
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA CORPORACIÓN 

MUNICIPAL EN PLENO DESTE CONCELLO O DÍA VINTE E NOVE DE OUTUBRO DE 

DOUS MIL DOCE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

====================================================================== 

PRESIDENTA:  
Dª Catalina González Bea 
 
CONCELLEIROS/AS ASISTENTES: 
Dª Mª Paz Lago Martínez 
D. Salvador Durán Bermúdez 
Dª Mª Isabel González Domínguez 
D. Marcos Guisasola Padín 
Dª María Deza Martínez 
D. Constantino Sanmartín Quiñones 
Dª Almudena Aguín Fernández 
D. Gonzalo Gonzalo Pita 
Dª.Mª Victoria González Serén 
Dª Mª Dulcinea Aguín Pombo 
D. José Buezas Méndez 
Dª Vanesa Rodríguez Maneiro 
D. David Otero Domínguez 
Dª Sandra Fernández Agraso 
D. José-Luis Rodríguez Lorenzo 
 
NON ASISTE: 
Dª Mª Cruz Barbeito Barreiro 
 
INTERVENTOR: 
D. José-Juan Vidal Vilanova 
 
SECRETARIO: 
D. Ángel Luís López Pita 
 

No Salón de Sesións da Casa do Concello de 

Sanxenxo, sendo as vinte horas e trinta minutos 

do día vinte e nove de outubro  de dous mil 

doce, baixo a Presidencia da Sra. Alcaldesa 

Dª. CATALINA GONZÁLEZ BEA, 

reuníronse os/as Sres/as. Concelleiros/as que ao 

marxe se relacionan co fin de celebrar a sesión 

extraordinaria da Corporación Municipal en 

Pleno deste Concello, convocada para o día de 

hoxe en tempo e forma. Pola Presidencia  

declárase aberta a sesión.---------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

 
 
1º) PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA ADXUDICACIÓN DAS ESCOLAS INFANTÍS DE 
O “TOMBO” E O “REVEL”. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Asuntos 
Xerais do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, indicou 
que o goberno municipal decidiu cambiar o rumbo dende a xestión directa a unha concesión 
administrativa,  sen que a oposición fose invitada a participar e sen que se valorara a posibilidade 
de seguir cunha xestión directa que funcionaba ben, polo que se ían abster, engadindo que 
esperaban participar no seguimento da concesión para que as escolas funcionen adecuadamente. 
 
 



A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, manifestouse en 
contra da concesión da prestacion deste servizo a unha empresa privada, o que é froito da mala 
xestión do goberno do PP nos últimos trece anos, o que derivou nun plan de axuste que hipoteca ao 
concello, polo menos ata o ano 2022, implicando que non se poida contratar novo persoal e polo 
tanto, seguir coa xestión directa que tan bo funcionamento deu na gardaría actual e que isto non era 
mais que un reflexo da política do Partido Popular de desmonte dos servizos publicos para dárllelos 
a empresas privadas para que fagan negocio.Por último fixo constar que votaba en contra pola 
explotación privada deste servizo, sen cuestionar o procedemento de adxudicación. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, dixo 
que xa perdeu a esperanza de que a oposición estea representada nas mesas de contratación dos 
concursos e recordou que a partir da chegada do Partido Popular á Xunta, co desmonte dos 
consorcios creados para xestionar este tipo de servizos, estase a converter a xestión dos mesmos en 
negocios para explotación privada. Por último preguntou cando se ía abrir a gardaría de Vilalonga. 
 
A Sra. Deza Martínez, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, indicou que o servizo 
ía seguir sendo público e municipal, que a empresa concesionaria ten que subrogar a todo o persoal 
contratado, sendo mellor que unha mesma empresa xestione as dúas escolas para que ambas estean 
coordinadas e o nivel educativo sexa similar. 
 
A Sra. Aguín Pombo indicou que a interviniente anterior, coas súas palabras, estaba a recoñecer 
que existirían agravios comparativos no caso de que unha escola se xestionase por concesión e 
outra polo concello, o que quere dicir, que existen diferenzas. Tamén aludiu a que a explotación 
municipal suporía un aforro por canto as empresas están para gañar cartos e volveu insistir que a 
hipoteca municipal ata o ano 2022 condiciona as decisións do concello . 
 
O Sr. Otero Domínguez manifestou que o persoal non ten as mesmas condicions traballando para 
a empresa privada que para o concello e volveu preguntar cando se ía abrir a gardaría de Vilalonga 
e se ía haber unha nova adxudicación de prazas, posto que a anterior xa non vale ao realizarse fai 
tanto tempo que algúns nenos xa non estarán dentro da idade permitida para este tipo de escolas. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, puntualizou que este punto da 
orde do día facía referencia á adxudicación das escolas infantís municipais e a referencia ao plan de 
axuste non ten sentido, en todo caso o tería cando se adoptou o acordo de iniciar o expediente. 
Tamén defendeu a xestión privada fronte á pública, a autofinanciación dos servizos públicos e 
rematou dicindo que con esta adxudicación tamén se ían crear postos de traballo.  
 
A Sr. Deza Martínez especificou que era interesante unha mesma prestación para as dúas escolas 
municipais para evitar diferenzas no plan educativo, a continuación aludiu a que esperaba a 
apertura da escola infantil de o Revel, como moito, a final de ano, en todo caso, canto antes fora 
posible. 
 
A Sra. Alcaldesa en primeiro lugar agradeceu á oposición que valoraran positivamente o 
funcionamento da escola infantil municipal  posta en marcha polo Partido Popular e engadiu que 
nestos tempos de crise se ampliaban servizos e se triplicaban as prazas de gardaría, en cambio, 
algúns membros da oposición van votar en contra da apertura dun novo servizo. 
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 



resultado: 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
 
   Votos en contra: 5 (Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo e Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista Galego).  
  
   Votos pola Abstención: 2 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: adxudicar a “FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES” a contratación, 
mediante a modalidade de concesión, da xestión do servizo de “ESCOLAS INFANTÍS 
MUNICIPAIS DE “O TOMBO” E DE “O REVEL” polo prezo de 477.752,31 €/ano, IVE non 
incluído, para un período de duración do contrato de CATRO (4) ANOS, que comezarán a contar 
dende a data de efectiva prestación do servizo que non poderá tardar mais de  UN (1) MES dende a 
firma do contrato, agás que este retraso se deba a causas non imputables ao contratista. Non 
obstante o anterior o contrato non comezará ata que se obteña a autorización do órgano 
correspondente da Xunta de Galicia para o inicio de actividade da Escola Infantil de Vilalonga.O 
contrato executarase con suxeición ao prego de cláusulas administrativas particulares, 
ao Proxecto Municipal de Explotación, que tamén inclúe o prego de prescricións técnicas, 
documentos todos eles que teñen carácter contractual e a oferta presentada polo adxudicatario. A 
xestión terá que axustarse ao disposto no Regulamento de Réxime Interno das  Escolas Infantís 
Municipais, a normativa sectorial vixente na materia e as ordenes que se xiren ao concesionario en 
execución do contrato. 
 
