LUNS, 11 DE XUÑO DE 2018

N.º 132

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE TURISMO E CULTURA
Anuncio
A Presidencia da Excma. Deputación Provincial de Lugo resolveu, con data 6 de xuño de 2018, aprobar e
publicar no B.O.P de Lugo as bases reguladoras da convocatoria do Premio Otero Pedrayo 2018, remitidas pola
Excma. Deputación Provincial de A Coruña. Para cumprir a devandita resolución, publícase o texto íntegro das
mesmas:
BASES REGULADORAS DO PREMIO “OTERO PEDRAYO 2018
1.- Convocatoria.1.1.- Convócase o premio “Otero Pedrayo 2018”, dotado con dezaseis mil euros (16.000,00 €), atendendo ás
disposicións do regulamento correspondente.
1.2.- Esta convocatoria corresponde ao ano 2018, de acordo co disposto no regulamento, en que se establece
o seu ámbito e o seu carácter anual; convócase cada ano por unha das deputacións provinciais da Coruña, Lugo,
Ourense e Pontevedra, por esta mesma orde.
1.3.- Atendendo ás razóns expostas, a convocatoria e concesión do premio, na edición de 2018, atribúeselle á
Deputación Provincial da Coruña, que consigna na partida 0612/3341/22609 do seu Orzamento de gastos o
importe do premio e os gastos correspondentes á súa organización, e no de ingresos, as sumas que deberán
achegar as demais deputacións de Galicia, cotitulares do premio, cunha contía de 2.000,00 € cada unha delas e a
Xunta de Galicia, cunha achega de 8.000,00 €.
2.- Obxecto do premio.O premio “Otero Pedrayo” ten por obxecto:
2.1.- Perpetuar e honrar a memoria da persoa egrexia no campo das letras e do coñecemento.
2.2.- Premiar un labor que constitúa unha contribución eminente á cultura galega.
2.3.- Promocionar os valores propios de Galicia e as obras que leven ao esclarecemento e á mellora da súa
cidadanía e institucións.
3.- Candidaturas.3.1.- Poderán optar ao premio:
* As persoas naturais nacidas ou residentes en Galicia ou con cumprida raizame nela.
* Os grupos de traballo radicados en Galicia ou constituídos para promover os valores da cultura galega.
* As personalidades ou institucións que se caractericen pola difusión e polo mantemento da cultura galega.
3.2.- A opción ao premio determinarase por medio dunha candidatura, que poderá ser feita:
* Por calquera persoa física ou xurídica das sinaladas no apartado 3.1, respecto de si mesmas.
* Polas entidades académicas e culturais galegas, respecto dos seus membros.
* Por calquera das deputacións provinciais de Galicia, a proposta das respectivas comisións de Cultura.
* Pola Xunta de Galicia, oída a Consellería correspondente.
* Polo mesmo xurado, xa constituído.
4.- Tramitación.4.1.- A presentación de candidaturas ao premio será formulada nun escrito dirixido á Vicepresidencia da
Deputación Provincial da Coruña, achegando os seguintes documentos:
* Recensión biográfica da persoa ou agrupación que aspira ao premio.
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* Documentos e antecedentes que se consideren de interese para o coñecemento da súa dimensión literaria ou
científica.
* Cinco exemplares do traballo co que se opta ao premio, no caso de que a proposta se basee nunha obra ou
produción singular concreta.
* No caso de agrupacións e institucións, un exemplar do regulamento ou dos estatutos polos que se rexan, e
unha relación das tarefas levadas a cabo en relación co obxecto do premio.
4.2.- A presentación de candidaturas realizarase no prazo de tres meses, que se contarán a partir do día
seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.
Esa publicación realizarase tamén nos boletíns oficiais das provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra, no Diario
Oficial de Galicia, e nos diarios de máis difusión da Comunidade Autónoma.
4.3.- A presentación da candidatura determina a aceptación íntegra das condicións desta convocatoria e das
contidas no regulamento do premio.
4.4.- Despois de que remate o prazo a que se refire o apartado 4.2 a Secretaría da Deputación da Coruña
expedirá unha certificación das propostas presentadas que, xunto con elas e coa documentación correspondente,
pasarán ao xurado do premio, para que todas as persoas que forman parte del as coñezan con antelación suficiente
á reunión de deliberación..
4.5.- A cada solicitude ou proposta xuntaranse cantos documentos se xulgaren de interese para o mellor
coñecemento do/a candidato/a.
5.- Xurado e actuacións.5.1.- Para adxudicar este premio, constituírase un xurado integrado por:
Presidencia: O presidente da Xunta de Galicia, ou persoa en que delegar.
Vicepresidencia: a persoa titular da Presidencia da deputación que convoca o premio, que este ano lle
corresponde á Deputación da Coruña, ou persoa en que delegar.
Vogais:
* Os/as presidentes/as das tres deputacións restantes ou persoas en que delegar.
* O/a presidente/a da Comisión de Cultura da deputación convocante, ou persoa en que delegar.
* O conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, ou persoa en que delegar.
* Unha persoa representante de cada un dos seguintes organismos:
a) Universidade de Santiago de Compostela.
b) Universidade de Vigo.
c) Universidade da Coruña.
d) Real Academia Galega.
e) Instituto “Padre Sarmiento” de Estudios Galegos.
f) Fundación Otero Pedrayo
* Cinco persoas de recoñecida autoridade científica e literaria, designadas unha pola Xunta de Galicia e as
restantes, unha por cada unha das deputacións.
Procurarase a paridade de xénero nas persoas que forman o xurado.
Secretaría: con voz e sen voto, o secretario da Deputación da Coruña, ou persoa en que delegar.
5.2.- O xurado constituído emitirá o seu ditame no mes seguinte ao día que remate o prazo de presentación de
candidaturas, e a súa actuación suxeitarase ao determinado nos artigos 4.2 a 4.6 do regulamento do premio.
5.3.- Da actuación do xurado e da adxudicación do premio redactarase unha acta detallada que, asinada polas
persoas que o conformaren, coa totalidade das documentacións presentadas, pasará ao coñecemento do Pleno da
Deputación da Coruña na primeira sesión que tiver lugar.
5.4.- As copias da acta e dos demais antecedentes que cumpriren para o coñecemento da tramitación do premio,
remitiránselles ás deputacións de Lugo, Ourense e Pontevedra.
6.- Entrega do premio.A entrega do premio será realizada no lugar e a data que determine a Presidencia da Deputación da Coruña,
nun acto solemne e coa asistencia dos/as membros da Corporación provincial e do xurado, así como de
personalidades galegas das artes, letras e ciencias.
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Xunto co premio, a persoa ou entidade que resultar galardoada, recibirá una copia da acta da reunión do
xurado.
7.- Normas supletorias.Para o que non estiver previsto expresamente nestas bases, o xurado e a Deputación convocante terán en conta
as normas contidas no regulamento do premio e nas xerais de funcionamento da Corporación provincial, así como
na lexislación vixente.
Lugo, 8 de xuño de 2018.- O Presidente, Darío Campos Conde. O Secretario, Cristóbal Víctor Fraga Bermejo.
R. 1588

