transparencia e Bo Goberno e o órgano equivalente que corresponda da Comunidade autónoma, no seu caso.
2. A estes efectos, as causas de inadmisión aplicaranse de acordo cos seguintes criterios:
a) Se a información está en fase de elaboración ou publicación, informarase ao solicitante do prazo no que,
previsiblemente, atoparase dispoñible e o órgano a quen corresponde elaborala ou publicala.
b) Por reelaboración non se entenderá aquela acción que supoña un tratamento informático de uso corrente.
c) Os informes preceptivos e aqueloutros documentos que sen selo servisen, directa ou indirectamente, de motivación
a resolucións non poderán ser considerados como información de carácter auxiliar ou de apoio.

Artigo 58. Tramitación.
1. A tramitación do procedemento realizarase por medios electrónicos.
2. Cando a información solicitada estea en posesión de persoas físicas ou xurídicas que presten servizos públicos,
exerzan potestades administrativas ou sexan adxudicatarios dalgún contrato do sector público subscrito polos suxeitos
obrigados por este Capítulo, o órgano competente para resolver requiriralles dita información. No requirimento
expresará o prazo para a remisión da información, que non excederá de 15 días naturais. O incumprimento do
devandito prazo poderá dar lugar á imposición das multas coercitivas sempre que unha Lei autoríceo.
3. Os trámites de subsanación da solicitude de información, cando esta non fose identificada suficientemente, e de
audiencia aos titulares de dereitos e intereses debidamente identificados, que poidan resultar afectados, suspenderán o
prazo para ditar resolución, nos termos establecidos no artigo 19 da Lei 19/2013, de 9 de decembro.
4. Da suspensión prevista no apartado anterior e o seu levantamento informarase ao solicitante para que poida ter
coñecemento do cómputo do prazo para ditar resolución.
Artigo 59. Resolución e notificación.
1. A resolución e a súa notificación efectuarase no prazo máximo dun mes desde a entrada da solicitude no rexistro da
Entidade local, podéndose ampliar este prazo por outro mes previa notificación ao solicitante, por razón do volume ou
a complexidade da información solicitada. Transcorrido o prazo máximo para resolver sen que se ditou e notificado
resolución expresa entenderase que a solicitude foi desestimada.
A notificación remitirase ao solicitante e aos terceiros interesados que interviñesen no procedemento, e nela
informarase dos recursos e reclamacións que procedan contra a resolución.
2. Se o órgano competente para resolver considera que a información é relevante e a súa divulgación resulta de
interese xeral, ordenará a súa publicación no Portal de Transparencia, previa disociación dos datos persoais, podendo
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servir esta publicación como modalidade de formalización do acceso. Neste suposto, a notificación da resolución
indicará a localización precisa da información.
3. A resolución que se dite en aplicación do artigo 14 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, farase pública, previa
disociación dos datos de carácter persoal e unha vez notificouse aos interesados.
A denegación do acceso por aplicación do artigo citado, poderá condicionarse ao transcurso dun prazo determinado
cando a causa de denegación estea vinculada a un interese que afecte exclusivamente á Entidade local competente.
Neste caso, na resolución desestimatoria informarase ao solicitante do devandito prazo e da posibilidade que lle
agarraches de formular nova solicitude unha vez que aquel transcorrese.
Artigo 60. Materialización do acceso.
1. O acceso á información formalizarase de acordo co disposto no artigo 22 da Lei 19/2013, de 9 de decembro.
Efectuarase preferentemente por vía electrónica, salvo cando non sexa posible ou o solicitante, que non resulte
obrigado a relacionarse por medios electrónicos coa Administración, sinalase expresamente outro medio.
2. Nos casos de solicitudes de acceso directo ás fontes de información, arquivos ou expedientes a resolución outorgará
o acceso sometido ás condicións necesarias para garantir que non se interfira no desenvolvemento do servizo.
Nestes mesmos casos a resolución poderá ser denegatoria do acceso cando as condicións de seguridade do lugar e de
custodia e preservación dos documentos ou dos soportes orixinais da información non o permitan.
SECCIÓN 3ª. RÉXIME DE IMPUGNACIÓNS
Artigo 61. Medios legais de impugnación.
Fronte a toda resolución expresa ou presunta que poña fin a un procedemento en materia de acceso a información
pública poderá interporse unha reclamación ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno ou órgano autonómico
equivalente, con carácter potestativo e previo á súa impugnación en vía contencioso-administrativa, de acordo co
establecido no artigo 24 da Lei 19/2013, de 9 de decembro.
Artigo 62. Queixas e reclamacións.
Calquera persoa poderá utilizar o sistema de queixas e suxestións para manifestar a súa desconformidade coa
tramitación ou resolución dunha solicitude de acceso á información pública. A utilización desta vía non interromperá o
cómputo dos prazos para a interposición dos medios legais de impugnación.
CAPÍTULO III. A REUTILIZACIÓN DA INFORMACIÓN
SECCIÓN 1ª. DISPOSICIÓNS XERAIS
Artigo 63. Obxectivos da reutilización.
A reutilización da información xerada nas súas funcións polo Concello de Narón, así como polo resto das entidades
vinculadas ou dependentes incluídas no ámbito de aplicación desta Ordenanza constata o exercicio da transparencia
colaborativa por parte do sector público e ten como obxectivo fundamental a creación de valor público na sociedade.
2. As entidades e organismos incluídos no ámbito de aplicación da presente Ordenanza realizarán os esforzos
necesarios para federar o seu catálogo de información pública reutilizable xunto cos catálogos do resto de entidades do
sector público, de forma agregada en plataformas comúns, como http://datos.gob.es , co único obxectivo de colaborar
na construción dun único catálogo de información pública reutilizable, facilitar a actividade do sector reutilizador da
sociedade e incrementar así o valor social, innovador e económico xerado pola transparencia colaborativa do sector
público.
Artigo 64. Réxime aplicable á reutilización de documentos suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e dereitos
exclusivos.
1. A reutilización da información regulada nesta Ordenanza non se aplica aos documentos sometidos a dereitos de
propiedade intelectual ou industrial especialmente por parte de terceiros.
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Para os efectos desta Ordenanza enténdese por dereitos de propiedade intelectual os dereitos de autor e dereitos afíns,
incluídas as formas de protección específicas.
2. A presente Ordenanza tampouco afecta á existencia de dereitos de propiedade intelectual dos entes incluídos no seu
ámbito de aplicación.
3. As entidades incluídas no ámbito de aplicación da presente Ordenanza exercerán, en todo caso, os seus dereitos de
propiedade intelectual de maneira que facilite a reutilización.
Artigo 65. Criterios xerais.
1. Poderase reutilizar a información pública á que se refiren os artigos anteriores dentro dos límites establecidos pola
normativa vixente en materia de reutilización da información do sector público.
2. Con carácter xeral, toda a información publicada ou posta a disposición da cidadanía será reutilizable e accesible,
sen necesidade de autorización previa e de forma gratuíta, salvo que nela fágase constar expresamente o contrario.
3. En particular, a reutilización da información que teña a consideración de publicidade activa tanto nesta Ordenanza
como na Lei 19/2013, de 9 de decembro, seguirá sempre a modalidade de reutilización sen suxeición a solicitude
previa e/ou condicións específicas e ofrecerase en formatos electrónicos lexibles por máquinas e en formato aberto que
permitan a súa redistribución, reutilización e aproveitamento nos termos previstos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, así como na Norma Técnica de
Interoperabilidade sobre reutilización de recursos da información, aprobada por Resolución de 19 de febreiro de 2013,
da Secretaría de Estado de Administracións Públicas ou norma que a substitúa.
4. A reutilización de documentos que conteñan datos de carácter persoal rexerase polo disposto na Lei Orgánica
3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
En ningún caso, poderá ser obxecto de reutilización, a información en que a ponderación á que se refiren os artigos 5.3
e 15 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, arroxe como
resultado a prevalencia do dereito fundamental á protección de datos de carácter persoal, a menos que se produza a
disociación dos datos á que se refire o artigo 15.4 da citada Lei.
Artigo 66. Condicións de reutilización.
1. A reutilización da información está sometida ás seguintes condicións:
a) Que o contido da información, incluíndo os seus metadatos, non sexa alterado.
b) Que non se desnaturalice o sentido da información.
c) Que se cite a fonte.
d) Que se mencione a data da última actualización.
e) Cando a información conteña datos de carácter persoal, a finalidade ou finalidades concretas para as que é posible a
reutilización futura dos datos.
f) Cando a información, aínda sendo facilitada de forma disociada, contivese elementos suficientes que puidesen
permitir a identificación dos interesados no proceso de reutilización, a prohibición de reverter o procedemento de
disociación mediante a adición de novos datos obtidos doutras fontes.

2. A publicación ou posta a disposición de información pública leva a cesión gratuíta e non exclusiva por parte da
entidade que orixinariamente publica a información dos dereitos de propiedade intelectual que resulten necesarios para
desenvolver a actividade de reutilización, con carácter universal e polo prazo máximo permitido pola Lei.
3. Na mesma sección da páxina web ou sede electrónica na que se publique información, publicaranse as condicións
xerais para a reutilización.
Artigo 67. Tarifas.
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1. O Concello de Narón, previa aprobación da correspondente ordenanza fiscal, poderá esixir tarifas sobre a
reutilización da información que xere, sen que o importe das mesmas poida exceder, no seu conxunto, dos custos
marxinais en que se incorra para a súa reprodución, posta a disposición e difusión.
2. As entidades e organismos vinculados ou dependentes do Concello de Narón incluídos no ámbito de aplicación
desta Ordenanza, poderán esixir tarifas sobre a reutilización da información que xere, limitándose as mesmas aos
custos marxinais en que se incorra para a súa reprodución, posta a disposición e difusión.
Dita limitación non se aplicará a:
a) As entidades e organismos aos que se esixa xerar ingresos para cubrir unha parte substancial dos seus custos
relativos á realización das súas misións de servizo público.
b) As bibliotecas, os museos e os arquivos.

Esa limitación tampouco será de aplicación á reutilización de documentos para os cales se esixa ás devanditas
entidades e organismos que xeren ingresos suficientes para cubrir unha parte substancial dos custos de recollida,
produción, reprodución e difusión de tales documentos. Os tipos de documentos aos que non se aplica a limitación
fixaranse de antemán e publicaranse por medios electrónicos sempre que sexa posible e apropiado.
Nos casos nos que, conforme ao establecido anteriormente, a limitación non sexa aplicable, o prezo pola reutilización
fixarase de acordo co establecido nos apartados 3 e 4 do artigo 7 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, de reutilización
da información do sector público.
3. Poderanse aplicar tarifas diferenciadas segundo trátese de reutilización con fins comerciais ou non comerciais.
4. Publicaranse por medios electrónicos, sempre que sexa posible e apropiado, as tarifas fixadas para a reutilización de
documentos que estean en poder as entidades incluídas no ámbito de aplicación desta Ordenanza, así́ como as
condicións aplicables e o importe real dos mesmos, incluída a base de cálculo utilizada.
5. No resto dos casos nos que se aplique unha tarifa, as entidades incluídas no ámbito de aplicación desta Ordenanza
indicarán por adiantado os factores que se terán en conta para o cálculo da mesma. Cando se solicite, ditas entidades
tamén indicarán como se calcularon esa tarifa en relación coa solicitude de reutilización concreta.
Artigo 68. Prohibición de dereitos exclusivos.
1. Con carácter xeral, quedan prohibidos os acordos exclusivos en materia de reutilización da información. A
reutilización de documentos estará aberta a todos os axentes potenciais do mercado, mesmo no caso de que un ou máis
dos axentes exploten xa produtos con valor engadido baseados nestes documentos. Os contratos
ou acordos doutro tipo entre os organismos do sector público que conserven os documentos e os terceiros non
outorgarán dereitos exclusivos.
2. Non obstante, cando sexa necesario un dereito exclusivo para a prestación dun servizo de interese público, a
entidade incluída no ámbito de aplicación desta Ordenanza revisará periodicamente e como máximo cada tres anos, a
validez do motivo que xustificou a concesión do dereito exclusivo.
3. Excepcionalmente, cando exista un acordo exclusivo relacionado coa dixitalización dos recursos culturais, o período
de exclusividade non será superior, por regra xeral, a dez anos. No caso de que o sexa, a súa duración revisarase
durante o undécimo ano e, se procede, cada sete anos a partir de entón. Tales acordos deben ser tamén transparentes e
poranse en coñecemento do público.
4. Cando exista un acordo exclusivo no sentido establecido no parágrafo anterior deberá facilitarse gratuitamente á
Administración ou organismo do sector público en cuestión, como parte dos devanditos acordos, unha copia dos
recursos culturais dixitalizados da mesma calidade e características técnicas do orixinal, tales como formato,
resolución, gama de cores, etc., cos seus metadatos e requisitos técnicos de dixitalización establecidos na normas
nacionais e internacionais pertinentes. Esa copia estará dispoñible para a súa reutilización unha vez finalizado o
período de exclusividade.
Artigo 69. Modalidades de reutilización da información.
1. O Concello de Narón clasificará a reutilización de toda a información que obra no seu poder e que sexa publicada
de acordo con algunha das seguintes modalidades de reutilización:
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a) Reutilización de documentos postos a disposición do público sen suxeición a condicións.
b) Reutilización de documentos postos a disposición do público con suxeición a condicións establecidas en licenzastipo.
c) Reutilización de documentos previa solicitude, conforme ao procedemento previsto no artigo 70 desta Ordenanza,
podendo incorporar nestas supostos condicións establecidas nunha licenza.
d) Acordos exclusivos conforme aos supostos previstos no artigo 68 desta Ordenanza.

2. As condicións incorporadas nas licenzas haberán de respectar os seguintes criterios:
a) Deberán ser claras, xustas e transparentes.
b) Non deberán restrinxir as posibilidades de reutilización nin limitar a competencia.
c) Non deberán ser discriminatorias para categorías comparables de reutilización.

3. En todo caso, utilizaranse o mínimo número posible de modos de uso limitados para regular os distintos supostos de
reutilización suxeitos a condicións específicas e estes sempre estarán dispoñibles en formato dixital, aberto e
procesable electrónicamente. Estes modos de uso limitados poderán ser elaborados pola propia entidade, aínda que
serán preferidas as de uso libre e gratuíto que gocen de ampla aceptación nacional e internacional ou aquelas que fosen
acordadas con ou por outras Administracións públicas. Os modos de uso limitados serán publicados na web municipal.
4. O Concello de Narón poderá modificar o contido das condicións específicas e modos de uso limitado xa existentes,
así como aplicar condicións específicas e modos de uso limitado a conxuntos de datos ou documentos que
previamente non as tivesen. Estas modificacións publicaranse na páxina web e obrigarán aos reutilizadores a partir da
publicación ou posta a disposición da primeira actualización dos datos ou documentos que se realice despois de que a
modificación fose publicada ou, en calquera caso, transcorridos seis meses desde a devandita data.
5. O Concello de Narón creará sistemas de xestión documental que permitan á cidadanía unha adecuada recuperación
da información, dispoñibles en liña e que enlacen cos sistemas de xestión postos a disposición da cidadanía por outras
Administracións públicas. Así mesmo, facilitarán ferramentas informáticas que permitan a procura dos documentos
dispoñibles para a súa reutilización, cos metadatos pertinentes de conformidade co establecido nas normas técnicas de
interoperabilidade, accesibles, sempre que sexa posible e apropiado, en liña e en formato lexible por máquina.
6. A utilización dos conxuntos de datos realizarase por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa
responsabilidade e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder fronte a terceiros por danos que puidesen
derivarse dela.
7. O Concello de Narón non será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin
tampouco dos danos, perdas económicas ou prexuízos económicos, materiais ou sobre datos que, de forma directa ou
indirecta, produza ou poida producir o uso da información reutilizada.
8. A posta a disposición dun documento polo Concello para a súa posterior reutilización non supón renuncia ao dereito
á súa explotación, nin é impedimento para a modificación dos datos que no mesmo consten como consecuencia do
exercicio das súas funcións ou competencias.
Quen reutilicen a información, non poderán indicar, de ningún modo, que aquela ,como titular da información
reutilizada, participa, patrocina ou apoia a reutilización que leven a cabo.

Artigo 70. Procedemento de tramitación de solicitudes de reutilización.
1. O procedemento de tramitación será o regulado nos apartados do artigo 10 da Lei 37/2007, de 17 de novembro, que
teñan carácter de normativa básica e, no seu caso, na normativa autonómica.
2. O órgano competente resolverá as solicitudes de reutilización no prazo máximo dun mes desde a recepción da
solicitude. Cando polo volume e a complexidade da información solicitada resulte imposible cumprir o citado prazo,
poderase ampliar outro quince días. Neste caso, deberá informarse ao solicitante da ampliación do prazo, así como das
razóns que o xustifican.
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3. No caso de que se solicite simultaneamente o acceso á información e a reutilización da devandita información,
tramitarase conxuntamente polo procedemento establecido nos artigos 56 e seguintes desta Ordenanza aplicándose, en
canto ao prazo para resolver o previsto no artigo 59.1 da mesma.
4. Se no prazo máximo previsto para resolver e notificar non se ditou resolución expresa, o solicitante poderá entender
desestimada a súa solicitude.
5. A Plataforma que soporte a tramitación electrónica debe incorporar todos os compoñentes tecnolóxicos para
xestionar electrónicamente todos os procesos de xestión administrativa necesarios para a instauración do expediente
electrónico e a súa posterior publicación e reutilización.
SECCIÓN 2ª. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REUTILIZABLE
Artigo 71. Publicación de información reutilizable.
1. A publicación activa de información reutilizable incluirá o seu contido, natureza, estrutura, formato, frecuencia de
actualización, modalidade de reutilización, así como as condicións aplicables e, no seu caso, a tarifa ou exacción á que
estea suxeita a reutilización.
2. O Concello de Narón facilitará os seus documentos en calquera formato electrónico ou lingua en que existan
previamente e, sempre que sexa posible e apropiado, lexible por máquina e conxuntamente cos seus metadatos. Tanto
o formato como os metadatos, na medida do posible, deben cumprir normas formais abertas. Concretamente,
utilizásense estándares clasificados nas súas correspondente categorías con tipoloxía de abertos, na súa versión mínima
aceptada e seguindo o establecido no anexo da Norma Técnica de Interoperabilidade de Catalogo de Estándares,
aprobada por Resolución de 3 de outubro de 2012, da Secretaría de
Estado de Administracións Públicas.
3. Os sistemas de procura de información e documentación publicada permitirá a indicación de procura de información
reutilizable.

Artigo 72. Xestión de Seguridade.
O Concello de Narón rexistrará todas as actuacións realizadas polos usuarios da reutilización, sen límite de datas e
cumprindo co establecido na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos
dereitos dixitais e no Esquema Nacional de Seguridade.
CAPÍTULO IV. O TABOLEIRO EDICTOS ELECTRÓNICO (TABOLEIRO EDICTAL)
Artigo 73.- Obxecto.
1. No Taboleiro Edictal inseriranse os anuncios e edictos do Concello de Narón e os seus organismos e entidades
vinculadas ou dependentes, así como doutras Administracións públicas ou entidades que, en virtude de norma xurídica
ou resolución xudicial, deban ser obxecto de publicación no taboleiro de edictos municipal.
2. O Taboleiro Edictal estará integrado na sede electrónica municipal. A publicación a través do mesmo terá a
consideración de oficial e auténtica, substituíndo para todos os efectos á publicación no taboleiro de edictos físico, sen
prexuízo da súa permanencia a efectos puramente informativos.
3. Cando a norma do procedemento garde silencio sobre a publicación no taboleiro de edictos, non será necesaria dita
publicación, salvo que por razóns de interese público debidamente motivadas, xustifíquese a mesma.
4. Por Instrución da Alcaldía, ou órgano en quen delegue, determinaranse as características dos anuncios a publicar,
así como os demais aspectos de carácter formal en canto ás responsabilidades administrativas.
Artigo 74- Órganos competentes.
A Secretaría Xeral terá a competencia para ordenar a inserción e remitir os textos para a súa publicación no Taboleiro
Edictal.
Artigo 75. Funcionamento do Taboleiro.
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1. O Taboleiro Edictal será único para a Entidade local e as súas entidades e organismos vinculados ou dependentes,
terá formato dixital e axustarase ás determinacións legais de aplicación.
2. As regras de organización e funcionamento do Taboleiro Edictal deberán garantir en todo momento:
a) A inserción dos anuncios e edictos en termos de dispoñibilidade, autenticidade e integridade do seu contido.
b) As condicións de accesibilidade necesarias para a súa consulta polas persoas con diversidade funcional e a súa
permanente adaptación á evolución tecnolóxica.
c) A constancia de evidencias electrónicas que permitan a fehaciencia da data e hora de publicación e do prazo da
exposición no taboleiro.
3. O acceso ao Taboleiro Edictal a través da sede electrónica será gratuíta e non esixirá identificación de ningún tipo.
O Taboleiro Edictal poderase consultar por Internet e tamén nas Oficinas de Atención ao Cidadán e nos puntos de
acceso electrónico da Entidade local e das súas entidades e organismos vinculados ou dependentes.
4. A publicación no Taboleiro Edictal deberá respectar os principios de accesibilidade e facilidade de uso, de acordo
coas normas de aplicación, e utilizará estándares de uso xeneralizado para a cidadanía, en particular, as condicións
esixidas para a súa consulta polas persoas con diversidade funcional, conforme ao establecido na normativa sobre
condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa
sociedade da información e medios de comunicación social.
5. O Taboleiro Edictal disporá dos sistemas e mecanismos que garantan a autenticidade, a integridade e a
dispoñibilidade do seu contido, nos termos previstos no artigo 17.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas. En especial, para os efectos do cómputo dos prazos que
corresponda, establecerase o mecanismo que garanta a constatación da data de publicación dos edictos.
6. O Taboleiro Edictal estará dispoñible as 24 horas do día, todos os días do ano. Cando por razóns técnicas prevéxase
que poida non estar operativo, deberase informar diso aos usuarios coa máxima antelación posible, indicando cales son
os medios alternativos de consulta que estean dispoñibles.
Artigo 76. Forma e prazo de remisión.
1. Os edictos remitiranse coa correspondente resolución do órgano lexitimado para ordenar a súa inserción no
Taboleiro Edictal.
2. O texto do edicto e a resolución remitiranse, en formato "pdf", por correo electrónico á unidade xestora que resulte
competente, achegando a ficha de solicitude de publicación, conforme ao modelo que se aprobará na Instrución
correspondente ou a través do procedemento establecido no xestor de expedientes.
3. Revisada a ficha de solicitude polas unidades xestoras, se esta non é correcta, devolverase ao órgano remitente para
o seu subsanación. Se é correcta, procederase á publicación dos textos íntegros tal e como fosen enviados polo órgano
remitente.
4. O órgano que efectúe a orde de inserción garantirá a identidade entre o texto que lle remitan os diferentes órganos
ou centros directivos e o contido do texto enviado ás unidades xestoras responsables da súa publicación, así como da
adecuación ao procedemento establecido.
5. A corrección dos erros existentes nos edictos publicados realizarase a petición de quen solicitase esta e polo mesmo
procedemento previsto para a publicación.
6. Os edictos deberán ser remitidos cunha antelación mínima de dous días hábiles á data prevista para a súa
publicación. Entenderase que este prazo se refire á recepción de edictos correctamente enviados.
7. Finalizado a exposición pública, o órgano competente para exercer a función de fe pública enviará, a quen solicitase
a publicación, dilixencia acreditativa do prazo de exposición na que figurarán os datos do edicto e as datas de
exposición do mesmo.
Artigo 77. Cómputo de prazos.
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1. Os anuncios ou edictos manteranse publicados no Taboleiro Edictal durante o prazo que se especifique no acto ou
expediente concreto, e a efectos do seu cómputo, a data de publicación será a que conste na representación visual da
firma electrónica do documento.
2. Para iso, a sincronización da data e hora realizarase mediante un sistema de selado de tempo e en todo caso
conforme ao disposto no Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de
Interoperabilidade ou norma que resulte de aplicación.
3. No non previsto no presente artigo aplicaranse as normas sobre cómputo de prazos establecidas na Lei 39/2015, de
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Artigo 78. Efectos.
1. A publicación no Taboleiro Edictal dos actos administrativos ditados por esta Entidade local no ámbito das súas
competencias, fornecerá os efectos que se determinen na normativa vixente.
2. Transcorridos os prazos de publicación, entenderase que a notificación foi practicada, dando por cumprido o trámite
correspondente e continuando o procedemento.
3. No non previsto no presente artigo aplicaranse as normas sobre notificacións e publicacións establecidas na Lei
39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Artigo 79. Taboleiro Edictal Único.
Os anuncios de notificación desta Entidade local, do mesmo xeito que o do resto das Administracións públicas,
publícanse no Taboleiro Edictal Único (TEU) do BOE, polo menos cando os interesados no procedemento de que se
trate sexan descoñecidos, ignórese o lugar ou o medio da notificación, ou ben tentada esta, non se puido practicar.
Artigo 80. Protección de datos.
A publicación de edictos no Taboleiro Edictal que conteñan datos de carácter persoal, farase con estrita suxeición ao
disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e
as súas disposicións de desenvolvemento, a Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información
pública e bo goberno, e no resto da normativa que nesta materia resulte de aplicación.
TÍTULO V. O REXISTRO ELECTRÓNICO
Artigo 81. Creación do Rexistro Electrónico Xeneral.
1. Mediante a presente Ordenanza créase e regula o funcionamento do Rexistro Electrónico Xeneral do Concello de
Narón. O acceso ao rexistro electrónico xeneral realizarase a través da súa sede electrónica (
https://sedeelectronica.naron.es ) e será necesario identificarse previamente mediante algúns dos medios aceptados por
esta Entidade local e referidos no Titulo IV “Identificación e firma electrónica” da presente Ordenanza.
2. O órgano ou unidade responsable da xestión do Rexistro Electrónico Xeneral é a Secretaría Xeral.
3. Os rexistros electrónicos pertencentes a entidades e organismos vinculados ou dependentes do Concello estarán
interconectados e serán interoperables co rexistro electrónico xeneral da mesma, debendo cumprir en todo caso o
Esquema Nacional de Interoperabilidade.
4. Tanto o Rexistro Electrónico Xeneral do Concello como os rexistros electrónicos de cada unha desas entidades e
organismo cumprirán coas garantías e medidas de seguridade previstas na lexislación en materia de protección de
datos de carácter persoal, debendo cumprir en todo caso o Esquema Nacional de Seguridade.
Artigo 82. Funcionamento do Rexistro Electrónico Xeneral.
1. No Rexistro Electrónico Xeneral farase o correspondente asinto de todo documento que sexa presentado ou que se
reciba en calquera órgano administrativo, organismo público ou entidade vinculado ou dependente do Concello de
Narón. Tamén se poderán anotar no mesmo, a saída dos documentos oficiais dirixidos a outros órganos das
Administracións públicas, dos seus organismos ou entidades vinculadas ou particulares.
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O Rexistro funcionará como un portal que facilitará o acceso aos rexistros electrónicos de cada organismo e indicará a
data e hora oficial, que será a mesma que figure na sede electrónica, así como a relación dos días declarados como
inhábiles para a Entidade local e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes.
Neste Rexistro poderanse presentar documentos todos os días do ano durante as vinte e catro horas.
Na sede electrónica que dá acceso a ese Rexistro figurará a relación actualizada de trámites que poden iniciarse
mediante o citado Rexistro Electrónico Xeneral.
2. Os asentos anotaranse respectando a orde temporal de recepción ou saída dos documentos, e indicarán a data do día
en que se produzan. Concluído o trámite de rexistro, os documentos serán cursados sen dilación aos seus destinatarios
e ás unidades administrativas correspondentes desde o rexistro en que fosen recibidas.
3. O Rexistro Electrónico Xeneral do Concello e os rexistros electrónicos das súas entidades e organismos vinculados
ou dependentes garantirán a constancia, como mínimo e en cada asento que se practique, de:
a) Un número ou identificador unívoco do asento,
b) A natureza do asento,
c) A data e hora da súa presentación,
d) A identificación do interesado,
e) O órgano administrativo remitente, se procede,
f) A persoa ou órgano administrativo ao que se envía,
g) e, no seu caso, referencia ao contido do documento que se rexistra.
Para iso, emitirase automaticamente un recibo consistente nunha copia autenticada do documento electrónico de que
se trate, incluíndo:
a) O contido do escrito, comunicación ou solicitude presentada mediante o asento no rexistro electrónico, sendo
admisible a estes efectos a reprodución literal dos datos introducidos no formulario de presentación.
b) A data e hora de presentación que determinará o inicio do cómputo de prazos que haxa de cumprir a Entidade local.
c) O número ou identificador do asento no rexistro electrónico
d) A enumeración e a denominación dos documentos que, no seu caso, acompañen e achéguense ao documento
presentado, seguida da pegada electrónica de cada un deles que actuará como recibo acreditativo dos mesmos coa
finalidade de garantir a integridade e o non repudio dos mesmos.
e) Cando sexa automaticamente determinable e o asento realícese asociado a un trámite como iniciación do
procedemento a solicitude do interesado, incluirase no recibo a información da unidade administrativa responsable da
súa tramitación, do órgano responsable da súa resolución, do prazo máximo establecido normativamente para a
resolución e notificación do procedemento e dos efectos que poida producir o silencio administrativo.
4. Os documentos que os interesados dirixan aos órganos da Entidade local poderán presentarse:
a) No rexistro electrónico do/do Concello/Deputación ou Organismo ao que se dirixan, así como nos restantes
rexistros electrónicos de calquera Administración pública.
b) Nas oficinas de Correos, na forma que regulamentariamente establézase.
c) Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
d) Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.
e) En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.
Os rexistros electrónicos do Concello e as súas entidades e organismos vinculados ou dependentes, deberá ser
plenamente interoperable, de modo que se garanta a súa compatibilidade informática e interconexión, así como a
transmisión telemática dos asentos rexistrais e dos documentos que se presenten en calquera dos rexistros, de acordo
ao recolleito no Esquema Nacional de Interoperabilidade e demais normativa aplicable.
5. Os documentos en papel presentados de maneira presencial ante o Concello, deberán ser dixitalizados, de acordo co
previsto nos artigos 16.5 e 27 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, e demais normativa aplicable, pola oficina de asistencia
en materia de rexistros na que fosen presentados para a súa incorporación ao expediente administrativo electrónico,
devolvéndose os orixinais ao interesado, sen prexuízo daqueles supostos en que a norma determine a custodia pola
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Administración dos documentos presentados ou resulte obrigatoria a presentación de obxectos ou de documentos nun
soporte específico non susceptibles de dixitalización.
Mediante esta Ordenanza a Entidade local establece a obrigación de presentar determinados documentos por medios
electrónicos para aqueles trámites, procedementos e colectivos de persoas físicas que así se indique en cada momento
na sede electrónica e que, por razón da súa capacidade económica, técnica, dedicación profesional ou outros motivos
quede acreditado que teñen acceso e dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios.
6. Poderá facerse efectivo mediante transferencia dirixida á oficina pública correspondente ou mediante pasarela de
pago/TPV virtual posta a disposición na propio procedemento electrónico, o pago de calquera cantidades que haxa que
satisfacer no momento da presentación de documentos o Concello, sen prexuízo da posibilidade do seu abono por
outros medios.
7. A sede electrónica do Concello publicará e manterá actualizada en todo momento a relación das oficinas de
asistencia en materia de rexistro así como o acceso á relación de persoas da función pública habilitados para a
asistencia no uso dos medios electrónicos ás persoas físicas interesadas
8. Non se terán por presentados no rexistro aqueles documentos e información cuxo réxime especial estableza outra
forma de presentación.
9. Poderanse rexeitar documentos electrónicos que presenten as seguintes circunstancias:
a) Que conteñan código malicioso ou dispositivo susceptible de afectar á integridade da seguridade do sistema
b) No caso de utilización de documentos normalizados, cando non se cumprimenten os campos requiridos como
obrigatorios na resolución de aprobación dos modelos normalizados, cando conteñan incongruencias, omisións ou
outras causas que impidan o seu tratamento ou carezan dalgunha das características esixidas para a súa presentación.
Nos casos previstos no apartado anterior, informarase diso ao remitente do documento, con indicación dos motivos do
rexeitamento así como, cando iso fose posible, dos medios de subsanación de tales deficiencias e dirección na que
poida presentarse. Cando o interesado solicíteo remitirase xustificación do intento de presentación, que incluirá as
circunstancias do seu rexeitamento.
Cando concorrendo as circunstancias que poden producir rexeitamento de documentos electrónicos, non se produciu o
rexeitamento automático polo rexistro electrónico, o órgano administrativo competente requirirá a correspondente
subsanación, advertindo que, de non ser atendido o requirimento, a presentación carecerá de validez ou eficacia.
Artigo 83. Cómputo de prazos nos rexistros.
1. O Concello de Narón publicará na súa sede electrónica de acceso ao rexistro electrónico, o calendario de días
inhábiles que será o único calendario que se aplicará a efectos do cómputo de prazos nos rexistros electrónicos. A si
mesmo, publicarase os días e o horario no que permanecerán abertas as oficinas de asistencia en materia de rexistros
garantindo así o dereito dos interesados a ser asistidos no uso dos medios electrónicos.
2. O rexistro electrónico do Concello de Narón e as súas entidades e organismos dependentes ou vinculados rexerase a
efectos de cómputo dos prazos, pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas
de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar de modo accesible e visible.
3. Para os efectos do cómputo de prazo fixado en días hábiles, e no que se refire ao cumprimento de prazos polos
interesados, a presentación nun día inhábil entenderase realizada na primeira hora do primeiro día hábil seguinte salvo
que unha norma permita expresamente a recepción en día inhábil. Os documentos consideraranse presentados pola
orde de hora efectiva no que o foron no día inhábil. Os documentos presentados no día inhábil se reputarán anteriores,
segundo o mesmo orde, aos que o fosen o primeiro día hábil posterior.
4. O inicio do cómputo dos prazos que haxa de cumprir a Entidade local e os seus organismos dependentes ou
vinculados virá determinado pola data e hora de presentación no rexistro electrónico.
5. Cando unha incidencia técnica imprevista ou unha actuación planificada necesaria de mantemento técnico
imposibilitase o funcionamento ordinario do sistema ou aplicación que corresponda ao rexistro electrónico, a Entidade
local e os seus organismos dependentes ou vinculados poderá determinar unha ampliación dos prazos non vencidos,
debendo publicar na sede electrónica tanto a incidencia técnica acontecida ou aviso previo de non dispoñibilidade
planificada como a ampliación concreta do prazo non vencido.
Artigo 84. Documentos achegados polos interesados ao procedemento administrativo.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________

1. Os interesados deberán achegar ao procedemento administrativo os datos e documentos esixidos, tanto no seu inicio
como na súa tramitación, así como calquera outro documento que estimen conveniente. Os interesados
responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.
2. A sede electrónica do Concello de Narón conterá, para cada un dos procedementos administrativos, a relación
simplificada e actualizada de datos e documentos que os interesados deberán achegar no momento da presentación da
súa solicitude no rexistro electrónico.
3. O Concello non esixirá aos interesados a presentación de:
a) Documentos orixinais, salvo que, con carácter excepcional, a normativa reguladora aplicable estableza o contrario.
b) Documentos que fosen elaborados pola propia Entidade local ou por calquera outra Administración.
c) Datos ou documentos non esixidos pola normativa reguladora aplicable.
d) Datos ou documentos que fosen achegados anteriormente polo interesado a calquera Administración nese caso o
interesado deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos.