SEGUNDO: o contrato formalizarase en documento administrativo no prazo dos QUINCE (15) 
DÍAS HÁBILES,  seguintes ao da notificación da adxudicación.”---------------------------------------- 
 
 
2º) PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA ADHESIÓN AO CONVENIO MARCO ENTRE A 
ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO E A COMUNIDADE AUTÓNOMA DE 
GALICIA PARA IMPLANTACIÓN DUNHA REDE DE OFICINAS INTEGRADAS DE 
ATENCIÓN AO CIDADÁN NO ÁMBITO TERRITORIAL DE GALICIA. O Sr. Secretario 
dá conta do ditame da Comisión de Asuntos Xerais do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, dixo que 
ían votar a favor dunha proposta que supoñería un beneficio para os veciños de Sanxenxo, posto 
que lles permitirá presentar documentos sen ter que desprazarse. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, recordou que este 
novo convenio ia substituír un xa existente dende 2004 e, dado que supoñerá unha vantaxe para os 
cidadáns, votarán a favor da proposta. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 
manifestou o seu apoio a proposta e engadiu que este convenio traería custos que esperaba 
compensase o goberno central. 
 



 
Ao non producirse máis intervencións a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade dos/as corporativos/as presentes, resultou aprobada, adoptándose o seguinte 
acordo: 
 
- “Solicitar a adhesión do Concello de Sanxenxo ao Convenio Marco de data 17 de abril de 2007, 
publicado no BOE nº 160 do 05/07/07 e no DOG nº 131 do 06/07/07 subscrito entre a 
Administración Xeral do Estado e a da Xunta de Galicia para a implantación dun modelo integrado 
de atención ao cidadán no ámbito territorial de Galicia, manifestando a vontade deste concello de 
adherirse ao  convenio marco mencionado asumindo as obrigacións derivadas do mesmo e con 
suxeición a todas as súas cláusulas, facultando á Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Catalina González 
Bea, para a sinatura do protocolo de adhesión e de cantos documentos fosen necesarios para a 
execución deste acordo”.-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 
3º) PROPOSTA DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 
APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DO PXOM DE 
SANXENXO. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Urbanismo do 25 de outubro 
do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, aludiu a 
que, case dez anos despois da aprobación en 2003 do PXOM, se pretende aprobar unha 
modificación puntual, preguntando cal é a urxencia para traer este asunto a un pleno extraordinario 
despois de nove anos. Tamen incidiu en que a oposición tivo que enterarse polos xornais da 
remisión do documento á Xunta, cando o procedente debeu ser reunir a todos para contar coa súa 
opinión. Engadiu que esta modificación, que afecta practicamente a todas as ordenanzas e que 
introduce a figura do “complexo inmobiliario”, non lle parece tan puntual e mais tendo en conta 
que existen sentenzas desfavorables ao concello e que todo o mundo sabía porque realmente se 
facía esta modificación.En base ao anterior e independentemente de se poderá servir esta 
modificación para evitar indemnizacións do concello, manifestou que ían absterse neste punto e 
que se debía ir a unha revisión xeralizada de todo o PXOM. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, aludiu a que esta 
modificación podía ter nomes e apelidos e que xurdía como consecuencia de sentenzas xurídicas 
desfavorables e posibles indemnizacións do concello, en cambio as que lle interesaban aos veciños 
que no seu dia presentaron alegacións, aínda non se realizan, o que quere dicir que se fai en 
interese duns poucos.  
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, en 
primeiro lugar dixo que se produciron cambios non só como consecuencia de alegacións e 
cualificou a este documento como unha revisión da normativa baseada en criterios distintos aos 
aplicados ata agora, todo iso independentemente de que con algunhas concrecións podía estar de 
acordo, como as que afectan as medianeiras e os sotos, en cambio, non coincide coa proposta de 
creación de “complexos inmobiliarios”, que responden a unha política xa repetida do Partido 
Popular de consolidar defectos, provocando unha lóxica de feitos consumados e de agravios 
comparativos. Por último indicou que con esta modificación se está anticipando unha futura 
revisión que difire da opinión que teñen do que debe ser unha adecuada estrutura urbana. 
 



 
 
A Sra. Deza Martínez, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, dixo que non se 
trataba dunha modificación integral senón puntual para concretar cuestións que no PXOM actual 
causaban inseguridade xurídica que se trasladaba aos cidadáns. Explicou que o “complexo 
inmobiliario” é unha figura recoñecida pola lei estatal e que terían que cumprirse tamén os 
parámetros das correspondentes ordenanzas, tamén destacou  a solución que se daba a problemática 
dos sotos e semisotos que afecta aos hosteleiros e todo iso buscando unha seguridade xurídica no 
PXOM. En canto ás sentenzas existentes non se lles busca dar cobertura con esta modificación. 
 
O Sr. Gonzalo Pita dixo que algúns casos previstos na modificación son positivos, pero non 
podían tratar de convencelos de que esta modificación non ten que ver coas sentenzas 
desfavorables ao concello, volvendo a preguntar porque se traía este asunto a un pleno 
extraordinario. 
 
A Sra. Aguín Pombo indicou que esta modificación non é puntual e a que figura no seguinte punto 
da orde do día, que afecta a un feito concreto, se o é, engadindo que había que facer unha revisión 
total do PXOM.  
 
O Sr. Otero Domínguez pediu que os concelleiros do goberno municipal interviñeran primeiro nos 
plenos para defender as propostas, non como se ven facendo ata agora e dixo que isto era un 
anteproxecto que servirá de base para unha futura revisión que asentara feitos consumados, sendo 
un sistema de legalización que non é o modelo axeitado a seguir, sen que polo goberno se queira 
recoñecer que as sentenzas e as inseguridades xurídicas son consecuencia da xestión do urbanismo 
de Sanxenxo, anunciando o voto en contra da proposta. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, sinalou que se cometeron erros 
por técnicos e por políticos, se ben estes últimos son responsables daqueles. Así mesmo 
preguntouse que mais dá que unha modificación puntual levase varios temas, en todo caso sería 
mellor realizar varias modificacións nun só expediente que levar varias separadas. Proseguiu 
dicindo que o plan xeral é un documento vivo que hai que modificar constantemente e que votaría 
en contra si lle dixeran que había un informe nese senso ou si faltara algún. En canto a referencia 
feita a sentenzas e as indemnizacións que se poderían evitar coa modificación, se así fose, a el lle 
parecería outro motivo para votar favorablemente, recordando que as licenzas que se concederon 
no seu día e que deron lugar ás sentenzas, todas tiñan informes favorables. 
 
A Sra. Deza Martínez tamén incidiu en que o PXOM era un documento vivo, que a modificación 
vai solucionar moitos problemas, aínda que pode ser que a partir de agora sexa o momento de 
acometer unha revisión integral do PXOM. 
 
A Sra. Alcaldesa indicou que os concellos onde gobernan os partidos que están aquí na oposición 
tardan entre doce e dezaseis anos en aprobar os seus plans urbanísticos e non comprenden que aquí 
se aprobaran en catro anos, sendo perfectamente lóxico que nove anos mais tarde se aborden 
modificacións puntuais que se están a tramitar con axilidade e incluíndo os asuntos que se 
consideran necesarios,  o que non obsta que tamén poda plantexarse unha futura revisión do PXOM 
tendo en conta a lexislación saída dende a aprobación inicial e que houbo un Plan de Ordenación 
do Litoral que durante tres anos practicamente paralizou a execución do PXOM. 
   
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 



resultado: 
 
 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra: 2 (Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego).   
   Votos pola Abstención: 5 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal e 
Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
“PRIMEIRO: prestar aprobación provisional á Modificación Puntual nº 2 do PXOM de 
Sanxenxo, integrado polo documento redactado por D. Rafael Vázquez Abal, D. José Manuel Rey 
Rial e D. Juan Lorenzo Ramírez en data 18 de outubro de 2012.  

