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SECRETARIO XERAL
D. Francisco Javier Oubiña Lodeiro
No Salón de sesións da Casa Consistorial, sendo as vinte e unha horas e cinco
minutos, reúnense en primeira convocatoria os Concelleiros citados anteriormente,
ao obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno, asistidos de min, o secretario
xeral do Concello quen certifica.
Comprobada pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase pola Sra.
Alcaldesa-Presidenta aberta a sesión con arranxo ao seguinte orde do día:
I PARTE RESOLUTIVA
1º.- Aprobación da acta da sesión ordinaria celebrada o 27 de outubro de
2017.
Por parte do voceiro do PP dice que non recibiron a acta (o secretario dí que sí se
lles remitiu) co cal queda retirado o asunto da orde do día
2º.- Aprobación incial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da
Taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio
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FRANCISCO JAVIER OUBIÑA LODEIRO (1 para 1)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 26/09/2017
HASH: 7f27aec393d08ad8521da9160e8ceb80

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO O 28 DE ABRIL DE
2017.

público local das instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga
e hidrocarburos.
Intervén o Sr. Secretario dando lectura ao ditame que é o seguinte:
“A Comisión Informativa Permanente de Facenda e Patrimonio, en sesión
extraordinaria celebrada o 25 de abril de 2017, emitiu ao amparo do previsto no
artigo 126 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais, e 65 do Regulamento orgánico municipal o seguinte dictame que ten
carácter preceptivo e non vinculante:
Aprobación incial, se procede, da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por
utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das
instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos
Intervén o Sr. Charlín Trigo quen explica que esta Ordenanza nova pode suponer uns
ingresos para o concello de 55.000,00 euros, que xa se aprobou no concello de
Arteixo e que ven avalada por unha sentenza.
Sometida a proposta a votación acádase o seguinte resultado:
Votos a favor 3 (Srs. Chalín Trigo, Perez Osorio e Caamaño Rivas)
Abstencións 3 (Aragunde Aragunde, Iglesias Pombo e Serantes González)
En consecuencia queda dictaminada a proposta da Alcaldía nos seguinte términos:

Resultando que según el informe técnico económico, suscrito por el arquitecto
técnico municipal: “existe una línea de alta tensión que cruz el término municipal
de Cambados de norte a sur, con una longitud estimada de 7000 metros (pendiente
de comprobación en detalle) que por las referencias del plano y documentación
adjunta tiene una extensión entre 60 y 110 kv, en su mayor parte transcurre por
terrenos considerados rústicos. En base al anexo de este informe y la cuota de la
tarifa por unidad de longitud, ascendería a un importe estimado inicialmente de
55.000 €”, por lo que se considera adecuado la aprobación de esta Ordenanza Fiscal
con el fin de lograr mayores ingresos para la prestación de los servicios de
competencia municipal
Resultando que el establecimiento de esta tasa tiene su base jurídica en el artículo
24 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y que ha sido avalada por recientes
sentencias del Tribunal Supremo
Vistos los informes técnicos y de Intervención, obrantes en el expediente y de
conformidad con lo establecido en el artículo 17 y siguientes del TRLHL,
Esta Alcaldía, eleva al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa el
siguiente ACUERDO:
Primero.- Aprobar a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local das instalacións de transporte de
enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos do Concello de Cambados
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Visto el expediente tramitado para la aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora
de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e
hidrocarburos del Concello de Cambados

Segundo.- Ordenar a súa publicación no BOP en un dos diarios de maior difusión.”.
Intervén o Sr. Charlín Trigo nos seguintes términos:
Gracias señora Alcaldesa, Boas tardes a todas e todos. Penso que esta é unha
ordenanza na que imos poder poñernos de acordo, porque beneficia o concello de
Cambados, e, ademais, benefíciao nuns importes económicos moi salientables.
En cinco sentenzas do pasado mes de decembro, o Tribunal Supremo avala que os
concellos graven as empresas eléctricas, de gas e outros servizos pola utilización do
dominio público das súas instalacións de transporte de enerxía cun cálculo que
excede o valor catastral dos terreos e que inclúe a súa utilidade.
A Lei reguladora das facendas locais estableceu en 2004 que as eléctricas —cos
seus tendidos de todo tipo, de tensión—, as empresas de gas, de auga e
hidrocarburos deben pagar aos municipios aos que subministren, por aire, chan ou
subsolo, un 1,5 % da súa facturación no termo local, e que tamén están obrigadas a
pagar por atravesar os municipios, aínda que non lles subministren enerxía, taxa
que debe fixar un informe técnico-económico.

O cálculo das tarifas da taxa débese realizar de acordo cun estudo
técnico-económico, que inclúe o valor do inmoble, sumando o valor catastral do
chan rústico, con construcións ao valor das instalacións, e a base impoñible é
resultado de multiplicar ese valor do inmoble ao coeficiente de relación co mercado
e á ocupación en metros cadrados que corresponde a cada metro lineal das liñas ou
das canalizacións. É dicir, esta sentenza vén recoñecer que a valoración non é só
polos metros cadrados rurais que afectan as instalacións, senón polo valor en si
mesmo das ditas instalacións, como se fai con calquera inmoble en calquera
imposto de taxa municipal.
As sentenzas conclúen que os concellos aplicaron para determinar a taxa uns
parámetros obxectivos, proporcionados e non discriminatorios. Esta taxa,
recoñecida polo Tribunal Supremo, vai supoñer unha importante achega económica
para o concello de Cambados de feito, o cálculo do informe técnico da ordenanza é
de máis de 55.000 euros, xa que levamos sufrindo desde hai moitos anos as
consecuencias e os inconvenientes de seren cruzados por infraestruturas eléctricas
polas que até agora non eramos compensados.
A realidade é que as compañías xa saben que van ter que pagar esta taxa, porque é
unha sentenza xa non recorrible; levan recorrendo este tema desde hai máis de dez
anos. Agora van ter que pagar, pero vano querer facer poñendo todas as trabas, e
dita resistencia estase desenvolvendo en dúas frontes.
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Pois ben, até o de agora as empresas non pagaron por atravesar os termos
municipais, porque ou ben non recoñecían a taxa ou ben consideraban que era
desproporcionada. O Supremo avala agora as ordenanzas fiscais do ano 2014 de
varios concellos, entre eles o de Arteixo, que establecía a regulación e as tarifas da
taxa. O alto Tribunal acepta que os concellos valoren como construcións as liñas
eléctricas de alta tensión e as canalizacións de gas, hidrocarburos, etc., para
efectos do cálculo da base impoñible, da taxa por utilización do dominio público
local. En contra do criterio das empresas, o Supremo valida este gravame, que se
fixa tomando como referencia o valor que tería no mercado a utilidade derivada da
devandita utilización ou aproveitamento se os bens afectados non fosen de dominio
público.