4. O Concello de Narón solicitará os documentos e datos necesarios para a iniciación e tramitación do procedemento
administrativo a través das súas redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou
outros sistemas electrónicos habilitados polas distintas Administracións públicas. Presumirase que esta consulta é
autorizada polos interesados, salvo que conste no procedemento a súa oposición expresa ou a Lei especial aplicable
requira consentimento expreso, debendo, en ambos os casos, ser informados previamente dos seus dereitos en materia
de protección de datos de carácter persoal.
5. Excepcionalmente, se o Concello non puidese solicitar os citados documentos, poderá solicitar novamente ao
interesado a súa achega.
6. Excepcionalmente, cando o Concello solicitase ao interesado a presentación dun documento orixinal e este estivese
en formato papel, o interesado deberá obter unha copia auténtica con carácter previo á súa presentación electrónica. A
copia electrónica resultante reflectirá expresamente esta circunstancia. As copias auténticas poderán obterse mediante
os funcionarios habilitados para o efecto nas oficinas de atención cidadá, que actuarán como oficinas de asistencia en
materia de rexistros, ou mediante procesos de actuación administrativa automatizada aprobados e postos a disposición
pola Entidad local.
7. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento esíxao ou existan dúbidas derivadas da
calidade da copia, o Concello poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas polo interesado,
para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.
TÍTULO VII. NORMAS ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA
Artigo 85. Impulso da licitación electrónica
1. O procedemento para a adxudicación de contratos públicos celebrados polas entidades incluídas no ámbito de
aplicación desta Ordenanza deberá ser preferentemente electrónico.
2. En todo caso, serán de aplicación as normas relativas aos medios de comunicación e uso de medios electrónicos,
informáticos e telemáticos que se recollen nas Disposicións Adicionais 15ª e 16ª da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de
Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento
Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (en diante LCSP).
3. Deberá respectarse na tramitacións destes procedementos, así mesmo, a normativa de procedemento administrativo
común da Administración Públicas, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como protección
de datos de carácter persoal.
4. Para a publicación de convocatorias, presentación de ofertas e documentación adicional relacionada con estas, así
como para a publicidade obrigatoria nos termos da LCSP, será obrigatorio o uso da Plataforma de Contratación do
Sector Público, onde se ubica o perfil do contratante deste Concello, sen prexuízo do uso da sede electrónica desta
entidade para o envío e recepción de documentación cando non exista ao efecto un trámite específico a través da
precitada Plataforma.
Artigo 86. O procedemento electrónico de licitación
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1. O uso da Plataforma de Contratación do Sector Público acada calquera modalidade contractual de entre as
establecidas no capítulo II do Título Preliminar da LCSP.
2. Esta Plataforma deberá estar integrada co xestor de expedientes.
3. Exceptúanse da obriga de utilización da precitada Plataforma os denominados contratos menores, definidos no art.
118 LCSP, se ben serán electrónicas as relacións coas persoas físicas e xurídicas interesadas en tales procedementos,
cando así se esixa de acordo co art. 14 da Lei 39/2015, de 1 de outubro. Singularmente, será obrigatorio o uso da sede
electrónica para o envío e recepción de comunicacións e notificacións no marco destes procedementos.
Artigo 87. Publicidade das licitacións
1. Todos os contratos adxudicados por este Concello, así como o resto das entidades e organismos incluídos no ámbito
de aplicación desta Ordenanza, respectarán os requisitos de publicidade que se recollen no art. 63 LCSP, sen prexuízo
da súa publicación nos respectivos Portais de Transparencia, facendo referencia precisa aos extremos contidos no
Artigo 8.1, a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
2. Os medios de publicidade utilizados procurarán a máxima transparencia e concorrencia nas licitacións, e
asegurarán, en concordancia cos principios informadores da contratación pública, a igualdade de trato e a non
discriminación entre os licitadores.
3. Será obrigatoria a publicidade das licitacións no Diario Oficial da Unión Europea cando se superen os limiares
establecidos na Sección 2ª do capítulo II do Título Preliminar da LCSP.
Artigo 88. Da simplificación da licitación electrónica
1. Para todos os contratos que celebre o Concello e as súas entidades e organismos vinculados ou dependentes
esixirase, para os efectos de acreditar electrónicamente o cumprimento dos requisitos previos para concorrer á
licitación, unha declaración responsable actualizada do licitador que se axustará ao Documento Europeo Único de
Contratación (DEUC), de acordo co art. 141.1 LCSP. O anuncio de licitación facilitará o enlace para a
cumprimentación deste Documento.
2. Exceptúanse da obriga de presentación do DEUC aqueles procedementos expresamente previstos na LCSP. En todo
caso, os pregos reguladores da contratación indicarán a forma e contido obrigatorio da documentación relativa aos
requisitos previos que deben presentar os licitadores.
3. Toda a documentación administrativa a disposición dos licitadores reunirá as características técnicas necesarias para
simplificar a súa consulta, permitíndose a súa descarga nun formato reutilizable.
Artigo 89. Poxas electrónicas locais.
1. As poxas electrónicas, entendidas como o proceso electrónico repetitivo que permite a presentación de melloras nos
prezos ou de novos valores relativos a determinados elementos das ofertas, poderanse utilizar para adxudicar os
contratos cuxos criterios de adxudicación sexan total ou maioritariamente obxectivos, baseados en baremos numéricos
recalculables automaticamente, sempre que as especificacións do contrato que deba adxudicarse poidan establecerse
de maneira precisa e que as prestacións que constitúen o seu obxecto non teñan carácter intelectual.
2. As poxas electrónicas rexeranse polo establecido no art. 143 LCSP.
Artigo 90. Departamento de Contratación.
1. Para os efectos de unificar nun mesmo departamento a tramitación dos procedementos de contratación, as entidades
e organismos incluídos no ámbito de aplicación desta Ordenanza poderán crear un Departamento de Contratación que
terá encomendadas as funcións derivadas da citada materia, sen prexuízo das competencias que correspondan aos
órganos de contratación.
2. O Departamento de Contratación deberá impulsar a utilización de medios electrónicos en todo o procedemento de
contratación, así como elaborar as instrucións precisas para que desde as distintas áreas funcionais se tomen as
medidas oportunas para simplificar o mesmo.
3. No Concello de Narón estas tarefas estarán encomendadas ao Servizo de Contratación, dentro da Área de Secretaría
Xeral, sen prexuízo da necesaria colaboración cos restantes servizos municipais.

TÍTULO VIII. NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN

Artigo 91. Órganos competentes.
1. Corresponde ao Pleno a aprobación da presente Ordenanza e as súas modificacións, así como de todos os
instrumentos normativos e de planificación estratéxica en materia de administración electrónica, con excepción do
previsto no artigo seguinte.
2. Os Plans estratéxicos aos que se refire o apartado anterior terán carácter plurianual, preferiblemente máis aló dunha
lexislatura.
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3. Corresponden ao Alcalde o resto de competencias en materia de administración electrónica, en particular, o impulso
e dirección dos procesos de implantación do procedemento electrónico e, co apoio da Secretaría Xeral, a xestión do
cambio necesaria para adaptar a organización e funcionamento da Entidade local.
5. Constituiranse, na medida do posible, equipos multidisciplinares que traballarán o deseño, a implantación e a
avaliación dos Plans de Implantación da administración electrónica e demais Plans estratéxicos necesarios para o
desenvolvemento da mesma. Os devanditos equipos poderán constituírse formalmente como órganos
complementarios, baixo a nomenclatura de Comité de Mellora e Innovación ou outra que resulte idónea. A súa
composición será mixta, correspondendo a presidencia nata do órgano á Alcaldía. A súa composición técnica será
multidisciplinar.
Artigo 92. Habilitación competencial.
1. A presente Ordenanza habilita á Alcaldía para aprobar cantas disposicións de desenvolvemento sexan precisas para
a súa mellor aplicación.
2. De forma concreta, correspóndelle á Alcaldía a aprobación dos documentos derivados do Real Decreto 311/2022, de
3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade, e do Real Decreto 4/2010, polo que se regula o
Esquema Nacional de Interoperabilidade, equivalentes ás Normas Técnicas de Interoperabilidade (NTI) da
Administración Xeral do Estado, e en particular os seguintes:
 Documento de política de seguridade da información (artigo 12 RD 311/2022).
 Documento de política de identificación e firma electrónica (artigo 18 RD 4/2010).
 Documento de política de xestión documental e arquivo electrónico (artigo 21 RD 4/2010).
 Documento de protocolos/procedementos de dixitalización.
 Documento de protocolos/procedementos do ciclo de vida de documentos e expedientes electrónicos.
 Documento de política de selado de tempo.
 Calquera outro que se estime necesario para a mellor cobertura legal do desenvolvemento do procedemento
electrónico local.

3. Correspóndelle así mesmo á Alcaldía a creación dun código seguro de verificación conforme ao previsto no artigo
38.5 da presente Ordenanza, así como, no seu caso, a fixación dos termos e condicións de uso do sistema de claves
concertadas para empregados públicos á que se refire o artigo 39.4 da presente Ordenanza.
4. Os documentos referidos nos apartados anteriores aprobaranse mediante Resolución ou Decreto de Alcaldía. Se se
delegara a atribución na Xunta de Goberno Local adoptará a forma de “Acordo da Xunta de Goberno Local”. O
documento de política ou de protocolos, propiamente devandito, anexarase á Resolución ou Acordo.
5. En canto ao contido dos documentos recollidos no presente artigo, elaborarase por parte dos técnicos municipais,
con base ás Normas Técnicas de Interoperabilidade (NTI) vixentes en cada momento, adaptadas ás características da
organización da Entidade local. Opcionalmente, o borrador de cada documento poderá ser ditaminado polos órganos
referidos no apartado 3 do artigo anterior.
TÍTULO IX. COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS INTERNAS
CAPÍTULO I. COMUNICACIÓNS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN E ACCESO Á INFORMACIÓN
Artigo 93. O dereito e o deber de comunicación por medios electrónicos.
Os membros do Concello de Narón teñen o dereito e o deber de comunicarse cos órganos do mesmo por medios
electrónicos. Os grupos políticos, co apoio do persoal municipal, facilitarán aos seus membros o correcto exercicio das
comunicacións electrónicas.
Artigo 94. O sistema interno de comunicacións e publicacións electrónicas.
1. Sen prexuízo das publicacións que en base aos principios de transparencia e publicidade realícense na web
institucional, as comunicacións electrónicas cos membros da Corporación axustaranse ao disposto no Regulamento
Orgánico do Concello de Narón publicado no Boletín oficial da Provincia de A Coruña nº 86 de 6 de maio de 2016.
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2. O acceso ao devandito sistema realizarase a través dun contrasinal que se facilitará ao secretario ou persoa que
indique cada un dos Grupos Políticos Municipais, ou ben mediante o sistema de identificación electrónica que se
estableza, e que permitirá acceder ao servidor onde se atopan todos os cartafoles creados para o efecto. Tal acceso
quedará restrinxido á mera lectura dos indicados documentos e a súa respectiva impresión, sen que, de ningún xeito,
caiba a posibilidade de alterar o seu contido.

Artigo 95. Asistencia aos membros da Corporación no uso do sistema de comunicacións electrónicas.
Os Departamentos de Secretaría e Servizos dixitais, así como o resto dos servizos municipais asistirán, na medida das
súas posibilidades, aos membros da Corporación e, no seu caso, ás portavocías do Grupo Políticos, para o bo
funcionamento do sistema de comunicacións electrónicas e para o correcto exercicio dos dereitos e obrigacións que
lles recoñece o presente Título.
Artigo 96. Procedemento de acceso.
1. Para os casos nos que os membros da Corporación desexen acceder a informacións e documentos que non estean xa
publicados, o procedemento de solicitude dos mesmos rexerase polo disposto na normativa en vigor de réxime local.

CAPÍTULO II. NORMAS COMÚNS
Artigo 97. Plan de Comunicación corporativo.
O Concello de Narón aprobará un Plan de Comunicación corporativo, que regulará a comunicación interna e externa,
procurando o establecemento das canles adecuadas para o seu mellor funcionamento.
Artigo 98. Correo electrónico corporativo.
1. Con carácter xeral, as solicitudes, convocatorias ou comunicacións oficiais entre os distintos Grupos Políticos e
Concelleiros entre si, e entre estes e os órganos do Concello ou calquera dos seus servizos ou empregados deberán
efectuarse mediante correo electrónico, utilizando para iso a conta de correo institucional da que dispón cada un dos
Grupos con dominio naron.es.
2. Excepcionalmente, cando non fose posible o anterior, utilizaranse os medios tradicionais, aínda que en base aos
principios de economía no gasto e administrativa procurarase a redución do papel todo o que resulte posible no
relativo a comunicacións, copias e fotocopias.
Artigo 99. Responsabilidades pola utilización da información.
En todo caso, a utilización de calquera información municipal á que se teña acceso por calquera medio, electrónico ou
non, para finalidades diferentes das que motiven a súa entrega, publicación ou posta a disposición, dará lugar a
responsabilidades, as cales se esixirán, conforme á lexislación que resulte de aplicación, en aras a salvagárdaa do
sistema.
Artigo 100.Comunicacións dos empregados públicos.
Os empregados públicos do Concello de Narón están obrigados a utilizar os medios electrónicos de acordo co previsto
no artigo 14.2.e) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, tanto na realización de trámites como no ámbito das comunicacións
internas ou externas que formen parte dun procedemento administrativo. No ámbito das comunicacións de
funcionamento preferiranse os medios electrónicos e aqueles que permitan a mellor constancia da información,
podendo articularse medios similares aos previstos para os membros da Corporación no presente Título, todo iso de
acordo, no seu caso, co Plan de Comunicación do Concello de Narón.
Artigo 101. Normas supletorias.
No non previsto no presente Título, estarase ao previsto no Regulamento Orgánico Municipal e, supletoriamente, nos
artigos 14 a 17 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, salvo no que contraveña á normativa de rango legal que se
dite respecto diso.
DISPOSICIONS ADICIONAIS
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Primeira. Incorporación e publicidade de novos procedementos e trámites.
1. A incorporación de novos procedementos e trámites administrativos á sede electrónica, deberá realizarse segundo o
protocolo que estableza a Alcaldía ou o Xunta de Goberno Local, por delegación.
2. A información e difusión actualizada dos procedementos e trámites administrativos susceptibles de tramitación e
comunicación electrónica producirase a través da sede electrónica sen prexuízo dos medios de publicidade
complementarios que resulten preceptivos ou que se estimen convintes.
A utilización dos medios electrónicos na organización e funcionamento a nivel administrativo interno, así como no
que respecta ao funcionamento dos órganos colexiados do/do Concello/Deputación de X rexerase polo disposto no
Título IX da presente Ordenanza.

Segunda. Esquema Nacional de Seguridade.
O desenvolvemento do Esquema Nacional de Seguridade así como o das medidas previstas fronte a danos accidentais
ou deliberados que poidan afectar á dispoñibilidade, integridade ou confidencialidade da información tratada ou os
servizos prestados na sede electrónica, virán establecidos no Documento de política de Seguridade da información do
Concello de Narón aprobado pola Alcaldía e ditado ao amparo do artigo 11 do Real Decreto 311/2022, de 3 de maio,
polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade.
Terceira. Transparencia e datos abertos.
As cuestións relativas ao cumprimento e o desenvolvemento xurídico e técnico de a Lei 19/2013, de 9 de decembro,
de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, son as que veñen establecidas na Ordenanza de
transparencia, acceso á información pública, reutilización de datos e bo goberno do Concello de Narón.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primeira. Adaptación organizativa e funcional.
O Concello de Narón, así como as súas entidades e organismos vinculados dependentes, disporán dun período
transitorio para adoptar as medidas tendentes a adaptar a súa organización e funcionamento á tramitación dos seus
procedementos por medios electrónicos, de acordo cos principios de economía, eficacia e eficiencia.
No prazo máximo de un mes dende a entrada en vigor desta Ordenanza o Concello habilitará unha pasarela de
pago/TPV virtual para dar cumprimento ao establecido no artigo 12.4 e 82.6 da presente Ordenanza.
DISPOSICIONS FINAIS
Primeira. Regulación de novos procedementos e trámites.
A partir da entrada en vigor da presente Ordenanza, calquera regulación que se efectúe de novos procedementos e
trámites administrativos, ou modificación dos existentes, deberá incluír obrigatoriamente a súa tramitación por medios
electrónicos axustándose ás condicións e requisitos previstos en ela.
Segunda. Entrada en vigor.
A presente Ordenanza entrará en vigor unha vez publicado o seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e haxa
transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou a proposta
transcrita.

8 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
DE ROTULACIÓN DE VÍAS URBANAS, DISEMINADAS E NUMERACIÓN DE
EDIFICIOS DO CONCELLO DE NARON.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así:
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Visto o informe-proposta emitido pola Xefa do Negociado de Estatística deste Concello de data 14 de xuño de 2022,
que literalmente transcrito sinala:
• “Asunto: Ditame de aprobación inicial da Modificación da Ordenanza de Rotulación de vías urbanas,
diseminadas e numeración de edificios do Concello de Narón
MARÍA JOSÉ YAÑEZ CAGIAO, Xefa do Negociado de Estatística do Concello de Narón, en relación co asunto de
referencia, quen subscribe, emite o seguinte INFORME-PROPOSTA:

O Concello Pleno de Narón en data 28 de outubro de 2021 prestou aprobación ao Plan normativo municipal
para o seguinte exercicio (2022), de acordo coas determinacións establecidas nas directrices sobre a
planificación, revisión e procedemento de elaboración das ordenanzas e regulamentos municipais neste
consistorio, aprobadas por aquel órgano o 29 de xuño de 2017.
Na súa parte dispositiva, e dentro dese Plan normativo, o acordo sinalado incluía a seguinte iniciativa:

D.- Departamento de ESTATÍSTICA
INICIATIVA: MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE ROTULACIÓN DE VÍAS URBANAS,
DISEMINADAS E NUMERACIÓN DE EDIFICIOS DO CONCELLO DE NARON
Dende o Negociado de Estatística proponse unha modificación da vixente Ordenanza de rotulación
de vías urbanas, diseminadas e numeración de edificios (BOP núm.: 109, de 11 de xuño de 2012).
As modificacións a introducir na Ordenanza especificada xiran en torno aos seguintes aspectos:
1. Cómpre adaptar determinadas disposicións contidas no texto municipal ás normas
emanadas non só da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas, senón tamén do Real Decreto 203/2021 que
desenvolve a actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos.
2. O apartado 14 da Resolución de 29 de abril de 2020, da Subsecretaría, pola que se publica
a Resolución de 17 de febreiro de 2020, da Presidencia do INE e da Dirección Xeral de
Cooperación Autonómica e Local, pola que se ditan instrucións técnicas aos concellos
sobre xestión municipal (BOE, núm.: 122, de 2 de maio de 2020) tamén incorpora cuestión
sobre Expedientes Territoriais que deberían figurar na Ordenanza.
3. Sen prexuízo doutras modificacións de estilo ou lingüísticas sería conveniente facer
referencia tamén á incorporación de datos territoriais que constan en Rexistros públicos,
como o Catastro, e que sen dúbida teñen repercusión tanto no trameiro municipal como no
Padrón de habitantes.
4. O desenvolvemento dunha Cartografía municipal xeorreferenciada e de acceso público a
través da web municipal tamén pode ser obxecto de regulación na devandita Ordenanza.
Proseguindo coa tramitación aprobada polo Concello, e con carácter previo á efectiva elaboración dun borrador da
citada disposición, polo servicio municipal responsable, aperturouse –tanto na web municipal de transparencia, como
na plataforma creada ad hoc para esta finalidade, naron.participa- o trámite de consulta previa desde o día un de
decembro de 2021 ata o día quince dese mes e ano, de acordo coa previsión recollida na directriz nº5 das aprobadas
polo Pleno. Nese anuncio especificábanse o seu obxectivo e finalidade, presentándose dúas consideracións pola
cidadanía destinataria.
Concluído o trámite anterior, polo departamento correspondente elaborouse un primeiro borrador da disposición que
se trata e procedeuse á súa inserción nas sedes municipais aludidas, xuntamente co denominado trámite de audiencia e
información públicas, por prazo de quince días naturais (dende o día 27 de maio ata o 13 de xuño de 2022)
Rematado este derradeiro prazo sen que produxera alegación ningunha.
Á vista do anterior procede elevar ao Concello Pleno proposta de aprobación inicial desa normativa, a cuxo fin, quen
subscribe propón que a alcaldía eleve á Xunta de Portavoces o ditame favorable dos seguintes acordos:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE ROTULACIÓN DE VÍAS URBANAS,
DISEMINADAS E NUMERACIÓN DE EDIFICIOS DO CONCELLO DE NARON, que forma parte inescindible deste
acordo.
SEGUNDO: Someter a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no Boletín Oficial da
Provincia e taboleiro de anuncios ou edictos, electrónico do Concello de Narón, polo prazo de trinta días, para que
poidan presentarse reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse
reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de acordo
expreso polo Pleno.”
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E visto o ditame favorable por unanimidade da Xunta de Portavoces do 27 de xuño de 2022, a súa presidenta propón
ao Pleno a adopción dos seguintes acordos:
PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE ROTULACIÓN DE VÍAS
URBANAS, DISEMINADAS E NUMERACIÓN DE EDIFICIOS DO CONCELLO DE NARON, que forma parte
inescindible deste acordo.
SEGUNDO: Someter a información pública e audiencia dos interesados, con publicación no Boletín Oficial da
Provincia e taboleiro de anuncios ou edictos, electrónico do Concello de Narón, polo prazo de trinta días, para que
poidan presentarse reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións
ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo
Pleno
Narón 27 de xuño de 2022.
A Presidenta da Xunta de Portavoces
Ado: Marián Ferreiro Díaz
TEXTO DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE ROTULACIÓN DE VÍAS URBANAS, DISEMINADAS E
NUMERACIÓN DE EDIFICIOS DO CONCELLO DE NARON, SOMETIDO A APROBACIÓN INICIAL
PREÁMBULO
A Resolución de 29 de abril de 2020, da Subsecretaría do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria
Democrática, pola que se publica a Resolución de 17 de febreiro de 2020, da Presidencia do Instituto Nacional de
Estadística e da Dirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local, pola que se ditan instrucións técnicas aos
Concellos sobre a xestión do padrón municipal, deixa patente a transcendencia que unha axeitada nomenclatura e
rotulación das vías públicas e dos propios edificios, posúe para unha correcta formación e xestión do padrón municipal
de habitantes, e por ende, para a formación do censo electoral.
O Concello de Narón conta cunha ordenanza en vigor nesta materia (publicada no BOP núm: 109, de 11 de xuño de
2012) que, nestes intres debe adaptarse tanto ás instrucións técnicas citadas, como á propia normativa que regula a
tramitación electrónica dos procedementos a partir da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas, e da Lei 40/2015, de Réxime Xurídico do Sector Público, e demais normativa
concordante.
A necesidade e conveniencia da modificación e adaptación pretendidas, deriva igualmente da previsión recollida no
artigo 75 do Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial (incluído dentro do capítulo relativo á
comprobación e control do padrón municipal) comprensiva da obriga que aos concellos se atribúe de manter
actualizadas a nomenclatura e rotulación das vías públicas e a numeración dos edificios, informando disto a todas as
Administracións Públicas interesadas; e debendo igualmente de manter tamén a correspondente cartografía.
Por outra parte, o artigo 35 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral, establece que para a
revisión anual do censo electoral os concellos enviarán as altas e baixas dos residentes.
A transcendencia da modificación incoada, coa correlativa pretensión de ofrecer superior seguridade e axilidade na
localización de inmobles no termo municipal, resulta patente en multitude de actos da vida cotián da nosa cidadanía
(prestación de servizos, tráfico xurídico de inmobles, etc...). Pero na redacción desta modificación da ordenanza en
vigor procúrase igualmente determinar unha exhaustiva regulación tanto dos criterios técnicos para a rotulación e
numeración, como do particular procedemento para a súa asignación; incorporando así mesmo, criterios para a
denominación das vías públicas.
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Finalmente no seu texto recóllense os deberes, tanto do propio concello como dos propietarios dos inmobles, relativos
á conservación e mantemento dos rótulos das rúas, e, en particular, da propia numeración, co fin de manter esta
información o máis actualizada posible.
CAPITULO I
Natureza, fins e competencia
Artigo 1º.
É obxecto da presente ordenanza regular a denominación e rotulación das rúas e demais vías urbanas, así como a
numeración de casas, edificios, e restantes inmobles con transcendencia postal, do termo municipal de Narón, co fin de
acadar a súa precisa identificación para cantos efectos resulten necesarios.
Artigo 2º.
Para o non previsto na presente ordenanza, aplicaranse as previsións recollidas nas ordenanzas do Plan Xeral de
Ordenación Urbana do Concello de Narón e, en xeral, as determinacións contempladas na lexislación sobre Réxime
Local e nas normas sobre xestión e revisión do padrón municipal de habitantes, ás que se deberá adaptar no suposto de
modificación destas.
Artigo 3º.
As rúas e demais vías públicas levarán o nome que o Concello de Narón acordou ou acorde no sucesivo.
As rúas que se executen en terreo particular, non poderán ostentar no seu interior nome ningún, agás autorización
expresa do Concello aos seus propietarios.
A efectos da aplicación desta ordenanza, a expresión “vía pública” fará referencia a vías de titularidade pública, e a
vías de titularidade privada que sexan de uso público.
Só a denominación de rúas aprobadas polo concello integrarán o rueiro oficial e terán validez para todos os efectos
legais.
Igualmente, só a numeración establecida polo concello para os distintos inmobles que no seu caso se acorde terá
validez a todos os efectos legais.
CAPITULO II
Procedemento.
Artigo 4º.
Primeiro.- Os procedementos contemplados nesta ordenanza, poderán iniciarse de oficio, ou ben, a solicitude de
persoa interesada, presentada por calquera dos medios especificados no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Cando se outorgue licencia de obras nunha vía que non teña nome ou numeración aprobada, o titular da mesma
solicitará a denominación e numeración correspondente, en escrito dirixido ao Negociado de Estatística do concello,
achegando a Referencia Catastral ou un plano de emprazamento e outro plano da planta baixa, a escala 1/100, do
proxecto autorizado, así como outra información que se estime oportuna (fotografías, outros planos, etc.).
Segundo.- Cando a solicitude conteña unha concreta denominación dunha vía pública, terá que ser acompañada dunha
xustificación ou exposición razoada desta.
Terceiro.- O servizo correspondente fará os estudos que procedan e preparará a correspondente documentación, que
deberá conter, en todo caso, un plano ou esbozo das vías afectadas ou predios.
Artigo 5º.
Primeiro.-A aprobación da numeración de vías e edificios compete á Alcaldía do Concello de Narón, sen prexuízo da
súa posible delegación de acordo coa normativa de réxime local.
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Segundo.- A aprobación da denominación de rúas e outras vías públicas compete, en todo caso, ao Concello Pleno,
tras o ditame non vinculante da comisión informativa correspondente.
Terceiro.- Os acordos notificaranse a cantas persoas, físicas ou xurídicas, figuren como interesadas ou poidan resultar
afectadas por estes; así como ás entidades, empresas ou organismos que presten servizos públicos destinados á
colectividade.
Artigo 6º.
A competencia para ordenar a execución do proxecto de rotulación física de nome e números exercerase pola
concellería de Estatística, de acordo coas características dos rótulos aprobados polo devandito servizo e que, en todo
caso, deberán ser acordes coa sinalización e outros elementos de mobiliario urbano do conxunto da cidade.
CAPITULO III
Réxime de asignación de nomes e rotulacións.
Artigo 7º.
A rotulación das vías urbanas axustarase ás seguintes directrices:
a) Cada vía urbana estará designada por un nome aprobado polo Concello. Dentro do termo municipal de Narón non
poderá haber dúas vías urbanas co mesmo nome, agás que se diferencien polo tipo de vía.
b) Non se poderán fraccionar rúas que, pola súa morfoloxía, deban de ser de denominación única. En consecuencia,
procurarase que unha rúa teña un só nome, a menos que chegue a variar a dirección en ángulo recto, ou que estea
atravesada por un accidente físico, ou cortada por unha rúa máis ancha ou por unha praza, en cuxo caso estes tramos
poderán constituírse en rúas distintas.
c) O nome elixido deberá situarse en rótulo ben visible, colocado ao principio e ao final da rúa, e nunha, cando menos,
das esquinas de cada cruzamento. Nas prazas colocarase no seu edificio preeminente, así como nos principais accesos.
Nos barrios ou rúas irregulares, que presenten entrantes ou prazas respecto á vía matriz, deben colocarse tantos rótulos
de denominación como necesarios resulten a fin da súa perfecta identificación, podendo ser incluso que cada edificio
leve o rótulo da vía á que pertence.
Artigo 8º.
Primeiro.- Poderá elixirse calquera nome para designar unha vía pública, preferentemente en idioma galego, sempre
coa condición de que non resulte excluínte, discriminatorio ou malsoante. Esta denominación deberá ser adecuada para
a súa identificación e uso xeral e habitual.
Segundo.- Non poderán ser elixidos aqueles nomes que estean afectados pola Lei de memoria histórica.
Terceiro.- Modificaranse aqueles nomes que estean afectados pola antedita Lei.
En calquera caso, a asignación de nomes levarase a cabo con carácter homoxéneo, atendendo á nomenclatura
predominante na zona de que se trate. O mesmo criterio terase en conta para a asignación de varios nomes á vez,
cando se refiran a novas construcións.
Cuarto.- Manteranse os nomes actuais que fosen consolidados polo uso popular. As modificacións de nomes
preexistentes só procederá naqueles supostos que fosen debidamente xustificados na proposición, e serán ponderados
polo concello, atendendo aos posibles prexuízos que puideran derivarse para a veciñanza afectada por esta
modificación.
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Quinto.- No seu conxunto deberá procurarse a recuperación dos nomes orixinais das vías ou lugares, e, no caso de
viarios ou espazos de nova creación, elaboraranse estudos sobre os antecedentes e denominacións deste trazado, co
obxecto da súa recuperación na medida do posible.
Sexto.- En canto aos nomes persoais rexerán, ademais, os seguintes criterios:
a) Corresponderán, como criterio xeral, a persoas falecidas. Excepcionalmente, en consideración ás circunstancias
motivadas na proposición que se presente, poderán ser persoas non falecidas.
b) Responderán a criterios de historicidade con carácter preferente pero non excluínte.
c) Terán prioridade os nomes de fillos ilustres ou significativos de Narón, ou de persoas de igual rango, relacionadas
coa cidade. A continuación, e co mesmo criterio, da Coruña, Galicia, España, Hispano América e resto do mundo.
CAPÍTULO IV
Réxime de identificación de edificios e vivendas.
Artigo 9º.
a) O concello, con carácter periódico e atendendo á realidade física existente, debe revisar, actualizar e completar a
nomenclatura e rotulación das rúas e outras vías públicas e a numeración dos edificios, así como proceder á revisión
das entidades ou agrupamentos de poboación do termo municipal e a da súa división en seccións, de acordo coas leis e
normas que as rexen.
b) Os edificios e vivendas situadas nas rúas da cidade están suxeitas a servidume de soportar a colocación nas fachadas
das placas correspondentes ao nome das rúas ou numeración de policía. Para tal efecto, os propietarios e usuarios dos
inmobles deberán procurar a perfecta visibilidade das placas correspondentes, deixándoas libres e sen ningún
impedimento.
c)Numeración dos edificios.
A asignación de número de policía correspóndelle ao Negociado de Estatística, non sendo válidos os números
outorgados por outras administracións ou demais servizos municipais.
O procedemento para a numeración de edificios iniciarase de oficio, como consecuencia da actuación municipal, ou a
instancia de persoas interesadas. Ás solicitudes de adxudicación de número achegarase, ademais da Referencia
Catastral da parcela onde está sito o inmoble, a documentación gráfica que identifique suficientemente a ubicación e
portais de acceso a el. Poderase acompañar a dita documentación dun plano de situación en formato dixital, con
extensión DXF ou en formato shapefile, xeorreferenciado no sistema de coordenadas oficial en España: ETRS89.
Todos os edificios e demais inmobles situados en áreas urbanas ou rurais do municipio deben mostrar a placa
indicadora do número que lles corresponde.
Estas placas deben ser instaladas e mantidas en bo estado de conservación polos propietarios de inmobles. Poderase,
no seu caso, aprobar un modelo oficial de placa onde conste o número e a vía na que está situado o inmoble.
Para tales efectos, e coa finalidade de conservar permanentemente actualizada a correspondente base de datos de
denominación de rúas e numeración de edificios, o Negociado de Estatística do concello será informado polo
Departamento de Urbanismo sobre os procesos relativos a conceder o permiso de planificación para a demolición,
construción e licenzas de actividade, e as de fragmentación, segregación e división de solar, explotacións e, en xeral,
todos aqueles que dalgunha maneira afectan a este.
Artigo 10º.
Para a numeración de edificios teranse en conta os seguintes criterios:
a) Nas vías urbanas deberá estar numerada toda a entrada principal, independentemente de que teña acceso a vivendas
ou locais, calquera que sexa o seu uso.
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b) Poderanse, excepcionalmente, numerar as entradas accesorias ou baixos como tendas, garaxes, dependencias
agrícolas, bodegas e outras, as cales enténdese que teñen o mesmo número que a entrada principal que lle corresponde,
cun cualificador engadido. Non obstante, cando nunha vía urbana existan laterais ou traseiras de edificios xa
numerados noutras vías como tendas, garaxes ou outros, cuxo acceso único sexa polo dito lateral ou traseira,
numerarase o edificio, tendo o dito número carácter accesorio.
c) Os números pares estarán de forma continuada na man dereita da rúa e os impares na esquerda.
A numeración partirá dende o extremo ou acceso máis próximo á vía principal que atravesa o municipio (Estrada de
Castela), agás causa xustificada.
Nas prazas non haberá máis que unha numeración seguida ou correlativa.
d) Cando pola construción de novos edificios ou outras causas existan duplicados, engadirase, se fose necesario, unha
letra A, B, C... ao número como cualificador para non romper a serie numérica da vía á que pertencen.
Poderán manterse os saltos de numeración debidos a derrubamentos de antigos edificios ou a outros motivos.
Nos soares para construír terase en conta pola súa anchura, posición ou futuro destino, reservando, a tal efecto, os
números que se xulguen convenientes para evitar neles vindeiras modificacións de numeración da rúa ou vía á que
pertencen. Os ditos números consideraranse como provisorios ata que se asignen cun carácter definitivo.
Cando se realice a revisión da numeración dunha rúa ou vía pública, renumeraranse os edificios cando pola existencia
de duplicados ou outras causas (saltos de numeración etc...) houbera problemas reais de identificación, sobre o terreo ,
dos edificios.
e) Deberá darse solución lóxica a todos aqueles casos excepcionais que non se axusten á disposición habitual de
edificios formando rúas e prazas, de maneira que cada entrada principal quede identificada sempre numericamente.
No caso de edificios ou bloques con portais ou entradas independentes, sen acceso directo dende a rúa, a solución
consistirá en colocar na rúa na que o bloque de edificios tivera o acceso principal, un rótulo que conteña o total de
número a que dá acceso.
f) Os edificios situados en diseminado tamén deberán estar numerados. Se estivesen distribuídos ao longo de camiños,
estradas ou outras vías, numerarase de forma análoga ás rúas, aínda que para iso se requira incluír como vía os
camiños ou outras entidades, respectando en todo caso a toponimia do lugar ou incluír construcións que se encontren
algo desviadas pero servidas polas ditas rutas. Pola contra, se estivesen totalmente dispersas, deberán ter unha
numeración correlativa dentro da entidade, creando así unha numeración para o núcleo e outra distinta para as zonas
diseminadas.
En xeral, toda construción en diseminado debe identificarse pola vía na que poida inserirse e polo número á que ela
pertence; e se isto non fose posible, polo nome da entidade de poboación á que pertence e polo número de serie
asignado.
g) A Cartografía dixital elaborada polo Negociado de Estatística e posta a disposición das persoas físicas ou xurídicas
que corresponda, en ningún caso terá valor e virtualidade xurídica, senón unicamente informativa.
Artigo 11º.
Primeiro.- Dentro dos edificios é preciso dispor dunha ordenación uniforme que permita identificar cada unha das
vivendas.
Nos casos nos que exista duplicidade ou indeterminación na identificación dunha vivenda, será preciso realizar as
modificacións oportunas co fin de eliminar calquera tipo de ambigüidade.
111174
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