CONCELLOS
ALFOZ
Anuncio
Aprobada inicialmente a ORDENANZA REGULADORA DA UTILIZACIÓN DE EDIFICIOS, LOCAIS E INSTALACIONS
MUNICIPAIS. , por Acordo do Pleno de data 25 de maio de 2018 , de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese
o expediente a información pública polo prazo de trinta días hábiles , a contar desde o día seguinte da súa
publicación mediante anuncio en o Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinada e presentar as
reclamacións que se estimen oportunas .
Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que
se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, o texto da modificación da Ordenanza municipal
estará a disposición dos interesados no portal web do Concello [ http://www.concellodealfoz.com].
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o Acordo de
modificación da mencionada Ordenanza.
Alfoz, a 30 de maio de 2018.- O Alcalde, Jorge Val Diaz.
R. 1518

Anuncio
Aprobada inicialmente a modificacion parcial do artigo 6,1 da ORDENANZA REGULADORA REGULADORA DA
CONCESION DE AXUDAS FOMENTO NATALIDADE E ASENTAMENTO DE POBOACION , por Acordo do Pleno de data
25 de maio de 2018 , de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases
de Réxime Local, 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese o expediente a información pública polo
prazo de trinta días hábiles , a contar desde o día seguinte da súa publicación mediante anuncio en o Boletín
Oficial da Provincia, para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que se estimen oportunas .
Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que
se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, o texto da modificación da Ordenanza municipal
estará a disposición dos interesados no portal web do Concello [ http://www.concellodealfoz.com].
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo, entenderase definitivamente aprobado o Acordo de
modificación da mencionada Ordenanza.
Alfoz, a 30 de maio de 2018.- O Alcalde, Jorge Val Diaz.
R. 1519

Anuncio
Aprobada inicialmente a desafectación do ben de dominio público ben moble Retrocargadora Massey Ferguson
MF 60 HX, matrícula LU-94181-VE por Acordo do Pleno Municipal da Entidade Local de data 25 de maio de 2018 ,
de conformidade co artigo 8 do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de
Bens das Entidades Locais, sométese a información pública polo prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao
de publicación do presente anuncio en leste Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello
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Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que
se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede
electrónica deste Concello [http://concellodealfoz.sedelectronica.es].
Alfoz a 30 de maio de 2018.- O Alcalde, Jorge Val Diaz.
R. 1520

Anuncio
Aprobado inicialmente o expediente de cesión parcial da parcela n.º 75 do polígono 86 , nunha porción de
terreo de lonxitude de 120 metros cun ancho medio de tres metros, a favor da Consellería de Medio Rural , coa
finalidade de posibilitar o ancheo de camiño público da zona de concentración parcelaria de PEREIRO-OIRAS
(Alfoz-Lugo), así como á afectación parcial para o dominio público ( uso público) que supón a devandita cesión
por Acordo do Pleno de data 25 de maio de 2018 , sométese a información pública polo prazo dun mes a contar
desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio en leste Boletín Oficial da Provincia.
Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para
que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na
sede electrónica deste Concello [http://concellodealfoz.sedelectronica.es].
Alfoz, a 30 de maio de 2018.- O Alcalde, Jorge Val Diaz.
R. 1521

Anuncio
En cumprimento do disposto no artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente informada pola
Comisión Especial de Contas, exponse ao público a Conta Xeral correspondiente ao exercicio 2017, por un prazo
de quince días, durante os cales e oito máis quenes se estimen interesados poderán presentar reclamacions,
reparos ou observacions que teñan por convintes.
Alfoz, a 04 de xuño de 2018. O Alcalde. Asdo. Jorge Val Diaz.
R. 1522

O CORGO
Anuncio
CORRECCIÓN DE ERROS:
Detectado un erro nas bases que rexerán o procedemento selectivo para a contratación de persoal laboral
temporal e formación de bolsas de emprego ó abeiro do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería
de Medio rural e do mar e a entidade local mediante a realización de tratamentos preventivos en vías e camiños
de titularidade municipal con tractor e a actuación de brigadas de prevención e defensa contra incendios,
publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo nº99 do día 2 de maio de 2018, páxina 15 corríxese do seguinte
xeito:
“onde dí: a presente convocatoria ten por obxecto a selección de :
4 peóns de brigada debe dicir 3 peóns de brigada
O Corgo, 31 de maio de 2018.- O Alcalde, José Antonio Ferreiro González.
R. 1525

MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
Aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria do 28 de maio de 2018, o REGULAMENTO
DO CONSELLO MUNICIPAL DE SAÚDE, que figura no acordo de creación de dito Consello Sectorial, exponse ao
público a efectos de información pública e audiencia aos interesados por prazo de trinta días hábiles, contados
dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales poderán
presentarse reclamacións e suxestións. Transcorrido dito prazo sen que se presente ningunha, entenderase
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definitivamente adoptado o acordo de aprobación, ata entón provisional, sen necesidade de novo acordo expreso,
de conformidade co previsto no art.49 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local.
Monforte de Lemos, asinado na data da sinatura dixital.
R. 1526