O primeiro, do que xa informou a prensa especializada o pasado 16 de xaneiro,
pasa por intentar modificar a réxime das taxas, agora que os Tribunais fallaron a
favor dos entes locais. Así, Rede Eléctrica de España (REE), a empresa máis
afectada, xa solicitou ao Ministro Montoro a reforma da Lei de Facendas locais para
unificar as taxas municipais, ofrecéndose a negociar coa FEMP. É obvio que a
reforma pasaría por que todos os concellos só poidan impoñer una mesma taxa,
que xa se encargarán os lexisladores de ser suficientemente baixa. É clara a
estratexia, si os xuíces aplican a lei na túa contra, mudemos a lei.
O segundo das frontes é o intimidatorio, que pasa por disuadir ás entidades locais a
que aproben as ordenanzas e empecen a cobrar ás empresas. Levan anos
recorrendo todas as ordenanzas que se aproban sometendo aos pobos aos custos e
riscos de longos preitos, que só algúns resistiron. Pero agora, cando en fronte
xudicial esgótaselles, queren rescatar unha vez máis a figura dos suplementos
territoriais, pois os artigos 16 e 17 da Lei do Sector Eléctrico conteñen unha norma
que habilita ao Goberno a repercutir aos consumidores dos territorios que impoñan
tributos sobre o transporte e distribución de electricidade. As eléctricas, que
históricamente controlaron a normativa do sector, sempre deixan na letra pequena
das leis cláusulas para a protección dos seus intereses e actualmente a Ministra de
Presidencia ten a competencia para decidir, a proposta dos Ministros de Facenda e
de Enerxía, si os tributos que impoñan as Comunidades Autónomas, os municipios
ou as entidades locais menores, repercútanse aos consumidores de electricidade
deses territorios.

Que sucedeu ata agora? En Galiza a Lei 6/2003 do 9 de decembro de taxas, prezos
e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia determina un imposto
autonómico a afección medioambiental que grava como principio de equivalencia
para a determinación da cuantía da taxa por ocupación ou aproveitamento especial
para as eléctricas. Recadando no 2013 (2.695.000 €); 2014 (1.600.000 €); 2015
(1.452.309 €) 2016 (700.000 €). Ata agora non se repercutiu aos consumidores de
Galiza.
Outro suposto é o da taxa especial de 1,5% sobre a facturación bruta das
compañías de distribución en cada municipio, que tributan pola ocupación das vías
públicas, e, con todo, este tributo nunca se repercutiu localmente sobre os usuarios,
malia que a maioría dos municipios aprobaron a ordenanza.
Con todo, cando son as Administracións máis débiles as que queren aplicar unha
taxa que prevé a lei e nuns termos que son dun impacto reducidísimo para o
sistema eléctrico nacional, as eléctricas queren eliminar a taxa, ou reducila ou
repercutila aos consumidores.
Debe terse en conta que a retribución ás empresas de transporte e distribución por
parte polos seus servizos supera os 6.700 millóns de euros anualmente e si os
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Xa que logo o Goberno de España ten na súa man tanto promover o cambio da Lei
para rebaixar a taxa, como decidir si a taxa repercútese ou non aos consumidores.
Ese é un tema que está na Lei eléctrica, e é un tema que, no desenvolvemento do
novo modelo eléctrico no que se esta a traballar, pretendese modificar, eximindo de
que ao final sexan os propios afectados polas instalacións eléctricas os que paguen
as taxas das empresas eléctricas que están nos seus concellos. Isto é inadmisible, é
absurdo para a xente que ten un embalse, que ten liñas por todos os lados de 400
quilovoltios, co que todo iso supón de problemas cos móbiles, de problemas para a
vida, para a afectación que supón para o espazo radioeléctrico xeral, para a propia
estabilidade e benestar físico e psicolóxico da xente e teñan que pagar máis cara o
subministro de enerxía eléctrica que concellos que non teñen estas instalacións.

custos da actividade de transporte e distribución supoñen aproximadamente un
30% do total do custo do sistema eléctrico nacional, a repercusión da taxa sobre
todo o sistema eléctrico si se implantara en todo o territorio nacional, non chegaría
ao 0,45% do total do custo.
Red Eléctrica, que é unha empresa controlada polo Estado, tivo 606 millóns de
euros de beneficios en 2015; Iberdrola gañou 2.422 millóns; Gas Natural Fenosa
rexistrou un beneficio neto de 1.502 millóns de euros; Endesa tivo beneficios de
1.086 millóns de euros. Ningunha destas empresas pagou nin un só euro polo
aproveitamento privativo que teñen do dominio público.
Esta taxa permitiría, desde logo, que o concello de Cambados incremente os seus
recursos, os seus ingresos, tendo en conta ademais o déficit de financiamento que
teñen as administracións locais.
Trátase, polo tanto, de adoptar un acordo en defensa do interese público e fronte
aos intereses das empresas privadas, que —como xa dixemos— se negaron
sistematicamente a pagar esta taxa; empresas dese monopolio enerxético (como
Rede Eléctrica, como Gas Galicia, como Unión Fenosa, como moitas outras
empresas), ademais, que, como todos sabemos, son tamén as empresas das portas
xiratorias, as empresas que teñen nos seus consellos de administración señores
como De Mesa, señores como Aznar, que cobran cuantiosos salarios por estaren
neses consellos de administración, por defenderen os intereses desas empresas
privadas.