A tal efecto, requírese unha numeración de plantas e, dentro de cada planta, unha completa identificación das vivendas
mediante a asignación de números ou letras nas súas entradas principais.
Tamén será necesario identificar cun número ou letras as escaleiras principais ou independentes, no caso de que
houbera máis de unha.
Poderase acudir no seu caso a rexistros públicos tales como o Catastro ou o Rexistro da Propiedade, para resolver as
dúbidas ou inexactitudes que se detecten tanto na numeración interior dos edificios como á existencia ou non de
división horizontal do inmoble.
Segundo.- Todos os edificios de uso e utilidade pública levarán a súa correspondente inscrición, expresando nela o
nome e destino deles.
CAPITULO V
Deberes e responsabilidades.
Artigo 12º.
Primeiro.- Os propietarios non poderán opoñerse á figuración nas fachadas das súas casas de rótulos de rúas, dirección
de circulación ou calquera outra indicación que se refira ao servizo público.
Segundo.- Queda prohibido alterar ou ocultar a rotulación ou numeración de vías e edificios.
Terceiro.- Os propietarios teñen a obriga de colocar os números das casas e na forma que, se é o caso, poida
establecerse.
Cuarto.- Nos casos en que o concello acordase cambiar a numeración dos edificios nos que xa figurasen números
previos, corresponderá ao propietario ou á comunidade de veciños tanto a adquisición da nova placa como a súa
colocación, podendo no seu caso o concello proporcionar algún tipo de adhesivo ou solución de carácter provisorio.
Quinto.- A inexistencia de placas de numeración ou discordancia das existentes coa numeración oficial vixente, dará
lugar, ademais da sanción que corresponda, á colocación ou substitución, se é o caso, das placas adecuadas por parte
dos servizos municipais, a conta dos propietarios, fixándose como prezo para tales casos, o que corresponda segundo
os prezos de mercado en cada momento, incluíndo todos os conceptos (material, man de obra, gastos xerais e
impostos). O custo correspondente en cada momento determinarase por resolución da Alcaldía do concello, previo
informe proposta do servizo municipal competente.
Para tal efecto, a alcaldía requirirá ao interesado ou comunidade de propietarios co fin de que proceda a instalar a nova
placa de sinalización nun prazo non superior a 20 días, transcorridos estes procederase de oficio polo concello á súa
instalación.
Artigo 13º.
Calquera incumprimento das prohibicións e deberes citados dará lugar a requirimento para a súa corrección. No caso
de non cumprirse poderá impoñerse unha multa coercitiva establecéndose un novo prazo, sen prexuízo doutras formas
de execución forzosa.
CAPÍTULO VI
Do procedemento sancionador
Artigo 14º: Infraccións.
O incumprimento de calquera das obrigas ou das prohibicións contidas na presente ordenanza terá a consideración de
infracción administrativa e poderá ser sancionado pola Alcaldía ou concellería delegada, na forma e contía que se
regulamenta nos artigos seguintes. As infraccións clasifícanse en moi graves, graves e leves. Serán infraccións moi
graves:
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a) Os actos de deterioro grave e relevante dos elementos de rotulación de vías ou de numeración de inmobles
regulados nesta Ordenanza ou de calquera dos seus elementos, non derivados de alteracións da seguridade
cidadá.
b) A omisión neglixente ou dolosa dalgunha das obrigas recollidas nesta ordenanza.
c) O impedimento grave ou obstrución relevante aos servizos municipais ou, no seu caso, ao contratista ou
axente municipal nos traballos relacionados co especificado nesta ordenanza.
As demais infraccións clasificaranse en graves e leves, de acordo cos seguintes criterios:
a) A intensidade dos danos ocasionados aos elementos de rotulación.
b) Os prexuízos ocasionados pola omisión das obrigas reguladas nesta ordenanza.
c) A intensidade na perturbación ocasionada aos encargados de levar a cabo tarefas de rotulación ou numeración
de vías públicas.
d) A reincidencia na comisión das infraccións reguladas nesta Ordenanza.
Artigo 15º: Sancións.
As infraccións ás normas reguladas polo presente decreto serán sancionadas, tras a tramitación do expediente
correspondente, cunha multa por valor que para cada infracción se establece e concreta no cadro de sancións unido
como anexo a esta ordenanza.
Artigo 16º: Disposicións xerais.
Ningunha pena se imporá polas infraccións en virtude deste regulamento, senón en virtude do procedemento instruído
segundo se recolle nesta Ordenanza, tendo en conta ademais as especialidades procedimentais recollidas na Lei
39/2015 do Procedemento Administrativo Común e os principios da potestade sancionadora recollidos nos artigos 25 e
seguintes da Lei 40/2015, de Réxime Xurídico do Sector Público.
Artigo 17º: Competencia.
A competencia para impoñer sancións en virtude da presente ordenanza reside na alcaldía, sen prexuízo das
delegacións que acorde efectuar de acordo coa normativa vixente.
Artigo 18º: Prazos para a tramitación.
O prazo máximo para a tramitación e resolución dos procesos sancionadores será de seis meses a partir da data de
inicio. Serán de aplicación, se este período é superado, as disposicións do artigo 25.1 b) da Lei 39/2015 do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Artigo 19º: Iniciación.
Primeiro.- O procedemento para a imposición de sancións será iniciado por acordo do órgano competente, nos termos
recollidos nos artigo 63 e 64 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
Segundo.- As denuncias por parte de terceiros poden ser feitas por escrito dirixido ao órgano competente, ou mediante
follas de reclamacións do servizo, cando sexan esixibles de conformidade coas normas vixentes.
As queixas feitas por persoas interesadas deben incluír o seu nome, enderezo e número de identificación. No caso de
alegacións formuladas en nome de sociedades, asociacións ou institucións, tales datos referiranse ao representante que
a subscriba no escrito, e debe facer constar tamén o nome da persoa xurídica a quen represente e xustificar
documentalmente a súa representación.
Terceiro.- En todas as denuncias feitas pola Policía Local ou por outras forzas de seguridade, será realizada unha breve
exposición dos feitos e datos de identificación do infractor, a condición, destino e identificación do axente, que pode
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ser a través de número de identificación profesional, así como aquelas circunstancias e os datos para axudar a
determinar o tipo de infracción.
Cuarto.- O acordo para iniciar o procedemento notificarase ao instrutor, ao denunciante, se é o caso, e ás outras partes
interesadas, e darase un prazo de quince días.
Artigo 20º: Instrución.
Primeiro.- O órgano administrativo responsable para a instrución do proceso sancionador realizará de oficio todas as
accións que sexan axeitadas para a determinación, coñecemento e comprobación de datos en virtude dos que hai que
emitir a resolución, que pode, se é o caso, aceptar arquivar os documentos cando non deriven responsabilidade.
Segundo.- Finalizada a instrución do procedemento, o órgano competente fará proposta de resolución, que se
notificará ás partes interesadas, dándolles un prazo de 15 días para facer alegacións e presentar os documentos e
informacións que consideren pertinentes.
A audiencia ao interesado non será necesaria nos supostos regulados no artigo 82.4 da Lei 39/2015 do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
Artigo 21º: Resolución e recursos.
Primeiro.- A resolución do procedemento sancionador, que será sempre motivado e esgotará a vía administrativa,
notificaráselle ao interesado e ao reclamante, cando este fose tido tamén como interesado neste.
Segundo.- Contra as resolucións administrativas relativas aos procedementos sancionadores pode ser presentado un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa notificación,
ante os tribunais do contencioso administrativo de Galicia. Con carácter potestativo, as partes interesadas poden
presentar un recurso de reposición, previo ao contencioso-administrativo no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao
da notificación da resolución, ante o mesmo órgano que emitiu o acto de que se trate.
Artigo 22º: Execución.
As sancións impostas en virtude da presente ordenanza deben ser cumpridas no prazo de quince días, contados a partir
do día seguinte ao día en que se fai firme a resolución que puxo fin á vía administrativa. Tras este período sen que
foran feitas efectivas, procederase á súa recadación pola vía de constrinximento na forma e prazo establecidos no
Regulamento xeral de recadación.
As imposicións de sancións pecuniarias que correspondan serán independentes, se é o caso, da obrigación de reparar
os danos causados.
Artigo 23º: Prescrición de infraccións e sancións.
Primeiro.- As infraccións moi graves reguladas nesta ordenanza prescribirán aos tres anos, as graves aos dous anos e
as leves aos seis meses.
Segundo.- As sancións firmes impostas en virtude da aplicación desta ordenanza por faltas moi graves prescribirán aos
tres anos, as impostas por faltas graves aos dous anos e as impostas por faltas leves ao ano.
Terceiro.-. O prazo de prescrición das infraccións comezará a contar dende o día en que a infracción foi cometida.
Interromperá a prescrición do procedemento de iniciación, con coñecemento do interesado, do procedemento
sancionador, reiniciándose o prazo de prescrición, se o expediente sancionador estivese paralizado durante máis dun
mes por causa non imputable ao presunto responsable.
Cuarto.- O prazo de prescrición das sancións comeza a partir do día seguinte a aquel en que a resolución pola que se
impón a sanción sexa firme. Interromperá a prescrición a iniciación, con coñecemento do asunto polo interesado, do
proceso de execución, volvendo a transcorrer o prazo se está paralizado dende hai máis dun mes por causa non
imputable ao infractor.
Disposición Adicional

CONCELLO DE NARÓN
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A interpretación das disposicións desta Ordenanza ou a resolución das dúbidas que ofreza a súa aplicación,
corresponderá ao Concello de Narón, a través da alcaldía, que poderá ditar cantas resolucións ou instrucións resulten
necesarias para a adecuada interpretación e aplicación desta ordenanza.
Disposición Derrogatoria.
Á entrada en vigor da presente Ordenanza, quedará derrogada a Ordenación de rotulación de vías

urbanas,

diseminados e numeración de edificios, publicada no BOP número 109, do 11 de xuño de 2012.
Disposición Final.
A presente ordenanza entrará en vigor nos termos previstos no artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
Bases do Réxime Local.
ANEXO I
Tipo de Infracción

Contía económica

Infracción moi grave

Ata 500 €

Infracción grave

Ata 100 €

Infracción leve

Ata 60 €

De conformidade co disposto no Art. 112.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas e co art. 10.b da Lei 29/98, de 13 de xullo reguladora
da Xurisdición Contencioso Administrativa, poderá interporse recurso contencioso-administrativo no prazo
de 2 meses contados a partir da súa publicación ante a Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza da Galicia.

VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.
9 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DO BORRADOR DO PLAN DE
MOBILIDADE URBANA SOSTIBLE (PMUS).. -Lida polo secretario xeral a proposta que di
así: Visto o informe proposta emitido pola técnica de xestión do Servizo de Obras e Urbanismo en
data 21.06.2022 que transcrito literalmente dí:
“Asunto.- Aprobación inicial do Borrador do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS).
Almudena Morado Momán, técnica de xestión do servizo de Obras e Urbanismo, en relación co
asunto de referencia, emite o seguinte
INFORME-PROPOSTA:
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Incoado expediente de contratación denominado “Servizos de redacción do Plan de Mobilidade
Urbana Sostible do Concello de Narón, incluídos na EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”
(CON/46/2021), cofinanciable nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(FEDER)”, adxudicouse o devandito contrato á empresa PROYFE S. L., con CIF B15077233 por
resolución da Alcaldía do 05.11.2021 (CON15I2MP).
De acordo co establecido no artigo 99 da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible, as
Administracións públicas, no ámbito das súas competencias, promoverán políticas de mobilidade
sostible, que respecten – entre outros - o seguinte principio:
(…) b) A participación da sociedade na toma de decisións que afecten á mobilidade das persoas e
das mercadorías. (…)”
Porén, e consonte ao previsto no propio Prego de prescricións técnicas para a contratación dos
servizos de redacción do Plan de Mobilidade Urbana Sostible (en diante PMUS) do Concello de
Narón, incluídos na citada EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” e anteriormente exposto, durante
o procedemento de redacción do referido documento resultou necesario proceder ao fomento da
participación cidadá neste proceso.
As accións de fomento executadas derivan e se acreditan pola propia implicación municipal nese
sentido. Así acadáronse canles participativas a través da Escola de Participación Cidadá desta
administración; coa convocatoria dos distintos Consellos Territoriais das sete parroquias e barrios
do municipio; e a través de diversas canles participativas que incluíron a expresa apertura dun
proceso de recollida de propostas cidadás respecto ao PMUS, por tres meses (do 18 de marzo ao
18 de xuño de 2021), mediante a publicación das súas liñas mestras na web municipal
www.naronparticipa.es. Durante ese prazo contouse coa efectiva presenza da veciñanza naronesa,
tanto a título individual, como a través dos representantes dun total de vinte e dúas entidades do
tecido asociativo de cada zona, e mesmo tamén das persoas físicas designadas por cada grupo
político municipal en cada un dos Consellos Territoriais.
Así mesmo e en cumprimento do recollido no artigo 2.2.2.i) do Prego de prescricións técnicas que
rexen esta actuación, resulta obrigado para o adxudicatario deste contrato, a emisión dun informe
comprensivo da análise e da avaliación da información resultante da convocatoria pública de
participación cidadá, que se ten que publicar na páxina web do Concello, para coñecemento dos
propoñentes e para o público en xeral. Así, a empresa adxudicataria do contrato emitíu o referido
informe respecto á participación, incluído no Borrador do PMUS, no que recolle a primeira fase de
convocatoria pública de participación cidadá que se realizou mediante a recolleita de propostas no
portal web www.naronparticipa.es, dende o 18.03.2021 ata o 18.06.2021, do que resultaron un
total de 43 aportacións.
Nestes intres, tendo sido presentado o Borrador do PMUS por parte do equipo redactor o 17 de
xuño de 2022, e visto o informe emitido polo arquitecto municipal responsable do contrato.
Consonte o previsto no artigo 2.3.3. do Prego de prescricións técnicas no que se prevé que “unha
vez elaborada a proposta do Plan de Mobilidade Urbana Sostible exporase ao público a
documentación correspondente aos aspectos concretos do plan e ás propostas plantexadas
(Borrador do PMUS), e se lle comunicará de forma expresa a aqueles colectivos e asociacións que
durante o proceso de tramitación mostrasen interese no desenvolvemento do mesmo, para que
poidan presentar alegacións ou suxestións.”
Á vista do anterior, procede elevar ao Concello Pleno proposta de aprobación inicial do dito
documento, a cuxo fin, quen subscribe propón que a alcaldía eleve á Xunta de Portavoces o ditame
favorable dos seguintes acordos:
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Borrador do PMUS do Concello de Narón proposto polo
equipo redactor, que forma parte inescindible deste acordo, no que se incorpora o informe respecto
do primeiro proceso de participación cidadá.
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Segundo.- Someter a exposición, información pública e audiencia dos interesados o dito
Borrador, con publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios ou edictos
electrónico do Concello de Narón, polo prazo de trinta días, para que poidan presentarse
reclamacións ou suxestións que serán resoltas pola Corporación. Trala exposición pública será
elaborado un documento final, consonte o previsto no artigo 2.3.4 do Prego de prescricións
técnicas do contrato, que será novamente sometido a aprobación plenaria.
Terceiro.- Publicar na páxina web municipal www.naronparticipa.es o Borrador do PMUS no que
se contén o informe respecto á participación cidadá, en cumprimento do establecido no artigo
2.2.2.i) do prego de prescricións técnicas do contrato.
Cuarto.- Comunicar estes acordos a aqueles colectivos e asociacións que fixeron aportacións
durante o proceso de tramitación. A comunicación realizarase mediante o correo electrónico
empregado por eles no primeiro proceso participativo.
Quinto.- Dar conta destes acordos á Escola de Participación Cidadá.”
E visto o ditame favorable, por maioría, con 1 abstención do PP e 3 votos a favor (1 TEGA, 1
PSdeG-PSOE e 1 BNG) da Xunta de Portavoces de data 27-06-2022, a súa presidenta propón ao
Concello Pleno a adopción do ditame nestes mesmos termos.
Narón, 27 de xuño de 2022
DEBATE
-Sr.Ramos Rodríguez: bueno, bos días de novo. Se trata da aprobación inicial deste borrador do
PMUS, como xa comentamos na comisión de seguimento, este borrador acaba de explicar o
Sr.secretario que vai a estar a exposición pública durante 30 días. Durante estes 30 días van a
poder presentarse reclamacións ou suxestións e logo dentro de un prazo máis ou menos de un mes
e medio se non hai moitas alegacións e unha vez contestadas e reflectadas no documento, volverá
novamente ao Pleno. Nada máis.
-Sr.Castrillón Permuy: bos días a todos e a todas. Bueno, sobre este plan que nos presentan, que é
un documento técnico o plan de mobilidade urbano sostible…. Loxicamente nos agrada que haxa
un documento onde se recolla todas estas deficiencias e necesidades que ten o concello aínda que
xa todos as coñecíamos no, porque dende o noso grupo vimos presentando dende hai moito tempo
mocións relativas a este tema de transporte público, tema de accesibilidade, tema de
sostenibilidade e é importante que se recolla nun documento, aínda que si notamos en falta
determinados puntos que creo e que considero que se debían recoller, como pode ser, a senda
verde que no seu día fixemos unha moción e creo que é na vía que está abandonada, creo que é
importante para podela conectar co parque Freixeiro, así como o plan de accesibilidade recollido
nunha ordenanza municipal, creo que tamén sería moi importante e un plan de mellora de estradas
da Deputación. Vemos que se recollen como sendas verdes pero non se recolle un presuposto onde
veña intencionadamente, ademais saben vostedes que aquí se aprobou unha moción, presentada
por este grupo, donde se lle socilitaba á Deputación que fixera actuacións neses viais e esa mesma
moción se levou ao Pleno da Diputación, tamén foi aprobada. Entonces estamos á espera que este
concello presente eses proxectos para que a Diputación actúe neses viais e despois porque
consideramos ademais que sería unha forma de que tivera unha mobilidade moito máis rápida e
sostible dentro do municipio de Narón, no.
E ademais temos vías, estas vías que falo da Diputación, pois que sería un extrarradio
extraordinario para as comunicacións. E despois tamén botamos en falta unha liña circular de
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autobuses dentro do concello, creo que é necesaria, e nós o comentamos en varias ocasións así
como algo que nos parece que se perde unha boa oportunidade dende o municipio. Bueno pois
actuar nas vías de Renfe, temos 2 vías de Renfe que unha é pola zona Norte, que comunica
prácticamente unha parte moi importante do concello e outra vía, que pasa pola zona onde máis
poboación hai no municipio que é a Gándara, e que conecta con concellos como pode ser Neda,
como pode ser Fene, e Ferrol e creo que se debía de apostar firmemente por ese transporte público
que ademais temos as infraestructuras xa feitas que necesitan só melloras. Entonces eu creo que
dende aí, creo que o concello debía de actuar e traballar nesa dirección para que tanto Renfe como
Adif se poñan as pilas, para entendernos, e faigan un servicio que creo que a Narón sería
extraordinario; e ademais evitaríamos colapsos que temos na principal arteria que é a Estrada de
Castela.
Por esa parte nós, consideramos que está ben que se teña o documento pero nós ímonos abster
porque consideramos que de momento, que lle faltan cousas e que debía de ser máis ambicioso
para a mellora de todo o sistema de mobilidade e transporte especialmente en Narón. Nada máis e
moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: ben, nós imos a votar a favor deste documento no, porque o inicio do proceso hai
un borrador para que todas as veciñas e veciños poidan participar como xa fixemos dende a
Comisión de Urbanismo o Bloque Nacionalista Galego no momento que se abría a participación
cidadá a xente, que estivestes na comisión e puidestes ver que este borrador se fixo coas propostas
esas, e das 119 propostas máis de 100 son do BNG.
É verdade que consideramos que faltan cousas, que todo é mellorable pero é moi importante facer
que xa había un plan que faltaba a parte legal en Narón, que estaba feito, que eu creo que era moi
interesante de hai anos, que nós tamén utilizamos para comprobar certas cousas, cremos que hai
unha análise un pouquiño…. Sabendo que ocorre, creo que deberíamos de poñernos un pouco
colorados e coloradas vendo os datos no, que máis do 90% da mobilidade en Narón sexa en coche
privado. É unha demostración de todo o que temos que facer e esta reducción do 40% de gases e
de emisións que se nos pide cunha data determinada e cremos que é complicado de facer, pero
bueno, este é un primeiro paso que é necesario para seguir contando con fondos Edusi e que
seguiremos traballando e incidindo porque cremos que os beneficios son de todos e todas, no.
Os plans de mobilidade ao final non se fan só para as persoas con necesidades específicas, senón
que cando esas persoas teñen cumplidas as súas necesidades, ao final gañamos todos e todas.
Gañamos en saúde e é unha oportunidade que non deberíamos deixar escapar e que todas e todos
deberíamos de formarnos e que dende o concello se fixera un esforzo para que viramos a
importancia que ten de ter un espazo público onde máis democrático e consideralo como un ben de
primeira necesidade como pode ser a sanidade, ou o ensino e vimos agora coas da tal… porque ao
final é un espazo onde a competencia municipal é total e onde todos e todas temos que ter cabida e
hoxe en Narón aínda non é así. Así que votamos a favor deste borrador porque agora se inicia un
proceso de participación e aí estará o BNG outra vez, aínda que logo a foto sexa para o goberno.
E o que nos preocupa, que non se chega a levar a cabo, pero si que é verdade que se as obras son
en 2,4,6, 8 anos entendemos que agora unha vez se aprobe se publicará e pasarán as eleccións e
cando gobernemos pois xa o faremos nós que temos a valentía suficiente para facelo.
-Sr.Ramos Rodríguez: bos días de novo.
Aclararlle ao portavoz do PP que as competencias en transporte público son da Xunta de Galicia.
Entonces se hai que aumentar ese transporte público sería a Xunta de Galicia quen o tería que
acometer.
En canto ás carreteras da Diputación, xa temos solicitado reiteradamente o arranxo non unha vez,
nin dúas, nin catro, está máis que solicitado que as teñen que arreglar e o farán igual que o fai a
Xunta cando a eles lles apetezca. Nada máis.
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-Sr.Castrillón Permuy: non lle estamos quitando as competencias á Xunta de Galicia. Todo o
contrario. O que pasa que está claro que dentro do municipio as competencias de que funcione e
que actúe é tema do concello; polo tanto, non sei entonces porque teñen tanto interese neste
proxecto. Loxicamente somos conscientes que a Xunta de Galicia ten competencias no transporte
público, tamén somos conscientes de que o municipio ten as competencias ou ten o deber, máis
que as competencias, ten o deber de que traballe para que o transporte público, o municipio
funcione. Esa é a realidade. Hai unha parte que pertence á Xunta, pero moita outra parte moi
importante que é a competencia do municipio.
Agora, vostedes non o queren ver así. Se queren extraer e poñerse de perfil, agora alá vós no, pero
a realidade é esa. Despois como imos ter unha moción para o transporte público, pois debatiremos
e lles daremos as explicacións correspondentes para que vexan onde teñen que actuar porque dá a
sensación de que non o saben. Nada máis. Moitas grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
proposta transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 5
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: A favor 2
10 º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DUN CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
O CONCELLO DE NARÓN E A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, EN MATERIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO, PARA OS CURSOS ACADÉMICOS 20222023, 2023-2024, 2024-2025 E 2025-2026.. -Lida polo secretario xeral a proposta que di así: A
Universidade da Coruña e o Concello de Narón manteñen, dende hai tempo, un convenio de
colaboración en materia de transporte universitario (Bono Bus Universitario), para facilitar o
transporte dos/das estudantes de Narón matriculados/as nas distintas facultades da Universidade da
Coruña, no Campus da Coruña.
O convenio anterior polos Cursos Académicos 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022,
remata coa última prórroga no mes de xuño de 2022.
Estando interesados o Concello de Narón e a Universidade da Coruña en manter esta colaboración,
procede a redacción dun novo texto de convenio que terá unha vixencia inicial de catro Cursos
Académicos.
A Xefa do Servizo Sociocomunitario, Mª Yolanda Martínez García, en data 23/06/2022, emite a
“Memoria xustificativa do convenio de colaboración a subscribir a Universidade de A Coruña e o
Concello de Narón para o transporte universitario de veciños/as de Narón aos centros da Universidade da
Coruña, no Campus da Coruña, para os Cursos Académicos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026.” (doc.
ENS16I0AS).
A Xefa de Sección de RR.HH. e Patrimonio, María Soledad Rivas López, en data 23/06/2022, emite informe xurídico
(PER16I2C3), indicando que o contido do convenio é conforme á dereito e que o órgano competente para a súa
aprobación é o Concello Pleno, dado que se trata dun convenio que contempla un gasto plurianual.
Existe consignación económica adecuada e suficiente con cargo á aplicación orzamentaria 3260/47200, para que o
concello de Narón realice os pagos anticipados, sendo posteriormente liquidada a parte proporcional á Universidade da
Coruña, de acordo co establecido no propio texto do convenio.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
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-

Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LRBRL).

-

Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local (TRRL).
- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común nas AA.PP.
- Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público.
- Real Decreto 951/2018, de 27 de xullo, polo que se establecen os umbrais de renda e patrimonio familiar e as
contías das becas e axudas ao estudio para o Curso 2018-2019 e se modifica o Real Decreto 1721/2007, de 21
de decembro, polo que se establece o réxime das becas e axudas ao estudio personalizadas.
- Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei das Facendas
Locais.
- Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o regulamento da Lei 38/2003.
- Lei 9/2007, de 13 de xuño de Subvencións de Galicia.
- Ordenanza xeral municipal de subvencións do Concello de Narón.
- Convenio de colaboración entre o Concello de Narón e a Universidade da Coruña.
- Bases municipais reguladoras da convocatoria.
- Memoria xustificativa do convenio da Xefa do Servizo Sociocomunitario de data 23/06/2022 (doc.
ENS16I0AS).
- Informe da Xefa de Sección RR.HH. e Patrimonio de data 23/06/2022 (PER16I2C3).
- Informe da Xefa do Servizo Sociocomunitario de data 23/06/2022 (ENS16I0AR).
- Bases de execución do orzamento en vigor.
Á vista do exposto, e dos informes da Xefa de Servizo de data 23/06/2022 (ENS16I0AR) e da Xefa de Sección de
RR.HH. e Patrimonio de data 23/06/2022 (PER16I2C3), esta Alcaldía, en uso das súas atribucións, propón para a súa
aprobación polo Pleno Municipal, a aprobación dos seguintes acordos:
1.- Aprobar o convenio de colaboración entre a Universidade da Coruña e o Concello de Narón, en materia de
transporte escolar universitario (Bono Bus Universitario), texto que se adxunta a esta proposta (ANEXO I), para o
transporte diario de veciñas e veciños de Narón matriculados/as nas distintas facultades da Universidade da Coruña,
Campus da Coruña, por un período de validez que abarcaría os Cursos Académicos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025
e 2025-2026.
2.- Aprobar o gasto plurianual, con cargo á aplicación orzamentaria 3260/47200, polos exercicios económicos e
importes que se especifican :
EXERCICIO IMPORTE ANUALIDADE (euros)
EXERCICIO 2022: 4.800,00€
EXERCICIO 2023: 13.200,00€
EXERCICIO 2024: 13.200,00€
EXERCICIO 2025: 13.200,00€
EXERCICIO 2026: 8.400,00€
3.- En virtude do establecido no artigo 126.2 do ROF, darase conta do acordo adoptado polo Pleno á vindeira
Comisión Informativa de Actividade Social e Igualdade, na primeira sesión que esta celebre.
ANEXO I
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE A CORUÑA E O CONCELLO DE
NARÓN PARA O TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE VECIÑOS/AS DE NARÓN AOS CENTROS DA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA, NO CAMPUS DA CORUÑA, PARA OS CURSOS ACADÉMICOS 20222023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026.
A Coruña,
de
de 2022
REUNIDOS
Dunha parte: O Excmo. Sr. D. Julio E. Abalde Alonso, Reitor da Universidade da Coruña, que actúa no uso das
facultades que lle confiren os Estatutos da Universidade.
Doutra: Dona Marián Ferreiro Díaz, Alcaldesa-Presidenta do Concello de Narón, que actúa en nome e representación
deste, en virtude das competencias que ten recoñecidas no artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 7 de abril, reguladora das bases
do réxime local.
Ambas as dúas partes teñen plena capacidade para levar adiante o presente convenio de colaboración e polo tanto,
EXPOÑEN:
I.- Que a Universidade de A Coruña e o Concello de Narón manteñen, desde hai tempo, un convenio de colaboración
para facilitar o transporte dos/as estudantes de Narón matriculados/as na Universidade da Coruña, que teñen que
desprazarse ao campus da Coruña.
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II.- Que o convenio para os cursos académicos 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, remata en xuño de
2022.
III.- Que estando interesados o Concello de Narón e a Universidade da Coruña, en manter esta colaboración procede a
redacción dun novo convenio, en base ás seguintes.
CLÁUSULAS:
1ª.- Finalidade
O presente convenio ten por finalidade regular a axuda para o transporte dos/das universitarios/as do Concello de
Narón matriculados/as na Universidade da Coruña, no campus da Coruña, que se teñan que desprazar a diario, ida e
volta no mesmo día, quedando excluídos expresamente os desprazamentos que se realicen os sábados, domingos e días
non lectivos.
2ª.- Beneficiarios/as
Os/as beneficiarios/as da axuda serán os/as estudantes veciños/as de Narón, que figuren matriculados/as na
Universidade da Coruña no campus da Coruña, sempre que así o soliciten, figuren empadroados/as en Narón, non
superen os umbrais de renda que establecerá anualmente o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte previa
publicación no Boletín Oficial do Estado, e cumpran as condicións da correspondente convocatoria anual.
3ª.- Documentación e prazo de solicitude
Os documentos requiridos para solicitar esta axuda serán os que se determinen pola Universidade da Coruña para a
concesión de becas e bolsas de axuda ao estudio, así como as que figuran nas bases da convocatoria do Concello de
Narón.
O prazo de presentación de solicitudes será o establecido na convocatoria de axudas para o bono bus de transporte de
universitarios/as de Narón á Universidade da Coruña, e aprobada polo Órgano de Goberno competente do Concello de
Narón.
4ª.- Publicidade
O Concello de Narón e a Universidade da Coruña comprométense a dar publicidade deste convenio nos medios de
comunicación durante o prazo de solicitude, así como a facilitar as correspondentes instancias de solicitude.
5ª.- Tramitación
O Concello de Narón comprométese á recepción, estudio e resolución das solicitudes, validamente presentadas de
acordo co establecido na cláusula 3ª.
O Concello de Narón virá obrigado a solicitar a autorización dos solicitantes para ceder os datos á UDC.
A relación final de beneficiarios/as será remitida á Universidade da Coruña, aos efectos de comprobación e
conformidade.
6ª.- Financiamento
6.1 Financiamento municipal
O Concello de Narón disporá no seu Orzamento anual da aplicación orzamentaria 3260.47200, con consignación
dabondo para facer fronte ao compromiso que se adquire coa formalización e aprobación deste convenio.
O descoñecemento do número de solicitudes conleva á non concreción do importe exacto deste convenio, polo que
sempre se estará a falar dunha mera previsión.
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A estimación de gasto realízase en función do número de solicitudes previstas tendo en conta o alumnado matriculado
no Curso Académico 2021-2022, polo que o importe final da prestación deste servizo poderá variar en función das
solicitudes presentadas e aprobadas para cada curso académico, co límite das cantidades previstas no Orzamento
Municipal, sen prexuízo das posibles modificacións orzamentarias.
-

Para o período de setembro 2022 a decembro de 2022 reservarase un importe máximo de 4.800,00 €

-

Para o período de xaneiro 2023 a xuño de 2023 reservarase un importe máximo de 8.400,00 €.

-

Para o período de setembro 2023 a decembro de 2023 reservarase un importe máximo de 4.800,00 €

-

Para o período de xaneiro 2024 a xuño de 2024 reservarase un importe máximo de 8.400,00 €.

-

Para o período de setembro 2024 a decembro de 2024 reservarase un importe máximo de 4.800,00 €

-

Para o período de xaneiro 2025 a xuño de 2025 reservarase un importe máximo de 8.400,00 €.

-

Para o período de setembro 2025 a decembro de 2025 reservarase un importe máximo de 4.800,00 €

-

Para o período de xaneiro 2026 a xuño de 2026 reservarase un importe máximo de 8.400,00 €.

No caso de que este convenio fose prorrogado a consignación mínima será a do curso académico anterior.
6.2 Porcentaxes
Establécense as seguintes porcentaxes de abono do transporte:
-

O Concello de Narón aportará o 20 % do custe total do billete ou bono de transporte ao campus universitario.
A Universidade da Coruña aportará o 30 % do custe total do billete ou bono de transporte ao campus
universitario.
O/A estudante aportará o 50 % do custe total do billete ou bono de transporte ao campus universitario.

7ª.- Pagos e liquidacións
O aboamento da axuda realizarase do seguinte xeito:
-

O/a estudante beneficiario/a da axuda satisfará o 100 % do custe do billete ou bono de transporte no momento
de adquirir o mesmo á empresa concesionaria do servizo de transporte.
O Concello de Narón aboará o 50% do custe do billete ou bono, previa aprobación da solicitude de pago que
presente o/a beneficiario/a da axuda, á que axuntará o xustificante de adquisición dos billetes ou bonos
adquiridos na páxina web oficial da empresa adxudicataria do transporte, ou outros medios de adquisición,
con indicación da conta bancaria á que será transferida a axuda.

Esta solicitude de pago presentarase coa seguinte periodicidade:
Período setembro (inicio 1º cuatrimestre lectivo) - decembro (fin 1º cuatrimestre lectivo): ata o 20 de decembro.
Período xaneiro (inicio 2º cuatrimestre)-xullo (fin 2º cuatrimestre): ata o 20 de xullo.
-

O Concello de Narón unha vez satisfeitas as axudas, aprobará a liquidación do período que corresponda
(setembro-decembro, xaneiro-xullo), que será notificada á Universidade da Coruña para que esta proceda ao
ingreso da porcentaxe que lle corresponde aboar, que é do 30 %.

A liquidación, aprobada polo Órgano de Goberno municipal competente, conterá os seguintes datos:
- Curso académico obxecto do convenio.
- Período a liquidar.
- Importe a liquidar.
- Relación do alumnado beneficiario, na que consten os seguintes datos: DNI, nome e apelidos e custo total
dos billetes ou bonos adquiridos.
- Importe e tanto por cento que lle corresponde aboar á Universidade da Coruña.
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- Importe e tanto por cento que lle corresponde aboar ao Concello de Narón.
A Universidade da Coruña deberá realizar o ingreso da liquidación nas arcas municipais, no prazo de tres meses,
contados a partir da notificación do acordo de aprobación da liquidación.
8ª.- Modificacións
O texto do Convenio poderá ser modificado, previo acordo entre as partes. As modificacións quedarán incorporadas ao
convenio unha vez aprobadas polo órgano municipal competente ou o mesmo órgano que aprobou o convenio.
9ª.- Vixencia
O período de validez deste convenio será de catro anos (cursos académicos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 20252026).
En calquera momento e antes da finalización do prazo previsto no apartado anterior, os asinantes do convenio poderán
acordar unanimemente a súa prórroga por un período de ata catro anos adicionais ou a súa extinción mediante unha
adenda.
10ª.- Resolución
O incumprimento das anteriores condicións poderá dar lugar á resolución do presente convenio. Tamén poderá ser
rescindido por denuncia de calquera das partes, comunicada cunha antelación mínima de tres meses á data de
vencemento.
11ª.- Normativa
O presente convenio ten carácter administrativo, por razón do contido e materia sobre a que versa, rexendo os seus
efectos polo establecido nas súas cláusulas ao abeiro do artigo 47 e ss. da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime
Xurídico do Sector Público. No non previsto será de aplicación 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, e demais
lexislación aplicable.
En proba de conformidade, asinan o presente convenio por triplicado exemplar no lugar e datas indicados.

VOTACIÓN DA INCLUSIÓN DESTE PUNTO NA ORDE DO DÍA
O Concello Pleno, por unanimidade, ratificou a inclusión deste punto na Orde do Día.
DEBATE SOBRE O PUNTO
-Sra.Taibo Rey: ola, bo día a todas e a todos.
Bueno, este é un convenio que vimos asinando coa Universidade da Coruña para facilitarlle o
transporte ao alumnado empadroado en Narón e que cursa estudos na Universidade da Coruña.
Son unhas achegas económicas que se pagan a 3 partes, unha parte a paga o alumno, outra parte a
paga a Universidade da Coruña, e outra parte a abona o Concello de Narón.
É un convenio que se ven firmando dende hai moitos anos, pero bueno, si que é certo que cada vez
hai menos alumnos que solicitan estas axudas; pero bueno, nós cremos que é importante mantelas
porque bueno, hai que promover como estabamos falando hai un rato, o transporte público e
pensamos que esta tamén é unha maneira de que o alumnado se plantexe a pesar das dificultades
que hai de transporte público na comarca, que se plantexe de utilizar o transporte público.
Nada máis. Moitas grazas.
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VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade e en votación ordinaria, aprobou
a proposta transcrita.
11 º.- DAR CONTA DA EXECUCIÓN DOS ORZAMENTOS E DOS MOVEMENTOS DE
TESOURERÍA POR OPERACIÓNS ORZAMENTARIAS E NON ORZAMENTARIAS
CORRESPONDENTE AO 4º TRIMESTRE DE 2021.. -Lida polo secretario xeral a proposta
que di así: De conformidade co disposto na base 10 das que rexen a execución do Orzamento do
Concello, aprobadas definitivamente o 19 de xaneiro de 2021, remítese a ese órgano para seu
coñecemento información da execución dos orzamentos e dos movementos de tesourería por
operación orzamentarias e non orzamentarias correspondente o período abranguido entre o 1 de
outubro ó 31 de decembro de 2021, e que corresponde ó 4º TR/2021.
4º TRIMESTRE/2021
1.- GASTOS ORZAMENTARIOS.
C. INICIAIS

MODIFICACIONS

34.070.459,18.€

-60.535,25.- €

C. INICIAIS
34.070.459,18.- €

OBRIGAS
RECOÑECIDAS
10.505.207,40.- €

PAGOS
EFECTUADOS
9.365.185,15.- €

2.- INGRESOS ORZAMENTARIOS.
MODIFICACIÓNS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
-60.535,25.- €
7.084.289,22.- €

3.- PAGOS NON ORZAMENTARIOS.