MONTERROSO
Anuncio
PROPOSTA DO PEF DO CONCELLO DE MONTERROSO
PLAN ECONÓMICO-FINANCIEIRO DO CONCELLO DE MONTERROSO
INDICE
1. Introducción.
2. Contenido y tramitación.
3. Situación actual.
4. Causas del incumplimiento de la Regla de Gasto.
5. Medidas a adoptar para corregir la situación.
6. Conclusión.
1.- INTRODUCCIÓN
A elaboración, aprobación e execución dos Orzamentos e demais actuacións que afecten aos gastos ou ingresos
das entidades locais someteranse aos principios de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financieira,
coherente coa normativa europea e de conformidade co establecido nos artigos 3, 4, 11, 12 e 13 da Lei Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financieira (LOEPSF).
Entenderase por Estabilidade Orzamentaria das Administracións Públicas a situación de equilibrio ou superávit
estrutural. De acordo co artigo 11.3 e 11.4 da LOEPSF as corporacións locais non poderán presentar déficit
estrutural, definido como déficit axustado ao ciclo, neto de medidas excepcionais e temporais.
Igualmente, deberase cumprir co principio de Sostenibilidade Financieira, entendido como a capacidade para
financiar compromisos de gasto presentes e futuros dentro dos límites de déficit, débeda e morosidade da débeda
de acordo co establecido nesta Lei, a normativa sobre morosidade e a normativa europea.
Finalmente, evaluarase o cumprimento da Regra de Gasto, aos efectos de que a variación do gasto computable
non supere a taxa de referencia do crecemento do produto interior bruto, publicado polo Ministerio de Economía
e Competitividade (2,10 para 2017).
Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 21/02/2018 apróbase a liquidación do orzamento
municipal de 2017, onde se pon de manifesto o incumprimento a estabilidade orzamentaria. Este feito implica a
necesaria formulación dun Plan Económico-Financieiro que permita, no ano en curso e o seguinte, o cumprimento
da estabilidade orzamentaria e da regra de gasto, de conformidade co disposto nos artigos 21 e 23 da LOEPSF.
2.- CONTIDO E TRAMITACIÓN
De conformidade co artigo 21.2 da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostenibilidade Financieira e o artigo 9 da Orde 2105/2012, de 1 de outubro, o plan económico financiero
conterá como mínimo a seguinte información:
a.- As causas do incumprimento do obxectivo establecido ou, no seu caso, do incumprimento da estabilidade
orzamentaria.
b.- As previsións tendenciais de ingresos e gastos, baixo o suposto de que non se producen cambios nas
políticas fiscais e de gastos.
c.- A descrición, cuantificación e calendario de aplicación das medidas incluídas no plan, sinalando as
aplicacións orzamentarias ou rexistros extraorzamentarios no que se contabilizarán.
d.- As previsións das variables económicas e orzamentarias das que parte o plan, así como os supostos sobre
os que se basean estas previsións, en consonancia co contemplado no informe ao que se fai referencia no
apartado 5 do artigo 15.
e.- Un análise de sensibilidade considerando escenarios económicos alternativos.
f.- As medidas correctoras aprobadas, cuantificadas e fundamentadas, sinalando a data da súa implantación.
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g.- A estimación e xustificación dos axustes de contabilidade nacional e a coherencia co límite de gasto non
financieiro, calculado na forma que establece a regra de gasto.
h.- A evolución da débeda, o cumprimento do límite de débeda, as magnitudes de aforro bruto e neto, a
estimación dos saldos de tesoureiría, o exceso de financiamento afectada e o remanente de tesourería para
gastos xerais.
Adicionalmente, de conformidade co artigo 116 bis na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de
Réxime Local, reguladora das Bases de Réxime Local, o mencionado plan incluirá ademais as seguintes medidas:
a. A supresión das competencia que exerza a Entidade Local que sexan distintas das propias e das exercidas
por delegación.
b. A xestión integrada ou coordinada dos servizos obrigatorios que presta a Entidade Local para reducir os
seus custes.
c. O incremento de ingresos para financiar os servizos obrigatorios que presta a Entidade Local
d. Racionalización organizativa
e. A supresión de entidades de ámbito territorial inferior ao municipio que, no exercicio orzamentario
inmediato anterior, incumpran co obxectivo de estabilidade orzamentaria ou co obxectivo de débeda pública ou
que o período medio de pago a provedores supere en máis de trinta días o prazo máximo previsto na normativa
de morosidade.
f. Unha proposta de fusión cun municipio colindante da mesma provincia.
A aprobación do Plan Económico-financieiro é competencia do Pleno e será presentado ante este no prazo
máximo dun mes desde que se constate o incumprimento. O prazo máximo para a aprobación do Plan en Pleno
é de dous meses contados desde a súa presentación e a súa posta en marcha non poderá exceder de tres meses
desde a constatación do incumprimento, tal e como establece o artigo 23.1 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financieira.
A Disposición Adicional 16ª da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, establece que
excepcionalmente, a Xunta de Goberno Local, terá competencia para aprobar, cando o Pleno da Corporación Local
non alcance nunha primeira votación a maioría necesaria, os planes económico-financieiros, os planes de
reequilibrio e os planes de axuste aos que se refire a Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Finalmente, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas dará publicidade aos plans económicofinancieiros, e á adopción efectiva das medidas aprobadas cun seguimento do impacto efectivamente observado
das mesmas.
3.- SITUACIÓN ACTUAL
3.1 A liquidación do orzamento municipal do 2017 ofrece as seguintes magnitudes:
REMANENTE DE TESOUREIRÍA PARA GASTOS XERAIS: 597.719,23 €
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO: 251.983,09 €
3.2 En canto ao análise da ESTABILIDADE ORZAMENTARIA, o informe de Intervención de data 21 de febreiro
de 2018 realiza os seguintes cálculos:
Cap

Denominación

1

Impostos directos

2

Impostos indirectos

3

Taxas e outros ingresos

4

Transf. correntes

5

Ingresos patrimoniais

6

Alleam. Invest reais

7

Transf. de capital

DR

Cap

Denominación

779.735,00

1

Gastos persoal

40.872,35

2

Gastos b. ctes...

548.506,14

3

Gastos financieros

1.465.183,18

4

Transf. correntes

OR
1.459.784,85
882.707,36
8.518,20
100.318,20

1.167,84

0,00

0,00

6

Investimentos reais

586.969,22

7

Transf. de capital

3.422.433,73
Capacidade-necesidade de financiación

671.290,12
0,00
3.122.618,73
+ 299.815,00

A diferenza é de 299.815,00 euros, se ben hai que ter en conta os seguintes AXUSTES a realizar:
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Dereitos Recoñecidos Netos (cap. 1 a 7)

3.422.433,73

Axuste Ingresos Fiscais (MAIS/MENOS)

-162.915,71

Axuste Participación Tributos Estado 2016-2017

-506,69

Axuste Transferencias correntes e capital (MAIS e MENOS)

+157.905,69
-413.143,91

.+ Axuste Liquidación PTE 2009+2013

+0,00

Dereitos Recoñecidos Netos SEC95 (cap. 1 a 7)

3.003.773,11

Obrigas Recoñecidas Netas (cap. 1 a 7)

3.122.628,73

Axustes 413

-1.814,73

INTERESES
Obrigas Recoñecidas Netas SEC95 (cap. 1 a 7)

-0,00
+0,00
3.124.443,46

Capacidade-necesidade de financiación SEC95

-120.670,35

E por tanto -120.670,35€ <0
DEFICIT NON FINANCIEIRO = -120.670,35 € = Necesidade de financiación
Deste modo, NON CUMPRE o principio de estabilidade orzamentaria de conformidade coa definición
contemplada no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais.
3.3 En canto ao principio de SOSTENIBILIDADE FINANCIEIRA e de conformidade co artigo 4 da LOEPSF
utilízanse como indicadores do cumprimento deste principio:
AFORRO NETO A 31/12/2017:
RATIO LEGAL DE ENDEBEDAMENTO A 31/12/2017:
Aforro neto (1-2-3): 355.510,90
DR Caps. 1 ao 5: 2.835.464,51 €
OR Caps. 1, 2 e 4: 2.442.810,41 €
Anualidade teórica de amortización en términos constantes: 37.143,20 €

1.
2.
3.

Ratio de aforro neto (porcentaxe sobre os dereitos liquidados): 12,54 %
Endebedamento local:
Capital vivo a 31/12/2017: 490.230,35
Ratio de endebedamento (porcentaxe sobre os dereitos liquidados): 17,29 %
Por unha parte, o aforro neto positivo indícanos que os ingresos correntes do Concello son suficientes para
facer fronte aos gastos correntes e ás amortizacións de capital dos préstamos concertados.
E por outra parte, o Concello atópase por debaixo do coeficiente do 75 % da Ratio Legal de Endebedamento,
que privaría da posibilidade de apelar ao crédito para financiar operacións de capital.
3.4 Finalmente, respecto ao análise de REGRA DE GASTO o Informe de Intervención pon de manifesto o seu
cumprimento, de acordo cos seguintes cálculos.

ORZAMENTO LIQUIDADO
CALCULO DA REGLA DE GASTO (art. 12 Lei Organica
2/2012)
+
+
+
+
+
+
=
+/-

Cap.1 Gastos de persoal
Cap.2 Compra de bens e servizos
Cap.3 Gastos financeiros
Cap.4 Transferencias correntes
Cap.6 Investimentos
Cap.7 Transferencias de capital
A) EMPREGOS NON FINANCEIROS
Axustes SEC 95 que inciden en gastos

Ano 2016
1.377.372,36
813.483,97
531,98
85.691,56
307.076,81
0,00
2.584.156,68
0,00

Ano 2017
1.459.784,85
882.707,36
8.518,20
100.318,20
671.290,12
0,00
3.122.618,73
+1.814,73
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+/-

Axustes Consolidación presupostaria

=
-

B) EMPREGOS NON FINANCEIROS AXUSTADOS
Intereses da débeda

2.584.156,68
77,44

3.124.433,46
0,00

-

Gastos financiados con fondos finalistas UE / AAPP
Gastos Investimentos financieiramente sostibles
C) GASTO COMPUTABLE sen 2,10%
Taxa de referencia crecemento PIB m/p (Orzamentos
2016)