As taxas polo aproveitamento do dominio público previstas na Lei de Facendas
Locais son un instrumento máis que debe utilizarse para achegar recursos públicos
a moitos pobos de España. Por iso todas as institucións, empezando polo Goberno
de España, a Xunta de Galicia, Deputación e Concellos, deberían poñerse a traballar
para lograr que en 2018 empezáranse a cobrar estas taxas. E as empresas
eléctricas, no canto de mover os seus escuros peóns para meter medo e seguir así
engordando os seus dividendos, deberían sentarse á mesa cos representantes dos
pobos e pactar o pago dunhas taxas máis que razoables e xustas sen interminables
preitos.
E hai que facelo, como se fixo xa por parte dos concellos que estableceron esta
ordenanza, e como o esta a facer hoxe neste Pleno o Concello de Cambados,
avalados polos conseguintes informes técnico e económico; ademais, apoiados nun
informe que xa fixera a FEMP para respaldar estas normas, que establecen o custo
da taxa en función do valor do solo e tamén das canalizacións e instalacións; por
exemplo, no caso das liñas eléctricas, dos tendidos eléctricos, que se equiparan a
construcións.
Sometida a Ordenanza a votación esta é aprobada por unanimidade (16). En
consecuencia queda abrodaba incialmente a Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa
por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local das
instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos do
Concello de Cambados nos termos nos que foi presentada e cuxo texto é o
seguinte:
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Son as mesmas empresas, por certo, que espolian os nosos recursos naturais, que
practican unha especie de versión moderna do dereito de pernada, que escaquean
investimentos para manter as instalacións en condicións axeitadas ou que tamén
racanean medios para facerlles fronte aos temporais, como acabamos de ver
recentemente, e que reciben un trato de favor por parte do Goberno do Partido
Popular, tanto no Estado como na Xunta

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA
OU APROVEITAMENTO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL DAS
INSTALACIÓNS DE TRANSPORTE DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, AUGA E
HIDROCARBUROS

O Pleno do Concello de Cambados, no uso das facultades concedidas polos
artigos 133.2 e 142 da Constitución Española, os artigos 4 e 106 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e os artigos 15 a 19, 20 a 27 e 57 do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, acorda, mediante a presente
Ordenanza Fiscal, a imposición e ordenación da Taxa pola utilización privativa
ou aproveitamento especial do dominio público local das instalación de
transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.
Artigo 1.- Ámbito de aplicación
A aplicación da presente ordenanza refírese ao réxime xeral, que se
corresponde coa taxa establecida no artigo 24.1 a) do Real Decreto Lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das
Facendas Locais, pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio
público local nos que non concorran as circunstancias de ser empresas
subministradoras de servizos de interese xeral que afecten á xeneralidade ou a
unha parte importante do veciñanza e que ocupen o solo, subsolo ou voo das vías
públicas municipais, circunstancias previstas no artigo 24.1 c) do citado Real
Decreto.

Constitúe o feito impoñible da taxa, de acordo có artigo 20 do Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Ley
Reguladora das Facendas Locais, a utilización privativa ou o aproveitamento
especial do dominio público local no seu solo, subsolo e voo con:
a) Instalacións de transporte de enerxía eléctrica con todos os seus
elementos indispensables que aos meros efectos enunciativos defínense
como caixas de amarre, torres metálicas, transformadores, instalacións
ou liñas propias de transporte ou distribución de enerxía eléctrica, gas,
auga ou outras subministracións enerxéticas, instalacións de bombeo e
demais elementos análogos que teñan que ver coa enerxía e que
constitúan aproveitamentos ou utilizacións do dominio público non
mencionados neste apartado.
b) Instalacións de transporte de gas, auga, hidrocarburos e similares.

O aproveitamento especial do dominio público local producirase sempre que
se deban utilizar instalacións das referidas que materialmente ocupan o dominio
público en xeral.
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Artigo 2.- Feito impoñible

Aos efectos da presente ordenanza enténdese por dominio público local
todos os bens de uso, dominio público ou servizo público que se atopen no termo
municipal, así como os bens comunais ou pertencentes ao común dos veciños,
exceptuándose por elo os denominados bens patrimoniais.
Artigo 3.- Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos da taxa regulada nesta ordenanza, en concepto de
contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que se refire o
artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que desfruten,
utilicen ou aproveiten o dominio público local.
Principalmente, serán suxeitos pasivos desta taxa, coas categorías e clases
que se dirán, as persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que se refire o
artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que teñan a
condición de empresas ou explotadores dos sectores de electricidade, auga, gas e
hidrocarburos, sempre que desfruten, utilicen ou aproveiten especialmente o
dominio público local en beneficio particular, conforme a algún dos supostos
previstos nos artigos 20 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, tales como as empresas que producen, transportan, distribúen, subministran
e comercializan enerxía eléctrica, hidrocarburos (gasodutos, oleodutos e similares)
e auga, así como os seus elementos anexos e necesarios para prestar o servizo
neste Concello ou en calquera outro lugar, pero que utilicen ou aproveiten o
dominio público municipal, afectando coas súas instalacións ao dominio público
local.
Artigo 4.- Responsábeis

Artigo 5.- Beneficios fiscais
Non poderán recoñecerse outros beneficios fiscais que os expresamente
previstos nas normas con rango de lei ou os derivados da aplicación dos tratados
internacionais.
Artigo 6.- Bases, tipos e cotas tributarias
A contía das taxas reguladas na presente ordenanza será a seguinte:
Constitúe a cota tributaria a contida nas tarifas que figuran no Anexo,
conforme ao previsto no artigo 24.1 a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público
local.
O importe das taxas previstas por dita utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local fixarase tomando como referencia
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Os supostos de responsabilidade, xa sexa subsidiaria ou solidaria, serán os
previstos na normativa tributaria.

o valor que tería no mercado a utilidade derivada de dita utilización ou
aproveitamento, coma se os bens afectados non fosen de dominio público,
adoptado á vista de informes técnico económicos nos que se poña de manifesto o
valor de mercado. Dito informe incorporarase ao expediente para a adopción do
correspondente acordo.
A tal fin e consonte o artigo 24.1 a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas
Locais, atendendo á natureza específica da utilización privativa ou do
aproveitamento especial, resultará a cota tributaria correspondente para elementos
tales como torres, soportes, postes, tubaxes, liñas, condutores, repetidores, etc.,
que se asentan e atravesan bens de uso, dominio ou servizo público e bens
comunais e que, en consecuencia, non tendo os suxeitos pasivos a propiedade
sobre os terreos afectados, minguan sen embargo o seu aproveitamento común ou
público e obteñen sobre os mesmos unha utilización privativa ou un aproveitamento
especial para a súa propia actividade empresarial.
A cota tributaria resultará de calcular en primeiro lugar a base impoñible que
ven dada polo valor total da ocupación, solo e instalacións, dependendo do tipo de
instalación, destino e clase que reflicte o estudio, á que se aplicará o tipo impositivo
que recolle o propio estudio en atención ás prescricións das normas sobre cesión de
bens de uso e dominio público, de modo que a cota non resulta dun valor directo de
instalacións e ocupacións, que é o que constitúe a base impoñible, senón do
resultado de aplicar a esta o tipo impositivo.
En consecuencia, a cota tributaria da taxa está contida no Anexo de Tarifas
correspondente ao estudio técnico económico que forma parte desta ordenanza, no
que coa metodoloxía empregada obtívose e recolleuse a cota tributaria en cada
caso.