 
SEGUNDO: ao abeiro do disposto no art. 117.2 da Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas, remitir 
o documento aprobado provisionalmente ao Servizo Provincial de Costas de Pontevedra, 
dependente da Dirección Xeral de Sostibilidade da Costa e do mar (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente), e ao Servizo de Urbanismo de Pontevedra, dependente da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, a fin de que 
emitan os seus preceptivos informes.   
 
TERCEIRO: unha vez consten unidos ao expediente os informes favorables referidos no apartado 
anterior, consonte ao  disposto no art. 85.7 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia, remítase o expediente completo, debidamente 
dilixenciado, á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, 
para que proceda, no seu caso, a aprobar definitivamente a modificación puntual nº 2 do PXOM de 
Sanxenxo”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  
 
 
4º) PROPOSTA DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 
APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 3 DO PXOM DE 
SANXENXO. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Urbanismo do 25 de outubro 
do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, destacou 
que esta modificación se que é puntual para solucionar un erro tipográfico, se ben lle chama a 
atención que se fixersen importantes investimentos, mesmo da Xunta, na parcela afectada e que 
non se deran conta do erro. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, dixo que votará  a 
favor da proposta, independentemente da consideración de que dende o ano 2003 non se deran 
conta do erro, cando xa pasaron pola concellería de urbanismo tres corporativos. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, á parte 
de sinalar que votaría favorablemente neste punto da orde do día, indicou que non se trataba de que 



non se deron conta deste erro, posto que no ano 2005 se detectaron mais de 80 e debeu tramitarse 
unha modificación puntual para arranxar a súa totalidade, o que demostra que un PXOM aprobado 
en tempo récord trae como consecuencia erros, engadindo que outros concellos non teñen 
sentenzas con posibles indemnizacións millonarias como este. 
 
Ao non producirse máis intervencións a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade dos/as corporativos/as presentes, resultou aprobada, adoptándose o seguinte 
acordo: 
 
“PRIMEIRO: prestar Aprobación Inicial á Modificación Puntual nº 3 do Plan Xeral do 
Ordenación Municipal do Concello de Sanxenxo, contida no documento asinado o 8 de agosto 
de 2012 por D. Rafael Vázquez Abal, D. José Manuel Rey Rial e D. Juan Lorenzo Ramírez.  
 
SEGUNDO: ó abeiro do disposto no art. 85.2 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUGA), sométase o expediente completo ó 
trámite de Información Pública durante un prazo de dous meses, mediante Anuncio que se 
publicará no Diario Oficial de Galicia e en dous dos xornais de maior difusión na provincia de 
Pontevedra.  
 
TERCEIRO: simultaneamente, e durante o mesmo tempo que a información pública, dese 
audiencia ós Concellos limítrofes, e solicítense os Informes Sectoriais que resulten pertinentes, 
consonte ó manifestado nos Informes dos técnicos municipais que obran unidos ó expediente, a fin 
de que sexan emitidos no prazo máximo dun mes, agás que a lexislación sectorial sinale outro 
prazo”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--  
 
 
5º) PROPOSTA DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DO SISTEMA 
XERAL DE ESPAZOS LIBRES DE USO E DOMINIO PÚBLICO E-84-A, ADSCRITO AO 
SOLO URBANIZABLE Nº 1 DO PXOM DE SANXENXO E RATIFICACIÓN DO TEXTO 
DEFINITIVO DO CONVENIO URBANÍSTICO PARA O DESENVOLVEMENTO DO 
CITADO ÁMBITO. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Urbanismo do 25 de 
outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, precisou 
que ao ter este expediente os informes favorables votaría neste mesmo sentido. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, manifestou o seu 
apoio á proposta, independentemente de que o preocupante para os veciños é o plan de saneamento 
deste solo, pedindo aclaracións sobre se está garantido. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, sinalou 
que o impacto medioambiental que se vai provocar neste espazo seguramente será similar a outro 
xa coñecido e polo tanto moi amplo, sendo esta unha das poucas compensacións que se obteñen, 
posto que se trata dunha zona que vai quedar para o gozo dos veciños. O interviniente indicou que 
votarían a favor da proposta. 
 



O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, explicou que nunca votaría a 
favor da urbanización daquela zona, pero que non queda mais remedio que votar a favor deste plan 
especial de espazos de uso e dominio público.Tamén puntualizou, respecto dunha intervención 
anterior dun concelleiro sobre os informes favorables e o sentido do voto, que tamén os demais 
puntos do pleno teñen informes favorables. 
 
 
A Sra. Alcaldesa matizou que a referencia ao saneamento da zona xa foi explicada por ela no 
pleno anterior, non variando a súa postura da manifestada naquela sesión. 
 
Ao non producirse máis intervencións a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade dos/as corporativos/as presentes, resultou aprobada, adoptándose o seguinte 
acordo: 
 
PRIMEIRO: prestar Aprobación Definitiva ó Plan Especial de Ordenación do Sistema Xeral 
de Espazos Libres de Uso e Dominio Público E-84-A, adscrito ó Solo Urbanizable nº 1 do 
PXOM de Sanxenxo, integrado polo Texto Refundido redactado polo Enxeñeiro de Camiños, 
Canles e Portos D. Roberto Aya Duarte en abril de 2012, e achegado en data 8 de maio de 2012.  

 
SEGUNDO: ratifica – lo Texto Definitivo do Convenio Urbanístico remitido á Xunta de 
Compensación do SU – 1 a medio de Oficio asinado pola Sra. Presidenta da Xerencia de 28 de 
febreiro de 2012 e aceptado pola Xunta de Compensación en Acordo da Asemblea Xeral 
Extraordinaria celebrada en data 22 de marzo de 2012, consorte ó disposto no art. 237.4 da Lei 
9/2002; debendo asinarse o texto definitivo de Convenio dentro dos quince días seguintes á 
notificación da súa ratificación, cos efectos legais previstos en caso de que isto non se produza.  

 
TERCEIRO: publica – lo Acordo de Aprobación Definitiva do Plan Especial de Ordenación do 
Sistema Xeral de Espazos Libres de Uso e Dominio Público E-84-A, adscrito ó Solo Urbanizable 
nº 1 do PXOM de Sanxenxo, no prazo dun mes dende a súa adopción no Diario Oficial de Galicia, 
e o documento que conteña a normativa e as ordenanzas no Boletín Oficial da provincia de 
Pontevedra, ó abeiro do disposto no art. 92.2) da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.  