535.130,44

1.044.904,40

2.048.948,80

2.079.529,06

2,10%

43.027,93

=

Límite da Regra de Gasto Coa Liquidación 2017
Límite da Regra de Gasto co PEF 2016/2017

2.091.976,73
2.088.231,21

CUMPRIMENTO DA REGRA DO GASTO
2.088.231,21 – 2.079.529,06 = +8.702,15
4.- CAUSAS DO INCUMPRIMENTO DA ESTABILIDADE ORZAMENTARIA
A causa principal no motivo do incumprimento da estabilidade orzamentaria foi que as administracións
públicas (Xunta de Galicia e Deputación Provincial de Lugo) non pagaron o Concello de Monterroso subvencións
xustificadas en prazo tanto no exercicio 2016 como no exercicio 2017, estas subvencións estaban concedidas e
deberían estar ingresadas e polo tanto deberían ser pagadas o Concello de Monterroso dentro do exercicio 2017
pero non foron pagadas en dito exercicio, algunha si foi aboada dentro do mes de xaneiro de 2018, entre estas
subvencións están as seguintes:
Subconcepto
45002
45060
45081
45082
45086
45089
46101

Denominación
Convenio servicios sociais dependencia decembro 2017
Subvención camiño Frances 2017
Convenio Ges 2016
Festas interes turistico- Feira Santos 2017
Subvención APROL 2017
Subvención Cooperación Aux Cociña Vivendas Comunitarias
2017
Deputación. Convenio GES 2016
TOTAL

DR
25.231,58
12.278,95
81.000,00
3.000,00
31.449,96
3.696,36
12.500,00
169.156,85

Desta forma vese claramente que se incumprimos por -120.670,35 euros e as administracións (Xunta de Galicia
e Deputación Provincial de Lugo) ingresaran en prazo as subvencións concedidas teríamos un superavit claro :
169.156,85-120.670,35=48,486,50 euros. Igualmente tendo en conta que temos unha subvención pendente de
recibir da Deputación Provincial de Lugo por importe de 237.922,75 se solicitaramos un anticipo de dita
subvención por importe do 80% (cousa posible como se recolle no acordó de concesión) da mesma daria
190.338,20 euros, dito anticipo evitaría o incumprimento da estabilidade orzamentaria na liquidación do ano
2017.
En canto á débeda comercial a fin de exercicio, a mesma ascende, segundo o informe do 4º trimestre de 2017,
a 89.928,81. O período medio de pagamento (PMP) correspondente ao mesmo período, calculado segundo a
metodoloxía establecida polo Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, é de -18,10 días.
Considerando que o único incumprimento do Concello de Monterroso, é o da estabilidade orzamentaria, as
medidas contidas neste Plan Económico Financieiro van destinadas á conseguir o cumprimento de dita estabilidade
orzamentaria pois o resto dos parámetros da Lei de Estabilidade Orzamentaria véñense cumprindo tal e como se
expuxo no apartado 3 deste Plan.

5.

5. MEDIDAS A ADOPTAR PARA CORRIXIR A SITUACIÓN

De todas as anteriores magnitudes resultantes da liquidación do exercicio de 2017 vese que salvo a estabilidade
orzamentaria o resto de magnitudes son claramente positivas.
Como medida principal o que se preve facer para cumprir tanto no exercicio 2018 como no 2019 coa
estabilidade orzamentaria é solicitar as administracións que concedan subvencións o Concello de Monterroso, que
anticipen parte da subvención de tal forma que se poida cumprir coa estabilidade orzamentaria.
-No Art. 12.4 da Ley 2/2012 de 27 de abril, di que cando se aproben cambios normativos que supoñan
aumentos permanentes da recadación, o nivel de gasto computable resultante da aplicación da regla de gasto nos
anos en que se obteñan os aumentos da recadación poderán aumentar na contia equivalente. O respecto deberase
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tomar en consideración, que nas previsións do Plan de Axuste en materia de ingresos para o ano 2018 vaise
recadar 110.963,51 euros mais de recadación polo aumento na recadación catastral derivada da Lei 16/2012 de
27 de decembro.
O orzamento de ingresos e gastos do ano 2018 e 2019 quedaría da seguinte forma:
INGRESOS/GASTOS
Ingresos
Correntes
Capital
Financeiros
Gastos
Correntes
Capital
Financeiros

EXERCICIO 2018
2.826.728,82
2.692.440,45
134.288,37
0,00
2.826.728,82
2.604.537,34
184.397,48
37.794,00

EXERCICIO 2019
2.903.050,50
2.813.375,94
89.674,56
0,00
2.903.050,50
2.725.472,83
140.434,47
37.143,20

Nestes orzamentos prevese uns ingresos procedentes de outras administracións públicas ben vexa via convenio
ou subvencións para a financiación do gasto, estes ingresos son para financiar gastos financiados con fondos
finalistas procedentes de outras AAPP’s por importe de:
Exercicio
2018
2019

Ingresos finalistas previstos
563.974,67
584.974,67

Disminución do gasto computable
-563.974,67
-584.974,67

Polo tanto o regla de gasto cumpliriase nos distintos exercicios e quedaría da seguinte forma:
Exercicio

2018
2019

Aumentos
normativos
art 12.4

Limite regla de gasto
tendo en conta o gasto
computable do exercicio
anterior incrementado co
coeficiente:2,40 e 2,70%
mais os aumentos
normativos.
110.963,51
2.240.401,26
2.285.034,07

Liquidación do
exercicio
supoñendo que
todos os créditos
chegen a obriga
recoñecidas

Gastos
financiados con
fondos
finalistas

Liquidación
descontando os
gastos
financiados con
fondos
finalista.

2.788,934,82
2.865.907,30

-563.974,67
-584.974,67

2.224.960,15
2.280.932,63

6.- CONCLUSIÓN
Primeiro: Prevése que unha vez aplicadas as medidas contidas no presente PEF o Concello do Monterroso
cumprirá tanto estabilidade orzamenteria como a regra do gasto ao final do exercicio 2018 e seguirao facendo o
longo do exercicio 2019. Non entanto, dito incumprimento ten un carácter coxuntural e non estructural polo que
está previsto que se cumpra tanto a estibilidade orzamentaria como a regra de gasto ao final do exercicio 2018
ao contar cun orzamento aprobado que cumpre cos referidos parámetros e o mesmo cumprira coa estabilidade
orzamentaria e coa regra de gasto o longo do exercicio 2019 dado que as previsiòns deste exercicio cumpren
ditos parámetros. Como consecuencia do anterior, e en cumprimento do establecido no artigo 21 da L.O. 2/2012,
esta Alcaldía formula o presente PEF para a súa aprobación polo Pleno do Concello (art. 23.4 da L.O. 2/2012).
Segundo: Publicar este acordo no BOP para a sua publicidade.
Terceiro: Dar traslado do presente acordo e da documentación relativa ao contido do Plan Económico
Financeiro á Xunta de Galicia, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e á Comisión Nacional de
Administración Local, aos efectos oportunos.
En Monterroso, a 23 de maio de 2018.- O Alcalde, Miguel Rico Gómez.
R. 1527

NAVIA DE SUARNA
Anuncio
Aprobado inicialmente polo Concello Pleno en sesión ordinaria celebrada o día 30/05/2018, o expediente de
modificación de créditos Nº3/2018, que comprende suplemento de créditos por importe de 95.518,32 €, e de
crédito extraordinario por importe de 33.282,92 €, financiado con cargo ó remanente líquido de tesoureiría para
gastos xerais, derivado da liquidación do exercicio 2.017, en cumprimento do disposto no artigo 177.2 en relación
co 169 do R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, queda exposto ó público por prazo de quince días, a efectos de exame e reclamacións, podendo
examinarse na Secretaría Municipal en horario de 9,00 a 14,00 horas.
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A Proba de Navia, 5 de xuño de 2.018.- O Alcalde, José Fernández Fernández.
R. 1563