1. O período impositivo coincide có ano natural, salvo nos supostos de inicio
na utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local, en que
abarcará dende a data de inicio ata o final do ano natural.
2. A taxa devindícase o primeiro día do período impositivo.
Nos supostos de inicio ou cesamento na utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público local, as cotas prorratearanse
trimestralmente, conforme ás seguintes regras:
a) Nos supostos de altas por inicio de actividade, liquidarase a cota
correspondente aos trimestres que restan para finalizar o exercicio, incluído o
trimestre no que ten lugar a alta.
b) No caso de baixas por cesamento de actividade, liquidarase a cota que
corresponda aos trimestres transcorridos dende o inicio do exercicio, incluíndo aquel
no que se orixine o cesamento.
3. A obriga de pago da taxa regulada nesta ordenanza nace nos momentos
seguintes:
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Artigo 7.- Período impositivo e devindicación

a) Cando se trata de concesións ou autorizacións de novos aproveitamentos
ou utilizacións privativas do dominio público local, no momento de solicitar a licenza
correspondente, ou no momento de realizar o aproveitamento definido nesta
ordenanza, se se tivera realizado sen a preceptiva licenza.
b) Cando o desfrute do aproveitamento especial ou a utilización privativa do
dominio público local a que se refire o artigo 1 desta ordenanza non requira licenza
ou autorización, dende o momento en que se inicie o citado aproveitamento
especial ou utilización privativa do dominio público local.
4. Cando os aproveitamentos especiais ou utilizacións privativas do dominio
público local se prolonguen durante varios exercicios, a devindicación da taxa terá
lugar o 1 de xaneiro de cada ano e o período impositivo comprenderá o ano natural.
Artigo 8.- Normas de xestión
1. Para a liquidación da taxa regulada na presente ordenanza, o obrigado
tributario deberá presentar, no prazo de trinta días naturais, contados dende o día
seguinte a aquel no que nace a obriga, segundo o disposto no artigo 7.2 da
presente ordenanza, unha declaración tributaria onde se comuniquen todos os
elementos necesarios para que a Administración poida calcular a débeda tributaria
e practicar a correspondente liquidación.

Unha vez incluídos no padrón, o pagamento da taxa regulada nesta
ordenanza realizarase nos prazos que se sinalen para o cobro das débedas de
notificación colectiva e periódica. A non recepción do documento de pagamento non
invalida a obriga de satisfacer a taxa.
Os suxeitos pasivos deberán comunicar calquera variación de orde físico,
económico ou xurídico que se produza no aproveitamento especial ou utilización
privativa e que teña transcendencia a efectos desta taxa, no prazo de un mes
dende a data en que se produza. Ditas variacións surtirán efectos a partir do
trimestre seguinte a aquel no que se produzan.
3. As persoas físicas ou xurídicas e demais entidades interesadas na
concesión de aproveitamentos ou na utilización privativa regulados nesta
ordenanza ou titulares de concesións administrativas ou outras autorizacións legais,
que non conten coa preceptiva, no seu caso, licenza municipal, deberán solicitar a
mesma e cumprir os trámites legais que resulten de aplicación, sen que a falta da
mesma exímalles do pagamento da taxa.
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2. Nos supostos de aproveitamentos especiais ou utilizacións privativas
continuadas e en tanto non se produza o seu cesamento, e tras a primeira
liquidación practicada conforme ao parágrafo 1 do presente artigo, os obrigados
tributarios serán incorporados a unha lista cobratoria ou padrón da presente taxa,
elaborado a partir dos datos contidos na declaración mencionada no punto 1 do
presente artigo, e que será notificado persoalmente ao suxeito pasivo ou ben de
forma colectiva mediante exposición pública no taboleiro de anuncios do Concello
polo período correspondente, e que se anunciará, neste último caso, no Boletín
Oficial da Provincia.

4. Unha vez autorizada a ocupación sobre os bens a que se refire esta
ordenanza ou establecida a mesma, se non se determinou con exactitude a
duración da autorización da utilización privativa ou aproveitamento especial,
entenderase prorrogada a efectos desta ordenanza ata que se presente a
declaración de baixa polos suxeitos pasivos.
5. A presentación da baixa surtirá os efectos descritos no artigo 7.2 desta
ordenanza. Mentres non se presente a baixa continúa a obriga de abonar a taxa.

Artigo 9.- Infraccións e sancións
En todo o relativo ao réxime de infraccións e sancións, aplicarase o disposto
na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Os preceptos desta Ordenanza fiscal que reproduzan aspectos da lexislación
vixente e e aqueles outros que conteñan remisións a preceptos normativos,
entenderase que quedan automaticamente modificados ou substituídos no
momento no que se produza a modificación dos preceptos legais e regulamentarios
que lles afectan.

DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza foi aprobada polo Pleno do Concello de Cambados en
sesión celebrada o día ___ de _______ de 2017.

ANEXO
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Entrará en vigor, tras a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra, o día __ de ______ de 2017.
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12

3º.- Acordo de goberno para nomear as rúas do polígono Sete Pías de
Cambados.
Procede o secretario á lectura do ditame que é o seguinte:
“A Comisión Informativa Permanente de Facenda e Patrimonio, en sesión
extraordinaria celebrada o 25 de abril de 2017, emitiu ao amparo do
previsto no artigo 126 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 65 do Regulamento orgánico
municipal o seguinte ditame que ten carácter preceptivo e non vinculante:
Intervén o Sr. Charlín Trigo quen explica que este acordo foi sometido á mesa local
de comercio e aprobado por unanimidade.
Sometida a proposta de acordo a votación acádase o seguinte resultado:
Votos a favor 3 (Srs. Chalín Trigo, Perez Osorio e Caamaño Rivas)
Abstencións 3 (Srs. Aragunde Aragunde, Iglesias Pombo e Serantes González)
En consecuencia queda ditaminado favorablemente o acordo de goberno para
nomear as rúas do polígono Sete Pías de Cambados nos seguintes términos:
Exposición de motivos:
Exeria, ¿A primeira escritora galega con textos coñecidos?
Exeria foi unha das primeiras peregrinas cristiás, pois viaxou á Terra Santa dende
Gallaecia contra o ano 381. Deixou escrita a súa experiencia no Itinerarium ad loca
sancta. Dela sabemos polo monxe Valerio do Bierzo, quen, no ano 680, dá conta
dunha muller “máis forte que todos os homes, chea do espírito de Deus, que
emprende con todas as súas forzas e corazón intrépido unha longuísima viaxe...”.