 
CUARTO: comunicar á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o Acordo de 
Aprobación Definitiva do Plan Especial, e á vez darlle traslado de copia autenticada de dous 
exemplares do instrumento aprobado definitivamente con tódolos planos e documentos que o 
integran sobre o que tivera recaído o acordo de aprobación definitiva, debidamente dilixenciados 
polo Secretario do Concello.------------------------------------------------------------------------------------
- 
  
 
6º) PROPOSTA DO CONSELLO DA XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO POLO 
PROCEDEMENTO DE TAXACIÓN CONXUNTA, DA FINCA Nº 257 DO POLÍGONO 
CATASTRAL Nº 56, E DA PORCIÓN DA FINCA Nº 495 DO  MESMO POLÍGONO 
CATASTRAL INCLUÍDA NA DELIMITACIÓN DO SECTOR DO SOLO URBANIZABLE 
Nº 9 DO PXOM DE SANXENXO, POR NON TERSE INCORPORADO Á XUNTA DE 
COMPENSACIÓN DE DITO ÁMBITO OS SEUS PROPIETARIOS. O Sr. Secretario dá 



conta do ditame da Comisión de Urbanismo do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, indicou 
que se trataba neste asunto dunha situación regrada e nesa liña ían votar a favor, aínda que outra 
cousa é que estivesen de acordo con outras cuestións que non veñen agora a conto. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, manifestou que ía 
votar a favor da proposta. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, sinalou 
que descoñecía a liña de negociación que existiu e, aínda que recoñecendo a facultade que a lei lle 
dá á Xunta de Compensación para promover expropiacións, o desexable sería que houbese un 
acordo, concluíndo que ían absterse neste asunto. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, interviu para referirse ao punto 
anterior e aclarar que cando dixo que non votaría a favor da urbanización non era por cuestión de 
legalidade senón medioambiental. 
 
A Sra. Deza Martínez voceira do Grupo Municipal do Partido Popular,          
destacou que se trataba dun mecanismo legalmente establecido e que o beneficiario ía a ser a Xunta 
de Compensación, que asumirá o pagamento correspondente. 
   
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 
 
   Votos a favor: 14 (Grupo Municipal do Partido Popular, Grupo Municipal de 
Sanxenxo Agrupación Liberal, Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra: 0.  
    Votos pola Abstención: 2 (Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar definitivamente o expediente expropiatorio polo procedemento de 
taxación conxunta, da totalidade da finca nº 257 do polígono catastral nº 56, e da porción da 
finca nº 495 do mesmo polígono catastral, incluída na delimitación do sector de solo 
urbanizable nº 9 do PXOM de Sanxenxo, por non terse incorporado á Xunta de compensación de 
dito ámbito os seus propietarios, consonte ós informes dos servizos técnico e xurídico municipais, 
e coas previsións e condicionantes contidos neles; da que será beneficiaria a Xunta de 
Compensación do Solo Urbanizable nº 9.   
 
SEGUNDO: declara – la urxente ocupación das fincas obxecto de expropiación.  
 
TERCEIRO: indemnizar a D. Sebastián Medrano Agís na cantidade de 34.357,73 euros pola 
expropiación da finca nº 257 do polígono catastral nº 56, e a D. Juan Sartages Rea na cantidade de 
9.508,55 euros, pola expropiación da porción, incluída na delimitación do ámbito do Sector de 
Solo Urbanizable nº 9 do PXOM de Sanxenxo, da finca catastral nº  495 do indicado polígono 



catastral.  
 
CUARTO: conferir á D. Juan Sartages Rea e D. Sebastián Medrano Agís un prazo de 20 días, 
durante o cal, poderá manifestar por escrito a súa desconformidade coa valoración establecida no 
expediente aprobado.---------------------------------------------------------------------------------------------
--  
 
 
 
 
 
 
7º) SOLICITUDE DA COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMÚN DE NOALLA, 
BONIFICACIÓN I.C.I.O. DA LIQUIDACIÓN DE OBRAS Nº 186/2010 DE RECUPERACIÓN 
DO ESPAZO NATURAL NA CONTORNA DO REGATO DE SOUTULLO-NOALLA. O Sr. 
Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 25 de 
outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, anunciou o 
voto favorable, destacando a sensibilidade que determinadas asociacións teñen para realizar 
actuacións en beneficio dos veciños. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, sinalou 
que votaría a favor da proposta e que non era a primeira vez que se bonificaba este imposto ante 
actuacións para beneficio público pola parte de asociacións ou entidades, sendo loable a iniciativa 
da comunidade de montes para realizar esta obra. 
 
A Sra. Alcaldesa tamén pronunciouse no sentido de agradecer á comunidade de montes pola 
realización de actuacións como esta que melloran a calidade de vida dos veciños. 
  
Ao non producirse máis intervencións a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade dos/as corporativos/as presentes, resultou aprobada, adoptándose o seguinte 
acordo: 
 
PRIMEIRO: declarar de interés ou utilidade municipal a obra de “Recuperación do espazo natural na 
contorna do regato de Soutullo-Noalla”, promovida pola Comunidade de montes en  man común de 
Noalla. 
 
SEGUNDO: conceder unha bonificación do 95 % da cota do I.C.I.O. que ascende a 2.835,60 euros, 
quedando a liquidación nº 683/2011 no importe líquido total de 537,27 euros, a cal, inclúe o I.C.I.O. 
bonificado e a taxa da licenza.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
8º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE AUGA, GAS, ELECTRICIDADE E OUTROS ABASTECEMENTOS 
PÚBLICOS INCLUÍDOS OS DEREITOS DE ENGANCHE DE LIÑAS E COLOCACIÓN E 
UTILIZACIÓN DE CONTADORES E INSTALACIÓNS ANÁLOGAS, CANDO DITOS 
SERVIZOS OU SUBMINISTROS SEXAN PRESTADOS POR ENTIDADES LOCAIS. O Sr. 



Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 25 de 
outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
A Sra. Alcaldesa indicou que se lles parecía ben aos voceiros dos distintos grupos políticos, se 
debaterían conxuntamente os puntos 8, 9 e 10, por tratarse de servizos adxudicados a unha empresa 
concesionaria e aplicarlle os incrementos recollidos no contrato. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, aludiu a 
que se trataba de cuestións de obrigado cumprimento por estar o concello suxeito ao plan de 
pagamentos ao provedores, non debendo esquecer porque se chega a esta situación. Engadiu que 
ían absterse porque a suba do 2,2%, neste momento de crise, é considerable. 
 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, indicou que ían 
absterse e informou dunha posible errata do expediente, cando se fai referencia ao período 
temporal 2011-2013, crendo que esta referencia era anual. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 
manifestou que á parte da suba consecuencia do incremento do IPC, hai outra procedente do IVE, 
non estando de acordo coa proposta. 
 
O Sr. Guisasola Padín, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, recordou que 
estabamos ante un contrato cunha duración superior a quince anos, debendo reflectirse nel os 
incrementos do IPC e as variacións do IVE, sendo a referencia de xullo 2011 a xullo 2012.  
 
A Sra. Alcaldesa explicou que os incrementos do IVE non eran competencia municipal sen que o 
concello puidese facer algo ao respecto. 
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 
 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra:2 (Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
   Votos pola Abstención: 5 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal e 
Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar a modificación das tarifas seguintes: 
 
Primeiro. Tarifa. 
 
ABOADOS DOMÉSTICOS: 
Mínimo: 30 m3/trimestre ..................................................................................0,3867 euros/m3 
Excesos..............................................................................................................0,4366 euros/m3 
 



ABOADOS COMERCIAIS: 
Mínimo: 30 m3/trimestre ..................................................................................0,3867 euros/m3 
Excesos..............................................................................................................0,4366 euros/m3 
 
ABOADOS INDUSTRIAIS: 
Mínimo: 75 m3/trimestre ..................................................................................0,4366 euros/m3 
Excesos..............................................................................................................0,5607 euros/m3 

 

OBRAS: 
Mínimo: 120 m3/trimestre ................................................................................0,5607 euros/m3 
Excesos..............................................................................................................0,7234 euros/m3 
 
As tarifas incrementarase co I.V.E. correspondente a cada exercicio. 
 