RIBAS DE SIL
Anuncio
Ao non haberse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente
elevado a definitivo o Acordo plenario provisional deste Concello sobre a modificación da ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (Número 3), cuxo texto íntegro se fai
público en cumprimento do artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (N. 3)
Artigo 1.- Fundamento Legal.
Esta Entidade Local, en uso das facultades contidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, de
acordo co disposto nos artigos 105 e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e
de conformidade co establecido no artigo 15 en concordancia co artigo 59.1 do texto refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, regula neste termo municipal
o Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas normas
atenden ao previsto nos artigos 92 a 99 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado
por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artigo 2. Natureza e Feito Impoñible.
1. O Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica é un Tributo directo que grava a titularidade dos vehículos
desta natureza, aptos para circular polas vías públicas, calquera que sexan a súa clase e categoría.
2. Considérase vehículo apto para a circulación o que houber sido matriculado nos Rexistros públicos
correspondentes e mentres non cause baixa nos mesmos . Aos efectos deste Imposto, tamén se considerarán
aptos os vehículos provistos de permisos temporais e matrícula turística.
Por tanto, constitúe o feito impoñible a titularidade de vehículos gravados polo imposto, aptos para circular
por vías públicas, a nome da persoa ou entidade que conste no permiso de circulación daquel
Artigo 3.- Cota.
As cotas fixadas polo Estado para as diferentes clases de vehículos de tracción mecánica gravados por este
imposto incrementaranse mediante a aplicación ás mesmas dun coeficiente do 1,1.
Artigo 4.- Bonificacións.
Establécese unha bonificación de ata o cen por cen para os vehículos históricos ou aqueles que teñan unha
antigüidade mínima de vinte cinco anos contados a partires da data da súa fabricación ou, se esta non se coñecera,
tomando como tal a da súa primeira matriculación ou, no seu defecto, a data na que o correspondente tipo ou
variante se deixou de fabricar.
Artigo 6.- Entrada en vigor.
A presente Ordenanza entrará en vigor a partires do día seguinte da súa publicación íntegra no BOP, o que terá
lugar unha vez que se produza a aprobación definitiva, e surtirá efectos a partires do 1 de xaneiro de 2019.
Contra o presente Acordo, conforme ao artigo 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, poderase interpor polo interesados recurso
contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Ribas de Sil, 29 de maio de 2018.- O Alcalde por Delegación, Roberto Castro González.
R. 1528

Anuncio
Ao non haberse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente
elevado a definitivo o Acordo plenario provisional deste Concello sobre a modificación da ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Número 2), cuxo texto íntegro se fai público en
cumprimento do artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Número 2)
Artigo 1.- Fundamento Legal.
Esta Entidade Local, en uso das facultades contidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española e
conforme ao disposto nos artigos 15.2, 59.1 e 78 a 91 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, acorda fixar os elementos necesarios para a
determinación das cotas tributarias do Imposto sobre Actividades Económicas e aprobar a Ordenanza Fiscal
reguladora do mesmo, nos termos que se establecen nos artigos seguintes.
Será igualmente de aplicación o establecido no Real Decreto Lexislativo 1.175/1990, de 28 de setembro, polo
que se aproban as Tarifas e a Instrución para a aplicación daquelas; e o Real Decreto Lexislativo 1.259/1991, de
2 de agosto, polo que se aproban as Tarifas e a Instrución do Imposto sobre Actividades Económicas,
correspondente á actividade gandeira independente.
En calquera caso, terase en conta o establecido nas disposicións concordantes ou complementarias ditadas
para regular, desenvolver e aplicar este Imposto das que non existe na presente Ordenanza Fiscal tratamento
pormenorizado.
Artigo 2.- Natureza e Feito Impoñible.
O Imposto sobre Actividades Económicas é un Tributo directo de carácter real, cuxo feito impoñible está
constituído polo mero exercicio, dentro do termo municipal, de actividades empresariais, profesionais ou
artísticas, tanto se se exercen nun local determinado coma se non, e áchense ou non especificadas nas tarifas do
Imposto.
Considéranse, aos efectos deste Imposto, actividades empresariais as gandeiras, cando teñan carácter
independente, as mineiras, industriais, comerciais e de servizos.
A efectos do previsto no parágrafo anterior, terá consideración de gandaría independente a definida como tal
no parágrafo segundo do artigo 78.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado polo
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Considérase que unha actividade se exerce con carácter empresarial, profesional ou artístico cando supón a
ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humanos, ou un destes, coa finalidade de
intervir na produción ou distribución de bens ou servizos.
O contido das actividades gravadas definirase nas tarifas do Imposto.
O exercicio das actividades gravadas probarase por calquera medio admisible en Dereito e, en particular, polos
contemplados no artigo 3 do Código de Comercio, é dicir, existirá presunción legal do exercicio habitual da
actividade desde que a persoa que se propoña exercelo anunciar por circulares, xornais, carteis, rótulos expostos
ao público, ou doutro xeito calquera, un establecemento que teña por obxecto unha actividade mercantil.
Artigo 3.- Coeficiente.
Para todas as actividades exercidas neste termo municipal, as cotas mínimas das Tarifas do Imposto sobre
Actividades Económicas, serán incrementadas mediante a aplicación sobre as mesmas do coeficiente único do 1,4.
Artigo 4.- Bonificacións.
Segundo o previsto no artigo 88.2 e) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto Refundido da Lei reguladora de Facendas Locais, establécese unha bonificación de ata o 95 por cento da
cota para os suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e que desenvolvan actividades económicas que
sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego.
A gradación da porcentaxe da bonificación aplicarase do seguinte xeito:
-O 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo
-O 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo
-O 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aqueles supostos de implantación dunha nova actividade
económica ou empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha ampliación das instalacións sempre e
cando impliquen creación de emprego.
Corresponderá dita declaración ao Pleno da Corporación e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, polo
voto favorable da maioría simple dos seus membros.
A bonificación terá unha duración máxima de tres anos. O emprego comprometido deberá manterse, cando
menos, un período de tres anos dende o inicio da actividade polo suxeito pasivo. Tal circunstancia deberá ser
acreditada por este ante os servizos tributarios do concello dentro dos 15 días seguintes ao remate de cada
trimestre. O incumprimento deste requisito dará lugar o inicio do correspondente expediente de reintegro.
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Artigo 5.- Cláusula Supletoria.
No non expresamente previsto na presente Ordenanza, rexerán os preceptos contidos na Subsección 3 da
Sección 3, do Capítulo II, do Título II da citada Lei 39/1998, concordantes e complementarios da mesma, e nas
demais Leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
Artigo 6.- Entrada en vigor.
A presente Ordenanza entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación íntegra no BOP, o que terá lugar unha
vez que se produza a aprobación definitiva, e surtirá efectos a partires do 1 de xaneiro de 2019.
Contra o presente Acordo, conforme ao artigo 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, poderase interpor polo interesados recurso
contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Ribas de Sil, 29 de maio de 2018.- O Alcalde por Delegación, Roberto Castro González.
R. 1529