DEVOLUCIONS
INGRESOS
31.292,28.- €

DEREITOS
RECADADOS
6.230.161,27.- €

4.- INGRESOS NON ORZAMENTARIOS.

POR OPERACIONS NON PRESUPUESTARIAS
1.305.953,79.- €
4.146.547,39.- €

PAGOS REALIZADOS
0,00.- €

DEREITOS ANULADOS
18,87.- €

S. INICIAL
18.399.611,31.- €

5.- GASTOS E. PECHADOS.
RECTIF. OBRIGAS RECOÑECIDAS
0,00.- €
6.- INGRESOS E. PECHADOS.
INGRESOS EFECTIVOS
9.525,74.- €
7.- EXISTENCIAS TESOURERIA.
S. FINAL
15.718.643,90.- €

Engádese a proposta o detalle do estado contable do 4º TR/2021.
Asinado dixitalmente por:
A Interventora Xeral
Mªdel Pilar Canzobre Méndez
23/05/2022

Asinado dixitalmente por:
A Alcaldesa-Presidenta
Marián Ferreiro Díaz
23/05/2022

O Concello Pleno, deuse por enterado.
12 º.- DAR CONTA DA EXECUCIÓN DOS ORZAMENTOS E DOS MOVEMENTOS DE
TESOURERÍA POR OPERACIÓNS ORZAMENTARIAS E NON ORZAMENTARIAS
CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2022.. -Lida polo secretario xeral a proposta
que di así: De conformidade co disposto na base 10 das que rexen a execución do Orzamento do
Concello, aprobadas definitivamente o 7 de febreiro de 2022, remitese a ese órgano para seu
coñecemento información da execución dos orzamentos e dos movementos de tesourería por
operación orzamentarias e non orzamentarias correspondente o período abranguido entre o 1 de
xaneiro ó 31 de marzo de 2022, e que corresponde ó 1º TR/2022.
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1º TRIMESTRE/2022
1.- GASTOS ORZAMENTARIOS.
MODIFICACIONS
OBRIGAS
PAGOS
RECOÑECIDAS EFECTUADOS
9.700.512,10.- €
6.079.465,84.- €
4.926.465,96.- €

C. INICIAIS
35.589.795,36.- €

C. INICIAIS
35.589.795,36.- €

2.- INGRESOS ORZAMENTARIOS.
MODIFICACIÓNS
DEREITOS
RECOÑECIDOS
9.700.512,10.- €
7.292.992,50.- €

3.- PAGOS NON ORZAMENTARIOS.

DEVOLUCIONS
INGRESOS
23.204,99.- €

DEREITOS
RECADADOS
6.222.757,73.- €

4.- INGRESOS NON ORZAMENTARIOS.

POR OPERACIONS NON PRESUPUESTARIAS
1.798.990,70.- €
1.430.504,55.- €
5.- GASTOS E. PECHADOS.
PAGOS REALIZADOS
2.224.696,91.- €

RECTIF. OBRIGAS RECOÑECIDAS
0,00.- €
6.- INGRESOS E. PECHADOS.

DEREITOS ANULADOS
43.289,61.- €

S. INICIAL
15.718.643,90.- €

INGRESOS EFECTIVOS
1.547.040,05.- €

7.- EXISTENCIAS TESOURERIA.
S. FINAL
15.986.792,66.- €

Engádese a proposta o detalle do estado contable do 1º TR/2022.
Asinado dixitalmente por:
A Interventora Xeral
Mªdel Pilar Canzobre Méndez
20/05/2022

Asinado dixitalmente por:
A Alcaldesa-Presidenta
Marián Ferreiro Díaz
20/05/2022

O Concello Pleno, deuse por enterado.
13 º.- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DO DÍA DO ORGULLO
LGTBI.. -Lida polo secretario xeral a Declaración Institucional que di así:
O próximo 28 de xuño celébrase o Día Internacional do Orgullo LGTBI. Foi ese día pero de 1969 cando en
Stonewall, no barrio Neoyorkino de Greenwich Village, se orixinan as primeiras iniciativas en defensa
deste colectivo, xurdindo o movemento internacional para o recoñecemento dos dereitos de todas as persoas
LGTBI.
É importante que toda a sociedade participe da celebración deste día, que nos lembra que debemos seguir
traballando e avanzando na construción de sociedades máis tolerantes, que sexan capaces de convivir en
diversidade e, sobre todo, que promovan o cumprimento dos dereitos de todas as persoas LGTBI. Non se
pode esquecer que os dereitos do colectivo LGTBI son e serán sempre dereitos humanos, e non debemos
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ceder no empeño de construír contornas cada vez máis xustas, en todos os sentidos, baseadas en principios
tan esenciais como a igualdade, tolerancia, respecto e liberdade.
A sociedade española en xeral, e a galega en particular, é maioritariamente unha sociedade diversa e
respectuosa cos dereitos das persoas LGTBI, contraria a calquera tipo de discriminación por razón de
orientación sexual, identidade de xénero, expresión de xénero, o que fai que estudos recentes sitúen ao
Estado Español entre os lugares onde as persoas LGTBI se senten máis libres e seguras para se expresar en
todas as súas dimensións.
Con todo, nos últimos anos, estase a notar un incremento nos delitos de odio cara este colectivo. Segundo o
último informe do Ministerio do Interior elaborado pola Oficina Nacional de Loita contra os delitos de
Odio, os motivados por temas de orientación sexual e identidade de xénero supoñen a terceira causa dos
delitos de odio, aumentando nun 8,6% respecto ao ano 2018. Así, medos que parecían superados están
volvendo a aparecer entre as persoas LGTBI, facendo que moitas destas persoas eviten cousas tan normais
como ir collido da man coa súa parella pola rúa.
A Resolución aprobada no Parlamento Europeo en marzo de 2021, onde se declara que a Unión Europea é
zona de liberdade para todas as persoas LGTBI é un paso importante mais debe ir acompañada de políticas
que desenmascaren e illen os discursos que alentan ou xustifican a discriminación LGTBI, incluso dende as
institucións.
Por todo isto, e ante a constatación de que a discriminación, o odio e a intolerancia baseadas na orientación
sexual e identidade de xénero seguen a ser unha realidade non só en países menos desenvolvidos que o
noso, senón tamén nos ámbitos máis próximos, os grupos municipais que conforman o Pleno do Concello
de Narón, queren amosar o seu firme compromiso na defensa dos dereitos das persoas LGTBI,
comprometéndose a seguir na loita para a erradicación de calquera conducta que atente contra a dignidade
destas persoas.
Narón, 16 de xuño de 2022.
Román Romero Franco
Germán Castrillón Permuy
32682202-F
32626020-Z
Voceiro de TEGA
Voceiro do PP
José David Pita Breijo
Olaia Ledo Díaz
32683815-X
76364260-M
Voceiro PSdeG- PSOE
Voceira do BNG”

E visto o ditame favorable por asentemento da Comisión Informativa de Desenvolvemento da
Actividade Social e Igualdade do 21 de xuño de 2022, o seu presidente propón ao Concello Pleno
a adopción do ditame nestes mesmo termos.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade, aprobou a Declaración
Institucional transcrita.
14 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE PROPOSTA
DUN PLAN DE TRABALLO POLA MELLORA DO TRANSPORTE PÚBLICO NO
CONCELLO DE NARÓN. -Lida polo secretario xeral a moción que di así: O voceiro do Partido
Popular, Germán Castrillón Permuy, o que abaixo asina, con DNI 32.626.020-Z, en nome propio e
no do grupo municipal do PP, conforme ao previsto no artigo 97 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa elevar ao Pleno Municipal para o
seu debate e aprobación se procede, a seguinte MOCIÓN:
PROPOSTA PLAN DE TRABALLO POLA MELLORA DO TRANSPORTE PÚBLICO
NO CONCELLO DE NARÓN
O transporte público de viaxeiros debería contribuír a solucionar as necesidades de mobilidade dos
cidadáns, proporcionar unha maior conectividade, permitir obter unha maior eficiencia no gasto
público, compromiso dunha mobilidade sostible e garantindo a rendibilidade das liñas para os
operadores.
Coa idea que o transporte público nunca é suficiente e é o método máis ecolóxico para os
desprazamentos que necesitan as persoas, o certo é que a Xunta fixo unha serie de investimentos,
aínda que é necesario seguir avanzando para seguir mellorando devandito servizo, pero un
presunto deixamento por parte do goberno do Concello de Narón fai que non se estean
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aproveitando en todo o seu potencial. Ademais dita deixamento tamén inclúe en non solicitar
melloras ou indo a rastro doutros concellos veciños é unha mostra máis de non consideralo
prioritario nin atender ás queixas dos veciños.
É anecdótico, por exemplo, que fai un par de anos cando se actualizou a liña de concesións XG640 de autobuses que cruzan o noso municipio. Modificouse a liña de Cedeira para pasar polo
polígono do Rio do Pozo con conexión cara a Ferrol, nin se colocaron marquesiñas ou sequera un
poste que indique as paradas ou información algunha, sendo chan municipal e por tanto
responsabilidade do Concello, aínda que é certo que xa había liñas desde hai décadas que pasan
pola Estrada da Gándara, Avda. Souto Vizoso, estrada de Cedeira ou Estrada do Trece e carecen
dun simple poste de información, aínda que estas últimas non sexan responsabilidade directa deste
goberno non se fixo nada para solucionalo.
Como isto tamén hai un exemplo o chamado transporte compartido escolar, que percorre a maioría
do rural e os veciños descoñecen cando e como se pode utilizar. Engadindo un conflito máis, nas
paradas dos buses escolares, co agravante que moitas delas paradas nin sequera están sinalizadas,
chegando a subir nalgunha máis dunha vintena de menores, cos consecuentes perigos que oxalá
nunca debamos lamentar.
Por outra banda, aínda que non responsabilidade directa do Concello pero se a súa
responsabilidade pola inacción correspondente de solicitar melloras, está a desaproveitarse o uso
do tren. Hai unha liña con paradas en casas de Mariña, Santa Cecilia, Piñeiros, Xuvia, o Trece (
Ferrerías) e Pedroso con conexión a Ferrol, cunha frecuencia aceptable a condición de que se
cumprisen. Hai queixas de atrasos, ausencias e anecdótica a falta de revisores en ocasións que fan
que poidas viaxar sen pagar aínda a perdas da empresa que lembremos depende de Fomento.
O estado das paradas de autobuses no Concello de Narón é desde inexistente ata lamentable, así
como a súa nula conservación ao estar nun absoluto estado de abandono, sobre todo na zona rural.
Se falamos da falta de homoxeneidade, paradas surrealistas (ancho de 1 m para estacionar o
autobús), paradas bloqueadas polos novos contedores, poste de información que parecen unha
estaca de preto, outras que se realizan bloqueando o carril con subida de escolares e a maioría sen
sinalización non só necesaria senón obrigatoria.
O goberno de Narón non pode escorrer o vulto dicindo que non lle corresponde, falamos do
Polígono Río do Pozo, Vispo Argalla (fronte Escola Infantil), Avda. Souto Vizoso, por exemplo,
as que lle acabo de nomear están sen pintar e sen sinalizar e podería continuar porque a listaxe é
longo. Consideramos que o goberno do Concello de Narón ten a obrigación de velar pola
conservación, mantemento e sinalización das paradas correspondente ao transporte público e
escolar que están situadas no Concello de Narón. Así como a información aos usuarios dos
horarios do devandito transporte.
Por estas razóns, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta Corporación e
ao seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Municipal Popular insta o Pleno da
Corporación, a adopción dos seguintes:
Acordos
1- Considerando que o transporte público de viaxeiros debería de contribuír ás necesidades de
mellorar a mobilidade dos cidadáns/ as, e proporcionar unha maior conectividade, sendo o
transporte público un dos sectores craves para a reducir as emisións CO2. Solicitamos ao
goberno de Narón, dado o estado de abandono e deterioración en que se atopa a maioría
das paradas e marquesiñas do transporte público e escolar, realicen unha revisión de
mantemento, conservación, reparación, accesibilidade así como a sinalización tanto
horizontal como vertical.
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2- Realizar unha campaña de promoción para fomentar o uso do transporte público no
municipio de Narón, con horarios, roteiros e conectividade entre as distintas liñas.
3- Estudar a modificación de roteiros para mellorar a conectividade entre as distintas liñas de
autobuses e ferrocarrís.
4- Instar os responsables de RENFE-ADIF o cumprimento de horarios e frecuencias na liña
de vía estreita desde Xuvía a Ferrol.
5- Promover a posta en marcha do primeiro metro lixeiro de Galicia para mellorar as
comunicacións entre os diferentes barrios de Narón e acurtar distancias cos concellos
limítrofes de Fene, Ferrol e Neda. Un proxecto que busca recuperar e potenciar
infraestruturas existentes de RENFE e contempla a construción dunha estación central nas
Vivendas de Mariña onde confluirán ambas as liñas, e outros catro novos apeadeiros.
6- Creación dun Bono-Taxi, un sistema que nos permitirá facilitar e mellorar a mobilidade das
persoas residentes no rural, con prezos alcanzables.
Narón, 15 de xuño de 2022
Germán Castrillón Permuy
E visto o ditame favorable por maioría da Comisión Informativa de Obras, urbanismo e Servizos
do 20 de xuño de 2022 (cos votos a favor dos membro do PP -3- e as abstencións de TEGA -5-;
PSdG-PSOE (2) e BNG (1), o seu presidente propón ao Concello Pleno a adopción do ditame
nestes mesmo termos.
DEBATE
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.
O noso grupo presentou esta moción, Proposta Plan de Traballo pola mellora do transporte público
no Concello de Narón
O transporte público de viaxeiros debería contribuír a solucionar as necesidades de mobilidade dos
cidadáns, proporcionar unha maior conectividade, permitir obter unha maior eficiencia no gasto
público, compromiso dunha mobilidade sostible e garantindo a rendibilidade das liñas para os
operadores.
Coa idea que o transporte público nunca é suficiente e é o método máis ecolóxico para os
desprazamentos que necesitan as persoas, o certo é que a Xunta fixo unha serie de investimentos,
aínda que é necesario seguir avanzando para seguir mellorando devandito servizo, pero un
presunto deixamento por parte do goberno do Concello de Narón, fai que non se estean
aproveitando en todo o seu potencial dadas as actuais circunstancias que se están vivindo coa
inflación por riba do 10% motiva uns prezos na gasolina, no gasoil, no gas e electricidade que
están facendo prohibitivo o uso do vehículo privado.
Consideramos que é urxente actuar para fomentar o uso do transporte público en Narón.
O pacto de alcaldes e alcaldesas sobre o clima e a enerxía asinado no ano 2019, recolle un
compromiso de reducir a emisión de CO2 e unha das seccións que se recolle é a mellora do
transporte público. É imposible un bo uso do transporte público se o cidadán carece de
información. O concello ten que informar e promocionar o uso do transporte público aos cidadáns,
promover unha campaña de promoción e información, anunciar nos paneis informativos que
existen e colocar novos paneis para que as empresas e o propio concello poida anunciar horarios e
rutas en puntos concretos como podería ser Santa Icía, o Alto, a Gándara, o polígono das Lagoas,
polígono do Río do Pozo e outros lugares que se considere oportuno.
Tamén temos exemplos como o chamado transporte compartido escolar que percorre a maioría do
rural e os veciños descoñecen cando e como se pode utilizar engadindo un conflicto máis nas
paradas dos buses escolares coa agravante de que moitas das paradas nin sequera están sinalizadas
chegando a subir nalgunha máis de unha veintena de menores coas consecuencias de perigos que
ogallá nunca debamos de lamentar.
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Por outra banda, aínda que non responsabilidade directa do Concello, pero si a súa
responsabilidade pola inacción correspondente de solicitar melloras, está a desaproveitarse o uso
do tren. Hai unha liña con paradas en casas de Mariña, Santa Cecilia, Piñeiros, Xuvia, o Trece (
Ferrerías) e Pedroso con conexión a Ferrol, cunha frecuencia aceptable a condición de que se
cumprisen. Hai queixas de atrasos, ausencias e anecdótica a falta de revisores en ocasións que fan
que poidas viaxar sen pagar aínda a perdas da empresa que lembremos depende de Fomento.
O estado das paradas de autobuses no Concello de Narón é desde inexistente ata lamentable, así
como a súa nula conservación ao estar nun absoluto estado de abandono, sobre todo na zona rural.
Se falamos da falta de homoxeneidade, paradas surrealistas (ancho de 1 m para estacionar o
autobús), paradas bloqueadas polos novos contedores, poste de información que parecen unha
estaca de preto, outras que se realizan bloqueando o carril con subida de escolares e a maioría sen
sinalización non só necesaria senón obrigatoria.
O goberno de Narón non pode escorrer o vulto dicindo que non lle corresponde, falamos do
Polígono Río do Pozo, Vispo Argalla (fronte Escola Infantil), Avda. Souto Vizoso, por exemplo,
as que lle acabo de nomear están sen pintar e sen sinalizar e podería continuar porque a listaxe é
longa. Consideramos que o goberno do Concello de Narón ten a obriga de velar pola conservación,
mantemento e sinalización das paradas correspondente ao transporte público e escolar que están
situadas no Concello de Narón. Así como a información aos usuarios dos horarios do devandito
transporte.
Por estas razóns, e facendo un chamamento a todos os representantes públicos desta Corporación e
ao seu sentido do deber e da responsabilidade, o Grupo Municipal Popular insta o Pleno da
Corporación, a adopción dos acordos que deu lectura o Sr.secretario. Nada máis e moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: ben, non nos corresponde ao Bloque Nacionalista Galego, que estamos na
oposición, decir as cousas que se están facendo ou no. Consideramos que o transporte público que
é verdade que tamén é un ben de primeira necesidade, agora vimos de ver os camiños escolares
seguros e ese metro/ minutoque de seguro vai vir moi ben neste concello, aí recollense necesidades
que bueno, que dependen tamén doutras administracións e o BNG está traballando porque se fagan
efectivas pero bueno, son acordos que nós consideramos axeitados e sobre todo a última parte que
é unha das propostas que nós tamén fixemos por ese plan de mobilidade e que seguramente non se
recollan porque se decidiu que o plan de mobilidade só actuase sobre a zona urbana como é o que
vos chamades bono taxis e nós chamamos convenios de colaboración, con taxis e bueno, hai
concellos que se está a facer e é para que o rural non perda servizos que dentro de pouco vai
parecer máis unha … de vivir máis no rural que outra cousa, porque vivir sen servizos é casi
imposible, sobre todo, polas necesidades das persoas que están quedando no rural e aí están os
datos, no. Entonces pola nosa banda, imos votar a favor sabendo claro está, que para nós é un
pouquiño unha mistura de datos e sen concretar pero repito, non estamos gobernando, eso pode
explicalo mellor se quere o goberno e informarnos, ou senón seguimos aquí con mocións das que
falamos a oposición.
-Sr.Pita Breijo: bo día a todos e a todas. Parécenos incrible que nos veña a pedir realizar un
traballo que ten que facer a Xunta. Sabemos que o goberno da Xunta non funciona e o transporte
na comarca é un fiasco do goberno do PP e máis concretamente da súa conselleira Ethel Vázquez,
que o que ten que facer é poñerse a traballar e a solucionar os problemas xerados coas empresas
concesionarias e as novas rutas que, por se non o saben, están a xerar mobilizacións continuas dos
viaxeiros e usuarios frecuentes polo mal estado dos vehículos, por averías dos mesmos, por non
cumprir os horarios, nin as rutas, así como o requerimento da volta a algunhas liñas antigas. Se
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esto é o que a dereita entende por aposta polo rural e polo concepto de axenda 2030, e redución
dos gases de efecto invernadoiro e uso de vehículo colectivo vai ser mellor que deixen o goberno
ao PSdG. Nada máis.
-Sr.Sánchez Fojo: bos días a todos e a todas. Bueno, a min que me tocou hai 4 anos…ou 6 levar
transportes e o transporte en Narón, sempre dependente da Xunta, non estamos no Concello de
Ferrol. O Concello de Narón non ten competencia no seu transporte, ten a Xunta de Galicia e
cando a Xunta de Galicia -e acaba de decilo o compañeiro David- estaba en transportes a
conselleira Ethel Vázquez, o primeiro que fixo foi quitar a liña de San Xiao, o seguinte que fixo
foi quitar a liña na … que desto non nos acordamos e que desto non temos memoria, claro, se non
estamos en Narón é moi difícil saber que esto pasou.
Cando un escoita esta moción, as veces, digo eu, pero os partidos que a presentan ou a xente que
está falando dela non ten vergoña, é xente que está sen vergoña política para facer esto e pedir
esto. Dende que a Xunta cambiou o tema do transporte, o Sr.Feijoo o que fixo foi caciquear coas
grandes empresas de transporte con bus e compañía. Este concelleiro asistiu a algunha reunión
onde daba noxo estar nesas reunións, xa que eran os 2 directores das grandes empresas os que
decían como había que facelo. E cando había algún problema que nos puxeramos en contacto con
eles. Eso foi o que dixeron as dúas empresas maioritarias. Que casualidade que non se diga que
pasou con Autos Camilo ou que pasou con Autos Paco, tan defensores que somos da nosa terra,
das nosas cousas, e os temos aquí no noso concello e lles meteron unha patada que os pobres o
están pasando moi mal pero son cacicadas do presidente que se marchou para Madrid. O Sr.Feijoo
e dos seus amigos, e os deixaron baixo mínimos.
Narón tivo moitísimas xuntanzas coa dirección de transporte. Narón tivo moitísimas cos veciños.
Se lles plantexou tanto á Xunta, o xefe de transportes, do servizo de transportes as necesidades que
tiñan as parroquias, se tivo reunión coa asociación de veciños, todos eses acordos foron mandados
ao servizo de transportes da Xunta de Galicia. Entre elas houbo tantas reunións como o 25-092020 , o 9-12-2020, o 24-09-2021 e para maior inri o 29-10-2021 se lle mandou un escrito, un
escrito á Xunta de Galicia porque como me decían os directores e os presidentes das grandes
empresas de transporte que se lles mandaran os comunicados e había que cambiar algunha liña e
esa liña foi unha proposta feita por xente que o pedía cunha nova liña que unía os barrios da
Gándara e Santa Icía cos institutos, sabedes cal é a situación? Sen resposta ata o día de hoxe.
Como o concello vai a poñer novas paradas se eles son os xefes de transportes según dixo Ethel
Vázquez, que eran os que sabían como estaba a situación, que nos digan onde hai que parar, onde
hai que recoller aos veciños. Teñen que ser eles que nos digan e o concello de Narón si está
facendo mantenemento das marquesinas, si o estamos a facer na nosa competencia. O que non
podemos poñer é uns horarios de transporte cando non somos informados de a que hora pasa ese
transporte ou cando a variación de transporte é a veces de media hora.
Eso é o que están facendo neste momento ao transporte da Xunta de Galicia. Nós cumplimos.
Como se pode vir a este pleno coa carota de decir que Renfe? Ou Feve? Se foi o Sr.Rajoy cando
nos cargou totalmente Feve- Narón, que viñan os trenes e non traían o cobrador, paraban na
estación que había de Ferrol, de enriba de San Juan para que non se pagaran os billetes. Foi el que
faltaban máquinas e estiveron sen máquinas en Feve cando foi o Sr.Rajoy presidente do goberno,
como se pode ter a cara de decir esto? E se queren vostedes facer un tren rápìdo que teñen que
facer competencias dende a Xunta de Galicia e unir os concellos pero aínda para máis inri sen
contestarnos ao que foi o transporte e á reunión para que pasara pola Gándara, os concellos da
Terra de Trasancos, e os concellos do Eume, así como os usuarios do transporte lle pediron unha
entrevista á Sra.conselleira para amañar o problema que temos na comarca, e ata o de agora a
calada foi por respota. Esta é a intervención de Terra Galega e non vou facer máis neste punto. E
imos a votar negativamente a esta moción que nos parece que é un cachondeo para os veciños e as
veciñas de Narón.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.
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A verdade é que me sorprende que fale vostede sen argumentar ningún, só a culpa é só de fóra de
Narón, da Xunta de Galicia; nos estámoslle falando de Narón, das paradas de Narón e do
transporte público en Narón e creo que está clarísimo que o mantemento e conservación e que
teñan accesibilidade son competencias do municipio no goberno de Narón.
Vostedes disparan para todos os lados con tal de non querer coller responsabilidades. Eso é o que
fan vostedes. E unha vez máis nesta moción o veñen a demostrar. Porque mire, na estrada da
Gándara temos aquí 5 ou 6 paradas, temos un listado aquí, eh, porque fixemos un recorrido e
fixemos un informe noso completo de todo o que pasa coas paradas e sinalización. Non lle bote a
culpa ao Sr.Raxoi, que xa non está, non lle bote a culpa á conselleira porque a vostedes unha liña
circular no municipio si que llela admite. Pero vostedes teñen que aportar e vostedes se negaron. O
problema plantexeino eu en Pedroso e con Feve igual, que ademais Feve está dentro do transporte
metropolitano. Agora, se vostedes queren mirar para outro lado e poñerse de perfil e todo o que
pase por aquí non é culpa de vostedes claro, así estamos.
Entonces o documento que acaban de facer e que acaban de aprobar onde ven recollido todas estas
deficiencias, mire é que non nos puido vir mellor. Non nos puido vir mellor ese documento,
porque recolle todas as deficiencias que ten o transporte público en Narón. E vostedes nalgún sitio
recollen que van ir actuando en 4 paradas, 4 cada ano. Vostede cré que eso é normal? O recolle o
documento, eh. Ese documento recolle eso. Entonces algo de competencias teñen. O que non
poden é vir aquí e decir que en 20 anos lle mandaron unha carta á conselleira. E que eso non é a
realidade. Eso non é a forma de xestionar nin de mellorar os servicios. Si Sra.alcaldesa. Sí
Sra.alcaldesa, é así. Así non se fan as cousas. Eso non é a forma de facelo. Lles funciona o
transporte público, e que lles veñan a poñer as paradas, que lles veñan a limpar, que lles veñan a
acondicionar os espazos, que veña a Xunta tamén.
Eso é como se eu vivo nunha comunidade de 10 pisos, dereita-esquerda e resulta que vou a facer
unha reforma na miña vivenda e voulle pedir á comunidade que me faga a reforma. Que me diga
como teño que facer a reforma no meu piso. Sen falar coa miña familia e eu mesmo. Voulles aos
veciños a decirlles que mo teñen que facer, no. Vostedes o que queren é que veñan a facerllo os de
fóra, non. O teñen que facer vostedes. E se algunha cousa non é a súa competencia facer o
documento acorde e levalo a onde corresponde. Eso é o que teñen que facer. E no o están facendo.
É unha pena. Porque así está o transporte público porque nin o promocionan, nin o anuncian, nin
se preocupan de que haxa unhas paradas acorde á realidade. Eso é o que pasa co transporte público
de Narón. Nada máis.
-Sra.Ledo Díaz: o Bloque Nacionalista Galego, que o acabamos de falar, así que hai un acordo,
subscribimos as palabras, no, que dixo neste caso Guillermo porque é unha realidade, por eso
decía o das misturas e eso non quita que o que aparezan alí en puntos de acordos repito, e mirando
as competencias de cada quen, non sexan necesarios e vaiamos votar a favor. Tamén é importante,
verdade, que incluso as que son competencia doutras administracións, que velemos porque se
cumplan, no, e poño un exemplo. Na estación de Xuvia agora mesmo, hai unha persoa traballadora
de ADIF de momento, se lle vai facer traslado, igual que na estación de San Sadurniño e Cerdido,
é dicir, en Xuvia vai deixar de haber persoal na estación e hai unha entrada que os veciños e
veciñas levan tempo reclamando que se solucionen, que incluso houbo pinchazos de rodas. Nós
rexistramos no Congreso preguntas a este respeto para que así se solucione, estamos esperando que
o goberno nos dea resposta pero tamén consideramos que ten que ser o Concello de Narón quen
reclame que se solucione eso, no, non responderlle aos veciños e veciñas que non é competencia
do Concello, no. Entonces bueno, creo que por aí estamos e é verdade que se loitou moito e creo
que Guillermo ten toda a razón porque ao final en Narón e nesta comarca cansámonos moito de
clamar ao ceo co que son os gobernos estatais e a tomadura de pelo que se ten cunha comarca que
131174
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

non pode seguir a sufrir e desmantelarse máis. Narón, que hoxe somos o motor económico da
comarca necesitamos servizos pero para eso necesitamos fondos. Os concellos non teñen para nada
recursos infinitos, entroutras cousas, porque os partidos estatais decidiron unha financiación que é
completamente inxusta para Galiza. E Narón é unha parte afectada deso, por suposto.
-Sra. Castrillón Vidal: eu quería pedirlle ao Sr.Guillermo, si pode retirar a palabra cacique e
cacicada, referíndose ao noso presidente porque creo que non é a persoa máis indicada para
chamarlle cacique a ninguén.
-Sra.alcaldesa: bueno, esa última parte, aí xa desvirtúa todo o que vostede di, quero decir,
evidentemente neste Pleno non se pode facer falta de educación pero talmente é unha como outra,
é dicir, a verdade que se pretendía emendar algo non é a forma vamos.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.
Bueno, a realidade é que imos a seguir coa moción así que o tono que se presente dende o grupo de
goberno cando fan as defensas dunhas mocións que dá a sensación de que lles fan herida porque se
non, non era esa exactitude que fixo e o que fixo. Eso é a realidade do que vemos a diario neste
pleno e que se desvíen do tema que estamos realmente tratando que é a mellora do transporte
público en Narón, que están 6 puntos moi claros.
E agora me di o Sr.portavoz que vai votar en contra, pois seguiremos votando os veciños, que
temos un goberno (si riase Sr.Guillermo, riase) , claro vostede pode decir o que sexa e decir o que
lle apeteza e decir que se ríe que é verdade, que é verdade que lle acabo de facer unha foto ríndose.
Oie, por favor, eu non lle insultei nin me metín con vostede para nada, simplemente traigo unha
moción para mellorar o transporte en Narón, algo que é necesario, que a xente está demandando e
dende o goberno de Narón que son vostedes quen gobernan, Terra Galega e o partido socialista,
terá que traballar nesa dirección e ademáis aquí nos 6 puntos claramente llo dicen e o que non sexa
a súa competencia terán que reclamarlle de quen sexa competencia. Esa é a súa obligación como
Concello de Narón. E é triste que vaian votar en contra dende o Concello de Narón. Cando é
claramente un servizo necesario e que ten moitas necesidades de mellorar. Nada máis e moitas
grazas.
-Sra.alcaldesa: é un servizo moi necesario e moi mellorable, evidentemente podemos repetir unha
e outra vez de quen son as competencias, pero a vostede lle vai a entrar por un oído e lle vai a saír
por outro. Evidentemente que fai ferida porque máis que nada me consta o traballo, as reunións, as
iniciativas, as propostas que se fixeron, reunión con veciños, achegas, outras reunións máis e
realmente non fixeron absolutamente nada; entón como comprenderá que nos veña aquí a decir
que non estamos a facer nada cando non é competencia nosa e estamos reclamando, insistindo en
que se mellore esta situación e me fan caso omiso porque créame que o problema do transporte en
Narón non é que todas as paradas sexan accesibles ou no, e que as marquesinas estean mellor ou
peor, esa non é o problema de fondo, o que pasa é que tratan de repetir, repetir e repetir e así cren
que repetindo o mesmo se fai realidade pero non é así. Enton, como lle digo, nosoutros temos moi
claro o que queremos para Narón e evidentemente seguiremos loitando para conseguilo. Aínda que
non sexa competencia municipal como repito neste caso, porque é moi doado en ganar a cidadanía,
e que o concello non fai nada…. Eu non podo facer nada na casa do meu veciño, máis que igual
reclamar que lle está caendo o tellado pero non llo poido amañar. Entón por favor, cada cual o que
lle corresponde. Pasamos a votar.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, NON
aprobou a moción transcrita:
TEGA: En contra 10
PP: A favor 5
PSdeG-PSOE: En contra 3
BNG: A favor 2
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15 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG RELATIVA AO SERVIZO DE
AXUDA NO FOGAR (SAF).. -Lida polo secretario xeral a moción que di así: “O Grupo
Municipal do BNG, ao abeiro do regulamento interno municipal, presente a seguinte moción para
o seu debate en pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Servizo de Atención no Fogar, SAF, cumpre un papel esencial dentro da nosa sociedade. Este
servizo público, privatizado a través de empresas concesionarias, permite proporcionar no propio
domicilio unha serie de atencións a aquelas persoas ou familias que o precisen por non serlles
posible realizar as súas actividades habituais, de modo que se garanta un adecuado nivel de vida.
As traballadoras do SAF desenrolan un amplo abano de tarefas que van dende o apoio á
socialización, o acompañamento a visitas terapéuticas, o apoio a hixiene persoal, o lavado e
pranchado de roupa, a limpeza no fogar ou facer a comida entre outras…
Pero este servizo esencial para a comunidade, é un dos traballos mais precarizados e feminizados
que existen, onde as profesionais destes servizos levan denunciando desde hai anos abusos das
empresas concesionarias, a propia administración ten a obriga de esixir as empresas que licitan coa
administración, o cumprimento dos dereitos das traballadoras, e mais, cando reciben cartos
públicos.
Neste contexto, as traballadoras do SAF levan máis de 10 anos reclamando un Convenio Digno
que ate agora non foi negociado, pero este Convenio Colectivo contén unha cláusula de revisión
salarial do IPC-real. Ano tras ano, as traballadoras foron incrementando os seus salarios con esa
referencia, non perder o poder adquisitivo, ate este ano 2022, as empresas, néganse a pagar o 6,5%
do IPC-real do ano 2021. As empresas non só incumpren o convenio colectivo de ámbito galego,
senón tamén os pregos de condicións, onde se explícita a obriga das empresas de cumprir en
materia laboral.
É imprescindíbel que o goberno local supervise este contrato e que demande das empresas
concesionarias o cumprimento da legalidade laboral vixente, garantindo os dereitos laborais das
traballadoras.
Do mesmo xeito, é necesario que a Xunta de Galiza, como responsable dos servizos de Atención
no fogar, se implique para garantir que se cumpran as condicións laborais das traballadoras de
Atención no fogar.
Por todo o exposto, presentamos os seguintes ACORDOS para o seu debate e aprobación en
pleno:
1. O pleno do Concello de Narón recoñece o gran traballo e a función esencial que
desempeñan as traballadoras de Atención no fogar.
2. O pleno do Concello de Narón insta á Xunta de Galiza a que mellore as condicións dos
contratos do SAF. Debe incrementar o prezo do servizo e que este incremento reverta en
melloras para as familias e as condicións laborais das traballadoras.
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3. O pleno do Concello de Narón insta á Xunta de Galiza a traballar, xunto coas empresas
concesionarias e as organizacións sindicais, para que se garanta o cumprimento do
Convenio Colectivo de Atención a Domicilio de Galicia, aboando o 6,5% pactado no
mesmo e mellorar substancialmente as condicións laborais das traballadoras de Atención
no fogar. Para dignificar unha profesión tan importante.
4. O pleno do Concello de Narón insta á empresas concesionaria do Servizo de Atención ao
Fogar neste Concello, a cumprir co Convenio Colectivo vixente en materia de revisión
salarial, sendo esta unha cuestión imprescindíbel para cumprir cos pregos de condicións
para a contratación do servizo.
Narón, 10 de xuño de 2022
OLAIA LEDO DÍAZ”

E visto o ditame favorable por maioría -co voto a favor do BNG e as abstencións dos demáis
asistentes (5 TEGA; 3 PP e 1 PSdG-PSOE) - na Comisión Informativa de Desenvolvemento da
Actividade Social e Igualdade do 21 de xuño de 2022, o seu presidente propón ao Concello Pleno
a adopción do ditame nestes mesmo termos.
EMENDA PRESENTADA POLO PP
O voceiro do Partido Popular, Germán Castrillón Permuy, o que abaixo asina, con DNI
32.626.020-Z, en nome propio e no do grupo municipal do PP, presenta ao pleno, a seguinte.
EMENDA
A moción do Servizo de atención no Fogar (SAF).
Engadir os seguintes puntos aos acordos:
5- Instar o Goberno de España a que garanta o 50% do financiamento correspondente á Lei de
Dependencia na comunidade Autónoma Galega. A Lei de Dependencia establece un
financiamento ao 50% entre a Administración Central e a Autonómica. Pero na actualidade, do
total que se destina á dependencia, Galicia achega tres cuartas partes: un 76% fronte ao 24% que
achega o Estado.
6- Dar traslado ao Goberno de España, ao congreso dos Deputados e ao Senado.
Narón, 29 de xuño de 2022
Germán Castrillón Permuy
Voceiro do grupo municipal do Partido Popular