Natural de Viveiro, destacou como pintora surrealista relacionándose con outras
personalidades destacadas do momento como Salvador Dalí, Federico García Lorca,
Luis Buñuel, María Zambrano, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Ortega y Gasset,
etc. Desgraciadamente coa Guerra Civil tivo que exiliarse a Arxentina, e coa
ditadura neste
país optou por regresar a España, xa nos anos sesenta, onde continuou o seu labor
malia ser unha descoñecida no seu país. Nos anos noventa afortunadamente puido
recibir varios galardóns artísticos e o xusto recoñecemento da súa obra.
María Soliña, condenada pola Inquisición, converteuse no símbolo do sufrimento do
pobo.
No ano 1617 Vigo e mais a península do Morrazo foron atacadas por naves turcas,
que deixaron unha gran devastación e numerosas vítimas. As mulleres tamén
defendían as costas dos ataques piratas e moitas veces foron violadas e torturadas,
ademais de roubadas. Posteriormente a estes feitos varias das mulleres que
organizaron a resistencia nas costas do Morrazo foron acusadas de bruxería ante o
Tribunal da Inquisición. Deste xeito, querían facerse coas súas pertenzas. María
Soliña foi unha destas mulleres. Foi detida e morreu a causa das torturas,
converténdose así nun símbolo do sufrimento do pobo.
María Pita, heroína da defensa da Coruña contra os ingleses.
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Maruja Mallo, a máis famosa pintora galega do século XX.

En 1589 a Armada Inglesa, dirixida polo corsario Francis Drake, asediaba A Coruña,
abriron unha brecha na muralla e comezaron o asalto da cidade vella, dirixidas por
un alférez que portando a bandeira logrou subir á parte máis alta da muralla. María
Pita matou ao alférez inglés, segundo a tradición berrando "Quen teña honra, que
me siga", cousa que desmoralizou a tropa inglesa provocando a súa retirada.
Concepción Arenal, excepcional intelectual con acceso á cultura escrita desde a
nenez.
Pode parecer a anécdota da súa biografía, pero os problemas que Concepción
Arenal (Ferrol, 1820 – Vigo, 1893) tivo para entrar na Universidade son o mellor
resumo do seu espírito precursor. Solicitou o seu ingreso na Facultade de Dereito,
pero tivo que acatar unha serie de condicións: só sería admitida nas clases como
oínte e debía manter unha actitude “non-indecente”, o que na práctica obrigouna a
acudir ás clases vestida de home. A Universidade, daquela, prefería unha muller
travestida a unha muller estudante. Concepción Arenal deixou unha ampla
bibliografía, que se agrupa, fundamentalmente, ao redor de tres grandes temas: as
denominadas "cuestión social", "penitenciaria" e "feminina". A súa obra tivo
repercusión internacional.
María Castaña, unha rebelde do século XIV que se converteu nunha lenda popular.

Por todo o exposto, o goberno municipal considera de xustiza que o pobo de
Cambados, representado neste Pleno da Corporación, recoñeza a estas seis galegas
ilustres, estas seis heroínas, e compénseo coa imposición do seu nome as seis vías
do Polígono Sete Pías, acordo que xa foi tomado por unanimidade na Mesa de
Comercio Local celebrada o pasado 10 de Abril e co se buscou o consenso coas
principais asociacións de comercio e empresariais de Cambados, polo que
acordouse trasladar e elevar ao Pleno a seguinte,
PROPOSTA DE ACORDO
PRIMEIRO.- Cambiar a denominación da Rúa da Grenla, no tramo que vai desde a
esquina Suroeste do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas 42°31'26.4"N
8°46'39.3"W, ata a esquina Noroeste do Polígono Industrial Sete Pías coas
cordeadas 42°31'40.0"N 8°46'37.0"W , mudando o nome como Rúa Maruja Mallo.
Descrición da ubicación da nova rúa:
RÚA MARUJA MALLO.
Esta nova rúa incide sobre a Rúa da Grenla, e en concreto, sobre o tramo que vai
desde a Rúa do Metal do Concello de Ribadumia ata o límite Noroeste do Polígono
Industrial Sete Pías coas cordeadas 42°31'40.0"N 8°46'37.0"W.
Devandito vial segue un trazado norte-sur que vai desde a Rúa do Metal do Concello
de Ribadumia e que chega ata o límite Noroeste do Polígono Industrial Sete Pías.
SEGUNDO.- Darlle unha nova denominación do víal do Polígono Sete Pías, no tramo
que vai desde a esquina Sureste do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas
42°31'25.1"N 8°46'31.4"W, ata a esquina Noreste do Polígono Industrial Sete Pías
coas cordeadas 42°31'47.1"N 8°46'22.9"W, mudando o nome como Rúa Exeria.
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Fins do século XIV. Despois de anos de loitas, con destrucións, incendios, violacións,
roubos..., cando parecía que chegaba a paz, os novos señores impoñen novas
contribucións para enriquecerse axiña, cheos de cobiza e de poder. María Castaña,
xunto coa súa familia e con outras moitas mulleres e familias coma eles, encabezou
unha revolta contra o señor feudal, frei Pedro López de Aguiar, bispo de Lugo. Un
episodio máis das numerosas loitas que as mulleres levaron a cabo no mundo
feudal na defensa do pan, da alimentación dos seus e da paz.

Descrición da ubicación da nova rúa:
RÚA EXERIA.
Esta nova rúa incide sobre a vía principal do Polígono Sete Pías, e en concreto,
sobre o tramo que vai desde a PO-300 na esquina Sureste ata o límite Noreste do
Polígono Industrial Sete Pías que limita coa estrada EP-9002 coas cordeadas
42°31'47.1"N 8°46'22.9"W.
Devandito víal segue un trazado norte-sur que vai desde a PO-300, na entrada
principal do Polígono e que chega ata o límite Noreste do Polígono Industrial Sete
Pías que enlaza coa estrada EP-9002.