Anuncio
Ao non haberse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente
elevado a definitivo o Acordo plenario provisional deste Concello sobre a modificación da Ordenanza fiscal
reguladora do IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (Núm. 1), cuxo texto íntegro se fai público en cumprimento do
artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Ordenanza fiscal reguladora do IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (Núm. 1)
Artigo 1.- Fundamento Legal.
En uso das facultades contidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, de acordo co disposto nos
artigos 105 e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de conformidade ao
disposto no artigo 59 e os artigos 60 a 77 e Disposición Transitoria Décimo oitava do Texto Refundido da Lei
Reguladora de Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Concello
establece a regulación do Imposto sobre Bens Inmobles, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, cuxas
normas atenden ao previsto nos artigos 60 e seguintes do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
no Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2004, de 5 de marzo,
no Real Decreto 417/2006, de 7 de abril polo que se desenvolve o Texto Refundido da Lei do Catastro Inmobiliario,
e no artigo 8 do Real Decreto-lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria,
tributaria e financeira para a corrección do déficit público.
Será igualmente de aplicación o disposto nas disposicións de rango legal ou regulamentario ditadas en
desenvolvemento de devandita Lei nas que non existe na presente Ordenanza Fiscal tratamento pormenorizado.
A Ordenanza será de aplicación en todo o termo municipal.
Artigo 2.- Natureza.
O Imposto sobre Bens Inmobles é un tributo directo de carácter real que grava o valor dos bens inmobles nos
termos establecidos no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Artigo 3.- Tipo de Gravame.
O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicables aos bens de natureza urbana, queda fixado no:
0,6.
O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicables aos bens de natureza rústica, queda fixado no:
0,65.
O tipo de gravame para os Bens Inmobles de Características Especiais queda fixado no 1,3.
Artigo 4.- Exencións.
1.- Estarán exentos deste imposto os bens inmobles de natureza urbana dos que a cota resultante en aplicación
do tipo de gravame establecido no artigo anterior non supere a cantidade de 5,99 €.
2.- Estarán exentos deste imposto os bens inmobles de natureza rústica dos que, no seu conxunto para cada
titular, a cota resultante en aplicación do tipo de gravame establecido no artigo anterior non supere a cantidade
de 5,99 €.
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Artigo 5.- Bonificacións.
Segundo o previsto no artigo 103 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei reguladora de Facendas Locais, establécese unha bonificación na cota íntegra do Imposto
a favor de inmobles nos que de desenvolvan actividades económicas de nova creación que sexan declaradas de
especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal
declaración.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aquelas construcións, instalacións ou obras destinadas á
implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como aquelas outras que consistan nunha
ampliación das instalacións sempre e cando impliquen creación de emprego.
A concesión corresponderá ao Pleno da Corporación e o acordo poderá detallar ás condicións ás que se suxeita
a aprobación, a súa revisión periódica, e cantos outros condicionantes que se consideren necesarios. O
incumprimento das condicións sinaladas no acordo de concesión, poderá motivar a revogación da mesma, así
como decretar o reintegro das cotas bonificadas non afectadas pola prescrición.
A bonificación outorgarase a solicitude dos interesados, solicitude á que se acompañará memoria que
fundamente a concorrencia dos elementos que ó seu xuízo fundamenten a bonificación acompañada da seguinte
documentación:


NIF da empresa ou empresario.



Acreditación de ser titular dos bens inmobles, tanto da finca como das construcións, edificacións ou
instalacións nas que se desenvolve de maneira permanente e exclusiva a actividade económica.



Certificado do Ministerio de Facenda no que conste a situación censal do titular da actividade.



Certificado de que o suxeito pasivo non ten débedas coa Facenda do Estado, da Comunidade
Autónoma de Galicia nin co concello, nin coa Seguridade Social.



Xustificante ou indicación da resolución ou acordo municipal de concesión de licenza das
construcións, edificacións ou instalacións destinadas de maneira permanente e exclusiva á actividade
económica.

A gradación da porcentaxe da bonificación aplicarase do seguinte xeito:


95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo



75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo



50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.

A bonificación terá unha duración máxima de tres anos. O emprego comprometido deberá manterse, cando
menos, un período de tres anos dende o inicio da actividade polo suxeito pasivo. Tal circunstancia deberá ser
acreditada por este ante os servizos tributarios do concello dentro dos 15 días seguintes ao remate de cada
trimestre. O non cumprimento deste requisito dará lugar o inicio do correspondente expediente de reintegro.
As bonificacións establecidas neste artigo non serán compatibles entre si nin acumulables.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
No non expresamente previsto na presente Ordenanza, rexerán os preceptos contidos na lexislación vixente
en materia de tributos locais e nas demais Leis do Estado reguladoras da materia, así como nas disposicións
ditadas para o seu desenvolvemento.
DISPOSICIÓN FINAL.
A presente ordenanza fiscal, entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación íntegra no B.O.P. o que terá
lugar unha vez que se produza a aprobación definitiva e surtirá efectos a partir do día un de xaneiro de 2019,
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Contra o presente Acordo, conforme ao artigo 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, poderase interpor polo interesados recurso
contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Ribas de Sil, 29 de maio de 2018.- O Alcalde por Delegación, Roberto Castro González
R. 1530

Anuncio
Ao non haberse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente
elevado a definitivo o Acordo plenario provisional deste Concello sobre a modificación da ORDENANZA FISCAL
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REGULADORA DA TAXA POR LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS. (NÚMERO 7), cuxo texto íntegro se fai
público en cumprimento do artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZA DE APERTURA DE
ESTABLECEMENTOS. (NÚMERO 7)
Artigo 6.- Exencións e Bonificacións.
Non se concederán exencións da taxa.
Bonificacións: Poderán concederase bonificacións nesta taxa aos autónomos e empresas que soliciten licenza
de apertura ou verificación “a posteriori“ de comunicación previa para levar a cabo a súa implantación no termo
municipal, así como para a ampliación dun establecemento empresarial xa existente, sempre que con leve a
creación de novos postos de traballo, cando o seu código CNAE responda a unha actividade económica das
incluídas no ámbito da industria 4.0 ou da Ris3.
Pola creación de postos de traballo:
- O 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo
- O 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo
- O 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
En relación cos postos de traballo a crear:
- A contratación deberá realizarse por un período mínimo de tres anos, quedando obrigada a empresa a
xustificalas contratacións mediante a presentación das nóminas e documentos de cotización correspondentes; a
xustificación deberá facerse no prazo máximo de tres anos desde a recepción da notificación do acordo de
concesión da licenza.
- Poderá utilizarse calquera xeito de contratación vixente na normativa laboral. Nos casos de que se opte por
contratos a tempo parcial, a correspondente bonificación reducirase proporcionalmente.
- Quedarán excluídos os solicitantes que reduciran o seu nivel de emprego por causas non xustificadas ante a
autoridade laboral, no ano anterior á data do contrato para o que se pretende a axuda.
- Non se terán en conta para a bonificación os contratos que estiveran realizados con persoas que estiveran
vinculadas laboralmente á empresa no ano anterior á data do contrato para o que se pretende ter en contra, salvo
os supostos de transformación en indefinidos.
- Quedan excluídas as contratacións que afecten ó cónxuxe ou a familiares ata o segundo grado de parentesco
de consanguinidade ou afinidade do empresario ou membros dos órganos de administración da empresa, así
como os realizados con estes últimos.
- Quedan excluídas desta bonificación as empresas de traballo temporal.
A presente Ordenanza entrará en vigor e surtirá efectos ó día seguinte da súa publicación íntegra no BOP, o
que terá lugar unha vez que se produza a aprobación definitiva.
Contra o presente Acordo, conforme ao artigo 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, poderase interpor polo interesados recurso
contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante o T.S.X. de Galicia.
Ribas de Sil, 29 de maio de 2018.- O Alcalde por Delegación, Roberto Castro González.
R. 1531