Non é aceptada esta emenda polo grupo municipal do BNG .
DEBATE
-Sra. Ledo Díaz: ben, explicar que esta moción é unha moción que nos pasaron os sindicatos e por
eso, entroutras cousas a rexeitamos, non porque non haxa cousas que sexan de interese e na
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emenda presentada polo Partido Popular, senón que non consideramos que o Bloque Nacionalista
Galego teña que modificar na moción que vimos en nome, repito dos sindicatos.
Hoxe o persoal do SAF e a Ciga se están concentrando, non sei que hora é, pero dentro de 10
minutos se concentran diante do concello pola situación que están a vivir e as condicións pero
ademáis nesa emenda que fai algo que si que é importante e si hai que decilo, a Lei de dependencia
é un problema de financiamento do estado, cremos que non hai que confundir o que é a Lei de
dependencia coa concorrencia libre do SAF, no , son cousas diferentes pero é verdade que nós
cando falan das 3 partes que financia a Galicia, hai unha parte que financia a Xunta, outra as
persoas usuarias e outra unha parte importante a financian os concellos.
E podería falar deso pero aquí o que vimos a falar é das condicións laborais ás que se ven
sometidas as persoas traballadoras, un traballo moi feminizado que ten e que se cumplan esas
condicións dese convenio e coa suba do IPC .
Onte vimos no, como chegamos a esas dúas cifras da inflación, ou o imposto dos pobres pero
tamén nesa inflación hai que ir a outra que non ten cifras pero que é bastante importante, no, que é
a inflación sumerxida cando non se teñen en conta os carburantes e a electricidade que xa está en
máis do 5%, é dicir, a xente pobre e en Galicia que xa contamos con 1 de cada 4 persoas pobre no
noso país, consideramos que servizos fundamentais como estes teñen que estar garantidos porque
con unhas mellores condicións laborais tamén se garante un mellor servicio. Hoxe esto non se
cumple na maior parte dos casos e as situacións son graves, aquí sabemos que hai unas baixas
laborais moi grandes e tamén temos que velar para que se garantan estes dereitos e quero decir que
a respecto da lei de dependencia que repito, é verdade que no estado español ten que ser moi, moi,
moi mellorable e aí o goberno autodenominado o máis progresista da historia debería darlle unha
volta, como moitas outras que estamos vendo esta semana que nos debería de saír a cara de
vergoña do que está acontecendo coas persoas migrantes e da xente que fuxe das guerras como
Sudán, e engado esto, porque me parece moi grave todo o que está acontecendo e teño que decir
que foi o Bloque Nacionalista Galego nese pacto de investidura quen meteu e é verdade que neses
2 últimos actos a través dese pacto que nos recorda o PSOE, oie, pero lle estamos aumentando
pero non é suficiente para que vexan que están cumplindo co asinado co Bloque Nacionalista
Galego, nos dous últimos orzamentos se meteron 600 millóns máis para esa Lei de dependencia ,
non sei a verdade, porque é para todo o estado, non sei a Galicia, é unha mellora pero non é
suficiente. Entón creo que todos e todas nos temos que facer responsabeis disto porque ao final os
coidados son importantísimos, o servicio do SAF é moi importante para que persoas que non
queiran marchar da casa teñan que ir a unha residencia, temos que modificar ese modelo de
residencias e de cuidados para que sexa público ao 100% , ogallá non dependeramos de empresas
que se lucran coa nosa vellez e coas persoas de dependencia e aí os partidos estatais, aí a Xunta de
Galicia e aí o goberno do estado temos moita responsabilidade. Vimos dunha pandemia donde
vimos como se trata, eu non sei en que momento da nosa idade teñen que considerarnos cidadáns
de segunda, pero vimos imaxes e creo que no se nos debería de esquecer o que pasou na pandemia
e o que pasou nas persoas maiores, nas residencias moitas por non ter un servicio de SAF axeitado
e eso parte con mellores condicións laborais por suposto, para que en Galicia deixemos de ser 1 de
cada 4 persoas pobres neste país, pero eso se soluciona con políticas e eso se soluciona aprobando
mocións como esta que esixan que se cumplan con convenios. Quero pensar, quero saber que
ocorruría se o que pasou coa pandemia cos nosos maiores pasara con nenos e nenas. Como nos
escandalizaríamos, en que momento as persoas deixamos de ter dereitos. Para que os coidados
sexan axeitados teñen que vir con condicións dignas de todos e todas.
E que non sexa un lucro e a Xunta de Galicia fai lucro coa nosa vellez e coa porta xiratoria e con
empresas como DomusVi. Dende que chegou o Sr.Feijoo e agora Rueda, dende que chegou o
135174
CONCELLO DE NARÓN
Praza de Galicia, s.n. · 15570 · Narón · A Coruña · CIF: P 1505500 G · Tel.: 981 337700 · Fax: 981337701 · www.naron.es