ALTAS DE CONTRATO 
En concepto de dereitos, ao facer o seu pagamento no momento da sinatura do contrato, establécese o 
prezo de 102,05 euros 
 
FIANZAS 
Nos contratos de subministros para obras e baixos ou industrias de tempada é preciso depositar polo 
interesado unha fianza de 167,20 euros. A mesma será devolta cando se tramite a baixa e sexan 
abonados os recibos pendentes”. 
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.--------- 
 
 
9º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA DA REDE DE 
SUMIDOIROS. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, Asuntos 
Económicos e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
Ao non haber intervencións a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o 
seguinte resultado: 
 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
 
   Votos en contra:2 (Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
 
   Votos pola Abstención: 5 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal e 
Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo). 
 



 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
“PRIMEIRO: aprobar a modificación das tarifas seguintes: 
 
1. Vivendas de carácter unifamiliar................................................................ 15,035 euros/ano 
2. Os hoteis, hostais, fondas e demais establecementos de 
hospedaxe, por cada habitación........................................................................ 3,776 euros/ano 
3. Os cocedoiros de moluscos, depuradoras, fábricas de conservas  
e outras industrias que teñan grandes verteduras de augas residuais 
a rede de sumidoiros ..................................................................................1.252,365 euros/ano 
4. Os colexios privados por cada alumno matriculado.................................... 0,212 euros/ano 
5. Por cada local de negocio, industria ou comercio 
non incluído noutros apartados....................................................................... 18,064 euros/ano 
6. Negocios relacionados coa hostalería non incluídos no 
segundo apartado ............................................................................................ 50,115 euros/ano 
 
NOTA: Os hoteis que teñan restaurante ou cafetería aberta ao público en xeral, deberán cotizar polos 
apartados 2 e 6. 
 
7. Lavado e engraxamento de vehículos, estacións de servizo 
e talleres mecánicos ...................................................................................... 120,272 euros/ano 
8. Por dereitos de conexión á rede xeral de sumidoiros farase un pagamento por cada vivenda  ou local 
dos mencionados nas tarifas dunha cota única de 102,05 euros 
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 
 
10º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE 
DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de 
Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
Ao non haber intervencións a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o 
seguinte resultado: 
 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra:2 (Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
   Votos pola Abstención: 5 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal  e 



Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar a modificación das tarifas seguintes: 
De acordo co artigo 5º da ordenanza as tarifas son as seguintes: 
 
Facturación por metros cúbicos consumidos e cota fixa mensual 
 
a) Aboados con contador e servizo de abastecemento de auga. 
 
Cota fixa mensual 
 - Uso doméstico...................................................................................2,929 euros/mes 
 - Uso comercial ...................................................................................2,929 euros/mes 
 - Uso industrial hostalería, obras e outros ..........................................5,024 euros/mes 
 
Por consumo (por cada m3 rexistrado no contador do aboado) 
 - Uso doméstico.....................................................................................0,188 euros/m3 
 - Uso comercial .....................................................................................0,188 euros/m3 
 - Uso industrial hostalería, obras e outros ............................................0,188 euros/m3 
 
b) Abonados sen contador ou sen servizo municipal de abastecemento de auga. 
 - Uso doméstico............................................................................... 15,944 euros/trim. 
 - Uso comercial ............................................................................... 15,944 euros/trim. 
 - Uso industrial hostalería, obras e outros .................................... 45,6140 euros/trim. 
                                       
c) Aboados con subministro non procedente da rede municipal de abastecemento. 
 
Aqueles aboados/industrias que para o seu proceso de produción utilicen medios propios de 
abastecemento de auga, exclusivamente ou conxuntamente coa auga da rede municipal e vertan á rede 
de sumidoiros un caudal moi superior ó consumido da rede municipal, instalarán, ó seu cargo, aparatos 
para a medida do caudal vertido á rede. De mutuo acordo entre a empresa e o concesionario do servizo 
de augas poderase realizar un aforo do caudal vertido, a efectos de facturación. 
 
Facturarase de acordo coa seguinte tarifa: 
  
Cota fixa mensual ............................................................................................5,024 euros/mes 
  
Cada m3 vertido (medido ou aforado)...............................................................0,188 euros/m3 
 
As tarifas indicadas incrementaranse co I.V.E. correspondente a cada exercicio  
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 



 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.1”.----------
- 
 
 
11º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DA TAXA REGULADORA POR 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN, PREVENCIÓN RUÍNAS 
DE CONSTRUCCIÓN, SALVAMENTOS E OUTROS ANÁLOGOS. O Sr. Secretario dá conta 
do ditame da Comisión de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 
sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, 
comprendendo que hai que adaptar á suba dos prezos as taxas dos distintos servizos, dixo que neste 
momento non sabía ata que punto ía ser soportable para os veciños este incremento de taxas, 
engadindo que había que encontrar alternativas, como era a prestación do servizo a través da 
mancomunidade, anunciando a abstención neste punto da orde do día. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, aludiu a que neste 
momento era difícil xustificar esta suba, que entendía excesiva nalgúns puntos, polo que o concello 
debería facer un maior esforzo, razóns polas que votaría en contra da proposta. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 
pronunciouse a favor doutro deseño para este servizo, como a non asunción do mesmo en solitario. 
En canto a argmentación dada en comisión de que a maioría das veces os seguros corren a cargo 
desta taxa, esto non pode servir de pretexto para a suba porque tamén, en certas ocasións, son os 
veciños os que a sofren. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, mostrouse a favor de manter os 
servizos que se autofinancien, independentemente de quen o pague, non estando de acordo con que 
o aboen precisamente os que non o utilicen. 
 
O Sr. Guisasola Padín, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, manifestou que 
era necesario reducir o déficit que se arrastra nos distintos servizos, recordou que esta taxa levaba 
mais de seis anos sen actualizar e que no 90% dos casos a asumen as compañías de seguros, 
engadindo que, aínda con este incremento, a taxa está por debaixo da media  dos concellos da zona 
e que a vontade política  era seguir mantendo os servizos. 
 
O Sr. Gonzalo Pita recalcou que nalgún momento este servizo pode ser insostible, polo que debe 
abrirse a posibilidade de mancomunarse para prestalo. 
 
A Sra. Aguín Pombo sinalou que a referencia a falta de actualización en seis anos demostra unha 
xestión incorrecta e destacou que as circunstancias cambiaron nese período, debéndose encontrar 
outras formas para corrixir o déficit, porque cargalo aos veciños é o mais doado, recordando que se 
trata dun servizo de emerxencia. 
 
O Sr. Otero Domínguez dixo que aínda con esta suba o servizo non se autofinancia e, pola contra, 
se producía un incremento de imposición aos veciños, engadindo que este momento de crise é o 



menos favorable para actualizar estas taxas. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo precisou que este tipo de servizos debían autofinanciarse, sendo moito 
mais inxusto ter que subir a Contribución para financialos. 
 
O Sr.Guisasola Padín recoñeceu a situación de crise actual, pero engadiu que non se podía 
inventar outra solución para tratar de reducir o déficit e seguir prestando os servizos. 
 