Anuncio
Ao non haberse presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente
elevado a definitivo o Acordo plenario provisional deste Concello sobre a modificación da ORDENANZA FISCAL
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (NÚMERO 4) , cuxo texto íntegro se
fai público en cumprimento do artigo 17.4 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado
polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (NÚMERO
4)
Artigo 1.- Fundamento e réxime xurídico.
Esta Entidade Local, en uso das facultades contidas nos artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, e de
acordo co disposto nos artigos 105 e 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e
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de conformidade co disposto no artigo 15.1 en concordancia co artigo 59.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece o Imposto sobre
Construcións, Instalacións e Obras, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal cuxas normas atenden ao
previsto nos artigos 100 a 103 do citado texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Artigo 2.- Natureza e Feito Impoñible.
O Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras é un tributo indirecto cuxo feito impoñible está constituído
pola realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa
obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística, obtívose ou non dita licenza, ou para a que se esixa
presentación de declaración responsable ou comunicación previa, sempre que a expedición da licenza ou a
actividade de control corresponda ao concello da imposición.
Artigo 3.- Construcións, Instalacións e Obras Suxeitas.
Son construcións, instalacións e obras suxeitas ao Imposto todas aquelas cuxa execución implique a realización
do feito impoñible definido no artigo anterior, e en particular as seguintes:
a) As obras de nova planta e de ampliación de edificios, ou necesarias para a implantación, ampliación,
modificación ou reforma de instalacións de calquera tipo.
b) As obras de modificación ou de reforma que afecten á estrutura, o aspecto exterior ou a disposición interior
dos edificios, ou que incidan en calquera clase de instalacións existentes.
c) As obras provisionais.
d) A construción de vados para a entrada e saída de vehículos das leiras na vía pública.
e) As construcións, instalacións e obras realizadas na vía pública por particulares ou polas empresas
subministradoras de servizos públicos, que corresponderán tanto ás obras necesarias para a apertura de calas e
pozos, colocación de postes de soporte, canalizacións, conexións e, en xeral, calquera remoción do pavimento ou
beirarrúas, como as necesarias para a reposición, reconstrución ou arranxo do que poida estragarse coas calas
mencionadas.
f) Os movementos de terra, tales como desmontes, explanacións, escavacións, aterraplenados, salvo que estes
actos estean detallados e programados como obras a executar nun proxecto de urbanización ou edificación
aprobado ou autorizado.
g) As obras de peche dos solares ou dos terreos e dos valos, as estadas e os estadaxes de precaución.
h) As instalacións subterráneas dedicadas aos aparcadoiros, ás actividades industriais, mercantís ou
profesionais, aos servizos públicos ou a calquera outro uso a que se destine o subsolo.
i) Obras de derrubo ou demolición.
j) A realización de calquera outras actuacións establecidas polos Plans de ordenación ou polas Ordenanzas que
lles sexan aplicables como suxeitas a licenza municipal, sempre que se trate de construcións, instalacións ou obras.
Artigo 4.- Suxeitos pasivos.
1.- Son suxeitos pasivos deste imposto, a titulo de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades
a que se refire o artigo 35 e 36 da Lei 58/2003 (Lei Xeral Tributaria) propietarios dos inmobles sobre os que se
realicen as construcións, instalacións ou obras sempre que sexan donos das obras, e nos demais casos,
considerarase contribuínte a quen ostente a condición de dono da obra (que será quen soporte os gastos ou custes
da súa realización).
2.- Teñen a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte quen solicite as correspondentes
licenzas ou realicen as construcións, instalacións e obras, se non foran os propios contribuíntes.
Artigo 5.- Base impoñible, cota e devengo.
1.- A base impoñible deste imposto está constituída polo custe real e efectivo da construción, instalación ou
obra, entendendo por tal o custe de execución material da obra. Non forma parte en ningún caso da base
impoñible, o imposto sobre o valor engadido e demais impostos análogos propios de réximes especiais, nin
tampouco taxas, prezos públicos e demais prestacións patrimoniais de carácter público local relacionadas coas
construcións, instalacións e obras, nin os honorarios profesionais nin o beneficio empresarial nin calquera outro
concepto que non integre estritamente o custe da execución material.
2.- A cota do imposto será o resultado de aplicar a base impoñible o tipo de gravame.
3.- O tipo de gravame será o 2 por 100.
4.- O imposto devengarase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, aínda cando non se
obtivese a correspondente licenza ou non se presentou a declaración responsable ou comunicación previa ante a
Xerencia de Urbanismo.
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Cota mínima: Cando o custe de execución material sexa inferior a contía de 600,00 € devengarase unha cota
mínima de 12 €; nos supostos de licenzas de segregación e/ou parcelación devengarase unha cota mínima de 12
€.
Artigo 6.- Bonificacións.
De conformidade co establecido no art. 103 do Real Decreto lexislativo 2/2004, establécense sobre as cotas
do imposto as seguintes bonificacións:
a) Unha bonificación a favor das construcións, instalacións e obras con sede social en Ribas de Sil, que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal polo Pleno do Concello, a solicitude do suxeito pasivo, por
concorrer circunstancias de fomento do emprego, naqueles supostos de implantación dunha nova actividade
económica ou empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha ampliación das instalacións sempre e
cando impliquen creación de emprego nos seguintes termos.
Pola creación de postos de traballo:
- O 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo
- O 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo
- O 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
A declaración de interese ou utilidade municipal, terá que aprobarse polo Pleno, polo voto favorable da maioría
simple dos seus membros, atendendo ós criterios que a continuación se relacionan para determinala bonificación
correspondente:
En relación cos postos de traballo a crear:
- A contratación deberá realizarse por un período mínimo de tres anos, quedando obrigada a empresa a
xustificalas contratacións mediante a presentación das nóminas e documentos de cotización correspondentes; a
xustificación deberá facerse no prazo máximo de tres anos desde a recepción da notificación do acordo de
concesión da licenza.
- Poderá utilizarse calquera xeito de contratación vixente na normativa laboral. Nos casos de que se opte por
contratos a tempo parcial, a correspondente bonificación reducirase proporcionalmente.
- Quedarán excluídos os solicitantes que reduciran o seu nivel de emprego por causas non xustificadas ante a
autoridade laboral, no ano anterior á data do contrato para o que se pretende a axuda.
- Non se terán en conta para a bonificación os contratos que estiveran realizados con persoas que estiveran
vinculadas laboralmente á empresa no ano anterior á data do contrato para o que se pretende ter en contra, salvo
os supostos de transformación en indefinidos.
- Quedan excluídas as contratacións que afecten ó cónxuxe ou a familiares ata o segundo grado de parentesco
de consanguinidade ou afinidade do empresario ou membros dos órganos de administración da empresa, así
como os realizados con estes últimos.
- Quedan excluídas desta bonificación as empresas de traballo temporal.
b) Unha bonificación do 30% a favor das construcións, instalacións ou obras referentes a vivendas de protección
oficial, sempre que se produza unha creación de mais de 6 postos de traballo, debendo os mesmos cumprir cos
requisitos establecidos con anterioridade.
Artigo 7.- Xestión e recadación.
Cando se conceda a preceptiva licenza ou se presente a declaración responsable ou a comunicación previa ou
cando, non habéndose solicitado, concedido ou denegado aínda aquela ou presentado estas, iníciese a
construción, instalación ou obra, practicarase unha liquidación provisional determinándose a base impoñible en
función de orzamento presentado polos interesados e aceptado polos servizos técnicos municipais.
Finalizada a construción, instalación ou obra, e tendo en conta o custo real e efectivo da mesma, o Concello,
mediante a oportuna comprobación administrativa, modificará a base impoñible anterior practicando a
correspondente liquidación definitiva, esixindo ou reintegrando ao suxeito a cantidade que corresponda.
Artigo 8. Comprobación e Investigación.A Administración Municipal poderá, por calquera dos medios previstos nos artigos 57 e 131 e seguintes da Lei
58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, levar a cabo os procedementos de verificación de datos,
comprobación de valores e comprobación limitada.
Artigo 9.- Infraccións e sancións.
Nos casos de incumprimento das obrigacións establecidas na presente Ordenanza, de acordo co previsto no
artigo 11 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, aplicarase o réxime de infraccións e sancións regulado na Lei Xeral Tributaria e nas
disposicións que a complementen e desenvolvan.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
As modificacións que se introduzan na regulación do Imposto, polas Leis de Orzamentos Xerais do Estado ou
por calquera outras Leis ou disposicións, e que resulten de aplicación directa, producirán, no seu caso, a
correspondente modificación tácita da presente Ordenanza fiscal.
DISPOSICIÓN FINAL
A presente Ordenanza fiscal entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da
Provincia, o que terá lugar unha vez que se produza a súa aprobación definitiva.
Contra o presente Acordo, conforme ao artigo 19 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, poderase interpor polo interesados recurso
contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Ribas de Sil, 29 de maio de 2018.- O Alcalde por Delegación, Roberto Castro González.
R. 1532