Partido Popular xa hai moitos anos non vale decir que viñeron outros etc. etc. Non se fixo unha soa
residencia pública. Nin unha soa. E dende que está o Partido Popular o sistema, o servizo a
domicilio vai de mal en peor. En que momento consideramos que as persoas deixan de ter dereitos
a unha vida digna. Aí o deixo.
-Sra.García Blanco: bo día.
O voto do goberno de Narón vai ser favorable a esta moción. Aínda así quero deixar enriba da
mesa que dende o concello non soamente estamos a velar por mellorar o servizo de cara aos
usuarios e usuarias senón que tamén estamos a velar por esos intereses das traballadoras dese
servizo. Xa dende o concello se fixo un requerimento á empresa para ese 6,5%, somos conscientes
de que están nunha mesa de negociación, somos conscientes dende que non se fixo a suba do 6,5%
pero si un 3,1 % nun inicio esperando esa negociación que teñen e tamén somos conscientes de
que están pendentes para recurrir a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza, e hai que ver tamén
como queda esa cuestión, pero dende o servicio dende logo velamos tanto dos usuarios e usuarias
como polos intereseses das traballadoras. Eso é no que se centra a moción e non vou entrar noutros
temas, solamente neste. Moitas grazas.
-Sr.Pereira Beceiro: grazas Sra.alcaldesa. bos días a todas e a todos.
Bueno, eu lle diría á concelleira do BNG, bueno, non sei se vostede está no goberno ou na
oposición. Parece que está no goberno porque parece que non ten moito interese en falar ben claro
do servizo de axuda no fogar.
Antes de que se me esqueza, na pandemia, datos oficiais, Galicia foi a comunidade peninsular, é
dicir, quitando Canarias, coa menor mortalidade de todo o país. Eso foi o ben que o fixo a Xunta.
A comunidade coa menor mortalidade. Eso que quede claro. Por outro lado, quen non está a favor
pois de mostrar solidaridade? De apoiar aos traballadores. Todos os grupos municipais, todos os
políticos evidentemente ata agora a Xunta non só está a favor, senón que tamén fixo un esforzo
claro como foi o acordo histórico coa FEGAMP onde se investiu record de cartos neste país, 101
millóns. E non só que a Xunta está comprometida con todos os traballadores na Lei de
Dependencia e sobre todo con algo que vostede non o nombra que é con comprometidos coa xente,
quen se solidariza coa xente? A Xunta si. 400 millóns de euros que inviste na dependencia a
pesares de que o goberno central non cumpla. Pero, quen se solidariza coa xente? Aquí ninguén. E
que pasa aquí en Narón? Que pasa en Narón? Aquí que pasa co servizo de Axuda no Fogar? Que é
un problema económico? Se fóra un problema económico estariamos todos os concellos iguais.
Pero por que Narón é o segundo peor concello da provincia da Coruña, dos 93 concellos da
provincia da Coruña co menor ratio de atención? Soamente un 33%. Quen se solidariza coas 366
persoas que están esperando? Quen? 7 en grado III, 124 en grado IV , quen? Quen se solidariza?
Estamos a traballar. Gustame moito a frase de “dende o concello velamos por traballar polo
servizo” xa pode Sra.concelleira, xa pode. Porque somos o segundo peor concello no servizo da
provincia da Coruña, co segundo menor ratio.
Entón teremos que nunha época que estamos falando sobre eficiencia enerxética, a ver si tamén
facemos eficiencia e produtividade nos nosos traballos. E esto é obxectivo, esto é obxectivo. Neste
Pleno, este concelleiro, este grupo municipal xa llo advertimos, xa o comunicamos, solicitamos a
implicación persoal da Sra.alcaldesa. Balóns fóra, no, no, esto é a pandemia, para aquí, para alá,
que pasa? Nos outros concellos non hai pandemia? e hai 91 concellos mellores que nós, máis
grandes e más pequenos, claro, porque para saber como funcionamos temos que mirar tamén os
veciños e se non o miramos non sabemos. Logo de calarnos a boca en maio xa aparece este
problema. E reteñenlle á empresa 42.000 euros. E nós preguntamos, bueno a ver, cantas veces se
reuniron e nos mandaron un escrito que din que fixeron 14 reunións, pero das 14 só nos mandaron
1 acta. Pedimos todas as actas e só se mandou unha. E esto é certo. E xusto nesa acta, a única,
estaban reunidos traballadores, técnicos e non había nin un político. Nin un político. No, no. Non
diga que non porque están os papeis. Que está pedido por Rexistro de Entrada, non había nin un
político. Que pasa? Non había foto que sacar? Non había foto que sacar . Ese é o problema.
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Evidentemente a Sra.alcaldesa dixo antes unha frase perfecta. Temos claro o que queremos para
Narón. Que é isto? É isto o que queren para Narón? Aquí todos os meses estamos aprobando
extraxudiciais de crédito para todo. E para Axuda no Fogar? E para a xente? Non, Sr.Guillermo, as
súas reunións son como estas 14. vostedes no informe son 14. Actas, unha. E ningún político. Eso
está así. Somos o segundo peor concello da provincia da Coruña e cando un é o segundo peor
concello da Coruña, non é un problema só de cartos, é un problema de xestión política. E hai que
traballar, traballar e ser rentables, eficientes. E cando somos o penúltimo non somos eficientes, é
así. Bueno, de momento nada máis. Moitas grazas.
-Sra.Ledo Díaz: ben, non deixa de ser irónico, no, que o Partido Popular nos diga ao Bloque
Nacionalista Galego que temos que facer, como comportamos, se parece que gobernamos ou non,
temos un proxecto, o defendemos, pero bueno, están ben as palabras e incluso as agradecemos no.
A Xunta deixa sen executar 76 millóns de euros en Dependencia. Esta noticia é de hai uns días,
non fai falta ue vaia a datos de hai 2 anos ou 3 anos ou falemos da mortandade por certo, sorte que
temos ás veces de estar aí na periferia, menos casos que habería aínda se pecharan Madrid no seu
momento e Canarias porque é unha illa tamén estivo, unha vez que se pecharon, menos afectados.
Bueno, hai que decir que eses 76 millóns de euros deixaron sen executar, como xa lle dixo Ana
Pontón ao presidente Rueda, xa digo, hai uns días, é debido a unha mala xestión da Xunta de
Galicia como outras cousas, xa se explicará máis adiante, pero dos orzamentos do ano pasado 1000
millóns de euros na Xunta de Galicia se quedaron sen executar. E logo nos din os do Bloque que
600 millóns que pedimos con cousas concretas é unha barbaridade. Pero se deixaron 1000 millóns
de euros sen executar tendo a débeda de Galiza 2 por riba do noso produto interior bruto. É unha
auténtica barbaridade. Pero é máis, xa que falamos de datos son 300.000 persoas as persoas de
Dependencia que hai en Galiza que é o territorio que porcentualmente maior número de persoas
dependentes, entre persoas maioires e de persoas con discapacidade, porcentualmente ten de todo o
estado, pero nós deixamos 76 millóns de euros sen executar. Esta moción fala das condicións
laborais e de mellorar o servicio a domicilio.
Se queren seguir a falar dunha moción que xa se presentou no pleno anterior ou da situación de
Narón que levamos moitos e moitas e bueno, que cada quen dende seu ámbito traballando e que
vimos dunha situación podemos analizala, eu creo que todos recoñecemos a situación na que se
vive pero eso é por consecuencias e por políticas e non é só dependente dunha administración
municipal, que é a última parte da baralla e é verdade que ten que velar por eses intereses pero non
nos quitemos responsabilidades. Porque é verdade que o que é resposta de Rueda, por suposto foi
o goberno do Estado porque agora non están ten que cumplir coa lei de dependencia; ben aí estuvo
o Bloque Nacionalista Galego, 1 diputado, 600 millóns de euros nos orzamentos deste ano a
maiores e no anterior 600 millóns de euros, non é suficiente, o sabemos, sigamos traballando neso,
pero a Xunta de Galicia ten competencias plenas, agora que descubristes que había que pedir
competencias e que non cumplimos co estatuto de Autonomía de Galicia de hai 4 décadas, agora
que pensades que hai que pedir competencias que nos son propias e que levades 13 anos . 13 que é
un mal número, pero bueno entendendo do Partido Popular , 13 anos gobernando e ninguna sola
competencia que nos é necesario para poder administrar e gobernar porque falabamos de vivendas
porque ninguén mellor ca nós gobernaremos a nosa casa e non xente que está a 600 kilómetros que
decide se se pode pescar ou non, se hai que poñer aquí un eólico ou non, e se hai que criticar ao
BNG que para eso si estades de acordo os partidos estatais.
Veña, empecemos a traballar e a todos e todas nos irá mellor porque repito a pregunta: en que
momento as pesoas deixamos de ter dereitos e ter unha vida digna? E eso se cumple tamén coas
condicións laborais, é o que ven nesta moción que non presentamos nós, non, que presentamos a
través da Ciga e dos sindicatos que a fixeron.
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-Sr.Pereira Beceiro: grazas de novo Sra.alcaldesa. A verdade, Sra.concelleira do BNG, é
lamentable que unha política coa súa experiencia, cos anos que leva traballando, mostre un artículo
de periódico e non sabe que eses cartos son horas devoltas dos concellos. Que non o saiba
interpretar. Que non o saiba eu que ao fin e ao cabo levo 26 anos de médico e 4 días de político,
vale, pero que non o saiba vostede é triste.
Por outro lado, o peor concello de Galicia, as cifras do peor concello de Galicia que por certo, ten
privatizado o servicio, sabe cal é? Pontevedra que só atende a un 23% das persoas que han
solicitado o servizo de axuda no fogar. Pontevedra gobernado por vostedes. Non obstante, volvolle
a decir , quen se solidariza coas persoas? Por que en Narón somos o segundo peor concello da
provincia? Por que comparando concellos similares o noso por que Vilagarcía ten un 60%? Por
exemplo. Ou Carballo un 70, que pasa? Que aquí somos máis vellos e non damos feito, aquí hai
máis xente maior? Non, aquí hai xestión política, aquí se perde 2.900 horas do mes, soamente
están atendidas 203 persoas, 366 están en lista de espera, só se atende un 36% e é lametable que
non aceptaran unha emenda a unha moción. Claro, vostedes están en nome dos sindicatos, non en
nome das galegas e dos galegos. E é lamentable que miren de perfil e que fagan oposición á Xunta
en vez de facer o mellor para intentar mellorar o servizo de axuda no fogar en Narón.Grazas.
-Sra.Ledo Díaz: entón non sei que problema tiveron en Pontevedra para votar en contra desta
moción do Bloque Nacionalista Galego porque sabe precisamente dos problemas que conleva este
problema do SAF e este modelo privatizado no que se ven abocados os concellos e as diferentes
administracións cun modelo caduco e onde se considera, non sabemos por que vostedes votan en
contra no Parlamento galego dunha lei de residencia que fixo o Bloque Nacionalista Galego, por
certo con todos os sindicatos, non só, senón con asociacións de persoas dependentes e entroutras
como o SAF porque vostedes non o queren cambiar , porque vostedes fan diñeiro con todo esto.
Non sabemos cal é o problema, xa que fala de Pontevedra do que aconteceu en Montecelo durante
anos para facer un hospital novo, en terreos, etc. etc e agora teñan que facer na ampliación.
Vostede fala de política, está en política, a política é todo Javier, non só beneficia aos vosos .
Política se fai dende que se nace pero repito, que problema teñen en votar a favor desta moción?
Entonces será que ven a vellez, a a dependencia un lucro e así segue sendo porque non sabemos
por que a sanidade que é pública e é un ben en si mesmo, non se alonga en certos servizos para a
dependencia, non só para as persoas traballadoras do SAF, senón para todos os servizos e áreas
multidisciplinares que se terían que facer. Sabemos dos recortes do Partido Popular e sabemos a
quen beneficia, por suposto que o sabemos. Pero de verdade, non intenten terxivexar
argumentación ou ir en contra dunha moción porque a presenten os sindicatos cando a día de hoxe
sigue sendo en democracia os representantes destes traballadores e traballadoras para garantir os
seus dereitos. Igual tamén están en contra diso, que os traballadores e traballadoras teñan dereitos.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
moción transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: Abstencións 5
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: A favor 2
16 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR SOBRE A
PROPOSTA AO GOBERNO DE ESPAÑA DUN PLAN DE MEDIDAS URXENTES
EXTRAORDINARIAS EN DEFENSA DAS FAMILIAS E A ECONOMÍA ESPAÑOLA.. Lida polo secretario xeral a moción que di así: O voceiro do Partido Popular, Germán
Castrillón Permuy, o que abaixo asina, con DNI 32.626.020-Z, en nome propio e no do grupo
municipal do PP, conforme ao previsto no artigo 97 do Regulamento de Organización,
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Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais, desexa elevar ao Pleno Municipal para o
seu debate e aprobación se procede, a seguinte MOCIÓN:
SOBRE A PROPOSTA AO GOBERNO DE ESPAÑA UN PLAN DE MEDIDAS
URXENTES EXTRAORDINARIAS EN DEFENSA DAS FAMILIAS E A ECONOMÍA
ESPAÑOLA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A escalada de prezos da enerxía, dos combustibles e das materias primas está a provocar un
impacto moi relevante na economía das familias e das empresas, unha situación que se viu
agravada tras a invasión rusa de Ucraína. Esta circunstancia obriga ás administracións públicas a
reaccionar e adoptar con urxencia medidas que sirvan como resposta ás necesidades dos sectores
impactados e da poboación en xeral.
Galicia anticipábase -ante a inacción do Goberno central- aprobando, no ámbito das súas
competencias, un plan de choque autonómico que incluía unha serie de medidas coincidentes coas
recomendacións dos principais expertos económicos.
De xeito paralelo a esta reacción do Goberno galego o Parlamento de Galicia aprobaba na sesión
plenaria que tivo lugar o 5 de abril de 2022, unha proposición non de lei do Grupo Popular que
incluía 28 medidas, 14 delas dirixidas ao Goberno de España e outras 14 á Xunta de Galicia, para
facer fronte á crise inflacionista.
O acordo final, fronte ao que non se rexistrou ningún voto en contra, instaba aos distintos gobernos
a poñer en marcha unha baixada dos impostos e do prezo da enerxía; no ámbito da política fiscal;
axustes estruturais; e medidas de apoio para os sectores máis afectados.
A Xunta de Galicia está a desenvolver as medidas incluídas no plan de choque autonómico, de
feito, o seu grado de execución é moi elevado. Hai iniciativas en marcha no ámbito turístico (Bono
turístico), enerxético (Bono Social Térmico, Bono Enerxía PEME), de apoio empresarial (liñas de
axudas e avais do IGAPE, Plan renove automoción), no transporte público (inxección
extraordinaria), medio rural (anticipo da PAC, financiamento circulante por parte dos gandeiros,
Axencia de información e control alimentario de Galicia, Observatorio da cadea alimentaria de
Galicia, Observatorio lácteo) e marítimo (exención de taxas portuarias e anticipo de axudas
ordinarias), entre outras.
Todas estas accións lideradas desde Galicia contrastan coa falta de reacción, pouca axilidade e
improvisación que caracteriza á acción do Goberno que preside Pedro Sánchez, ao longo da actual
crise.
España leva meses vivindo as consecuencias dunha política irresponsable, que os cidadáns están
notando nos seus petos. O Executivo central carece dunha estratexia que permita garantir a
familias, pemes, autónomos e a todo o tecido empresarial e industrial uns prezos enerxéticos
estables e unha contención no prezo dos produtos máis básicos e das materias primas, que evite
que sigamos a bater máximos históricos e subidas descontroladas que parecen non ter límites.
Doutra parte, o deseño unilateral do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia por parte
do Goberno de España, sen contar de maneira real e efectiva cos axentes económicos, nin co resto
das administracións territoriais -en particular coa Xunta de Galicia- está a poñer en perigo o
aproveitamento desta oportunidade histórica de transformación económica.
Nunhas semanas chegarían a España 31.000 millóns procedentes da Comisión Europea, pero en
2021 “o impacto foi practicamente nulo polos atrasos na execución” segundo a Airef, e en 2022
non se observan grandes avances, máis aló das transferencias intra-administrativas coas que
maquillan os datos ante Comisión, á vez que se pretende converter ás Comunidades Autónomas e
Concellos en meros xestores administrativos con pouca marxe de actuación para corrixir as
decisións adoptadas polos Ministerios.
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Diante da actual situación económica e conscientes da responsabilidade que o Partido Popular ten
como alternativa de Goberno no conxunto de España, promovemos -en colaboración con
diferentes axentes da sociedade civil que colaboraron na elaboración desta iniciativa – unha batería
de propostas realistas e que poden acometerse de xeito inmediato en catro áreas prioritarias: A
racionalización do gasto burocrático e político do Goberno; o redeseño dos fondos europeos para
facelos máis útiles; e reformas estruturais a medio prazo para incentivar a actividade económica.
En paralelo, e tal e como fixemos coa iniciativa aprobada polo Parlamento de Galicia, insistimos
na oportunidade e necesidade dunha baixada de impostos selectiva e inmediata que complemente
as reducións de impostos que veñen aplicando as Comunidades Autónomas gobernadas polo
Partido Popular -entre elas Galicia- de xeito que tamén o Goberno de España adopte medidas co
obxecto de devolver a sobre-recadación ao peto dos contribuíntes, especialmente na daqueles con
menores rendas do traballo, e nos que o incremento do IPC fai maiores estragos.
Neste punto, e en base ás estatísticas de recadación hai marxe para actuar sen afectar o
financiamento dos servizos públicos fundamentais, utilizando a marxe de entre 7.500 e 10.000
millóns de euros de sobre-recadación, que pode verse ampliado se continúa o aumento da
inflación; o máximo aproveitamento do financiamento europeo; a procura na eficiencia do gasto
público e a posta en marcha de reformas estruturais para a dinamización económica, a creación de
emprego e a mellora da produtividade.
En definitiva, trátase de complementar a nivel estatal as medidas xa propostas desde a Cámara
galega e insistir en aquelas que, aínda que xa estaban contempladas nas peticións formuladas desde
Galicia, o Goberno de Pedro Sánchez aínda non as executou.
Resulta imprescindible, en consecuencia, que desde todos os ámbitos políticos, tamén desde os
concellos galegos, impulsemos acordos que, desde o punto de vista construtivo e leal, teñan como
finalidade traballar polas familias e empresas do noso país.
Por todo o exposto, presentamos a seguinte proposta de acordo:
O Pleno da Corporación Municipal acorda:
PRIMEIRO.- Dirixirse ao Goberno de España co obxecto de que adopte as seguintes medidas:
1).- Deseñe un Plan Nacional para a mellora da efectividade e calidade do gasto público que
permita establecer medidas para a modernización e reforma de todas as Administracións Públicas
(estatal, autonómicas e corporacións locais) que fagan posible un aforro e racionalización do gasto.
2).- Mellore o deseño do Plan Recuperación Transformación e Resiliencia para facelo máis áxil de
maneira que o financiamento chegue ás empresas e familias de forma inmediata e para que as
reformas sexan transformadoras; intensificando entre outras medidas, o uso de incentivos fiscais
extraordinarios e temporais, aplicables a investimentos que fagan fogares e empresas que se
consideren que contribúan á mellora da cohesión social e a capacidade de reacción diante das
crises destinados a investimentos en materia de transformación e dixital e eficiencia enerxética,
financiables para a Facenda Española con cargo ao Mecanismo de Recuperación e Resiliencia,
destinando polo menos un 7% do PRTR, a esta finalidade (4.900 millóns).
3).- Inicie a implementación dun paquete de reformas estruturais para incentivar a actividade
económica.
4).- Promova unha baixada de impostos de impostos selectiva, inmediata e temporal sobre os
sectores máis afectados pola inflación, e para rendas baixas e medias cuantificada nunha pinza de
entre 7.500 e 10.000 millóns de euros que contemple como posibles medidas, a adoptar ben en
solitario ou ben de forma combinada as seguintes:
a) No IRPF deflactar a tarifa do IRPF nos tres primeiros tramos (ata 40.000 euros).
b) Crear no IRPF unha nova figura no mínimo persoal e familiar para rendas baixas e medias que
se sitúan entre os 14.000 e os 22.000
c) Adaptar as retencións e pagos fraccionados para que as medidas de fiscais aprobadas teñan
impacto automático e con efecto retroactivo desde o pasado 1 de xaneiro na economía das
familias, empresarios e profesionais de forma inmediata.
d) Establecer un imposto negativo articulado como pago anticipado (axuda directa de entre 200 e
300 euros anuais que poderán obtela de forma anticipada) para persoas especialmente
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desprotexidas polo incremento do IPC para as rendas do traballo e de actividades económicas máis
baixas sobre as que non hai obrigación de reter (caso xeral 14.000 euros, que pode chegar ata os
17.600 euros aproximadamente en función das circunstancias persoais e familiares do
contribuínte), e coordinado coas axudas que se poidan recibir desde o Ingreso Mínimo Vital ou
desde o Bono Social Eléctrico e do Bono Social Térmico, así como do resto de prestacións sociais
que se prestan desde CCAA e Concellos Imposto negativo.
e) Aprobar para autónomos e profesionais a redución da tributación en estimación obxectiva en
IRPF(módulos) e do réxime simplificado en IVE e réxime especial de recarga de equivalencia
naqueles sectores especialmente afectados polo incremento de prezos e custos.
f) Introducir no Imposto de Sociedades un novo suposto de liberdade de amortización no artigo
12.3 LIS para este tipo de investimentos en eficiencia enerxética, cando cumpran os requisitos que
se establezan regulamentariamente. Esta liberdade de amortización reservaríase para os
investimentos con nivel elevados de mellora da eficiencia enerxética (de modo similar a como se
regularon distintas porcentaxes de dedución en DÁA 50ª LIRPF, introducida por art. 1.2 da Real
Decreto-lei 19/2021, do 5 de outubro), establecéndose nos casos nos que non se alcancen
devanditos niveis, medidas de amortización acelerada (duplicando os coeficientes máximos de
amortización do art. 12.1.a) LIS).
g) Baixar de maneira temporal o IVE do gas e a electricidade do 10% ao 5%, e impulsar a rebaixa
do Imposto Especial de Hidrocarburos coa finalidade reducir a carga impositiva dos tributos
indirectos do IVE e Impostos Especiais que gravan o consumo enerxético. Con iso preténdense
dous efectos, dunha parte, liberar recursos na economía familiar e das empresas, e á súa vez
contribuír á simplificación e a eficiencia ao aforrar custos de xestión, tendo en conta que sobre este
tipo de imposición veñen realizando bonificacións e subvencións que complican a xestión,
engaden carga burocrática para a administración, as empresas e os consumidores.
SEGUNDA.- Dirixirse á Xunta de Galicia para que continúe desenvolvendo as medidas previstas
no Plan de Choque Autonómico e, en particular, asuma como propias as medidas aprobabas polo
Parlamento de Galicia o 5 de abril de 2022, para facer fronte á crise inflacionista e ás
consecuencias derivadas da invasión de Ucraína.
Narón, 15 de xuño de 2022
Germán Castrillón Permuy
E visto o ditame favorable por maioría (cos tres votos favorables dos membros do PP e as
abstencións de TEGA -5-; PSdG-PSOE -2- e BNG -1-) da Comisión Informativa de Contratación,
Persoal e Especial de Contas, do 23 de xuño de 2022, o seu presidente propón ao Concello Pleno a
adopción do ditame nestes mesmo termos.
DEBATE
-Sra.Blanco Roca: bo día a todos e a todas. Grazas Sra.alcaldesa.
A economía mundial atravesa un dos períodos de maior incerteza das últimas décadas. No caso de
España as políticas económicas que está desenvolvendo o Goberno do PSOE-PODEMOS non
están sendo eficaces para avanzar de cara a esta recuperación. A economía española xa daba sinais
de desaceleración dende o 2º trimestre do ano 2019, cun crecemento do 2,1% , 2 décimas por
debaixo do peche do 2018 que fóra do 2,3 . Pola súa banda, co brote da pandemia no 2020 a
economía caeu un 10,8%. En 2021 puidemos ver por certo, o certo crecemento arredor do 5,1 %
Esta difícil situación, o goberno de España elaborou as súas previsións e estableceu un aumento do
pib do 7% aínda que finalmente tivo que afrontar a realidade destas previsións e baixala a un 4,3%
para o 2022 aínda que culpa únicamente á situación da guerra en Ucraína. O certo é que os niveis
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de inflación alcanzados que se situaron onte nun 10,2% son alarmantes, os máis elevados dende
1985 e están a provocar unha grave perda de poder adquisitivo das familias e un grave deterioro da
competitividade das empresas. Todas estas tensións inflacionistas terán un aumento de recadación
a curto prazo tal e como recolle a información que nos proporciona a Axencia Estatal da
Administración Tributaria tanto o IRPF como o IVE aumentaron tras as subas destes prezos.
Estímase que cada punto de aumento da inflación que se produce no pib se traduce en 2.000
millóns de euros adicionais de recadación. As familias están sendo cada vez máis pobres debido a
este aumento desta presión fiscal. Por iso pensamos que o goberno debe devolver e pode devolver
aos petos dos cidadáns este exceso de recadación que se calcula que a final deste ano que estamos
vivindo chegará aos 10.000 millóns de euros.
En base a todo esto, o Grupo Popular formula as seguintes propostas que se recollen nun plan de
medidas urxentes e extraordinarias para a defensa das familias e da economía de España e por
resumir un pouco, deseñar un plan de mellora de gasto burocrático das administracións
entendendo que aquí entre a administración autonómica, as entidades locais e o goberno nacional,
medidas que permitan unha reforma da administración, unha modernización para un aforro e
racionalización de gasto público. Asímesmo rediseñar o plan de transformación, recuperación e
resiliencia para que sexa máis áxil e poida chegar ás familias directamente. Unha reforma
estructural a medio prazo para dinamizar a economía, modificacións en materia fiscal, enerxética e
transportes fundamentalmente.
Realizar unha rebaixa de impostos que sexa inmediata, selectiva e temporal.
Neste aspecto facemos moito fincapé nas familias con recursos máis escasos . Proponse reducir o
IRPF nos primeiros tramos a aqueles que non chegan a 40.000 euros .Crear un novo mínimo
persoal e familiar para os que están entre 14 e 22.000 euros, reducir os módulos, liberdade de
amortización a certos investimentos en materia de eficiencia enerxética.
Todas estas medidas que se propoñen neste plan estamos pensando que son realistas , ademáis
inclúen propostas a curto prazo que van a ser posible combinar con outras a medio prazo e o máis
importante é que se podan afrontar con esta sobrerecadación que se produxo pola incremento da
inflación nas arcas públicas. Por estos motivos solicitamos aos membros deste Pleno que nos dedes
o voso voto positivo a este plan de medidas que presentamos. Grazas.
-Sr.Carballeira López: bueno, eu non me quero estender demasiado porque esta é outra desa
mocións que de vez en cando os partidos estatais nos presentan aquí casi, polo que se ve, nos dous
puntos que sirvan para facer publicidade dun propio goberno e en contrapunto co outro, no. E
realmente aquí o que creo é que se ben o goberno do estado tendo a valentía ou sabiduría pero
supoño que a valentía de acometer as reformas axeitadas para mellorar a economía, especialmente
das casas máis desfavorecidas, e o goberno de Galicia do PP pois tampouco se atopa en situación
de presumir de xestión no, e moito menos de dar lección algunha. Hai 2 meses aquí explicaba
nunha moción máis menos parecida a esta a xestión que estaba a facer a Xunta co seu presidente
mandando saúdos por España mentres Galicia nos afundiamos máis profundo que o resto do
Estado, no. Hoxe os datos de Galicia falan por si solos e o problema pois non son os datos, o
problema é a cantidade de xente que chega a día 20 do mes en números vermellos nas súas contas.
Pero bueno, entrando nos acordos que solicitan nos puntos 1,2 e 3, do primeiro acordo pois non se
profundiza tampouco no, son algos xenéricos , no un plan para a modernización e a reforma das
administración públicas pois si sería importante eliminar as Diptuacións, no, o BNG estaría de
acordo pero non se di nada, sería aventurarse un pouco e estar a favor completamente deste punto.
No punto 4 si hai medidas que si podemos estar de acordo, algunhas entendo que xa se están a
levar a cabo, como a rebaixa do Ive do gas e e alectricidade do 5% , bueno, neste caso o BNG está
pedindo unha rebaixa permanente ao 4% no porque aquí sempre se fala da temporalidade e
nosoutros entendemos que é un ben de primeira necesidade e así debe de tratarse.
Cremos que con rebaixas fiscais que lle poidan supoñer a fin de contas 1 euro e medio a unha
persoa traballadora cun salario de menos de doce mil cincocentos anuais e a cambio lle vai
supoñer cincocentos euros a unha persoa cun salario de máis de 60.000 pois non é a maneira
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adecuada de repartir a carga dunha crise no, aínda que sexa a máis común. Tristemente nun estado
que parece que non ten miramentos á hora de rescatar a banca pero non sei por que o PP sigue
habendo algo que lle impide pronunciarse ante a opción de crear un imposto que repercuta nas
fortunas das eléctricas para rescatar á nosa veciñanza, por exemplo .
Bueno, como dixen que no me ía estender, pois…. Si que vemos algún que outro punto interesante
que logo se acompaña con outras medidas e que o BNG xa reclamou no Congreso e a noso novo
presidente. Como establecer un tope no prezo da electricidade e os carburantes, como establecer
unha maneira xusta de calcular o prezo da electricidade onde se pague por custo real de
producción como un imposto as grandes fortunas que xeneraron as eléctricas a nosa conta evitando
que logo nolo repercutan aos consumidores e que non pase como eses 20 céntimos por litro, que
axiña recuperamos o que estábamos pagando e incluso superamos e aínda por riba agora o estado
cos cartos de todos e todas pois lle está pagando ás petroleras, no. Como un incremento do
complemento autonómico e das pensións non contributivas, como o de aumentar a Risga e facela
compatible co ingreso mínimo vital, como aumentar as axudas para gastos básicos de vivendas xa
que é un dos apartados do IPC que máis sube , un 21,8%. E como un longo etc. Que o BNG está
reclamando, no. Bueno, por eso no seu conxunto tampouco nos imos a opoñer a estes acordos.
Grazas.
-Sr.Pita Breijo: A economía mundial, como ben dixo a compañeira Mar, está a sufrir as
consecuencias de varios factores moi importantes, temos por un lado o confinamento do Covid-19
en todo o mundo e máis actual en China , os problemas coa falta de suministros e como no a
Guerra de Ucraína que está a provocar un incremento dos combustibles fósiles nunca antes visto.
Ante istom as subidas do IPC están a provocar un grave problema mundial que afecta a todas as
economías e que se está a intentar parar con subidas dos tipos de interés.
En España sabemos que hai dous modos de conseguir reconducir os problemas económicos das
familias.
Temos a receta de Mariano Rajoy de salvar os bancos, baixar os salarios, eliminar os dereitos
sociais tan duramente gañados, abaratos os despidos, baixar as pensións, cargarse a lei de
dependencia, reducir as axudas aos parados, ...
E temos a receta da esquerda, a do Partido socialista, que tan bós resultados estivo a dar durante a
pandemia da Covid-19 de axuda as persoas vulnerables, dos ertes para as empresas e traballadores
que tan gran resultado deron durante estos anos, os créditos e avais Ico, o impedimento do despido,
o aprazamento de impostos, o ingreso mínimo vital, as axudas directas a empresas gravemente
castigadas, as subidas do salario mínimo.
Con esta última a economía volveu a crecer a onde estaba e o emprego volveu aos datos anteriores
e incluso superounos con creces.
O sábado Pedro Sánchez desgranou as medidas para amortiguar os efectos da guerra de Ucraína,
que son os seguintes:
-Axuda de 200 euros para rentas inferiores a 14.000 euros
-Rebaixa ao 5% o prezo da luz (tendo o iva máis baixo de toda a Unión Europea)
-Prórroga da reducción do resto dos impostos da electricidad.
-Prórroga da reducción dos 0,20 cts do litro de combustible.
-Subida do 15% do Ingreso mínimo vital e das pensións non contributivas
-Limitación da suba do prezo do aluguer da vivenda habitual a un 2%
-Reducción do 50% do prezo do transporte público estatal e un 30% nos abonos das comunidades
autónomas.
-Conxelación da bombona de butano en 19,55 euros
-Aprazamento das cotas da seguridade social durante 3 meses.
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-Axudas ao sector primario.
-Reforzo do bono social eléctrico.
-Imposto previsto as eléctricas.
-Reforzo de axudas para as empresas gran consumidoras de enerxía.
-450 millons para axudas directas as empresas de transporte en función do tipo de vehículo.
-Precio máximo do gas coa excepción ibérica.
Con estas medidas son 15.000 millóns de euros os que se poñen enriba da mesa para reducir un
3,5% o Ipc e aliviar as familias españolas.
Esta sí que é a forma de amortiguar os efectos económicos dunha guerra e non as recetas que nos
deixou o señor Mariano Rajoy e os gobernos da dereita neste país.
-Sr.Sánchez Fojo: bos días de novo.Primeiro nesta moción e a miña expresión non é que esté a
favor da política que está facendo o goberno do Estado, si que é verdade que acaba de tomar unhas
medidas que hai que darlle un tempo para ver cales son estas medidas. O que si non estamos de
acordo é co recetario do Partido Popular . en primeiro lugar porque , e non teño outra vez o
Sr.Rajoy, o Sr.Feijoo…no, é que estamos nunha situación de que se nomeou aquí que viña da
pandemia, que despois da pandemia veu unha guerra e que a situación de inflación dunha cousa e
outra non é só das persoas que están gobernando no estado español senón é un problema de toda
Europa.
E por que non cremos no recetario do Partido Popular? Aquí se dixeron algunhas cousas pero é
verdade dende o recetario do PP anterior que é a referencia que temos que ter para falar de
calquera actividade económica que se queira facer, a través do estado houbo un recorte importante
de postos de traballo no que é a administración e sobre todo en problemas da administración como
foi a sanidade e educación. A débeda e xa referíndonos a Galicia, a débeda agora mesmo en
Galicia é de 8.300 millóns de euros. Estivo gobernando durante moito tempo polo Partido Popular,
polo Sr.Feijoo desgrazadamente, os medios de comunicación non dan esta noticia porque foron
mercados con cartos sobre todo, a prensa escrita e sobre todo, a tele galega, que eso é o peor que
pode haber.
Os salarios máis baixos do estado español atópanse en Galicia. As últimas e máis baixas pensións
do estado tamén están en Galicia. Decía antes a compañeira do BNG, Olaia, que 1 de cada 4
galegos da poboación está en risco de pobreza. Máis de cincocentos cincuenta mil galegos e
galegas. Tres de cada dez galegos non poden saír de vacacións este ano , tres de cada dez, e non
estamos decindo unhas grandes vacacións senón estamos falando dunhas vacacións normais,
temos o peor transporte público do estado .
A Xunta gastou este ano máis de 100 millóns de euros en residencias privadas. Máis de 100
millóns de euros. Trinta e seis meses de demora para conseguir unha valoración de grao de
discapacidade, lista de espera de ciruxía de máis de 30 000 persoas . Que Galicia sexa o segundo
territorio da Unión Europea onde é máis cara a electricidade despois de Rumania, moita cara hai
que ter para decir que se ten que baixar. Empresas xa bonificadas, bonificaron aos bancos,
bonificaron as eléctricas, bonificaron as gasísticas, sobre todo a 2 empresas, Gas Natural e Energy
que o sei por experiencia. Pero como se pode estar falando de tantas rebaixas cando no Parlamento
de Galicia hai 15 días aínda no se aproba a maior suba da auga do goberno do Sr.Feijoo, a maior
subida que se lle pode facer aos galegos e as galegas na auga, cunha lei que fixo o Sr.Feijoo, e nos
están falando aquí de que hai que abaratar. Non podemos crelo. Nas políticas que está a dar o
Partido Popular, por eso imos a votar en contra.
-Sra.Blanco Roca: bueno, realmente a rectificación que fai o goberno para baixar o Iva do 5 ao 10
% pois está claro que parécenos un camiño moi adecuado no. Nosoutros esperamos e desexamos
que sigades por esa senda e que sigades aceptando as propostas que nós propoñemos no plan.
Pero realmente a preocupación dos veciños de Narón hoxe, cal é? é a cesta da compra. Unha
familia media de 4 persoas en Narón cunha renda mensual media está claro que lle subiu a cesta da
compra entre 300 e 400 euros e eso é o que está preocupando á xente. Pero cremos que é hora de ir
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un pouco máis alá. Hai un tema que é fundamental e que é aplicar estas medidas de reducción
fiscal porque é a maneira e é a senda, do crecemento da economía, a reducción do gasto
burocrático é outro tema importantísimo e crucial e o que si estamos vendo todos os días os que
nos adicamos a esto é que o fondo de transformación e resiliencia non chega ás empresas, non
chega aos veciños, eso hai que rediseñalo porque non hai ninguna outra maneira. Mentres estes 3
puntos fundamentais non se toquen este país non vai crecer. Está claro que nós parece que estamos
nun burato enterrados e en lugar de cavar para riba estamos cavando para abaixo, estamos
afundíndonos.
Realmente o plan que propón o PSOE vostede me conta que todo está maravilloso e que todo está
funcionando. Imos ver. Rebaixan o abono dos transportes, resulta que si, que rebaixan un 40% que
nos parece estupendo; e moi necesario, resulta que ten que financiar a comunidade autónoma o
50%, é unha medida que non está consensuada coas comunidades autónomas. Co cal agora vaise
producir, haberá que rediseñar os presupostos ou non sei como se vai afrontar a medida, no. En
principio ata decembro nada.
Axuda de 200 euros por persoa, rentas inferiores a 14.000 euros . Imos ver, non sei se fixeron a
conta, pero 200 euros ao ano son 16 euros ao mes, eu non sei que economía familiar imos a salvar
con esto. Non teño nin idea. Non sei como se vai articular, non se sabe que documentación hai que
pedir, está claro que se é unha familia cunha renda de 14.000 euros o acceso ao tema dixital
tampouco é que teña o acceso máis fácil do mundo. Ten que ser todo tramitado dixitalmente.
Bueno, eso imos a esperar a hoxe que hoxe dirán como o temos que facer.
O aumento do ingreso mínimo vital, pois seguramente parécenos ben tamén, no, que as persoas
sen recursos se lles aumente. Que ocorre? que o ingreso mínimo vital está claro que é un
instrumento que non funciona de ninguna das maneiras, porque 4 de cada 5 solicitudes son
rexeitadas, algo hai que facer aí porque non funciona.
Suba dos alugueres, vale, que o pague outro. Que o pague o cidadá.
Limitación dos despidos: tamén, que o pague outro. Ou sexa que ao final, de todas as medidas que
se tomaron no Real Decreto do domingo, seguramente hai 2 ou 3 nas que si podemos estar de
acordo.
Reducción de impostos en Galicia, pois dende que o Sr.Feijoo entrou no ano 2009, é a primeira
que se acomete no 2022, a houbo no 2014, a houbo en 2016, estímase coa reducción deste ano,
vaise producir unha rebaixa no imposto de renta de aproximadamente un 22% nas rendas baixas,
bueno, quedámonos por aí, rebaixouse o imposto de transmisións patrimoniais, baixouse o imposto
do Patrimonio, creo que ata aí non se nos pode achacar nada diso.
En canto a don Guillermo, a min paréceme estupendo, vostede ten un coñecemento da situación
política que me dá mil voltas a min, a anos luz, pero en coñecemento económico creo que casi llas
poido dar eu a vostede.
Entonces esas medidas que vostede propón paréceme estupendo pero si que non concreta nada. O
plan de transformación, o plan de medidas que presentamos son 40 folios que está definido as
medidas concretas, é un plan público que se lles fixo chegar e bueno, en principio si están
concretas as medidas, no.
Falando de Rajoy e tal, bueno, a economía como vostede saberá é unha ciencia viva entonces o
que funcionou hai 20 anos pois hoxe despois dunha pandemia, e despois dunha guerra en Ucraína,
pois seguramente non sexan adecuadas as mesmas medidas e o que funcionou hai 20 anos pois non
vai a funcionar hoxe nin de coña.
E con respecto aos Señores do Bloque pois eu teño que decir que non sei por que está repetindo o
mantra das grandes fortunas que ao final resulta que é un 0,1% do pib que tampouco vai solucionar
a economía deste país. Pero bueno, é un mantra que en todas as mocións teñen que saír as grandes
fortunas que lle produce urticaria, no.
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As rendas baixas, o que lle comentaba, 200 euros non vai salvar de ninguna de las maneras as
economías familiares dos veciños de Narón, e bueno agradeceriamos que se o Bloque non estaba
de acordo e tiña algo que aportar que o fixera mediante unha emenda a nosa moción, pero bueno
non foi así entonces bueno, ata aquí non temos nada que decir .Moitas grazas.
-Sr.Carballeira López: bueno, nós o que é unha realidade é que esas grandes fortunas se están
forrando estes últimos anos, no, coas crises parece que sempre saen reforzadas as mesmas persoas.
É certo que estamos falando de moitas medidas, aquí cada quen está facendo publicidade das súas
e anunciando pero a maioría se quedan prácticamente en publicidade porque é certo que o cheque
de 200 euros penso que non lle vai solucionar nada a ninguén e ademáis este cheque que non vai a
recibir a xente con pensións mínimas, nin que perciban o ingreso mínimo vital. Entón non sei quen
vai a recibir este cheque, no.
O problema de todas estas medidas é que non nos van a sacar da crise e o problema é que non van
resolver os problemas estructurais que ten o noso estado no, nin o noso país. E efectivamente o que
funcionou hai 20 anos pode non funcionar agora porque está claro que cando por exemplo,
empezas a vender as compañías públicas pois nese momento vaise funcionar, vamos a ter cartos
pero o problema ven 20 anos despois cando non temos capacidade de responder ante ningún
problema porque xa non temos medios no, namais que dar cheques de 200 euros.
Hai unha cousa e uns datos que teño aquí e di moi ben onde estamos no, tras 13 anos do goberno
do PP en Galicia e o problema é que temos 218.000 mozos e mozas emigradas. Temos 600.000
galegos non en perigo, senón en situación de pobreza.
Temos 38.000 empregos destruídos na industria, mar e …., temos 47 millóns de euros menos en
atención primaria, temos 40.000 galegos esperando para intervención cirúrxica, temos 7000
persoas en lista de agarda de saúde mental, temos 0 residencias públicas de maiores construídas
no, nestes 13 anos e 138 centros educativos pechados, 107.000 galegos menos en plena crise
demográfica, temos un 1,10% do produto interior bruto en I+D +I a metade que en Europa.
Temos un territorio ocupado o 20% por eucaliptos, e temos 14.500 millóns de euros de débeda. E
Guillermo decía 8.500 pero igual a noticia era xa de hai uns meses e esto sube como o prezo da
gasolina e o triple que no 2.009 e temos aquí unha Xunta decindo que os problemas de Galicia son
do Estado; agora un estado decindo que os problemas veñen de China e o que temos é cero novas
competencias para Galicia, precisamente para resolver os problemas que aquí estamos tendo no, e
así seguramente podéndolle seguir botando a culpa aos de máis arriba. E así pois si saímos desta
crise imos a saír mal parados e a próxima que veña nos vai a volver a zumbar máis forte que a
todos os demais, como está sucedendo.
-Sr.Pita Breijo: boas de novo. A ver, volvo a repetir. Aquí hai 2 maneiras de saír desta
amortiguación do crecemento. Unha as recetas de Mariano Rajoy e outra, as recetas de Pedro
Sánchez e saír á portuguesa. Como se di nos términos económicos. Unha abaratar o despido, a de
Mariano Rajoy e outra apoiar o ingreso mínimo vital, as pensións non contributivas cun aumento
dun 15% e os Ertes ás empresas e aos traballadores.
Sabemos que somos o país de Europa que máis adiantados vamos, esta semana van chegar 12.000
millóns de euros directos de Europa do fondo Next Generation e con esto facemos un total de
31.000 millóns xa logrados.
Como ben dixo Olaia, nosoutros neste caso, estamos valorando a reducción do IPC nun 3,5 % con
estas medidas que como ben dixo era o imposto do pobre, que é o que nos dedicamos nosoutros,
intentar reducir os impostos á xente que non ten recursos, e nosoutros témolo cuantificado, non sei
vosoutros con estas medidas que propoñedes cal vai ser a reducción do imposto do pobre como
decíamos.
Nosoutros sabemos que temos a palanca dos Next Generation e que podemos chegar a esa
rehabilitación da economía e saír desta crise , ou a amortiguación do crecemento da mellor
maneira posible. Moitas grazas.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
-Sr.Sánchez Fojo: bueno, darlle as grazas á compañeira Mar polas súas palabras, pero este
concelleiro e TEGA non deu ningunha solución aos problemas. Non puxo enriba ningunha teoría
económica. Só dixo que non creía no postulado do Partido Popular en canto a políticas. E non fai
20 anos, Mar, non fai 20 anos. O Sr.Rajoy fai 5 anos que deixou o goberno despois de estar
gobernando moito tempo. E o Sr.Feijoo acaba hai 15 días pero igual como pode ser ahora o
Sr.Rueda, de abandonar a política galega, é dicir, estamos na mesma política. Por eso nós non
somos quen para dar neste momento unha lección de economía, pero si sabemos que hai que
deixar un goberno facer o que el quere. Durante un tempo e cando é malo llo diremos, e se é bo
nos calamos. Non somos quen Terra Galega neste momento, para decirlle ao presidente do
goberno e ao goberno do Estado como hai que facer cando estivemos vendo que esta teoría que
vostede está poñendo en praxis, o quere poñer en praxis o Partido Popular fóra nefasta para a
economía galega. Só eso. Non dixen máis nada. Non vou a dar ningunha teoría porque non é noso
tema neste momento dar unhas teorías económicas para como imos a saír desta crise, só que non
cremos nas políticas que o Partido Popular está aplicando ou aplicou. Nada máis. Non decimos
máis nada.
-Sra. Blanco Roca: bueno Sr.Guillermo, seguramente vostede non é quen, pero nós si somos quen
porque somos a alternativa de goberno e entendemos que Feijoo vai ser o próximo presidente de
España. Que pasa? Que cando Feijoo chegue pois probablemente vai ser un pouquiño tarde, no,
para revertir esta situación.
Si somos quen. E si hai concreción nas medidas, o que pasa é que bueno, a verdade é que hai que
lelas. E leva un ratín, son 30 folios, de medidas no que está especificado cada tipo de medida en
que consiste. O mesmo lle comento aos Sres. do PSOE porque o presidente do Partido Popular
fíxollo chegar ao presidente do goberno especificado totalmente, no. Entendemos que son medidas
que sobre todo, como as que vimos propoñendo neste Pleno, non é unha utopía, exponse a medida
e exponse o medio para chegar a ela e a partir de aí cremos fundamental no que expón o
compañeiro do PSOE de utilización dos fondos europeos, pero está moi claro e vostede o sabrá
igual que eu porque bueno, adícase máis ou menos ao mesmo que me dedico eu, non son áxiles e
non chegan ás empresas. E ás familias. E eso é fundamental.
E non é unha medida que se traia a este Pleno do goberno de España. Naroneses e naronesas
estamos tendo os mesmos problemas que o resto de España na cesta da compra. A inflación é un
problema de todos . Nada máis. Moitas grazas.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, NON
aprobou a moción transcrita:
TEGA: En contra 10
PP: A favor 5
PSdeG-PSOE: En contra 3
BNG: Abstencións 2
17 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE CON MOTIVO DAS
DIFICULTADES QUE ESTÁN ATRAVESANDO AS EXPLOTACIÓNS PRODUTORAS
DE CARNE EN GALICIA.. -Lida polo secretario xeral a moción que di así: O Grupo
Municipal do PSdeG-PSOE, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que
poida resultar de aplicación, presenta diante do Pleno da Corporación esta MOCIÓN, en base á
seguinte:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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As explotacións de produción de carne en Galicia, concretamente de vacún, ovino, cabrún, avícola
e cunícola, están a atravesar unha situación límite que require de apoio público para garantir a súa
continuidade.
Estes subsectores viñan sufrindo os efectos dunha crise estrutural dende hai moito tempo que foi
agravada pola perturbación do mercado derivado da crise da pandemia, o incremento dos custos de
produción a causa do aumento dos prezos das materias primas para alimentación animal, dos
prezos da enerxía e dos combustibles iniciado o pasado ano e que se intensificou co conflito bélico
na Ucraína.
A isto hai que engadir a dificultade que teñen os gandeiros para trasladar os incrementos dos
custes de produción ao prezo que perciben.
Tendo en conta que estas explotacións están localizadas onde non existen alternativas á produción
gandeira, principalmente en zonas de montaña e do interior, e que son fundamentais para o
mantemento do tecido económico, social, territorial e medioambiental das súas comarcas, é preciso
que se establezan axudas directas excepcionais para compensar as dificultades económicas que
padecen.
Neste sentido, a Comisión Europea dispuxo 500 millóns de euros da reserva da crise dos cales 64,5
corresponden a España. Acolléndose á posibilidade establecida no Regulamento Europeo, o
Goberno de España aprobou conceder axudas suplementarias ata o máximo permitido do 200% da
axuda comunitaria, para o cal se destinaron case 129 millóns de euros con cargo aos Orzamentos
Xerais do Estado, mobilizándose así unha dotación total de case 193,5 millóns de euros. Tendo en
conta os sectores agrarios auxiliados e o peso deles en cada comunidade autónoma, a Galicia
fóronlle asignados un total 11,8 millóns de euros.
En Galicia, o ex-presidente Feijóo, logo da publicación do Regulamento Europeo comprometeuse
a apoiar ao sector con fondos propios da Xunta de Galicia por un importe equivalente á
contribución estatal.
O procedemento de concesión das axudas estatais por parte do Ministerio de Agricultura está en
marcha, e suporá pagos de 60 €/vaca nutriz, 12€/becerro, 5 €/ovella e cabra e cantidades variables
en función da capacidade das granxas de polos e coellos.
Lamentablemente, a Xunta de Galicia, a pesares do compromiso do ex-presidente do pasado mes
de marzo e das declaracións do conselleiro do Medio Rural recoñecendo a gravidade da situación,
aínda non publicou ningunha medida de apoio aos sectores gandeiros de produción de carne, como
si fixeron xa outras comunidades autónomas.
Por todo o exposto o PSdeG-PSOE, somete para o seu debate e a súa aprobación, se procede, a
adopción dos seguintes ACORDOS:
Insta á Xunta de Galicia a implementar con axilidade unha liña de axudas directas aos subsectores
gandeiros de carne (vacún, ovino, cabrún, avícola e cunícola) habilitando para iso unha partida con
cargo aos Orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, por unha contía equivalente á que as
explotacións galegas van percibir en concepto de axuda excepcional regulada polo Real Decreto
428/2022.
Narón, 21 de xuño de 2022
José David Pita Breijo
DNI: 32683815X
Voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE
E visto o ditame favorable, por maioría con 1 voto a favor do PSdeG-PSOE e 3 abstencións (1
TEGA, 1 PP, 1 BNG) da Xunta de Portavoces de data 27-06-2022, a súa presidenta propón ao
Concello Pleno a adopción do ditame nestes mesmos termos.
EMENDA PP
O voceiro do Partido Popular, Germán Castrillón Permuy, o que abaixo asina, con DNI
32.626.020-Z, en nome propio e no do grupo municipal do PP, presenta ao pleno, a seguinte.
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EMENDA
A moción do PSOE con motivo das dificultades que están atravesando as explotacións
produtoras de carne en Galicia.
Substituír o acordo da devandita moción polo seguinte:
“Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a implementar con axilidade una liña de axudas
directas aos subsectores gandeiros de carne complementario e por unha contía equivalente á
que as explotacións galegas van percibir en concepto de axuda excepcional regulada polo
Real Decreto 428/2022”
Narón, 28 de xuño de 2022
Germán Castrillón Permuy
Voceiro do grupo municipal do Partido Popular
O Sr.Pita Breijo afirma que o seu grupo non acepta esta emenda.
DEBATE SOBRE A MOCIÓN
-Sr.Pita Breijo: o sector gandeiro é un sector fundamental para a fixación da poboación no medio
rural, e para axudar a manter viva a economía que dá soporte as nosas vilas e aldeas.
Os subsectores relacionados coa produción de carne afectados dende hai tempo por unha crise de
prezos case que estrutural, viron agravada a súa situación por mor da pandemia e, actualmente,
pola escalada dos prezos derivada da guerra en Ucraína.
Por mor desta situación, o Ministerio de Agricultura, habilitou axudas directas aos distintos
sectores que xa están en fase de tramitación. Ante este anuncio, no mes de marzo, o ex-presidente
Feijoo criticou a súa escaseza e comprometeuse a poñer unha contía similar á do Estado para
axudar ao sector.
Pois ben, a día de hoxe, nin Feijoo cumpriu a súa palabra antes de irse, nin o actual presidente se
puxo á tarefa; polo que compre esixirlle á Xunta de Galicia que habilite esta liña de axudas
comprometida.
Trátase de que a Xunta poña de fondos propios case 12 millóns de euros que é a contía que aporta
o Estado, e que non faga trampas ao sector e á cidadanía movendo os fondos do PDR ou da PAC
de un sitio para outro, pagando as promesas feitas con fondos que tamén proveñen do Estado ou da
UE. Nada máis.
-Sra. Ledo Díaz: ben, non nos podemos opoñer a esta moción máis tamén é certo que o que
estamos vendo neste pleno como en tantos outros, non vale falar só do goberno de Rajoy, eso si
que o teño que decir porque aquí hai culpables no goberno do estado, entonces deixemos de pensar
porque ao final o problema que imos a ter a esquerda que como supostamente está a esquerda
gobernando, roubannos, estafannos, ofrécennos medidas que non valen para nada e temos que
decir que as cousas están ben. Cando están arruinando á poboación. Eso non vale. Non vale.
Hai gobernos que deberian de pensar se realmente están facendo as políticas axeitadas. E máis en
situacións como estas porque nós nos preguntamos porque tamén o levamos ao Congreso, que
estas medidas que vostedes din, por exemplo… que o poñen ademais na moción, no, o dos 60
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euros por vaca, 15 por ternero ata un máximo de 125 vacas e 520 becerros; 7 € para cabras dun
máximo de 800 animais porque é unhas axudas de 60 euros as vacas de carne cando as axudas ao
leite son de 210 euros por vaca. Nós fixemos por exemplo, esa pregunta no Congreso porque esa
deixadez de funcións por parte do goberno do Estado e se cren realmente que esa axuda chega.
Non podemos vir aquí a reclamarlle á Xunta de Galicia que claro que ten que facer o seu traballo
tamén pero non nos vendan medidas que non nos valen absolutamente para nada porque ben decía
David, que vimos dunha pandemia e dunha situación onde o sector cárnico sufriu moitísimo, o
indecible, entroutras cousas polo peche da hostelería. Pero tamén é certo que se aumentou o
consumo de carne, co do leite non pasou tanto porque a xente consumiu a mesma cantidade de
leite en vez de tomar o café o tomaba na casa, para esas persoas houbo axudas, para o combustible,
para a electricidade, pero para o sector cárnico no. Que por certo en Galicia é dun 55%, está en un
17% , aquí hai moitisima xente traballando no sector cárnico e o que fixeron vostedes é medidas
que non chegan a nada e se aumentou un 33% o consumo de carne nas vivendas, por que a crise
foi tan grande? Porque non somos quen de ter a valentía de fixar un prezo mínimo en orixe, porque
é verdade que a carne subiu, non só na inflación, subiu xa hai 2 anos, os ovos, agora o 12% ..o
aceite agora un 44% e na carne moitísimo, por que? Porque hai intermediarios que se están
forrando mentres os produtores teñen problemas, máis agora, así si que podemos falar da guerra de
Ucrania porque tanto se fala da crise dos cereais vai afectar moitísimo e van a pechar moitísimas
explotacións cando agora en inverno porque o problema son os cereais por inverno que se fan. O
que pasa é que aquí se venden medidas sen coñecer aos sectores, sen falar con eles directamente e
claro que aí a Xunta ten moito que facer. Ten que promover un foro de encontro e de debate e
negociación arbitrado e moderado pola Consellería do Medio Rural na que estean representados
todos os actores, todos. E a día de hoxe eso non se está a facer e a Xunta de Galicia, que ten
competencias, claro, terá que velar por eses novos contratos. E claro que terá que prestar axudas
pero o estado ten que velar para que este sector fundamental se faga.
O que non entendemos tamén da Xunta de Galicia porque van a decir agora no, van a sacar todas
as axudas que sacan, por que, porque eso tamén o levamos ao Parlamento Galego a través do
diputado Mini Rivas, que coñece ben o rural porque vive nel dende que naceu , por que as axudas
que sacaron para a explotación de carne deixaron atrás as explotacións de menos de 10 vacas. Que
por certo, a maioría das explotacións de Narón teñen menos de 10 vacas, porque se deixaron a esas
persoas sen axuda? Que traballan cunha economía de subsistencia moitas veces e para poder
cotizar eso é un drama …. Xente que ten animais para poder cotizar e ter unha pensión mínima
porque decentes non son, as pensións que hai pola agraria, non son, e agora nos veñen aquí con
mocións, que está ben para falar en xeral e decir algo facemos, que fagan os demais tamén pero ao
final o que temos é xente que non coñece o sector e son medidas que non chegan. Dígame David
por que no sector cárnico non se lle dá unha axuda por vaca de ata 210 euros como se ofreceron
noutros sitios. Sobre todo agora que seguen subindo os combustibles. Sobre todo agora que sigue
aumentando a factura da luz e aí ven tamén, pois si, esa axuda de 20 céntimos que nós xa o
dixemos no seu momento, non votamos en contra no Congreso pero xa avisamos de que iso ía ser
máis diñeiro para o monopolio e de quen ten os combustibles e … porque o barril de petróleo está
máis barato que hai un ano eh, bastante máis barato. Pagamos a gasolina e o gasoil moito máis
caro e nos din “no, é que ao final é máis caro” e dis ti “ostri, e non temos unha refinaría na
Coruña? Pero en Galiza eso non vale. Non vale porque como somos unha colonia aquí o
importante é subir, entonces temos un goberno do Estado que nos cobra o Ive dun combustible a
máis de 2 euros, o da agraria agora non pode dar o dato porque non me acordo, a máis de 2 euros e
unha vez pagado ese Ive e gañado ese diñeiro, dalle 20 céntimos aos que se están forrando. Esa é a
medida de esquerdas que nos están ofrecendo, ou as medidas que nos están poñendo aquí nesta
moción? En contra non imos votar. Pero non falemos de que estamos facendo ben as cousas cando
hai moito que mellorar.
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-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa. bueno, o outro día na reunión que tivemos na Xunta
de Portavoces preguntei se coñecíamos cantas explotacións gandeiras había en Narón que
estiveran dadas de alta.
Non podo entender como non admiten a nosa emenda cando no Parlamento Galego o seu grupo
aceptou esta proposta na comisión que se fixo. Entonces consideramos que vostedes van por libre
e van noutra liña, no. E despois tamén hai que entender que imos entrar en xullo, no, e o que piden
vostedes aquí é que a Xunta tería que facer unha modificación de crédito e como sabedes
loxicamente vostedes non aceptan porque están acostumados a que na Diputación da Coruña a
execución dos orzamentos sexa o 42 %, entonces teñen moito marxe a facer modificacións de
crédito e tamén no vemos aquí neste concello pois que a diario veñen modificacións de crédito,
extraxudiciais porque claro, os obxectivos son a execución dos orzamentos, pois aquí tamén nun
70%.
Entonces a Xunta tenno tamén máis difícil porque a execución dos seus orzamentos anda pasando
o 95% . Entonces para facer unha modificación de créditos deste tipo pois non é fácil pero si que a
Xunta está sabendo as dificultades que está pasando o sector cárnico que somos coñecedores deso
dende hai moito tempo e si que somos coñecedores de que hai que apoialos e de que hai que estar
con eles e así o está facendo a Xunta. E unha das actuacións que fixo foi anticipar a PAC que
supón 200 millóns de euros.
E ademáis tamén fixo de que hai uns intereses, uns xuros que tamén os bonifica para que o
gandeiro neste caso non saia prexudicado. Algo que nos gustaría que o goberno de España pois
tivera outras liñas de actuación e que de verdade se puxera a traballar para solventar toda esta
problemática que ten o sector primario, xa non só o gandeiro. Senón hai todo un sector primario
con moitos problemas, polo tanto, estes parches que soen facer nos parece ben que os intenten
facer pero eu creo que había que facelos con outra dinámica e con outra axilidade. Podemos falar
de moitas circunstancias que pasaron pero o que é certo que ó Sr.presidente do goberno, lle gusta ir
cando se está en campaña a prometer cantidade de millóns de euros que despois nunca chegan ao
seu destino. E con esto estamos e tememos que vai pasar un pouco o mesmo, que non van chegar
ao seu destino cando de verdade o necesitan. Entonces as actuacións teñen que ser como se fixeron
dende a Xunta de Galicia.
De momento nada máis e moitas grazas. A ver se me poden contestar esa pregunta que fixen.
Grazas.
-Sr.Pita Breijo: bueno, eu creo que xa lle expliquei antes que non lle aceptamos a emenda porque
nós estamos a falar de mover fondos da Unión Europea que xa teñen destino, xa están previstos
nos fondos PAC e o que queremos é que digamos que se poña un orzamento sobre a mesa que se
habilite e que dos fondos propios da Comunidade autónoma.
Bueno, aparte desto como non pagan eles está sempre na oposición e eu digo máis, hai que
cuantificar , por favor, e digan de onde van dispoñer, bueno, de todas maneiras, de todos modos,
eu creo que tivo tempo a emendar a moción, se creía que os cartos non eran suficientes e poder
tráela a este pleno e mirar de aceptala e … nada máis.
-Sra.Ledo Díaz: tampouco pagas ti eh David. Pagamos todos e todas porque ao mellor pensades
que os cartos son vosos e ese é un grande problema. Nos falamos de por que e esa pregunta
fixemola no Congreso as axudas, ollo, non queremos que se baixen as do leite. Queremos que se
melloren as do leite porque esta diferenza e aquí vai a pregunta: vai o Ministerio de Agricultura e
Pesca e Alimentación a modificar este Real Decreto para as axudas para estes fondos para que se
consigan? mira que vos imos a votar a moción a favor, eh. A ver se podes responder a esta
pregunta. Se modificarades o artigo 9 da Lei 12/2013 do 2 de agosto de medidas para mellorar o
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funcionamento da cadea alimentaria que se modificou no 2021, para establecer custos de
producción de referencia que os productos agrarios sigan a verse obrigados a vender por debaixo
dos custos de producción porque está pasando poderiache aquí poñer os datos, se queres chos paso,
pero bueno, supoño que no Ministerio os datos os terán pero a verdade, poderedes comprobar
como están por debaixo e o que se lle paga dos custos de producción e este inverno aínda vai ser
peor e temos unha indicación xeográfia protexida da cal dependen 8000 explotacións en Galiza,
creo que é necesario velar por eses intereses porque igual en Galiza necesitamos unhas políticas
concretas para que os nosos sectores produtivos vaian avanti , por eso falamos nunha mesa onde
todas e todos se poidan poñer e non é cartos, non lle custa, ao goberno do estado xuntar a todos
non por separado e fixar un prezo mínimo aos produtores como por certo se fan en países tan
comunistas como Francia ou Alemania. Igual pensamos que estamos facendo política demócrata e
o que facedes é a mesma política que por certo se ve cando hai que votar certas cousas, donde os
partidos estatais non os vou nomear porque tería que nomear a un que no me apetece, votades
todos e todas a favor.
-Sr.Castrillón Permuy: para rematar brevemente. A pena é que non me contestou á pregunta
ninguén aínda que me gustaría coñecela porque …..
-Sra.alcaldesa: no, non temos ese dato. Xa lle dixen que no momento que o tiveramos llo
pasaríamos . A día de hoxe non o temos.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, pois entonces seguimos á espera. A ver se o podemos ter o antes
posible …. Creía que sería posible….
-Sra.alcaldesa: non é tan doado. Eu se quere logo ao final lle explico a situación e non é algo que
se lle dea a un botón e se consiga. Se non evidentemente o teríamos. Xa se fixeron as xestións e no
momento que sepamos cales son porque o dato que tiñamos era de hai uns anos, non está
actualizado e é o que hai.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, pois nada. Seguimos á espera. Eu quero os datos oficiais Olaia que
eu creo que é como temos que traballar, con datos oficiais. Tamén teño datos, pero eses datos non
son os oficiais , entonces me gustaría saber cales son os oficiais para poder debatir sobre elo.
Bueno, vostedes o que intentan é deixarnos fóra desta moción e non pasa nada e nós imos a votar
en contra porque entendemos que dende a Xunta si se están facendo as cousas que hai que facer, si
que se está intentando solventar a problemática que teñen todo o sector primario dende as
competencias que lle corresponden á Xunta. E así se fixo, se axilizaron os préstamos, se axilizaron
as axudas e se está colaborando en todas as partes que se poidan. O que si digo e repito é que
dende o goberno central pois creo que deberían ser máis áxiles e que realmente cando prometen o
diñeiro, pois que cheguen aos destinos.
E senón non vale a publicidade simplemente. Vale, moitas grazas. Nada máis.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, aprobou a
moción transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: En contra 5
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: A favor 2
18 º.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO BNG INSTANDO AO GOBERNO DE
NARÓN A QUE RECLAME A TITULARIDADE DA ESTRADA DE CASTELA Á XUNTA
DE GALIZA.. -Lida polo secretario xeral a moción que di así: O grupo municipal do BNG, ao
abeiro do Regulamento orgánico municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate en
pleno.
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Exposición de motivos:
A Estrada de Castela é a vía principal que vertebra o concello de Narón, sendo o eixe principal de
distribución do tráfico no chan urbano do concello e de comunicación coa cidade de Ferrol.
Debido á mala planificación urbanística do concello, provocada polo traslado de habitantes desde
o concello de Ferrol a este e a burbulla inmobiliaria, permitíuse construír creando unha cidade
lineal ao longo da Estrada de Castela e reurbanizando os seus terreos, sin ter en conta a mobilidade
e os servizos que fóron implantados despois. Esta construción lineal fai que barrios como A
Solaina e A Gándara esteñan divididos.
E non é menor o excesivo tránsito de vehículos a motor, por ser a principal vía de comunicación
entre barrios e coa cidade veciña, que fai que sexa a estrada que presenta a día de hoxe o maior
número de siniestralidade neste concello.
Dentro do plan de movilidade que se vai crear ten que ser un dos principais obxetivos para gañar
espazos públicos para as veciñas e veciños de Narón tendo en conta que debe de ser humanizada e
coidar a accesibilidade en todos os seus espazos.
Por todo isto, é necesario que unha estrada que agora é competencia da Xunta sexa do concello
para poder facernos responsábeis e mellorar as condicións de todas as naronesas e naroneses.
Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do BNG propón os seguinte ACORDOS:
1.- Instar ao goberno municipal a que reclame á Xunta de Galiza a titularidade da Estrada de
Castela..
Narón, 21 de xuño de 2022
OLAIA LEDO DÍAZ
Voceira do BNG de Narón
E visto o ditame favorable, por maioría, con 1 voto a favor do BNG e 3 abstencións ( 1 TEGA, 1
PP e 1 PSdeG-PSOE) da Xunta de Portavoces de data 27-06-2022, a súa presidenta propón ao
Concello Pleno a adopción do ditame nestes mesmos termos.
DEBATE
-Sra.Ledo Díaz: bueno, cremos que agora que hai un plan de mobilidade, cremos que é importante
que a estrada de Castela pase a disposición , bueno, eso sabémolo todos e todas e que hai datos
non, que é a estrada con máis siniestralidade do noso concello e que é verdade que haberá que
pedir, igual que se pide despois para Estrada de Cedeira que a Xunta de Galicia …… controlar as
medidas pero para iso hai que facer o primeiro paso. Xa se pedira tempo atrás e se decidiu non
mover pero bueno, é moi importante ao final é o noso concello e hai moitísima xente vivindo alí e
moitisíma xente de paso para facer cousas na política toca ter proxecto propio, toca ser valente e
quédome cunha intervención no, que se fixo no congreso de mobilidade e que se fixo en Narón,
que estivo moi ben, onde un técnico, unha persoa técnica do concello falaba da situación da
estrada de Castela que era da Xunta de Galicia e que non se podía facer nada e como lle
responderon dende a mesa que está validando que se collera, dixo que si o que queredes é
solucionar o problema collédea tal e como está e solucionadea.
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Poñemos un exemplo, no concello de Pontevedra, cando entrou o Bloque Nacionalista Galego, a
nacional 555 pasaba polo medio e medio de Pontevedra e se colleu tal e como foi porque o que se
quería era solucionar. O outro día se nos deu unha cifra no, que costaría 12 millóns de euros, dixo
a alcaldesa, Marián Ferreiro e reparar todo pero ás veces é necesario investir para conseguir cousas
en beneficio de todos e todas.
Doce millóns de euros custou o Pazo da Cultura e hoxe participamos nel persoas de todas as
idades, fan actividades, temos unha oferta cultural importante e o máis importante, unha zona onde
non temos que ter o stress de que vaia pasar un coche en canto saímos e os nosos nenos e nenas
poidan saír, incluso xogar mentres non haxa outra solución no campeiro que está ao carón, no.
Eu creo que 12 millóns de euros para todas as persoas que viven na Estrada de Castela na que
temos 1000 números non é moito se o que queremos é solucionar un problema de mobilidade que
ten o noso concello. Entonces mentres esperemos e lle votemos a culpa á Xunta de Galicia nada
poderemos solucionar e esperamos que senón é hoxe máis pronto que tarde eso sexa unha
realidade repito, dean como no la dean e para pedilo primeiro hai que solicitalo e logo tamén
reclamalo con esas melloras, pero hai que facer o esforzo, no.Por eso ven esta moción.
-Sra.alcaldesa: só unha aclaración. Os 12 millóns eu dixen que non tiña ese dato enriba da mesa,
que era sobre esa cantidade, das últimas que fixeramos a valoración e que non estaba actualizado.
Algunha intervencións máis?
-Sr.Pita Breijo: o traspaso da Estrada de Castela é un asunto de grande relevancia para todos os
cidadáns no concello. A situación actual é moi mellorable e con problemas de accesibilidade moi
graves, hai máis de 10 anos o amaño da Estrada de Castela ao seu paso polo Concello de Ferrol foi
unha realidade coa inversión realizada pola Xunta para o seu traspaso que supuxo máis de 10
millóns de euros, considerando que eran pouco máis de 2 kilómetros e que en Narón a Estrada
supón máis de 5, cremos que é inviable a recepción da mesma sen un proxecto de urbanización
serio, moderno e cunha inversión acorde ao posto enriba da mesa do concello do lado.
En definitiva nós cremos na necesidade de facer un replantaxamento total da Estrada e adaptala ás
novas realidades cidadáns de mobilidade compatible cun uso comercial máis importante se cabe
que ata o de agora se está a dar, pero sempre coa inversión previa dunha infraestructura adaptada
ao requerido na actualidade para unha mobilidade que está a cambiar.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa.
Nós si que consideramos importante que esa estrada pertenza ao concello. Se beneficiarían
claramente os veciños de Narón, como as veciñas, …. aparte o concello podería dispoñer de
formas de actuar nesa estrada no, pero tamén creo que é certo que necesitaría inversións e eu
quería que… por eso quería escoitar ao grupo de goberno cal era a proposta que traía para esta
moción o grupo de goberno. Nós temos por exemplo, nos sorprende que se fagan actuacións dende
o propio concello, obras como se estiveron facendo hai pouco máis de 1 ano na estrada de Castela,
na rúa Luis de Góngora e na rúa Espronceda, se anunciaron no mes pasado unha modificación de
crédito de 275.000 euros tamén actuacións na Estrada de Castela, no. Entonces considero ou
cremos que sería moito máis interesante dunha vez por todas, de verdade, sentarse e facer unha
proposta seria. E ver o que se quere facer coa Estrada de Castela. É decir, considero que debe de
pedir a titularidade o concello e si que debe de pedir tamén que a Xunta invirta o que corresponda
ou ao acordo que cheguen .
Facer un convenio, agora mesmo vai haber fondos europeos, que creo que non debemos de
desaproveitar esa oportunidade para conseguir eses fondos e esa sería a idea que temos nós pero
bueno, loxicamente gustaríanos coñecer a idea do grupo de goberno porque ao final son os que
toman as decisións e poucas veces nos escoitan as propostas nosas. Nada máis . Moitas grazas.
-Sr.Ramos Rodríguez: bos días novamente. Nós tivemos varias reunións co director xeral de
infraestructuras da Xunta de Galicia. Este director nos plantexaba a cesión da Estrada de Castela
no estado actual e nós nesa reunión lle plantexamos que queríamos o mesmo trato que o concello
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veciño. É dicir, que se en Ferrol se arranxou toda a Estrada de Castela e máis a estrada de
Catabois con fondos da propia Xunta de Galicia, nós queríamos o mesmo trato. Non é pedir nada
máis. Pedir o mesmo trato que tiveron co concello veciño. Entonces dende o noso punto de vista
entendemos que asumir unha obra que se calcula que vale arredor de 12 millóns de euros, vai en
contra dos intereses dos veciños e veciñas de Narón, cando é unha obra que ten que facer por
competencias a Xunta de Galicia. Entonces non estamos en contra desa cesión pero queremos que
se entregue esa estrada nas condicións idóneas. Como se fixo coa estrada de hai 4 días coa Xunta
de Galicia no Val, é decir, arranxáronna primeiro e logo se fixo o papeleo da cesión. Pois neste
caso igual. O mesmo trato que o concello veciño, que arranxen a carretera e se o queren facer con
fondos Next Generation ou cos fondos que eles consideren oportuno, que o fagan xa. Nosoutros
non nos imos a opoñer a que o fagan con fondos europeos.
Pero cremos que é unha obra que teñen que asumir eles porque é a súa competencia. E nada máis.
-Sra.Ledo Díaz: ben, é que hai que comezar falando, pedindo e non só decindo queremos o mesmo
trato. Entendo que hai discursos que valen para ser electorais, ou para decir que non nos fan caso
ou para decir que somos nós quenes imos a poñer para facer un aparcadoiro diante do centro de
saúde e aínda estamos esperando a que se inicien as obras, dá igual, o decimos moitas veces, ese
diñeiro é da xente que vive en Narón, no, é dos veciños e veciñas igual que os fondos europeos
pois claro que é importante pedilos, entroutras cousas porque eses fondos europeos van ter
contrapartidas para todos e todas e non veñen gratis e se non os pedimos pois aínda por riba de
pagar o pato, estamos sen fondos.
Nós cremos que hai un plan de mobilidade que vimos a aprobar un borrador donde a Estrada de
Castela é fundamental e se fan medidas de actuación e para eso temos que facernos responsables
aínda que sexa botar as culpas ou pagar o pato en certa medida, que non. Son medidas que son
necesarias porque o espazo público si que é certo que é unha competencia que teñen os concellos e
que podemos interferir directamente que é a competencia na que podemos interferir e na que se
beneficien todos os nosos veciños e veciñas porque facer aceras como ahora que se fai unha obra,
teñen que ser accesibles porque a lei ademaís o di, non é que o fagamos porque ademáis teñamos,
queiramos facelo ou teñamos a vontade de facelo, beneficia a todos e todas, nós sempre o decimos.
Unha cidade, unha vila que sexa ben para as mulleres, para os nenos e para as persoas maiores é
unha cidade ou vila que é boa para todos e todas porque as mobilidades non se poden reducir de ir
de casa ao traballo, do traballo a casa ou a maioría das mulleres, de casa ao colexio, do colexio á
escola infantil , da escola infantil ao traballo e ás veces indo a facer a compra porque aínda sigue
sendo así maioritariamente. Ademais mellora a saúde de todos e todas esa estrada de Castela
necesita de cambios como moitas outras cousas , entonces nós temos un proxecto claro e temos un
proxecto claro porque no BNG temos un proxecto para os concellos, sabemos que é unha marca
en si mesmo, pero alí onde gobernamos, aí se ven esas mudanzas e o que mellora é a calidade de
vida das persoas. Falaba de Pontevedra que é a cidade con maior esperanza de vida e onde o 90%
dos nenos e nenas van andando á escola e o 50% fanno sós. E anunciovos unha cousa, non quita
votos eh, aínda o dixo agora o alcalde de Pontevedra no Parlamento Europeo, que lle veñen de dar
un novo premio á cidade, non quita votos, ao contrario, a xente cando sae beneficiada apoia. Aquí
se leva gobernando unha forza con diferentes nomes toda a vida, creo que vai sendo hora que nos
axeitemos ao século XXI e actuemos no. Fagámonos responsables, pidamos que a Xunta de
Galicia faga esas variacións . Pero que eso empeza por aí, senón o borrador do plan de mobilidade
que vimos de aprobar tamén cos votos do Bloque Nacionalista Galego, xa queda en papel mollado.
-Sr.Castrillón Permuy: eu creo que como dixen antes, deberíamos de se realmente queremos que o
concello sexa titular desa estrada, pois debería de facerse un plantexamento en serio e non pensar
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no que fixeron no concello veciño. Porque eran outros tempos, e estamos noutra situación,
entonces eu creo que, ía esperar a seguinte moción porque é moi similar pero vouno a comentar
agora no.Que xa plantexei antes algo. Creo que vostedes están facendo inversións na estrada de
Castela que agora mesmo coa plataforma única que están facendo na Luis de Góngora, na
Espronceda, o que fixeron hai ano e pico, levantaron parte del . Entonces ao final non se fan as
inversións como se teñen que facer. Non hai unha planificación clara do que queren facer con este
concello e onde queren chegar, é decir, por contentar a 4 van a facer unha obra rápido …. Eu creo
que hai que facer unha planificación global e se vostedes queren que sexa de titularidade municipal
a Estrada de Castela, pois terán que facer un plantexamento serio á Xunta de Galicia porque a
Xunta lles di que soliciten, lles di que soliciten, que soliciten esa estrada, a titularidade. Faigan a
solicitude formal, faigan o proxecto do que queren facer na estrada para que non pase como no
Val, na senda do Val , que queren que o proxecto o faiga a Xunta e despois cando hai
inconvenientes, porque loxicamente vostedes na súa casa saben o que queren e saben o que
necesitan os veciños, teñen os veciños próximos para falar con eles para acordar o proxecto que
queren, para que ese proxecto non teña problemas, e despois plantexellen á Xunta a pasta que
necesitan para facer esas melloras. Eso é como hai que facelo. Agora, vostedes con mocións e con
escritos non se consigue, eso dígollo eu que non se consigue, eh. Por experiencia propia, si
Sra.alcaldesa.
Mire lle vou decir, dende 2008 vostedes non firmaron ningún convenio con ninguna institución
importante, falemos do goberno de España, falemos da Xunta, falemos da Diputación. E xa lles
dixen antes que a Diputación nós lle facilitamos o traballo, conseguimos aprobar aquí a moción
moi ben, para as estradas da Diputación, conseguimos aprobala na Diputación á espera, dende logo
eu aí non teño coñecemento ningún de que se presentara un proxecto en Narón, para estradas da
Diputación do casco urbano principalmente, que creo que é fundamental. E eso hai que traballalo,
hai que pelexalo, hai que chamar á porta si é necesario todos os días, pero a sensación é que
vostedes traballar non lles gusta. Esa é a realidade. Outra cousa é que vostedes sigan crendo que os
veciños lle sigan crendo, os veciños están cansados. Porque xa non cren o que lles contan. Porque
agora din que van a gastar 275.000 euros e unha parte dela na estrada de Castela. Pois ao mellor
teñen que facer unha planificación seria do que hai que facer na estrada de Castela, que hai que
facer na estrada de Castela para que cumpla a accesibilidade e para o resto que queiran facer
porque vostedes tamén falan no plan ese de mobilidade urbana sostible dun carril bici e, como
pretenden facelo? Se a estrada é da Xunta. Digo eu.Sexamos serios e plantexemos as cousas con
seriedade. Porque non creo eu que na Xunta estean en contra de facer as cousas serias porque o
levo visto durante moitos anos que cando se plantexan as cousas como hai que plantexalas se
aceptan. Condicionadas a determinadas cousas . Pero vostedes… si é certo, sei que non lle gusta
que lle diga esto, pero téñolle que volver a repetilo en 3 minutos, na próxima moción porque esa é
a realidade. Nós imos a votar a favor desa moción. Tal e como ven porque é o primeiro paso. E
para subir unhas escaleiras hai que dar o primeiro paso e despois continuar. Neste caso é un pouco
igual, no. Nós llelo dixemos moitas veces pero non teñen poder como negociación, non teñen
poder en negociación. Así de claro.Nada máis.Moitas grazas.
-Sr.Ramos Rodríguez: bueno, por contestar un pouco ao Sr.Germán Castrillón. Vamos a ver. As
obras que son competencia dunha administración ten que facer o proxecto a propia administración
digo eu, e nosotros cando arranxamos unha carretera que é competencia nosa, o proxecto facémolo
nós.
Agora se se trata só de facer o proxecto e a Xunta se compromete a gastar 12 millóns de euros na
inversión, igual aceptamos. É máis nas reunións que mantivemos co director xeral nos plantexaba
que non tiñan intención ningunha de investir ningún duro en estradas de competencia da Xunta que
pasasen por núcleos urbanos. Entonces, que queren que negociemos? Que é o que quere que
negociemos con eles? Se o plantexamento que nos fan “non pensamos invertir un duro en estradas
da nosa competencia que pasen por solo de núcleo urbano”. Que negocia vostede a partir de aí?
Dígamo, cando mo explique seguiremos negociando. Vale?
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-Sr.Castrillón Permuy: Sra.alcaldesa, no seguinte lle contesto.
-Sra.Ledo Díaz: ben, quero dar un dato. A cidade que máis esperanza de vida ten é Vigo con un
83,6 porque dixemos antes e Pontevedra ten hoxe un 83,51. E que é a cidade con idade media
máis nova, no. Que está ben para ter en conta eso. Pero bueno, aparte do que se está aquí nós
considerábamos importante esta moción, para eso a traemos, para que haxa debate e porque
esperamos que sexa un punto de inflexión para empezar a mirala e solicitala e reclamando pois
cousas que tamén dixo aquí o Sr.Castrillón porque entonces repito estamos cun plan de mobilidade
nos que se nos pide participación onde xa comeza como un papel mollado máis.
-Sra.alcaldesa: bueno, a verdade é que agradezo ao Bloque Nacionalista Galego que nos recoñeza
que o Pazo da Cultura foi unha boa inversión no seu momento e votaron en contra o proxecto e
votaron en contra tamén a ubicación e a verdade é que o tempo nos pon a cada un no seu sitio e
agradézolle de verdade que recoñeza que foi unha boa inversión.
Con respecto ao tema de Germán a verdade é que sempre…. Como decía Mar antes, un mantra que
repiten outra vez. Cal é o beneficio que van a ter os veciños de Narón, pagar algo que os veciños
de Ferrol non pagaron? É decir, a min explíqueme que cos impostos dos veciños de Narón vaiamos
a pagar 12 millóns de euros e no outro concello do lado llos fixeron gratuíto.
Como decía, competencias da Xunta de Galicia. Tivemos reunións habidas e por haber
manifestando cal eran as nosas intencións. Chegamos a falarlles de facer o proxecto, fumos cunha
memoria de ver o que queríamos para eso e tal, e hai que negociar, negociar coa Xunta de Galicia
si ti pos todo o diñeiro, sempe saes con convenio.
Con respecto ao que decía de convenios, é decir, pódolle enumerar uns cantos. O do centro de
saúde, o da estrada do Trece, a concha acústica, Pedroso…. Non, non , non son de 2008 que son
posteriores (dirixíndose ao representante do PP) e se non tire de hemeroteca que tanto lles gusta
para unas ocasións e para outras non.
De verdade que eu fixen casi todo, é decir, ata vostede me fixo unha vez un ofrecemento de que se
ía a determinado sitio poderíamos conseguir determinadas cousas. Aínda estou esperando. E falo
de educación.
Entonces con respecto a eso, que nos queda? Despois de facer unhas reunións, despois de
solicitalas, de presentar un proxecto, que quedaría? Unha moción, na que vaia apoiada por todos os
grupos e con eso podemos conseguir algo? Pois tamén o facemos.
Entonces, de verdade que é siginificativo que vostedes digan que falando se consiguen as cousas
pero eu creo que depende de que partido sexa se consiguen algunhas e outras no.
E repito, onde gobernan poden facer o que consideren para traer máis inversións para Narón. Neste
caso se vostede forma parte como diputado, pode traer calquera que considere da Diputación de
Galicia e co seu partido, que pode investir en Narón, cando queira benvido sexan esas aportacións
para o noso concello. Pasamos a votar a moción.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por maioría e en votación ordinaria, NON
aprobou a moción transcrita:
TEGA: En contra 10
PP: A favor 5
PSdeG-PSOE: En contra 3
BNG: A favor 2
19 º.- MOCIÓN DOS GRUPOS MUNICIPAIS DE TEGA E PSdeG-PSOE PARA INSTAR
Á XUNTA DE GALICIA AO ACONDICIONAMENTO E MODERNIZACIÓN DA
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ESTRADA DE CEDEIRA AC-566.. -Lida polo secretario xeral a moción que di así: Os Grupos
Municipais de Terra Galega e PSdeG-PSOE no Concello de Narón, o abeiro do Regulamento
Orgánico Municipal, presentan a seguinte moción para o seu debate no Concello-Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Estrada de Cedeira, AC-566, é unha das principais vía de comunicación do noso Concello,
discorrendo durante algo máis dun quilómetro pola zona urbana de Narón cun notable transito
tanto de vehículos como de peóns, debido tanto aos numerosos servizos (institutos, supermercado,
negocios etc..) que se atopan no seu contorno así como a que remata na Estrada de Castela, arteria
principal do casco urbano do noso concello.
Esta estrada, de titularidade da Xunta de Galicia, leva dende comezos dos anos 90 coa súa
configuración actual tanto de calzada como de beirarrúas, sen que se levasen a cabo proxectos de
reforma máis aló de algúns arranxos na rodadura e reformas puntuais nas beirarrúas.
Especial atención, merece o caso das beirarrúas, que están nun estado bastante deteriorado, e o
máis grave, non cumpren coa accesibilidade e numerosos puntos do trazado como por exemplo a
ponte sobre a vía do tren ou a parte inicial dende a Estrada de Castela a ambos lados, entre outros
puntos.
Numerosos acordos plenarios nos últimos anos instan á Xunta de Galicia a incluír nos seus
orzamentos o proxecto de mellora desta estrada sen obter resposta. Este tema tamén foi tratado en
diversas reunións entre representantes do goberno municipal e do galego, incluída unha reunión ao
máis alto nivel entre a Alcaldesa e o anterior Presidente da Xunta, chegando a aportarse por parte
do Concello unha memoria valorada das obras necesarias, mais parece que a veciñanza de Narón
non existe para Xunta, máis aló das boas palabras que nunca se fan realidade.
Por todo o exposto, e entendendo que cada institución debe ser responsable no mantemento nas
mellores condicións das infraestruturas que son da súa competencia Os Grupos Municipais de
Terra Galega e PSdG-PSOE propoñen ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes
ACORDOS:
1- Instar á Xunta de Galicia, como titular da Estrada AC-566, á elaboración do proxecto para
unha actuación integral neste vial no que se teñan en conta, se é necesario, a renovación de
instalacións de servizos, telecomunicacións etc..., con especial fincapé na eliminación de
barreiras arquitectónicas dando cumprimento ás leis de accesibilidade.
2- Dotar o proxecto do orzamento e prazos de execución concretos.
3- Dar traslado deste acordo á Presidencia da Xunta, á Consellería de Infraestruturas e
Mobilidade a aos Grupos parlamentarios do Parlamento Galego.
Román Romero Franco
Voceiro de TEGA