A Sra. Alcaldesa indicou que a solución dende a oposición era eliminar este servizo e acollerse ao 
que presta a Mancomunidade do Salnés, en cambio dende o goberno preténdese manter o servizo 
na medida que sexa posible, para dar unha maior marxe de seguridade a xente que nos visita, o que 
é fundamental para a economía dun concello turístico como este. 
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 
 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
 
   Votos en contra: 5 (Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo e Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista Galego).   
   Votos pola Abstención: 2 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar a modificación das tarifas seguintes: 
 
1. Medios de Transporte: 
 

Na saída do parque dos referidos medios inclúese a primeira hora ou fracción de servizo por cada 
unidade desprazada. Saída, e hora ou fracción  de servizo a maiores dos medios de transporte: 

 
1.1. Vehículos especiais: Autoescala, autobrazo, nodriza e asimilados por unidade e hora  ou 

fracción de servizo:  75,00 euros 
1.2. Vehículo autobomba de Extinción: B.U.L., B.R.L., B.R.P., B.U.P. e análogos por unidade e 

hora ou fracción de servizo:  60,00 euros 
1.3. Vehículos Lixeiros de salvamento e transporte: F.S.V., VTL e asimilados por unidade e 

hora ou fracción de servizo: 40,00 euros 
 
4. Materiais consumibles: 
 

4.1. Por botella de aire comprimido: 8,50 euros 
      4.4. Por kg de absorbente: 9,00 euros 
 
5. Nas saídas fora do municipio cobraranse  ademais das cotas anteriores, por Km percorrido dende o 

parque ata o lugar da intervención: 1,10 euros 
 



7. Tarifa mínima dos dereitos a liquidar pola prestación de servizos: 120,00 euros 
Esta tarifa mínima será de aplicación a servizos tales como desconexión de alarmas, apertura de 
portas, retirada de elementos arquitectónicos que ameacen ruína e similares, salvo que, da 
liquidación dos elementos utilizados, resulte unha cota superior. 

 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 
 
 
 
 
12º) MODIFICACIÓN DA TARIFA DA ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA 
PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. O 
Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 
25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, manifestou 
que non sabía se a denominación do punto da orde do día era a adecuada, por canto non se 
modificaba a tarifa, senón a forma de pagamento sen subir o importe, o que é positivo tamén para o 
adxudicatario, que poderá dispoñer duns recursos antes que cando se pagaba cun recibo único, todo 
iso independentemente da posibilidade de que no futuro o adxudicatario poida facer a xestión do 
cobro dos recibos. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, indicou que votaría 
a favor, pero bota en falta que se modifique o cobro do IBI e do Imposto de Vehículos no mesmo 
sentido, co que se evitaría un problema económico aos veciños.A Sra. Alcaldesa puntualizou que 
seguen na mesma liña manifestada en plenos anteriores e tan só traerase cando esté perfectamente 
preparada esa opción. O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque 
Nacionalista Galego, interviu neste momento para dicir que non varía o IBI pero débese ter en 
conta o incremento xa aprobado polo goberno central. A Sra. Alcaldesa recordou que o IBI  o 
modificou unha lei estatal e que ao pleno non se traen as ordenanzas que non teñen variación. 
 
O Sr. Otero Domínguez, sinalou que debería replantexarse a rebaixa realizada anteriormente para 
as grandes áreas comerciais, non solo polo lixo que xeran, se nón porque os produtos que venden 
acaban ocasionando un gran volume de residuos. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, anunciou o seu voto a favor da 
proposta que estaba na orde do día. 
 



O Sr. Guisasola Padín, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, especificou que 
tan só se modifica a forma de cobro da taxa e que non se traía o IBI porque este Concello non o 
sube.  
 
A Sra. Aguín Pombo reiterou que era unha pena que non se faga coa ordenanza do IBI o mesmo 
que se fai coa deste punto da orde do día. 
 
 A Sra. Alcaldesa incidiu en que se tratará o asunto plantexado en anteriores intervencións cando 
sexa posible e se conte cos informes necesarios e, con respecto as áreas comerciais, indicou que 
non se lles podía cobrar polo que estas xeran e tamén polo que venden, recordando que no seu día a 
rebaixa se produxo pola constatación de que realizaban reciclaxe e porque os cálculos estaban mal 
feitos 
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 
 
   Votos a favor: 14 (Grupo Municipal do Partido Popular, Grupo Municipal de 
Sanxenxo Agrupación Liberal, Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra: 0 
   
   Votos pola Abstención: 2 (Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar a modificación das tarifas seguintes: 
 
1. Hoteis e hostais-residencia e similares por habitación:        
                                                                                      

ZONA A ZONA B 
20,87 €/ano 16,70 €/ano 

10,44 €/semestre 8,35 €/semestre 
5,22 €/trimestre 4,18 €/trimestre 

 
2. Hoteis, hostais e similares con comedor por habitación:     
 

ZONA A ZONA B 
31,64 €/ano 25,31 €/ano 

15,82 €/semestre 12,66 €/semestre 
7,91 €/trimestre 6,33 €/trimestre 

 
3. Apartamentos sitos dentro dos apartahoteis ou similares 
 

ZONA A ZONA B 
38,20 €/ano 30,56 €/ano 

19,10 €/semestre 15,43 €/semestre 
9,55 €/trimestre 7,64 €/trimestre 



 
4. Restaurantes, cafeterías, bares e similares instalados nos establecementos incluídos 
nos apartados 1, 2, 3 e 6:     
                                                  

ZONA A ZONA B 
266,50 €/ano 213,20 €/ano 

133,25 €/semestre 106,6 €/semestre a) De 0 a 100 m2 
66,63 €/trimestre 53,30 €/trimestre 

306,47 €/ano 245,18 €/ano 
153,24 €/semestre 122,59 €/semestre b) De 101 a 200 m2 
76,62 €/trimestre 61,30 €/trimestre 

352,44 €/ano 281,96 €/ano 
176,22 €/semestre 140,98 €/semestre c) De 201 a 400 m2 
88,11 €/trimestre 70,49 €/trimestre 

405,31 €/ano 324,24 €/ano 
202,66€/semestre 162,12 €/semestre d) De 401 m2 en diante 
101,33 €/trimestre 81,06 €/trimestre 

 
5. Restaurantes, cafeterías, bares e similares, con servizo aberto ó público, o ano:  
 

ZONA A ZONA B 
533,00 €/ano 426,40 €/ano 

266,50 €/semestre 213,20 €/semestre a) De 0 a 100 m2 
133,25 €/trimestre 106,60 €/trimestre 

612,95 €/ano 490,36 €/ano 
306,48 €/semestre 245,18€/semestre b) De 101 a 200 m2 
153,24 €/trimestre 122,59 €/trimestre 

704,89 €/ano 563,91 €/ano 
352,45 €/semestre 281,96 €/semestre c) De 201 a 400 m2 
176,22 €/trimestre 140,98 €/trimestre 

810,63 €/ano 648,50 €/ano 
405,32 €/semestre 324,25€/semestre d) De 401 m2 en diante 

202,66 €/trimestre 162,13 €/trimestre 
 
6. Cámping, por m2 ó ano: a taxa é a mesma independentemente da zona:  

 
 
 
 
 