CUARTO.- Darlle unha nova denominación do víal do Polígono Sete Pías, no segundo
dos tramos paralelo a PO-300 e que cruza o Polígono de Este a Oeste de que vai
desde o cruce do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas 42°31'32.7"N
8°46'27.6"W, ata o cruce coa Rúa Maruja Mallo do Polígono Industrial Sete Pías coas
cordeadas 42°31'30.7"N 8°46'40.2"W, mudando o nome como Rúa María Pita.
Descrición da ubicación da nova rúa:
RÚA MARÍA PITA.
Esta nova rúa incide sobre a segunda vía paralela a PO-300 máis preto a ese víal do
Polígono Sete Pías, e en concreto, sobre o tramo que vai desde o segundo cruce coa
Rúa Exeria dende a PO-300 o cruce coa Rúa Maruja Mallo do Polígono Industrial Sete
Pías coas cordeadas 42°31'30.7"N 8°46'40.2"W.
Devandito víal segue un trazado Este-Oeste que vai desde o segundo cruce das vías
paralelas a PO-300, e que chega ata o cruce coa Rúa Maruja Mallo do Polígono
Industrial Sete Pías.
QUINTO.- Darlle unha nova denominación do víal do Polígono Sete Pías, no terceiro
dos tramos paralelo a PO-300 e que cruza o Polígono de Este a Oeste de que vai
desde o cruce do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas 42°31'37.6"N
8°46'24.8"W, ata o cruce coa Rúa Maruja Mallo do Polígono Industrial Sete Pías coas
cordeadas 42°31'36.1"N 8°46'36.1"W, mudando o nome como Rúa Concepción
Arenal.
Descrición da ubicación da nova rúa:
RÚA CONCEPCIÓN ARENAL.
Esta nova rúa incide sobre a terceira vía paralela a PO-300 máis preto a ese víal do
Polígono Sete Pías, e en concreto, sobre o tramo que vai desde o terceiro cruce coa
Rúa Exeria dende a PO-300 o cruce coa Rúa Maruja Mallo do Polígono Industrial Sete
Pías coas cordeadas 42°31'36.1"N 8°46'36.1"W.
Devandito víal segue un trazado Este-Oeste que vai desde o terceiro cruce das vías
paralelas a PO-300, e que chega ata o cruce coa Rúa Maruja Mallo do Polígono
Industrial Sete Pías.
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TERCEIRO.- Darlle unha nova denominación do víal do Polígono Sete Pías, no
primeiro dos tramos paralelo a PO-300 e que cruza o Polígono de Este a Oeste de
que vai desde o cruce do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas 42°31'27.7"N
8°46'30.4"W, ata o cruce coas Rúas do Metal do Concello de Ribadumia e a Rúa
Maruja Mallo do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas 42°31'26.5"N
8°46'39.1"W, mudando o nome como Rúa María Soliña.
Descrición da ubicación da nova rúa:
RÚA MARÍA SOLIÑA.
Esta nova rúa incide sobre a vía paralela a PO-300 máis preto a ese víal do Polígono
Sete Pías, e en concreto, sobre o tramo que vai desde o primeiro cruce coa Rúa
Exeria dende a PO-300 o cruce coas Rúas do Metal do Concello de Ribadumia e a
Rúa Maruja Mallo do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas 42°31'26.5"N
8°46'39.1"W.
Devandito víal segue un trazado Este-Oeste que vai desde o primeiro cruce das vías
paralelas a PO-300, e que chega ata o cruce coas Rúas do Metal do Concello de
Ribadumia e a Rúa Maruja Mallo do Polígono Industrial Sete Pías.

SEXTO.- Darlle unha nova denominación do víal do Polígono Sete Pías, no cuarto dos
tramos paralelo a PO-300 e que cruza o Polígono de Este a Oeste de que vai desde
o cruce do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas 42°31'42.7"N 8°46'22.3"W,
ata o cruce coa Rúa Maruja Mallo do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas
42°31'40.0"N 8°46'37.0"W, mudando o nome como Rúa María Castaña.
Descrición da ubicación da nova rúa:
RÚA MARÍA CASTAÑA.
Esta nova rúa incide sobre a terceira vía paralela a PO-300 máis preto a ese víal do
Polígono Sete Pías, e en concreto, sobre o tramo que vai desde o cuarto cruce coa
Rúa Exeria dende a PO-300 o cruce coa Rúa Maruja Mallo do Polígono Industrial Sete
Pías coas cordeadas 42°31'40.0"N 8°46'37.0"W.
Devandito víal segue un trazado Este-Oeste que vai desde o cuarto cruce das vías
paralelas a PO-300, e que chega ata o cruce coa Rúa Maruja Mallo do Polígono
Industrial Sete Pías.
SEPTIMO.- Dar traslado do presente acordo aos titulares dos inmobles sitos nas
novas rúas.”.
Intervén o Sr. Charlín Trigo explicando quenes son as mulleres ás que se van a
adicar as rúas da lectura á parte dispositiva.
Sometida a proposta a votación esta é apreciada por unanimidade (16). En
consecuencia queda aprobado o acordo de goberno para nomear as rúas do
polígono Sete Pías de Cambados nos termos nos que foi presentado.
II PARTE DE CONTROL E FISCALIZACIÓN DA XESTIÓN DOS ÓRGANOS
MUNICIPAIS DE GOBERNO
4º.- Acordo do grupo de goberno por unha renda de inclusión social de
Galicia Digna.

“ACORDO DO GOBERNO MUNICIPAL DE CAMBADOS POR UNHA RENDA DE
INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA DIGNA
Constantino Cordal Rodríguez, concelleiro da Corporación Municipal de Cambados,
ao abeiro do disposto nos arts. 91.4 e 97.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ao Pleno Municipal para o seu
debate e aprobación o seguinte Acordo de Goberno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A crise consolidou en Galiza un modelo que afondou nas desigualdades e na
exclusión social: aumentaron os niveis e a duración do desemprego, aumentou a
precariedade laboral e reducíronse os ingresos por fogar.
A taxa de risco de pobreza e exclusión chegaba en 2015 case ao 26% e a
porcentaxe de persoas en exclusión material severa era do 4,2%, tendo aumentado
durante a crise. O risco de pobreza e exclusión social é meirande entre familias
monomarentais (53%), mocidade de 16 a 29 anos (36,4%) e menores de 16 anos
(35,4%) - datos de 2014 -.
Se a pobreza severa afectaba en 2015 a 132.000 persoas, a Renda de Inclusión
Social de Galicia (RISGA) foi percibida ese mesmo ano por 3.848 persoas (datos do
Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade).Ademais, a RISGA é unha das
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Intervén o Sr. Cordal Rodríguez que da lectura ao acordo do grupo de goberno. O
texto íntegro é o seguinte:

rendas máis baixas do Estado (399 €/mes) e con menor cobertura (4,4 persoas
beneficiarias por cada 1000 habitantes).
O 1 de xaneiro de 2014 entraba en vigor a lei 10/2013, do 27 de novembro, de
Inclusión Social de Galicia, que modificaba a anterior da RISGA. Malia o aprobado na
disposición derradeira da lei - “a Xunta de Galicia, nun prazo máximo de seis meses
desde a publicación desta lei, elaborará as disposicións necesarias para o seu
desenvolvemento e aplicación” - , actualmente non se dispón dun decreto que a
desenvolva. A falta de decreto regulador da lei provocou e provoca unha xestión
opaca e restritiva da prestación: atrasos na tramitación, falta de criterios
homoxéneos, control e burocratización excesiva, etc, que redundan nun
afastamento das persoas en exclusión social do sistema.
Pola súa insuficiente contía, pola excesiva burocracia, pola falta de
desenvolvemento dos tramos de inserción e transición ao emprego ou polos
criterios restritivos naconcesión da RISGA, esta renda amósase como unha
ferramenta que non garante a inclusión social.
Polo anteriormente exposto, o Pleno Municipal do Concello de Cambados insta á
Xunta de Galicia a:

Intervén a Sra. Oubiña Santos quen dí que en relación coa moción presentada hai
que dicir que a Lei Lei 10/2013, de 27 de novembro, de Inclusión Social de Galicia
establece no seu artigo 22 que a do dereito a de percepción do tramo persoal da
RISGA será anual e prorrogable se subsisten as circunstancias que xustificaron a
súa concesión. É dicir a RISGA non se concede cunha duración determinada senón
que está suxeita a unha revisión anual na que se comproba o cumprimentos dos
requisitos e a vixencia da valoración técnica a realizar. No que respecta á contía é
certo que a contía mínima prevista está por debaixo da estatal pero que é a sétima
máis alta do estado dacordo co informe do ministerio. Co a publicación do Decreto
que desenvolverá esta lei entrarán en vigor 2 novos tramos o que sí se podería
facer é instar ao goberno local a crear unha renda complementaria municipal
dacordo coa Axenda Social Única. No ano 2014 co goberno do PP na Xunta de
Galicia lanzouse por primeira vez un programa específico para inserción laboral
para poder axudar ás persoas perceptoras da RISGA. Que o que se procuraba era
proporcionarlles unha oportunidade para adquirir unha experiencia práctica a través
da contratación e neste caso polos concellos. Neste intre son máis de 2.500 persoas
beneficiarias da RISGA que formaron parte deste programa. A Xunta ademáis dá un
paso adicional incrementando a partida orzamentaria para fomentar a contratación
dos perceptores da RISGA ademáis de a través dos concellos con empresas e
empresas de inserción laboral e que no ano 2017 incrementouse a partida
orzamentaria nun 13% con respecto ao ano anterior. Por todo iso imos votar en
contra xa que entendemos que se está a actuar ben por parte da Xunta de Galicia.
Intervén o Sr. Cordal Rodríguez quen dí que a Concelleira do PP manexaba datos do
ano 2015 e que afortunadamente en maio de 2015 cambiaron moitos concellos e
comunidades autónomas que como él ten datos do ano 2017 pode dicir que
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1. Elevar en 2018 a dotación da RISGA, co obxectivo de igualala, canto menos, á
media do conxunto do Estado.
2. Impulsar, antes do remate do ano 2018, a publicación do Decreto que desenvolva
a Lei 10/2013, de 27 de novembro, de Inclusión Social de Galicia, de xeito dialogado
cos sindicatos e coas asociacións e entidades que traballan sobre a pobreza e
exclusión social.
3. Regular, no devandito decreto, os tramos de inserción e transición ao emprego.
4. Aumentar os Orzamentos da Consellería de Política Social en 2018 para garantir
un orzamento suficiente para o desenvolvemento da Lei de Inclusión Social.
5º.- Acordo de goberno para un municipalismo xusto con Galicia e coa cidadanía.”

cambiaron moitos gobernos e por iso con estes novos gobernos progresistas
incrementáronse as percepcións e que actualmente só 3 comunidades autónomas
están por debaixo de galicia. Ademáis no noso caso o límite de 12 meses
prorrogables por un soa vez e con requisitos moi estritos que ademáis a tramitación
dura medio ano. Que compre desenvolver a lei que entrou en vigor o 1 de xaneiro
de 2014 e tiña que desenvolverse no prazo de 6 meses. Remata dicindo que a
concelleira do PP fala dos concellos cando a competencia é da Xunta de Galicia, que
o Concello de Cambados xa no ano 2015 aprou un plan de emerxencia social e
estamos complementando con axudas ás persoas que están en risco de exclusión
social.
Intervén a Sra. Oubiña Santos quen dí que ela tamén manexa datos actuais, como o
informe de dereitos sociais da comunidade autónoma e constatase que hai
comunidades coma o País Vasco nos que os criterios son moito máis restritivos
tanto en requisitos, como en percepción, en duración. Noutras comunidades
autónomas impuxéronse requisitos de empadronamento e rebaixas na contía, que o
que se desprende do informe é que en Galicia as cousas se están a fecer ben e no
tocante ao retraso dí que iso acontece en todas as comunidades autónomas igual
que no concello que teñen retrasos coas actas.
Intervén o Sr. Cordal Rodriguez quen dí que noutras CCAA as contías da RISGA son
máis elevadas e a tramitación é máis rádida e axil e que debe desenvolverse a lei.
Sometida a proposta a votación acádase o seguinte resultado:
Votos a favor 9
Votos en contra 7: Membros do grupo municipal do PP.
En consecuencia queda aprobado o acordo do grupo de goberno por unha renda de
inclusión social de Galicia Digna nos termos nos que foi presentado.
5º.- Acordo de goberno para un municipalismo xusto con Galicia e coa
cidadanía