José David Pita Breijo
Voceiro PSdeG- PSOE

E visto o ditame favorable, por maioría, con 3 votos a favor (1 TEGA, 1 PSdeG-PSOE e 1 BNG) e
1 abstención do PP. da Xunta de Portavoces de data 27-06-2022, a súa presidenta propón ao
Concello Pleno a adopción do ditame nestes mesmos termos.
EMENDA PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO PP
O voceiro do Partido Popular, Germán Castrillón Permuy, o que abaixo asina, con DNI
32.626.020-Z, en nome propio e no do grupo municipal do PP, presenta ao pleno, a seguinte.
EMENDA DE SUSTITUCIÓN
A moción de TEGA-PSOE, para instar á Xunta de Galicia ao acondicionamento e
modernización da Estrada de Cedeira AC-566.
Substituír os acordos por:

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
1- Que o Concello de Narón solicite formalmente a cesión da titularidade da AC-566 (estrada
de Cedeira) á Xunta de Galicia, elaborando un proxecto para unha actuación integral nesta
vía, no que se teñen en conta, se é necesario, a renovación das instalacións dos diferentes
servizos, telecomunicacións etc, facendo especial fincapé na eliminación de barreiras
arquitectónicas para dar así cumprimento á lei de accesibilidade.
2- Instar á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, nomeadamente á Axencia Galega de
Infraestruturas (AXI), a que apoie ao Concello de Narón na súa candidatura para obter
fondos europeos do programa “Axencia Urbana e Rural, loita contra o despoboamento e
desenvolvemento da agricultura” no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.
3- Dar traslado deste acordo ao Goberno de España, á Presidencia da Xunta de Galicia, á
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade e aos Grupos Parlamentarios do Parlamento de
Galicia.
Narón, 29 de xuño de 2022
Germán Castrillón Permuy
Voceiro do grupo municipal do Partido Popular
DEBATE
-Sr.Ramos Rodríguez: todo o mundo coñece o mal estado no que está esta estrada e vía de
comunicación dos institutos do Concello de Narón. É unha vía de moito tráfico para acceso ás
praias . Entonces pedimos o mesmo de antes, que é unha competencia da Xunta de Galicia a cal
nunha reunión moi breve que tivo a alcaldesa co expresidente da Xunta de Galicia se lle presentou
o proxecto da dita estrada, unha memoria valorada e estamos aínda á espera de que nos contesten,
entonces como é algo urxente e que incumple todas as condicións de accesibilidade e toda a
normativa, cremos que é hora xa de que nos fagan algo de caso e nada máis.
-Sra.Ledo Díaz: ben, estamos a favor como non podía ser doutra maneira no.
Desta moción que presentades tamén nos preguntamos Estrada de Cedeira si, por que non empezar
tamén coa estrada de Castela ou comezar a facer unha memoria axeitada para seguir e non ter que
botar balóns fóra porque ademáis coas explicacións que acabamos de escoitar por parte de Marián
Ferreiro, eu espero que vos fagan caso sinceramente polo ben dos naroneses e naronesas e que
sexa útil porque senón estamos falando dun goberno que nón é útil porque dependendo da forza
política lles fan caso ou no.
Tendo por certo o PSOE cogobernando e non sei, haberá que decilo porque logo o argumento é
que pagamos nós as cousas que non nos permiten outros , que hai que pagalas dúas veces, entonces
bueno, paguemos polas cousas que son necesarias como unha estrada repito, que ten 1000 números
na nosa cidade porque claro se hai pazos da cultura que ían costar 4 millóns de euros e logo costan
12 pero vemos que é útil, canto máis nunha estrada que vive e convive tanta xente. Ou mesmo na
estrada de Cedeira. Por suposto, por eso votamos a favor desta moción e non entendemos os
argumentos agora e os non argumentos antes.
E repito, eu espero que sexan útiles e que consigan que lles fagan caso e que sigan reclamando ou
que ao mellor non o fan porque é doutra competencia porque senón o que están demostrando é que
é necesario un cambio en Narón, incluso moito máis grande que incluso nós nos imaxinabamos.
-Sr.Castrillón Permuy: bueno, pois estamos falando dun caso similar ao anterior, nós presentamos
unha emenda que nos dixo aí o Sr.Ramos que non nola aceptan, non entendemos cal é o motivo
porque ademáis era a vía de solucionar este problema, é a vía de solucionar este problema. A
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verdade é que vostedes unha vez máis vemos que non teñen ganas de que se solucione e de que se
arranxe esa estrada. Porque creo que está moi claro na emenda que nós propoñemos.
E ademáis lles digo porque vostedes teñen que facer o proxecto, si. Porque temos exemplos varios.
Cando o proxecto para a senda do Val, por exemplo, que fixo a Xunta. Cando chegamos ao
territorio pois había problemas cos veciños e vostedes se olvidaron do tema e se puxeron de perfil.
Entonces vostedes saben como queren a estrada, saben o que queren arranxar saben as necesidades
que teñen e teñen a proximidade, que teñen os veciños próximos para falar cos veciños. Por que
non aceptan facer vostedes o proxecto da estrada? E despois o seguinte paso é firmar un convenio
coa Xunta e pedir fondos europeos. Por que no? Por que non teñen esa capacidade de negociación?
Teñen que implicarse porque está en Narón. É territorio de Narón. E como ven dixo antes, a Xunta
non está disposta agora mesmo, na situación que estamos en facer inversións fuertes nas zonas
urbanas das cidades.
Hai outras vías que vostedes teñen que buscar esa vía. Que é cuestión de traballar e de negocialo.
Hai moitos fondos que poden chegar doutro lado. Si Sr.Román, si. Non lle dea á cabeza que é así a
realidade, porque a ventaxa que temos é que decimos a verdade e imos de frente e lles damos
solucións e alternativas para facelo. E vostedes non queren facelo, non queren traballar. Esa é a
pura realidade.
Mire, e da Exposición de motivos non é certo o que din. Non sei quen foi o que a escribiu. De
verdade que me sorprende porque a verdade ningún dos portavoces asinou a moción. Asinouna por
orden alguien. Que tamén me sorprende, unha moción importante que os responsables de goberno,
non teñan un minuto para firmar esta moción. Os responsables do goberno. Vostedes están
gobernando, eh. Non están na oposición. Calquera dos dous que a presenta.
Mire, a Xunta creou en inversións 3.400.000 euros. E no 2010 cando se fixo a reforma das do km.
100 en adiante, grazas as negociacións que houbo dende o Concello para que se solucionaran e se
solventaran porque se non nin esas se facían .
Cal foi o motivo para que naquel momento non se intentara meter tamén o km. 100, 100 m. que
quedou? No polígono das Lagoas. Si, no polígono das Lagoas. Non se estrane, Sr.Román e que ao
mellor vostede no 2010 non estaba. Si que estaba. Xa estaba Román.
E referente aos convenios, Sra.alcaldesa, dende o 2008, porque o convenio do Centro de Saúde
deixouno asinado o Sr.Gato, e despois tivo que modifícalo no 2011, tiveron que modificalo no
2011 pero dende aquela non firmaron eso. Ningún convenio máis. Doce anos. É triste pero eu creo
que a culpa …creo que vostedes, miren, as outras administración poden ter culpa pero vostedes a
teñen seguro eh. Vostedes a teñen seguro. Porque este concello con 39000 habitantes, pois ten que
xestionar doutra forma e esa é a parte política. A que non xestiona. E non lle vou repetir antes o
das estradas da Diputación nin no resto porque xa dixen, eso queda escrito. Pero esa é a realidade,
e despois cando hai unha problemática vostedes se poñen de perfil e a culpa é do outro. Non,
vostedes teñen as responsabilidades en todo o que está no seu territorio, sexa competencia ou non
sexa competencia. Teñen responsabilidades. E sobre esta estrada 566, tamén teñen
responsabilidades e dunha vez por todas se queren solventar ese problema dean un paso adiante e
acepten a emenda e nós dende este grupo, dende este grupo lles imos axudar.
E lles vou decir que imos firmar o convenio antes, nos vai levar menos tempo asinar o convenio
que a vostedes facer o aparcamento do centro de saúde, dende que teñen o proxecto feito. Nos vai
levar menos tempo. Me comprometo, o noso grupo se compromete a esto aquí. Se vostedes
aceptan a emenda que presentamos. E se vai arranxar a estrada, e lle digo eh, e lle volvo a repetir
por se non queda claro. Vainos levar menos tempo a nos firmar o convenio que a vos facer o
aparcamento do centro de saúde dende que teñen o proxecto feito e aprobado, que llelo fixo a
Xunta, outra inversión máis que fixo en Narón. Esa é a realidade, asi que decídanse, dean o paso,
dean o paso que nós imos a votar a favor. E de todas formas lles vamos seguir votando a favor da
moción aínda que non acepten a emenda, porque consideramos que é necesario pero é un erro
como o están facendo. Canto é a inversión que vostedes teñen que facer? Que vostedes teñen unha
memoria. Si, Sr.Pablo, fale algo, pida a palabra e fale algo. Si home, si. Fale algo, pero deixeme
terminar, no. É a realidade. E non pode ser así. Nada máis e moitas grazas.

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________

-Sr.Mauriz Romero: dous non bailan se un non quere. Simplemente.
-Sra.alcaldesa: mire, só unha cousa… bueno non sei se me entendeu, Olaia, o que decía era sorna.
Con respecto, o que decía era sorna galega, non tiven a suficiente axilidade para que así se notara
pero evidentemente eu creo que as institucións están por riba dos partidos neste caso e que
evidentemente Narón levamos sendo pois non sei se a ……. moito tempo, e que iremos seguir
sendo así. E goberne quen goberne noutros estamentos, e noutras administracións e seguiremos
tratando de que así sexa, darlle esa dignidade a todos os veciños e veciñas de Narón
independentemente do partido político. Era con sorna, creo que non se entendeu. O aclaro.
E me gusta moito sempre Germán, é dicir, “cando fagan un plantexamento serio”, os meus son
todos serios, é verdade. Eu cando vou a unha xuntanza cun conselleiro, cun director xeral, con
calquera persoa, con calquera veciño que veña por aquí, simplemente son plantexamentos serios.
Vostede sabe que levamos á Xunta de Galicia a memoria valorada de canto costaría a estrada de
Cedeira, e lle decimos km.1 e estamos dispostos a que o rebaixen se consideran que é algo menos,
que hai cousas que son prescindibles. E estamos dispostos a poner diñeiro, a establecer un
convenio, eso foi o que fixemos.
Resposta, a Xunta de Galicia: “non temos diñeiro para facer eso, como comprenderá subir un
pasiño máis, un escalón, a maiores de reunións, de chamadas… non todas as reunións levantamos
actas evidentemente. Creo que ninguén.Creo que vostede cando era alcalde no concello de
Cabañas, tampouco levantaba actas de todas as reunións que tiveran lugar, eso xa é a resposta ao
que lle fixeramos antes. Entón , un pasiño máis como di vostede, moción, aprobada por
unanimidade por todos os grupos. Por favor, fáganlle caso, acometan as obras, están aí para ver,
que teñamos que na zona urbana desplazarnos á estrada porque non pode pasar, xa non vou decir
un minusválido, unha persoa en silla de rodas, nin sequera un peón con mobilidade sen ningún tipo
de problemas, que nos temos que desplazar á estrada para poder pasar. É lamentable, que vivamos
nesta situación cunha estrada competencia da Xunta de Galicia, por eso traemos esta moción, será
mellor ou peor no texto, pode ser que teña algunha cousa que sexa mellorable pero en esencia é o
que queremos, que interveñan nesa estrada, repito , a titularidade da Xunta de Galicia, nosotros
estaremos dispostos a colaborar pero que fagan algo por favor. Pasamos a votar a moción.
VOTACIÓN E ACORDO.- O Concello Pleno, por unanimidade, aprobou a moción transcrita:
TEGA: A favor 10
PP: A favor 5
PSdeG-PSOE: A favor 3
BNG: A favor 2
20º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: MOCIÓNS URXENTES
Non se formularon.
21 º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: DACION DE CONTA RESOLUCIÓNS
ÓRGANOS DE GOBERNO. –
Dáse conta das resolucións de maio de 2022.
ORGANO
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

EXTRACTO

FECHA

NUMERO

OBRAS DE ACCESIBILIDADE E REFORMA DA R/MARCIAL CALVO

02-05-2022

1.129

ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL DO ALTO

02-05-2022

1.130
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Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

RA MOBILIDADE ORGANICA DO POSTO 02.01.C018 (S. XERAIS) AO
POSTO 01.00.C005 (ALCALDIA)
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINO SUBSTITUCION
TRANSITORIA DA TITULAR

02-05-2022

1.131

02-05-2022

1.132

02-05-2022

1.133

02-05-2022

1.134

REHABILITACIÓN DO MUIÑO DE XUVIA
02-05-2022
PROXECTO DE EXPROPIACION DOS TERREOS NECESARIOS PARA A
URBANIZACION PARCIAL DAS RUAS CATALUÑA, CELSO EMILIO
FERREIRO E DE NOVA APERTURA, (A. ALVAJAR Y M. ARAUJO) –
GANDARA
02-05-2022
AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO NA PARROQUIA DE
SEDES - O PEREIRO
02-05-2022

1.135

CF_CURSOS DE FORMACION 2022
PLATAFORMA ÚNICA EN RÚAS LUÍS DE
ESPRONCEDA

GÓNGORA E

1.136
1.137

LIQUIDACION COPIAS EXP

02-05-2022

1.138

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

02-05-2022

1.139

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

02-05-2022

1.140

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

02-05-2022

1.141

Autorizar informe da Policía local por accidente de tráfico

02-05-2022

1.142

OBRAS DE ACCESIBILIDADE E REFORMA DA R/MARCIAL CALVO
ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO PARA FOMENTO E APOIO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS NA GÁNDARA
ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO DE SERVICIOS DA FEIRA DO
TRECE

03-05-2022

1.143

03-05-2022

1.144

03-05-2022

1.145

RA NOMEAMENTO ARQUITECTO/A TECNICO/A (OEP 2021)

03-05-2022

1.146

PAGO TRIBUNAIS ANO 2022
ILUMINACIÓN EXTERIOR-ORNAMENTAL DAS RÚAS E PRAZAS DO
CONCELLO DE NARÓN DURANTE AS FESTAS DE NADAL 2019-2020
E 2020-2021
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA: ANO 2022
Servizo de redacción do proxecto de normalización de predios na rúa Camiño
do Pino esquina Estrada de Castela e rúa San Andrés, e seguimento da
tramitación administrativa.

03-05-2022

1.147

03-05-2022

1.148

03-05-2022

1.149

03-05-2022

1.150

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MANUEL GONZALEZ BARROS

03-05-2022

1.151

RA S/APROBOAR COMPLEMENTO IT PEDRO VEIGA CANEIRO
IMPOSICION SANCION 200€ LOCAL INCUMPRIMENTO HORARIO
COVID

03-05-2022

1.152

03-05-2022

1.153

IMPOSICION SANCION 300€ RUIDOS EN CALLE 88
CL_CONTRATACION LABORAL TEMPORAL SUBVENCION RISGA
2021
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA: ANO 2022
PRODUCIÓN E ORGANIZACIÓN DO EVENTO DA VI EDICIÓN DE "N
DE NARÓN, A FESTA DAS LETRAS"

03-05-2022

1.154

03-05-2022

1.155

03-05-2022

1.156

03-05-2022

1.157

PARQUE INFANTIL EN ZONA VERDE DO RÍO FREIXEIRO

03-05-2022

1.158

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT JOSUE MONTEIRO ROMERO

03-05-2022

1.159
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Decreto de
Alcaldia
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Alcaldia
Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
Alcaldia
Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
Alcaldia

RA S/APROBAR EL COMPLEMENTO IT ANTONIO LOPEZ CARREIRA

03-05-2022

1.160

Resolución de procedementos sancionadores de tráfico

03-05-2022

1.161

Resolución de procedementos sancionadores de tráfico

03-05-2022

1.162

04-05-2022

1.163

04-05-2022

1.164

04-05-2022

1.165

04-05-2022

1.166

05-05-2022

1.167

05-05-2022

1.168

05-05-2022

1.169

SERVIZO DE MANTEMENTO DOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN
MULTIFUNCIÓN DO CONCELLO DE NARÓN
POS+2022. AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO EN
PARROQUIA DE O VAL (LUGARES DE A MODIA, CUCEIRO, A
PONTE, QUINTA)
ACHEGA ACORDO CESION DEREITOS DE COBRO E COPIA DAS
FRAS 2022/34 E 2022/35
RESOLUCION CT-14/2022
DOTACION DE ZONA VERDE CON EQUIPAMENTO NO ENTORNO DA
RUA CAMIÑO DO PEREGRINO
Sx_APROBACION COMPLEMENTO PRODUCTIVIDADE POSTO
SUPERIOR POR SUBSTITUCION XEFATURA SPEIS 2022
RA APROBAR NOMINA COMPLEMENTARIA PERSOAL
FUNCIONARIO CONCELLO DE NARON ABRIL2022
INCRIC. RPF 1045
REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN CAMIÑOS E RÚAS DO TERMO
MUNICIPAL

05-05-2022

1.170

05-05-2022

1.171

RA S/APROBAR O COMPLEMENTO IT JOSE LUIS CANEIRO BECEIRO

05-05-2022

1.172

Liquidación Concello-Consorcio Galego Escola Xuvia 2015-16-17-18-19

05-05-2022

1.173

RA RECOÑECEMENTO CONSOLIDACION GRAO PERSOAL NIVEL 26

05-05-2022

1.174

FESTA 1º ANIVERSARIO DO SEU NEGOCIO O 07/05/2022
RA APROBACION PERFECCIONAMENTO DE TRIENIOS PERSOAL
FUNCIONARIO EFECTOS 01/05/2022
EXPTE. COMPENSACION DEBEDAS/CREDITOS RECIPROCOS.
TERCEIRO: NATURGY IBERIA, SA (A08431090)

05-05-2022

1.175

05-05-2022

1.176

05-05-2022

1.177

SOLICITUDE PRESTACION ECONOMICA, Monteiro Vargas, Lidia.
ANULACION EXP POR TRANSCORRER PRAZO DE PRESCRICION INFRACCION COVID REUNION
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA: ANO 2022

05-05-2022

1.178

05-05-2022

1.179

05-05-2022

1.180

RA ALEGACIONS SUBVENCIÓN RISGA 2017

06-05-2022

1.181

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT PABLO PITA DIAZ

06-05-2022

1.182

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MARTA MARIA MORADO LEIRA 06-05-2022

1.183

IT_INCAPACITADE TEMPORAL MARIA DOLORES PEREZ LOPEZ
SERVIZO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION DE OBRA E
COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE DA OBRA
"REPARACION ASFALTICA EN CAMIÑOS RURAIS DE RIO BELLO,
RAPADOIRO, A MATA, BARCELO, PORMARIÑO, RAPAXOTE E

06-05-2022

1.184

06-05-2022

1.185
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OUTROS"
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

NOMINA COMPLEMENTARIA XANEIRO 2022. IGNACIO MAZAIRA
GARRO.