7. Por cada vivenda, de carácter familiar, ó ano 
 

91,33 €/ano 
45,67 €/semestre En zonas urbanas 
22,84 €/trimestre 

En zonas rurais 45,67 €/ano 

0,25 euros/m2/ano 
0,13 euros/m2/semestre 
0,07 euros/m2/trimestre 



22,84 €/semestre  
11,42 €/trimestre 

 
8. Comercios: todo establecemento comercial non contido no resto dos apartados:  
                                                                                     

ZONA A ZONA B 
102,20 €/ano 81,76 €/ano 

51,10 €/semestre 40,88 €/semestre a) De 0 a 100 m2 
22,55 €/trimestre 20,44 €/trimestre 
117,53 €/ano 94,02 €/ano 
58,77 €/semestre 47,01 €/semestre b) De 101 a 200 m2 
29,39 €/trimestre 23,51 €/trimestre 
135,16 €/ano 108,13 €/ano 
67,58 €/semestre 54,07 €/semestre c) De 201 m2 en diante 
33,79 €/trimestre 27,04 €/trimestre 

 
9. Cristalerías, electrodomésticos, materiais de construción, talleres, gasolineiras e lavados engraxes de 
vehículos: 
 
 

ZONA A ZONA B 
208,74 €/ano 166,99 €/ano 

104,37 €/semestre 83,50 €/semestre a) De 0 a 100 m2 
52,19 €/trimestre 41,75 €/trimestre 

271,36 €/ano 217,09 €/ano 
135,68 €/semestre 108,55 €/semestre b) De 101 a 200 m2 
67,84 €/trimestre 54,28 €/trimestre 

352,77 €/ano 282,22 €/ano 
176,39 €/semestre 141,11€/semestre c) De 201 m2 en diante 
88,20 €/trimestre 70,56 €/trimestre 

 
10. Adegas e outros almacéns:  
 

ZONA A ZONA B 
80,75 €/ano 64,60 €/ano 

40,38 €/semestre 32,30 €/semestre 
20,19 €/trimestre 16,15 €/trimestre 

 
11. Supermercados, hipermercados e grandes superficies: 
         

ZONA A ZONA B 
482,50 €/ano 386,00 €/ano 

241,25 €/semestre 193,00 €/semestre a) De 0 a 200 m2 
120,63 €/trimestre 128,67 €/trimestre 

627,06 €/ano 501,65 €/ano 
313,53 €/semestre 250,83 €/semestre b) De 201 a 400 m2 
156,77 €/trimestre 167,22 €/trimestre 



1.218,70 €/ano 1.218,70 €/ano 
643,85 €/semestre 643,85 €/semestre c) De 401 a 600 m2 
321,93 €/trimestre 321,93 €/trimestre 

1.584,31 €/ano 1.584,31 €/ano 
792,16 €/semestre 792,16 €/semestre d) De 601 a 800 m2 
396,08 €/trimestre 396,08 €/trimestre 

2.059,60 €/ano 2.059,60 €/ano 
1.029,80 €/semestre 1.029,80 €/semestre c) De 801 a 1000 m2 
514,90 €/trimestre 514,90 €/trimestre 

2.677,48 €/ano 2.677,48 €/ano 
1.338,74 €/semestre 1.338,74 €/semestre d) De 1.001 m2 en diante 
669,37 €/trimestre 669,37 €/trimestre 

 
12. Tendas de alimentación de tipo familiar:  
 

ZONA A ZONA B 
313,09 €/ano 250,82 €/ano 

156,55 €/semestre 126,41 €/semestre 
78,28 €/trimestre 63,21 €/trimestre 

             
13. Bancos, caixas de aforro e similares:  
 
681,40 €/ano 
340,70 €/semestre 
170,35 €/trimestre 

 
14. Salas de festas e discotecas: 
 

1.306,28 €/ano 
653,14 €/semestre Ata 1.000 m2  
326,57 €/trimestre 

2.090,76 €/ano 
1.045,38 €/semestre De máis de 1.000 m2  
522,69 €/trimestre 

 
15. Café bar especial (pub) 
 

ZONA A ZONA B 
1.126,50 €/ano 901,20 €/ano 

563,25 €/semestre 450,60 €/semestre a) Establecementos de 0 a 100 m2 
281,63 €/trimestre 225,30 €/trimestre 

1.408,13 €/ano 1.126,50 €/ano 
704,07 €/semestre 563,25 €/semestre b) Establecementos de 101 a 200 m2 
352,04 €/trimestre 281,63 €/trimestre 

1.760,16 €/ano 1.408,13 €/ano 
880,08 €/semestre 704,07 €/semestre c) Establecementos de 201 en diante 
440,04 €/trimestre 352,04 €/trimestre 



 
16. Salas de cine e teatros:  

 
 
 
 
 

17. Garaxes e aparcamentos públicos:  
 
 
 
 
 

18. Despachos e consultas profesionais, sitos na vivenda familiar, con independencia da taxa por 
vivenda:                                                

                                                                                          
 
 
 
 

 
19. Despachos profesionais, oficinas administrativas en xeral, axencias de viaxes axencias, 
inmobiliarias, xestorías e similares:                  
 

ZONA A ZONA B 
166,97 €/ano 133,58 €/ano 

83,49 €/semestre 66,79 €/semestre 
41,75 €/trimestre 33,40 €/trimestre 

  
20. Perruquerías de donas e/ou cabaleiros:                    
 

ZONA A ZONA B 
166,97 €/ano 133,58 €/ano 

83,49 €/semestre 66,79 €/semestre 
41,75 €/trimestre 33,40 €/trimestre 

 
21. Colexios:  

 
 
 
 
 

22. Garderías, academias          
 

ZONA A ZONA B 
104,36 €/ano 83,49 €/ano 

52,18 €/semestre 41,75 €/semestre a) Ata 200 m2 
26,09 €/trimestre 20,88  €/trimestre 

313,09 euros/ano 
156,55 euros/semestre 
78,28 €/trimestre 

208,74 euros/ano 
104,37 euros/semestre 
52,19 €/trimestre 

52,18 euros/ano 
26,09 euros/semestre 
13,05 €/trimestre 

417,48 euros/ano 
208,74 euros/semestre 
104,37 €/trimestre 



156,54 €/ano 125,23 €/ano 
78,27 €/semestre 62,62 €/semestre b) De 201 m2 en diante 
39,14 €/trimestre 31,31 €/trimestre 

 
23. Centros clínicos e similares:     
 

ZONA A ZONA B 
166,97 €/ano 133,58 €/ano 

83,49 €/semestre 66,79 €/semestre a) De 0 a 200 m2 
41,75 €/trimestre 33,40 €/trimestre 

250,46 €/ano 200,37 €/ano 
125,23 €/semestre 100,19 €/semestre b) De 201 a 400 m2 
62,62 €/trimestre 50,10 €/trimestre 

375,69 €/ano 300,55 €/ano 
187,85 €/semestre 150,28 €/semestre c) De 401 m2 en diante 
93,93 €/trimestre 75,14 €/trimestre 

 
24. Merendeiros, chiringuitos, quioscos e outras instalacións de tempada en zonas de praia ou litoral: 
60 euros/tempada (un trimestre) 
 
 
Calquera comercio ou industria non especificada nesta ordenanza aplicarase a tarifa que lle sexa máis 
afín. 
 
ZONA A: Casco urbano de Sanxenxo e Casco urbano de Portonovo. 
ZONA B: Resto do municipio .Bonificación do 20% sobre o principal”. 
 