TABOADA
Anuncio
CONVOCATORIA DE EMPREGO.
O Concello de Taboada por Resolución de Alcaldía de data 07.06.2018 aprobou a convocatoria e bases para
seleccionar a:
1 XEFE DE BRIGADA- Salario: 1.200,00 euros brutos ao mes, inclúe o rateo da paga extra.
1 PEÓN CONDUTOR Salario: 930,00 euros brutos ao mes, inclúe o rateo da paga extra.
3 PEÓNS Salario: 900,00 euros brutos ao mes, inclúe o rateo da paga extra.
3 CONDUCTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA Salario: 930,00 euros brutos ao mes, inclúe o rateo da paga
extra.
Modalidade de contratación: contrato temporal por obra ou servizo determinado.
Duración: 3 meses
Xornada: completa.
Funcións: as que lles son propias segundo se recolle nas bases.
Prazo para presentación de solicitudes: 7 días hábiles a partir da publicación do presente anuncio BOP de Lugo
e no Taboleiro de anuncios do Concello de Taboada.
No caso de solicitudes por correo, rógase aviso por fax ao 982 46 50 89.
As bases atópanse dispoñibles en:
paxina web: : www.concellotaboada.es
oficinas xerais do Concello de Taboada.
no taboleiro de anuncios do Concello de Taboada
Taboada- 7 de xuño de 2018.- O Alcalde, Ramiro Moure Ansoar.
R. 1589

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 3 LUGO
Anuncio
DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES LÓPEZ CARBALLO, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social nº 003 de LUGO, HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES 162/2017 de este Juzgado de lo Social, seguido a
instancia de DOÑA SHEILA CABANA MONTES contra EMP. “HORUS, C.B.”, DON FERNANDO TRIGO MÉNDEZ y DOÑA
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MARÍA DEL CORAL FERNÁNDEZ ARIAS, sobre ORDINARIO, se ha dictado DECRETO del día de la fecha, cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
“ACUERDO el pago de la cantidad de 380,74 EUROS a la ejecutante DOÑA SHEILA CABANA MONTES,
extendiéndose para ello el oportuno mandamiento de devolución.
En consecuencia, la cantidad pendiente de pago asciende a 581,81 EUROS más el interés del 10% sobre la
cantidad de 962,55 EUROS, en concepto de principal, más 192,51 EUROS presupuestados prudencialmente
para intereses y costas de ejecución.
ACUERDO EL EMBARGO Y PRECINTO del vehículo propiedad del apremiado “FERNANDO TRIGO MÉNDEZ”,
que a continuación se describe con los siguientes datos de identificación:
Matrícula: 6793GCR - TURISMO
Marca: AUDI
Modelo: A3
nº de Bastidor: WAUZZZ8P78A021711
Líbrese y remítase directamente y de oficio mandamiento por duplicado al Ilustre Sr. Registrador de Bienes
Muebles Provincial, sección de Automóviles y otros vehículos de motor obrante en el mismo, para que practique
el asiento que corresponda relativo al embargo trabado sobre el vehículo indicado, se expida certificación de
haberlo hecho, de la titularidad que conste del bien y, en su caso, de sus cargas y gravámenes, advirtiéndose que
deberá comunicar a este Órgano judicial la existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo
anotado (art. 255 LRJS) y debiéndose devolver un ejemplar debidamente cumplimentado.
Remítase, asimismo el mandamiento por fax al Registro de Bienes Muebles a fin de que extienda el
correspondiente asiento de presentación.
Ofíciese a la Unidad Administrativa correspondiente para la efectividad del precinto y conveniente depósito.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el
artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en
su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de
comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos
alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo
deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en
el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución
recurrida.
Así lo manda y firma Doña María de los Ángeles López Carballo, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número tres de Lugo; doy fe.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la EMP. “HORUS, C.B.”, DON FERNANDO TRIGO
MÉNDEZ y DOÑA MARÍA DEL CORAL FERNÁNDEZ ARIAS, en ignorado paradero, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de LUGO.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
LUGO, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.- LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 1534

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES Y OBRAS EN ZONA DE POLICÍA
EXPEDIENTE: V/27/01125, A/27/27940
PETICIONARIO: Diócesis Mondoñedo-Ferrol
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VERTIDO
DENOMINACIÓN: Cementerio en Piñeiro (San Martiño)
LOCALIDAD: A Ladrela, Piñeiro (San Martiño)
TÉRM. MUNICIPAL: Xermade
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Porto Souto de/Porto Souto de
Las obras estarán situadas en la margen derecha del Rego das Ribas, en la parcela 27021D002001040000YQ
en Piñeiro, Xermade (Lugo), y consistirán en la ampliación del cementerio parroquial de Piñeiro.
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Cementerio en Piñeiro
(San Martiño)" – "Diócesis Mondoñedo-Ferrol", con un volumen máximo anual de 105,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Fosa séptica.
- Arqueta de toma de muestras.
- Zanja filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Xermade o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. sitas
en Lugo, Ronda da Muralla, 131, 2º, donde estarán de manifiesto los expedientes.
LA JEFA DEL SERVICIOTERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López.
R. 1535

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01105
PETICIONARI: Antonio Abelleira López
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda en Pousada
LOCALIDAD: Pousada,Pousada (San Lourenzo)
TÉRM. MUNICIPAL: Baleira
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Pousada de/Pousada de
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en Pousada" –
"Antonio Abelleira López", con un volumen máximo anual de 372,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Fosa séptica biológica compacta.
- Arqueta de toma de muestras.
- Zanja filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
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LA JEFA DEL SERVICIO TERRITORIAL EN FUNCIONES, Isabel del Río López.
R. 1536

Signature Not Verified
Asinado por: null
Data: 11.06.2018 08:00:00 CEST
Razón:
Localización: España