06-05-2022

1.186

DELEGACIONES ALCALDIA
RA LISTAXE ADMITIDOS EXCLUIDOS OFICIAL XEFE/A DE
INTERVENCIÓN SPEIS

06-05-2022

1.187

06-05-2022

1.188

V_ CIRCULARES, INFORMES E RESOLUCIONS VARIAS RRHH 2022

06-05-2022

1.189

ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL DO ALTO
EXPEDIENTE DE DIETAS DE DESPRAZAMENTOS Á UNHAS
REUNIÓNS PILOTO "NARÓN EMPRENDE EN AZUL" DE DAVID PITA
BREIJO OS DÍAS 9 E 10 DE MAIO 2022 EN MADRID
EXPEDIENTE DE DIETAS DE DESPRAZAMENTOS Á UNHAS
REUNIÓNS PILOTO "NARÓN EMPRENDE EN AZUL" DE SANTIAGO
GALEGO CASTRO OS DÍAS 9 E 10 DE MAIO 2022 EN MADRID

06-05-2022

1.190

06-05-2022

1.191

06-05-2022

1.192

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

06-05-2022

1.193

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

06-05-2022

1.194

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DUNHA
ACCIÓN FORMATIVA DO SECTOR DA CONSTRUCIÓN
(FONTANERÍA) DENTRO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
FORMACIÓN

06-05-2022

1.195

09-05-2022

1.196

AFD 2021 2022
EXPTE. COMPENSACION DEBEDAS/CREDITOS CONCORRENTES.
TERCEIRO: INDUSTRIAS METALICAS RIAS ALTAS, SL (B15033509)

09-05-2022

1.197

09-05-2022

1.198

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

09-05-2022

1.199

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

09-05-2022

1.200

Autorización para circulación de transporte especial

09-05-2022

1.201

Autorización para circulación de transporte especial

09-05-2022

1.202

Autorización para circulación de transporte especial
CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO PRIVATIVO DA AREA
NATURAL DE RÍO XUVIA E O PTIDR ALDEA NOVA PARA USOS
TURÍSTICOS
RA CESE FUNCIONARIA INTERINA PROGRAMA "DISEÑO E
IMPLEMENTACION PLAN INSPECCION URBANISTICA E CONTROL
EXERCICIO ACTIVIDADES E APERTURA ESTABLECEMENTOS"

09-05-2022

1.203

10-05-2022

1.204

10-05-2022

1.205

10-05-2022

1.206

10-05-2022

1.207

10-05-2022

1.208

10-05-2022

1.209

10-05-2022

1.210

10-05-2022

1.211

10-05-2022

1.212

RA SUBSTITUCION XEFES DE SERVIZO
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA JOSUE MONTEIRO
ROMERO (ABRIL 2022)
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA LAURA TOJO
FERNANDEZ (ABRIL 2022)
NF-NOMEAMENTO FUNCIONARIA INTERINA POR ACUMULACION
DE TAREFAS
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA MANUEL
GONZALEZ BARROS (ABRIL 2022)
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA JOSE FIDEL
GONZALEZ CASAL (ABRIL 2022)
RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT ADRIAN FRAGA DOPICO

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de

RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA ALEXANDRE
BLANCO VARELA (ABRIL 2022)
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA ANTONIO LOPEZ
CARREIRA (ABRIL 2022)
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA JUAN CARLOS
YAÑEZ CAGIAO (ABRIL 2022)
RA S/APROBAR A NOMINA COMPLEMENTARIA PEDRO VEIGA
CANEIRO (ABRIL 2022)

10-05-2022

1.213

10-05-2022

1.214

10-05-2022

1.215

10-05-2022

1.216

10-05-2022

1.217

10-05-2022

1.218

10-05-2022

1.219

10-05-2022

1.220

10-05-2022

1.221

10-05-2022

1.222

10-05-2022

1.223

10-05-2022

1.224

10-05-2022

1.225

10-05-2022

1.226

11-05-2022

1.227

11-05-2022

1.228

11-05-2022

1.229

RA s/aprobar pago IRPF modelo 111 abril 2022
RA S/APROBAR O PAGO DO COMPLEMENTO IT LORETO SOTO
MONTERO

11-05-2022

1.230

11-05-2022

1.231

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT ALFONSO VEIGA GARCIA
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DA INDUSTRIA DENTRO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
EXPTE COMPENSACION DEBEDAS/CREDITOS CONCORRENTES.
TERCEIRO: SAREB (A86602158)
RA APROBACION PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA
FUNCIONARIOS FEBREIRO/2022 (LUIS FEIJOO PARDO)
ILUMINACIÓN EXTERIOR ORNAMENTAL DAS RÚAS E PRAZAS DO
CONCELLO DE NARÓN DURANTE AS FESTAS DE NADAL 2018-2019

11-05-2022

1.232

11-05-2022

1.233

11-05-2022

1.234

11-05-2022

1.235

11-05-2022

1.236

Resolución sancionadora de tráfico

11-05-2022

1.237

Resolución sancionadora de tráfico
SUBSTITUCIÓN SECRETARIO XERAL OS DÍAS 13 E 18 DE MAIO DE
2022

11-05-2022

1.238

12-05-2022

1.239

ACONDICIONAMENTO DE LOCAL PARA O CLUB DE PIRAGÜISMO

12-05-2022

1.240

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT SOFIA UTRILLA PONCE
RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT MONICA RODRIGUEZ
CARBALLO
RA APROBAR NOMINAS COMPLEMENTARIA E DIFERENZAS
FEBREIRO 2022 (LUIS FEIJOO PARDO)
RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT RAMON FRANCISCO COUTO
BELLAS
PV_PERMISO DE PATERNIDADE E LACTANCIA
RA APROBACION PROPOSTA PAGAMENTO TRIBUNAIS AUXILIAR
DE CULTURA PADROADO CULTURA CONCELLO DE NARON
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA: ANO 2022
CAMPO TIRO CON ARCO
REFORZO DE RODADURA NO CAMIÑO DE CIMADEVILA CANTEIROS (O VAL)
Resolución sancionadora de tráfico
ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL DA ASOCIACIÓN DE
MAIORES DE SANTA ICIA
RA LICENZAS TELETRABALLO E ACCESO REMOTO
RA NOMEAMENTO FUNCIONARIO/A INTERINO COBERTURA
VACANTE ARQUITECTO TECNICO
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Alcaldia

DE NARON

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

SUBMINISTRO E COLOCACIÓN DE PROXECTORES PARA O CAMBIO
NA ILUMINACIÓN DO ESTADIO DE RÍO SECO

12-05-2022

1.241

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT NOELIA COSTOYA CALVO

12-05-2022

1.242

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
IMPOSICION PENALIDADES SERVIZO DE LIMPEZA XERAL,
PEQUENOS TRABALLOS DE MANTEMENTO E SERVIZO DE
CONSERXERÍA DO COMPLEXO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DA
GÁNDARA NARÓN

12-05-2022

1.243

12-05-2022

1.244

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

12-05-2022

1.245

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA: ANO 2022
RESOLUCION DE APROBACION DE XUSTIFICACIÓN DE CONVENIO
CLUB BAILE DEPORTIVO NARON 2021

12-05-2022

1.246

12-05-2022

1.247

12-05-2022

1.248

Autorizar ionforme da Policía Local por accidente de tráfico

12-05-2022

1.249

Autorizar ionforme da Policía Local por accidente de tráfico

12-05-2022

1.250

Anulación da taxa por aproveitamento especial de dominio público local
RESOLUCIÓN SUBSTITUCIÓN DIRECTOR PROXECTOS EUROPEOS
DESDE O 18 ATA O 27 DE MAIO DE 2022

12-05-2022

1.251

13-05-2022

1.252

RECITAL DE POESÍA O DÍA DAS LETRAS GALEGAS
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS CON CERTIFICACIÓNS UNE, DENTRO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
DENEGACION ACCESO VISTA OFERTA TECNICA EN
PROCEDEMENTO PARA A CONTRATACION DE MANTEMENTO
HARDWARE E SOFWARE (CON/69/2020)
SUBSTITUCION XEFE SERVIZO INTERVENCION E FACENDA 18 E
25/05//2022
ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO PARA FOMENTO E APOIO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS NA GÁNDARA

13-05-2022

1.253

13-05-2022

1.254

13-05-2022

1.255

13-05-2022

1.256

13-05-2022

1.257

BAIXA NO REXISTRO ASOCIACIONS RMA 77

13-05-2022

1.258

INSCRIC. RMA 403
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DO TRANSPORTE, DENTRO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN

13-05-2022

1.259

13-05-2022

1.260

CF_CURSOS DE FORMACION 2022
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE DÚAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR FITOSANITARIO, DENTRO DO
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINO CONTINUACION
PROGRAMA "DISEÑO E IMPLEMENTACION pLAN INSPECCION
URBANISTICA E CONTROL EXERCICIO ACTIVIDADES E APERTURA
DE ESTABLECIMIENTOS"
RA S/APROBACION PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA
FUNCIONARIOS XANEIRO/2022 (IGNACIO MAZAIRA GARRO)
COMPROBACIÓN MATERIAL DO INVESTIMENTO DA
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: DELEGACION ESPECIFICA: ANO 2022

13-05-2022

1.261

13-05-2022

1.262

13-05-2022

1.263

13-05-2022

1.264

13-05-2022

1.265

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

ORGANIZACIÓN E PRODUCIÓN DO "ANIMARÚA 2022"
Autorización e disposicion do gasto e recoñecemento obriga Liquidación 1º
trimestre 2022 FOGAR INFANTIL

18-05-2022

1.266

18-05-2022

1.267

CF_CURSOS DE FORMACION 2022

18-05-2022

1.268

DD_DIETAS E DESPRAZAMENTOS

18-05-2022

1.269

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT JOSE ENRIQUE PAZOS PARDO

18-05-2022

1.270

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT JOSE VICENTE ARIAS PAZOS
ACHEGA DE ENDOSO REFERENTE Á OBRA " AMPLIACIÓN DA REDE
DE SANEAMENTO DA PARROQUIA DE SEDES- PEREIRO"
RA S/APROBAR PAGO HORAS EXTRAS SPEIS ABRIL 2022 NA
NOMINA DE MAIO 2022
RA S/APROBAR PAGO HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL ABRIL 2022
NA NOMINA DE MAIO 2022
Adxudicación contrato menor Servizo de desenvolvemento do programa
COLONIA DE VERÁN 2022
RENOVACIÓN E ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA
OS TRABALLADORES MUNICIPAIS ANO 2022
CONTRATO DE SERVIZO DE COLABORACION NA XESTION
TRIBUTARIA E RECADATORIA DA TAXA RSU

18-05-2022

1.271

18-05-2022

1.272

18-05-2022

1.273

18-05-2022

1.274

19-05-2022

1.275

19-05-2022

1.276

19-05-2022

1.277

SOLICITUDE PRESTACION ECONOMICA Rodríguez Sánchez, Vanesa.

19-05-2022

1.278

Solicitude axuda urxente necesidade JESICA JIMÉNEZ PÉREZ
Axuda financeira de urxente necesidade solicitada por Dª. Patricia Gamallo
Losada
Contrato de "Implementación no Xeoportal do Concello de Narón de
información xeográfica elaborada polo Negociado de Estatística".
INCOACION EXPEDIENTE URBANIZACION DA RUA DE NOVA
APERTURA ENTRE A RUA CELSO EMILIO FERREIRO E AVENIDA
CATALUÑA

19-05-2022

1.279

19-05-2022

1.280

19-05-2022

1.281

19-05-2022

1.282

ORGANIZACIÓN E PRODUCIÓN DO "ANIMARÚA 2022"

19-05-2022

1.283

ADHESIÓN AO CONVENIO VESPA VELUTINA

19-05-2022

1.284

X_MODIFICACIONS HORARIO: REDUCCION XORNADA...
RESOLUCION APROBACION LIQUIDACION ABRIL SISTEMA DE
PRESTAMO DE BICICLETAS
RESOLUCION APROBACION LIQUIDACIONS FEBRERO E MARZO
SISTEMA PRESTAMO BICICLETAS

19-05-2022

1.285

19-05-2022

1.286

19-05-2022

1.287

19-05-2022

1.288

19-05-2022

1.289

19-05-2022

1.290

19-05-2022

1.291

19-05-2022

1.292

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT LORENA LOPEZ PARDO
RA S/APROBAR PAGO C,PRODUTIVIDADE CRITERIO POSTO
SUPERIOR M ANGELES MANTEIGA FULGUEIRA SUBSTITUTA 13 E
18/05/2022 (APS)
RA S/APROBAR PAGO HORAS EXTRAS PABLO FREIJOMIL ABRIL
2022 NA NOMINA DE MAIO 2022 (CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO CO CONCELLO DE ARTEIXO)
RA S/APROBAR DESCONTOS ADIANTOS REINTEGRABLES NOMINA
DE MAIO/2022

Decreto de

RA S/ APROBAR DESCONTO COTAS SINDICAIS NA NOMINA DE

Decreto de
Alcaldia
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Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

MAIO/2022
Autorizar reserva da vía pública

19-05-2022

1.293

Autorizar reserva da vía pública

19-05-2022

1.294

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.295

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.296

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.297

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.298

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.299

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.300

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.301

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.302

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.303

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.304

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.305

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.306

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.307

Autorizar reserva de vía pública

19-05-2022

1.308

Expedientes sancionadores de tráfico

19-05-2022

1.309

Expedientes sancionadores de tráfico
PR_SOLICITUDE HOMOLOGACION SERVIZOS PRESTADOS PARA
EFECTOS HOMOLOGACION DE CARREIRA HORIZONTAL
CONVENIO NOMINATIVO EN MATERIA DE ACION SOCIAL CON
PAGO ANTICIPADO 2021 CON COGAMI
RA S/APROBAR COMPLEMENTO IT GABRIELA MIRIAM SOTO
RODRIGUEZ
Extinción da prestación do SAF-DEPENDENCIA a D. Ventura Manuel
Vázquez Caamaño
FESTAS SANTA RITA DE XUVIA OS DÍAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE
2022
EXPTE. COMPENSACION DEBEDAS/CREDITOS CONCORRENTES.
TERCEIRO: ANTONIO GARCIA BLANCO (**********)
TRASPASO INGRESOS RELATIVOS Á RECADACIÓN EXECUTIVA DA
TAXA/PPPNT DE AUGA E SANEAMENTO

19-05-2022

1.310

20-05-2022

1.311

20-05-2022

1.312

20-05-2022

1.313

20-05-2022

1.314

20-05-2022

1.315

20-05-2022

1.316

20-05-2022

1.317

HUMANIZACION DA SOLAINA

20-05-2022

1.318

OBRAS DE ACCESIBILIDADE E REFORMA DA R/MARCIAL CALVO
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA Á ADAPTACIÓN DA ACTUAL
APLICACIÓN AUPAC Á NOVA LEI 39/15 DE PROCEDEMENTO
ADMINISTRATIVO COMÚN DAS AAPP
Sx_ APROBACION C.PRODUTIVIDADE POSTO SUPERIOR
SUBSTITUCIONS XEFATURA DO SERVIZO DE DISCIPLINA
URBANISTICA E MEDIO AMBIENTE 2022

20-05-2022

1.319

20-05-2022

1.320

20-05-2022

1.321

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de

EXPEDIENTE DE DIETAS E DESPRAZAMENTOS DE SANTIAGO
GALEGO POLA REUNIÓN CO DIRECTOR DO CEIDA (Centro de
Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia) O 29/03/2022
EN SANTA CRUZ (OLEIROS)

20-05-2022

1.322

PLATAFORMA ÚNICA EN RÚAS LUÍS DE GÓNGORA E ESPRONCEDA 20-05-2022
REPARACION DE PAVIMENTO E REFORZO DE RODADURA EN
CAMIÑOS DA ZONA RURAL. LOTE 3: REFORZO DE RODADURA EN
CAMIÑOS DE O VAL E SAN MATEO
20-05-2022

1.323

1.324

VA_VACACIONS 2022

20-05-2022

1.325

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

20-05-2022

1.326

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

20-05-2022

1.327

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

20-05-2022

1.328

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

20-05-2022

1.329

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

20-05-2022

1.330

Autorizar informe da Policía Local por accidente de tráfico

20-05-2022

1.331

PLATAFORMA ÚNICA EN RÚAS LUÍS DE GÓNGORA E ESPRONCEDA 23-05-2022
RA HOMOLOGACION SERVIZOS PRESTADOS AOS EFECTOS DA
CARREIRA HORIZONTAL
23-05-2022

1.332

RA RECOÑECEMENTO CONSOLIDACION GRAO PERSOAL NIVEL 22
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINO PARA COBERTURA
VACANTE TECNICO MEDIO ARQUIVO 02.01.A006
FESTAS SANTA RITA DE XUVIA OS DÍAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE
2022

1.333

23-05-2022

1.334

23-05-2022

1.335

23-05-2022

1.336

RESOLUCION CT-13/2022
EXPEDIENTE DE DIETAS E DESPRAZAMENTOS DE SANTIAGO
GALEGO A UNHA REUNIÓN EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

23-05-2022

1.337

23-05-2022

1.338

COTA ANUAL 2022 SEITURA 22
REMISION NOTIFICACIÓN: DILIXENCIA DE EMBARGO MIGUEL
ANGEL CABEIRO MENGIBAR

23-05-2022

1.339

23-05-2022

1.340

23-05-2022

1.341

23-05-2022

1.342

24-05-2022

1.343

24-05-2022

1.344

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022

24-05-2022

1.345

RELACION E RA DE FACTURAS ANO 2022
MANTEMENTO DE SERVIZOS E SEGURIDADE VIAL EN RUAS DA
ZONA URBANA

24-05-2022

1.346

24-05-2022

1.347

CF_CURSOS DE FORMACION 2022

24-05-2022

1.348

RA AMPLIACION ACCESO REMOTO
ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO DE SERVICIOS DA FEIRA DO
TRECE
ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO DE SERVICIOS DA FEIRA DO
TRECE
INCOACION EXPEDIENTE PENALIDADES HABILITACION DE PISTA
DE LANZAMENTOS EN ESTADIO DE RIO SECO
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Alcaldia

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

REPARACION DE PAVIMENTO E REFORZO DE RODADURA EN
CAMIÑOS DA ZONA RURAL. LOTE 1: REPARACION DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS NOS CAMIÑOS DE CALVOS,
CORREDOIRA, CARBALLO, CASON E OUTROS

24-05-2022

1.349

RA CURSO FORMACION

24-05-2022

1.350

RA CURSO FORMACION

24-05-2022

1.351

Procedementos sancionadores de tráfico

24-05-2022

1.352

Procedementos sancionadores de tráfico

24-05-2022

1.353

ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL DO ALTO
HABILITACION DE PISTA DE LANZAMENTOS EN ESTADIO DE RIO
SECO

25-05-2022

1.354

25-05-2022

1.355

IMPOSICION SANCION 100€ INFRACCION COVID REUNION

25-05-2022

1.356

CF_CURSOS DE FORMACION 2022
RA APROBAR PAGO NOMINA P LABORAL, EVENTUAL E
CORPORATIVO CON DEDICACION EXCLUSIVA MAIO/2022
ABONO DE COPIAS- INFORME DE POLICIA PECHE DE LEIRA NO
LUGAR DE PENA DE EMBADE, POLIGONO 22, PARCELA 27

25-05-2022

1.357

25-05-2022

1.358

25-05-2022

1.359

RA APROBAR PAGO NOMINA PERSOAL FUNCIONARIO MAIO/2022
ACONDICIONAMENTO DE LOCAL PARA O CLUB DE PIRAGÜISMO
DE NARON

25-05-2022

1.360

25-05-2022

1.361

RESOLUCION CPO-248/2021
PARQUE FLUVIAL ENTRE A AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES E A
RUA CONDE DE FENOSA ( MARXE DEREITA)
ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO DE SERVICIOS DA FEIRA DO
TRECE

25-05-2022

1.362

25-05-2022

1.363

25-05-2022

1.364

Autorización para circulación de transporte especial

25-05-2022

1.365

Autorización para circulación de transporte especial

25-05-2022

1.366

Autorización para circulación de transporte especial

25-05-2022

1.367

Autorización para circulación de transporte especial

25-05-2022

1.368

Autorización para circulación de transporte especial

25-05-2022

1.369

Autorización para circulación de transporte especial
ACONDICIONAMENTO DO LOCAL SOCIAL DA ASOCIACIÓN DE
MAIORES DE SANTA ICIA
REPARACION DE PAVIMENTO E REFORZO DE RODADURA EN
CAMIÑOS DA ZONA RURAL. LOTE 2: REFORZO DE RODADURA EN
CAMIÑOS DE PEDROSO, SEDES, CASTRO E SAN XIAO

25-05-2022

1.370

26-05-2022

1.371

26-05-2022

1.372

26-05-2022

1.373

26-05-2022

1.374

26-05-2022

1.375

DELEGACIÓNS DO XEFE DO SERVIZO
COLOCACIÓN MESA INFORMATIVA CONTRA O CANCRO O
31/05/2022
RA S/AAPROBACION LIQUIDACION S.SOCIAL COMPLEMENTARIA
L90 FEBREIRO 2022 (INCREMENTO DE BASES LUIS FEIJOO PARDO)

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
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Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

INSCRICION RPF 1046
MANTEMENTO BÁSICO, LIMPEZA E APERTURA E PECHE DOS
PAVILLÓNS DE PIÑEIROS, CASTRO, MOCIDADE, SEDES E O VAL

26-05-2022

1.376

26-05-2022

1.377

CL_CONTRATCION LABORAL TEMPORAL SUBVENCION RISGA 2022 26-05-2022
CESION DE DEREITOS DE COBRO DE URESPA PROYECTOS Y
OBRAS, SL A FAVOR DE ABANCA: FACTURAS 2022-47 E 2022-50
26-05-2022

1.378

AMPLIACION DA REDE DE SANEAMENTO O COUTO - NARON
MANTEMENTO DO TERREO DE XOGO E ZONAS PERIMETRAIS,
PINTADO DE LIÑAS DO CAMPO DE FÚTBOL DE SAN MATEONARÓN
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINO SUBSTITUCIÓN
TRANSITORIA DA TITULAR
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINO SUBSTITUCION
TRANSITORIA DO TITULAR
NF_NOMEAMENTO PERSOAL INTERINOP SUBSTITUCION
TRANSITORIA DA TITULAR

26-05-2022

1.380

26-05-2022

1.381

27-05-2022

1.382

27-05-2022

1.383

27-05-2022

1.384

27-05-2022

1.385

27-05-2022

1.386

27-05-2022

1.387

27-05-2022

1.388

27-05-2022

1.389

27-05-2022

1.390

27-05-2022

1.391

27-05-2022

1.392

X_PROLONGACION PERMANENCIA SERVIZO ACTIVO
CL_CONTRATACION LABORAL TEMPORAL EXPERTO DOCENTE
AFD ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
(21.02.2022 A 11.04.2022 e 12.04.2022 a 14.06.2022)

30-05-2022

1.393

30-05-2022

1.394

R.A. BASES E CONVOCATORIA ACOMETIDAS ZONA RURAL 2022
RENOVACION DO CESPEDE ARTIFICIAL DO CAMPO DE FUTBOL DE
O CADAVAL
SUBSTITUCIONS INTERVENTORA XERAL E XEFE SERVIZO
INTERVENCION E FACENDA/2022

30-05-2022

1.395

30-05-2022

1.396

30-05-2022

1.397

30-05-2022

1.398

30-05-2022

1.399

MERCADILLO DE 2ª MAN E COMIDA POPULAR O 28/05/2022
ACCESIBILIDADE NO EDIFICIO DO XULGADO DE NARÓN (ANTIGO
CONCELLO)
ACTIVIDADE NO PASEO MARITIMO XUVIA.- SABADO 28 MAIO 11ATA 20 HORAS E PERMISO MONTAXE INSTALACIONS
R.A. BASES E CONVOCATORIA DAS AXUDAS PARA O PAGO DAS
LIQUIDACIÓNS TRIBUTARIAS DE ACOMETIDAS PARA
ABASTECEMENTO DE AUGA POTABLE E REDE DE SUMIDOIROS NA
ZONA RURAL PARA O ANO 2022
INCOACION SANCIONADOR INCUMPLIMIENTO HORARIO
NORMATIVA COVID
SERVIZO DE ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DE VARIAS
ACCIÓNS FORMATIVAS DO SECTOR DA ALIMENTACIÓN, DENTRO
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMACIÓN
ANULAR SANCION RUBY INFRACCIÓN MASCARILLA COVID
INMEDIACIÓNS NO LOCAL "LA ESQUINA" E "BOA LÚA"
RA APROBACION PAGO S.SOCIAL ABRIL 2022 (PERIODO
RECADACION MAIO 2022)

RESOLUCION CPSI-39/2018
RECUPERACION DE SUELO URBANO PARA USOS PUBLICOS
AMABLES CON EL MEDIO AMBIENTE: APERTURA URBANA Y
DISFRUTE DEL ENTORNO DE LA RIA
171174
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1.379
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Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia
Decreto de
Alcaldia

RA ADSCRICION PROVISIONAL POSTO02.10.A002 XEFA SECCION
CONTRATACION (BEGOÑA RODRIGUEZ ALBO)
RA NOMEAMENTO FUNCIONARIOS E PERSOAL LABORAL OEP
EXTRAORDINARIA 2020
SERVIZO DE RETIRADA E TRASLADO DE VEHÍCULOS AO DEPÓSITO
MUNICIPAL
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE REALIZACIÓN DOS OBRADOIROS
DE APOIO ESCOLAR E FAMILIAR DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
RECURSOS EDUCATIVOS DE APOIO Á ESCOLA

30-05-2022

1.400

30-05-2022

1.401

30-05-2022

1.402

30-05-2022

1.403

Axuda urxente necesidade solicitada por D. Manuel Peña Fernández
RA S/ APROBAR PAGO INDEMNIZACIONS POR ASISTENCIAS
CONCELLEIROS A ORGANOS COLEXIADOS MAIO/2022

31-05-2022

1.404

31-05-2022

1.405

INSCRIC. RMA 404

31-05-2022

1.406

ILUMINACION DE ESTADIO MUNICIPAL DE RIO SECO

31-05-2022

1.407

RA NOMEAMENTO FUNCIONARIO DE CARREIRA

31-05-2022

1.408

RESOLUCIÓN AM-4/2013

31-05-2022

1.409

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.410

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.411

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.412

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.413

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.414

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.415

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.416

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.417

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.418

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.419

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.420

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.421

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.422

Autorizar reserva de vía pública para mudanza

31-05-2022

1.423

Autorizar reserva de vía pública para mudanza
ACORDO SOLAPAMENTO ENTRE O CONCELLO E NATURGY
RENOVABLES SLU RELATIVO A PARQUES EOLICOS E MODIF. DO
PARQUE EOLICO NOVO EN EXPLOTACION

31-05-2022

1.424

31-05-2022

1.425

O Concello Pleno, deuse por enterado.

22º.- ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO: ROGOS E PREGUNTAS

CONCELLO DE NARÓN
FOLIO __________
-Sra.Ledo Díaz: un rogo, no. Facer plantexamentos serios e que todos e todas teñamos disposición
de responder como máis que un gasto no, que ía ser de 4 a 12, non creo que sexa unha sorna, pero
bueno, vou ao importante no, cremos que se están facendo actividades moi interesantes dende o
goberno no, e colaborando coas asociación veciñais. O que é unha pregunta e logo o que tamén un
rogo “verde que te quero verde” non entendemos cando hai unha proposta tan atractiva e explico
por que, cando se vai facer a primeira en Xuvia, cando se vai facer unha sesión vermut cunha
alteada onde está o concello e a asociación veciñal Altea organizando, básicamente porque se lle
está facendo neste caso aos veciños e veciñas de Xuvia, escoller entre unha cousa e outra neste
momento, cando se podía facer, por exemplo, na Gándara porque é verdade que xa só nese cachiño
de estrada de Castela, tamén está as actividades de Piñeiros, está a alteada, entonces entendemos
que non houbo unha organización e o noso rogo que para o ano que ven se coordine a este respecto
e se poida , non, porque como se vai facer noutros sitios para que neste caso a xente non teña que
escoller entre un ou outro ou “un verde que te quere verde” tan interesante, ao mellor non teña a
afluencia de xente nese barrio en concreto por ter outra actividade a escasos metros, no, e habendo
noutras prazas creo que é interesante telo tido así. Sabemos que unha está organizado polo
padroado da Cultura, pero bueno, xa que o presentou a alcaldesa neste caso, e cremos que é unha
oportunidade para poder participar, cremos que debería de coordinarse mellor as zonas nas que se
fai.
E logo por outra banda, queríamos saber se para o ano que ven, esa é a pregunta, se van a
modificar os pregos dos acampamentos do concello de Narón para que se teña en conta, no, un
ratio dunha persoa ou dun neno ou nena con discapacidade senón que se den alternativas. Non
estou falando neste caso, eu sei que a concelleira falou coa familia afectada e que Mamen tamén, e
que espero que se poida solucionar pero senón que se modifiquen os pregos, hai outros concellos
que teñen esa alternativa non, cun ratio concreto, ou cun grado de discapacidade concreto pero ao
final cremos que todos e todas teñamos os mesmos dereitos e aquí se produciu unha vulneración,
no, dunha familia, senón ao mellor doutras familias.
E xa non digo o outro acampamento porque é verdade que ese acampamento non ten esas prazas
ou se fai nunhas condicións. Pero aquí temos un acampamento para 50 nenos e nenas e a pregunta
é esa, se se van a modificar os pregos para isto que sae, que ás veces aprendemos das situacións
que se dan para que se mellore. Grazas.
-Sr.Castrillón Permuy: grazas Sra.alcaldesa. Bueno, como caso anecdótico, se vostede quere que
nosoutros traballemos, na oposición xa traballamos, pero si quere que traballemos e que faigamos
o proxecto da estrada 566, vai a ter que darnos competencias e máis o presuposto, o orzamento
para eso. Como di que traballemos.
Continúo cun rogo. Fíxenno xa na Comisión de Obras, na rúa Mugardos solicitamos que había
falta de iluminación dende o portal número 11 ata o final desa rúa, e rogamos que se solucionase o
da iluminación e máis a do camiño, que é camiño seguro, para os rapaces do colexio, tamén que se
iluminara, fixemos unhas propostas e non nos contestaron, e bueno, nos gustaría que quede
recollido en acta e que se axilice o máximo posible, no. Que se ilumine esas zonas da rúa
Mugardos.
Segundo rogo: tamén fixemos o rogo e pregunta na comisión de Obras sobre a colocación de
contenedores de resíduos sólidos urbanos no rueiro de Vilar na Faísca, no. E o que nos chegou é
que unha traballadora lles foi botar a bronca aos veciños porque depositaban unhas bolsas onde
estaba o antigo contenedor, e que a eses veciños ninguén os avisou e niguén lle dixo que se
quedaban sen contenedores, e é máis, os teñen a 200 metros nunha rúa que non ten arcén nin
beirarrúa.
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Entonces rogamos que se coloque un contenedor de resíduos sólidos urbanos, onde estivo sempre,
máis de 30 anos que levaba ese contenedor alí; polo tanto, nos gustaría que se volvera a ubicar.
E teño outro terceiro rogo que é : sobre a pista verde en Santa Icía. Polo lateral da rúa Francisco
Pizarro, hai un árbol que está seco, pegado xusto a un banco e que é posible que calquera día poida
caer enriba das persoas que estean sentadas nese banco. Polo tanto, solicitamos que se retire ese
árbol e que se coloque outro nese lugar.
E despois teño outro rogo máis: na zona da Solaina, tamén na rúa Solaina co cruce Alexandre
Bóveda, que é un camiño seguro tamén, soen cruzar por alí tamén bastantes nenos, que se coloque
un paso de pións que está sen el e é perigoso naquela zona.
E temos outro máis da parroquia de Castro, tamén doutro contenedor de resíduos sólidos urbanos
que estaba na explanada donde está o cemiterio e que se retirou para a estrada, para a AC 566, que
teñen o acceso por unhas escaleiras pendentes que as persoas maiores que normalmente é unha
parte importante das que van a ese cemiterio pois que non poden baixar a depositar alí os resíduos
que saen das flores e todo eso. Bueno, pois tamén solicitamos que se manteña onde estaba porque
hai explanada e é posible seguir recollendo alí ese contenedor.
E despois teño outro rogo maís no camiño público Fontalla, na parroquia de Castro, que
recentemente sacouse madeira por ese mesmo camiño e quedou nun estado lamentable, polo tanto,
reclamamos que se faiga control dese camiño, que se inspeccione e que se lle obligue ás persoas
que sacaron a madeira pois que o arranxen.
E outro tema que tamén nos preocupa que metemos por rexistro o día 2 de xuño, solicitamos que
se convocara a Xunta de Seguridade Local, polo tema do que está sucedendo na zona de Santa
Icía, polo tema dos okupas e queríamos saber cando se vai a convocar esa xunta, se non se vai a
convocar e cales son as pretensións que ten a Sra.alcaldesa. Nada máis. Moitas grazas.
RESPOSTAS SRA.ALCALDESA
Olaia, sorna non me refería a nada do que dixeras ti. É o que dixen eu con respecto ao que me
decía Germán de que hai que …bueno o que dixen, entendo que temos que ser do mesmo partido
político, era a sorna…evidentemente non creo eso.
E o “verde que te quero verde” era unha actividade que estaba programada con antelación con
respecto o tema da alteada, é dicir, a alteada foi de hai pouco, evidentemente se presenta o tema
de “verde que te quero verde” esta semana pero que todas as infografías e os contratos, xa estaba
programado. Si que non se solapa exactamente porque empeza antes o “verde que te quero verde”
entón tamén veíamos que era, vale se empezaría nesa praza e logo a xente pode continuar sobre
todo porque son, primeiro actividade infantil e logo de adultos.
Con respecto aos campamentos, a día de hoxe non temos, falaremos do ano que ven, pero
evidentemente nosoutros lle damos un servicio a persoas con esa minusvalía noutro tipo de
campamentos e neste non se contemplaba.
Con respecto aos rogos de Germán tomo nota.
Con respecto ao tema da Xunta Local de Seguridade, por agora non se vai a convocar e si que se
siguen facendo accións, e de feito está prevista que esté unha reunión para a semana que ven, onde
vai estar a subdelegada de goberno entre outras persoas, e seguimos avanzando con respecto á
mellora de seguridade nesa zona.
Nada máis e moi bo día a todas e a todos.
E non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia levanta a xuntanza, sendo as 11:50 horas da
data indicada na cabeceira, en proba de todo o que se estende a presente acta que é asinada polo
Sra. alcaldesa comigo o secretario xeral que DÁ FE.
V. e pr.
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