Xurxo Charlín Trigo, con D.I. 76.862.042-K, concelleiro do Ilmo. Concello de
Cambados, 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 este ACORDO DE GOBERNO, en base á seguinte
Exposición de motivos:
A Comisión de Análise de Facendas Locais da Federación Galega de Municipios e
Provincias ven de elaborar as 100 medidas necesarias para garantir un trato xusto
co territorio galego e especialmente o recoñecemento do papel dos gobernos locais.
Trátase de demandas urxentes, posibles e viables a curto prazo, que foron
aprobadas por unanimidade por todos os grupos políticos da Fegamp. O documento
é resultado dun ano de intenso traballo por parte da Comisión de Expertos na
materia e está sustentado en informes e cifras reais.
A Comisión impulsada pola Fegamp analizou polo miúdo catro piares básicos que
deben reformularse no actual marco legal: financiamento, xestión orzamentaria,
competencias e territorio. Os concellos son a administración máis próxima á
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Intervén o Sr. Charlín Trigo explicando o acordo de goberno que é o seguinte:

veciñanza e sen dúbida algunha motor clave no desenvolvemento económico e
demográfico, especialmente no medio rural.
Nun momento no que os concellos están sendo sinalados como problema do país,
os estudos hoxe presentados reivindican a súa existencia e, sobre todo, a súa
función de apoio e axuda ás xentes do rural. As conclusións da Comisión poñen de
manifesto a boa xestión económica e de prestación de servizos realizada,
reclamando 100 medidas que suporían:
- Un reparto dos recursos igualitario, tanto por parte do goberno central, da Xunta e
das Deputacións.
- Un aproveitamento máis eficiente deses recursos.
- Unha mellor prestación dos servizos á cidadanía.
- Un modelo de proximidade que teña en conta a realidade territorial galega.
As medidas foron presentadas polo presidente da Comisión, o catedrático da USC e
ex conselleiro maior do Consello de Contas, Antonio López Díaz; o presidente da
Fegamp, Alfredo García; o vicepresidente primeiro, Alfonso Villares; o vicepresidente
segundo, Evencio Ferrero e o vicepresidente executivo, Manuel Mirás.
Algunhas cifras do actual modelo

- Os concellos son os que mellor cumpren. A administración local é a menos
endebedada de todas e en particular a galega. Os concellos galegos teñen a menor
débeda de todo o Estado, e os máis cumpridores son os de menos poboación,
cuestión que desbota a persecución que sofren.
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- Os concellos galegos reciben do Estado 50€ menos por cada habitante respecto da
media. Sumado aos fondos totais e á recadación fiscal propia, os concellos ingresan
nas súas arcas 300€ menos por habitante. Con ese menor volume de recursos
deben atenderse uns servizos que en Galicia, polo simple efecto da dispersión,
resultan especialmente custosos.

- Os concellos galegos prestan servizos sen recibir o financiamento que os
acompañe: o marco competencial actual non responde á realidade. Galicia ten 313
concellos: o 4’1% do total de municipios do Estado, pero conta con máis de 30.000
entidades singulares de poboación, a metade das que hai en España. Núcleos de
poboación por todo o territorio e aos que hai que atender: 41.000 quilómetros de
estradas municipais e provinciais, alumeado público estendido sobre máis de
26.000 quilómetros, abastecemento de auga e recollida do lixo en cada núcleo .
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- Despois de atravesar difíciles momentos pola crise económica, con restricións
orzamentarias e de capacidade de contratación, os gobernos locais consolidáronse
como a mellor administración en termos financeiros e sendo a única que
actualmente ten superávit.

Apoiados polas cifras, as demandas.

- En xestión orzamentaria, as cifras avalan aos concellos como os máis responsables
e eficientes polo que deben poder gastar o seu remanente sen restricións: son
aforros propios. Ademais, cando se cumpran os criterios de estabilidade
orzamentaria, non se debe ter en conta as imposicións da regra de gasto ao ser
innecesarias.
- No marco de competencias, é precisa a aprobación dunha nova Lei de Bases de
Réxime Local que clarifique as competencias de cada administración e, no caso dos
concellos, acompañalas do correspondente financiamento. Pendentes do cambio da
lei por parte do goberno central, a Fegamp agarda que a Xunta si execute o seu
compromiso de elaborar a partir do próximo setembro unha nova normativa local
galega que integre a Lei de Cooperación.
Aínda no marco competencial, e na función de apoio aos concellos que fan as
Deputacións Provinciais especialmente aos de menos de 50.000 habitantes, a
aposta é que fixen nos seus orzamentos cantidades relevantes para obras e
servizos que se repartan baixo os mesmos criterios obxectivos solicitados a goberno
central e autonómico. A maiores, é precisa unha carta de servizos mínimos de apoio
homoxénea para o territorio e a prestación de servizos integrados para solucionar
problemáticas complexas propias dos pequenos municipios, como a recollida do lixo
ou o servizo de saneamento e abastecemento da auga.
- Ligado a este reequilibrio no territorio, unha vez estudados os datos e as funcións
dos concellos a Fegamp aposta, como a fórmula máis axeitada e viable á hora de

21

Cod. Validación: 99EARTA3FCSFRQ3NMF7XFRNR9 | Corrección: http://cambados.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 21 a 22

- En financiamento, a esixencia dun equilibrio no reparto de fondos que teña en
conta os factores que incrementan o custo da prestación de servizos e a progresiva
desaparición do sistema de subvencións en favor das transferencias directas con
criterios obxectivos de reparto.

atender á veciñanza, pola prestación de servizos integrados baixo fórmulas de
cooperación.
En conclusión, instamos á Corporación do concello de Cambados a adotar o
seguinte acordo:
1.- Que a corporación local do Concello de Cambados inste a Xunta de Galicia a
reclamar ó Goberno do Estado, a que aplique as 100 medidas necesarias para
garantir un trato xusto co territorio galego e especialmente o recoñecemento do
papel dos gobernos locais propostas pola Comisión de Análise de Facendas Locais
da Fegamp.
2.- Que se lle de traslado deste acordo plenario a Fegamp, a Xunta de Galicia e o
Goberno do Estado.”.
Intervén o Sr. Aragunde Aragunde anunciando o voto favorable do seu grupo.
Sometido o acordo a votación este é aprobado por unanimidade (16). En
consecuencia queda aprobado o acordo de goberno para un municipalismo xusto
con Galicia e coa cidadanía nos termos nos que foi presentado.
6º.- Dar conta das resolucións da alcaldía
O Pleno dase por enterado.
A Sra. Alcaldesa pregunta en base ao previsto no artigo 37 do ROM se algún grupo
desexa someter á consideración de urxencia algún asunto que non teña cabida na
quenda de rogos e preguntas. Non se presenta ningún.
7º.- Rogos e preguntas
Por parte do Sr. Aragunde Aragunde fanse as seguintes preguntas:

¿Pagáronse as horas extras aos operarios dende outubro? Resposta o Sr. Charlín
Trigo quen dí que se fixo a transferencia onte.
ROGO
Que se volva a instalar a estatua de Manuel Fraga.
E sen máis asuntos que tratar a Sra. Alcaldesa da por rematada a sesión, cando son
as vinteunha horas e corenta e tres minutos, de todo o que eu como secretario dou
fe.
Vº. e Prace
A ALCALDESA

O SECRETARIO XERAL
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¿Adquiriu o Concello de Cambados un brazo-desbrozadora para o tractor do
Concello? ¿Está pagado?