Modificar o artigo 2º do anexo de outras normas especiais de xestión no seguinte: 
 
Fraccionar o pago da taxa do ano 2013 en tres prazos: un primeiro semestral e dous trimestrais. 
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 
 
13º) MODIFICACIÓN DAS TARIFAS DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA 
TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DO O. A. TERRA DE SANXENXO. O Sr. 
Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 25 de 
outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 



O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, 
reflexionou sobre ata que punto podían seguir subindo as taxas aos veciños para soster os servizos 
que se están a prestar, engadindo que a pesar da suba seguirían sendo servizos deficitarios, co que o 
resto dos veciños terían que pagalos en parte, anunciando a abstención neste asunto. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, sinalou que ían 
absterse porque algunhas subas son notables, sen que se concretase canto supoñería para as arcas 
municipais, considerou que algúns descontos, como os dos desempregados, podían ser maiores 
tendo en conta as cargas familiares, posto que se debía buscar non excluír a ninguén dos servizos 
por razóns económicas.  
 
A Sra. Fernández Agraso, concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 
plantexou un posible erro na taxa das ludotecas, indicou que se seguían subindo as taxas e que, 
logo da supresión das subvencións as ANPAS, este aforro non repercutía nos veciños, non 
considerando xusta esta suba , polo que votarían en contra. 
 
O Sr. Guisasola Padín, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, manifestou que 
pretendían manter os servizos, pero era preciso reducir o seu déficit, o que estaban a facer cunha 
importante diminución de custos, ata un 35 % nalgúns casos en gastos xerais de funcionamento e 
realizando este axuste de prezos, engadindo que non se tocaba ás actividades extraescolares e que 
se chegou a un acordo coas entidades que levan as escolas deportivas para que cobren en función 
dos ingresos. 
 
A Sra. Aguín Pombo, sinalou que debían incrementarse os tres tipos de descontos 
(desempregados, estudantes e xubilados) coa finalidade de que nadie quede excluído pola súa situación 
económica. 
 
A Sra. Fernández Agraso, lamentou que nenos non poidan ter continuidade nas actividades por 
cantidades económicas que non supoñían nada para o Concello, pero se para as familias afectadas. 
 
A Sra. Alcaldesa recordou que, a pesar da importante redución do presuposto municipal nos 
últimos anos, se estaban practicamente mantendo os servizos, para o que é necesario readaptar os 
prezos, precisando que a maioría das actividades tiñan un coste de 7 € , que había descontos e que, 
aínda así, seguirían sendo actividades deficitarias para o Concello. 
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 
 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra: 2 (Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
       Votos pola Abstención: 5 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal e 
Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar a modificación das tarifas seguintes: 



 
Escolas municipais 
 
Actividade Inscrición Mensualidade 
Baloncesto  7,00 € 
Fútbol sala  7,00 € 
Hípica   7,00 € 
Piragüismo  7,00 € 
Surf bodyboard  7,00 € 
Taekwondo  17,00 € 
Tenis   7,00 € 
Vela   7,00 € 
Voleibol  7,00 € 
Natación  7,00 € 
Educación física de base  7,00 € 
Predeporte e multideporte  7,00 € 
Salvamento  7,00 €  
Ioga   29,00 € 
 
ESCOLA DE MÚSICA 
Música e movemento 20,00 € 20,00 € 
Linguaxe musical + 1 instrumento 20,00 € 40,00 € 
Escola de música para adultos 25,00 € 40,00 € 
Por cada instrumento a maiores  15,00 € 
Actividades complementarias  10,00 € 
Cursos de formación  
Ata 15 horas 50,00 €  
De 16 a 30 horas 75,00 €  
De 31 a 60 horas 120,00 €  

Os alumnado da escola de música terá un desconto do 25% 

 
Os participantes nos cursos como oíntes terán un desconto do 75% 
 
CENTRO DE ARTE  
Arte infantil 8,00 €        8,00 €  
Centro de arte para nenos/as 9,00 € 8,00 € 
Centro de arte para adultos/as 28,00 € 8,00 € 
 
LUDOTECA 8,00 € 
TÉCNICAS DE ESTUDO 20,00 € 8,00 € 
 
OUTRAS ACTIVIDADES 
Actividade Inscrición Mensualidade 
LUDOTECA NA RÚA 15,00 € 
OBRADOIROS E ACTIVIDADES PUNTUAIS 

De 3 a 5 días    15,00 € 
2 semanas 30,00 € 

 



XORNADAS, CURSOS, MONOGRÁFICOS E CONGRESOS 
Ata 15 horas 25,00 €  
De 16 a 30 horas 40,00 €  
De 31 a 60 horas 80,00 €  
Máis de 60 horas 120,00 €  
 
Desempregados, estudantes e xubilados terán un desconto do 50% 
Estas tarifas serán de aplicación a partir da entrada en vigor do curso académico 2013-2014. 
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor  co curso 
académico 2013-2014.-------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
 
 
 
 
14º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA POLA TAXA DE LICENZAS 
DE APERTURA. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, Asuntos Económicos 
e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, aludiu a 
que se trataba de dar cobertura a unha nova figura e que votarían a favor, preguntando como se 
cobrou ata agora aos que presentaban unha declaración responsable se non estaba aprobada esta 
ordenanza. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, pronunciose a favor 
da proposta. 
 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, indicou 
que votarían a favor, recordando que se trataba da aplicación dunha normativa europea, esperando 
que estas actuaciones non foran as normais, especialmente para certo tipo de licenzas de apertura  
 
O Sr. Guisasola Padín, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, explicou que  ata 
o momento se tramitaron expedientes de este tipo, pero non se concluiron. 
 
A Sra. Alcaldesa matizou que, mentres non estea aprobada a correspondente ordenanza fiscal, non 
se podía cobrar por este concepto 
 
Ao non producirse máis intervencións a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade dos/as corporativos/as presentes, resultou aprobada, adoptándose o seguinte 



acordo: 
 
PRIMEIRO: engadir ao cadro de tarifas a seguinte nota: 
 
A comunicación previa e a declaración responsable terán o mesmo custo que as licenzas de apertura. 
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 
 
15º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN 
DOS SERVIZOS DE ACTIVIDADES SINGULARES DE REGULACIÓN DO TRAFICO 
URBANO, TALES COMO RETIRADA E INMOBILIZACIÓN DE VEHÍCULOS, 
TENDENTES A FACILITAR A CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS E DISTINTAS ÁS 
HABITUAIS DE SINALIZACIÓN OU ORDENACIÓN DO TRAFICO POLA POLICÍA 
LOCAL. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, Asuntos Económicos e 
Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, sinalou 
que votarían en contra porque lle parecía unha suba excesiva para un período anual, engadindo que 
a solución do tráfico de Sanxenxo non era o incremento da grúa, senón vía aparcadoiros, á parte de 
que había que dar facilidades aos visitantes, non sendo esta unha boa medida. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, anunciou a 
abstención neste punto. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, dixo que esta taxa levaba seis 
anos sen tocarse, cando nese período se produxo un importante incremento dos custos, como o 
prezo dos carburantes, engadiu que estaba moi por debaixo da dos concellos próximos e que neste 
servizo era lóxico que non pagaran outros parte das consecuencias das accións dos infractores. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, indicou que se trataba dunha suba de golpe e que Sanxenxo non se podía 
comparar a concellos veciños pola masiva afluencia de vehículos, reiterando o exposto na 
intervención anterior.  
 
A Sra. Alcaldesa matizou que baixaron moito os enganches dende que a xestión se fai 
directamente, proba de que non se actúa con afán recadatorio, como noutros concellos. 
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 



 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra: 2 (Grupo Municipal Sanxenxo Agrupación Liberal).  
    Votos pola Abstención: 5 (Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo e Grupo 
Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar a modificación das tarifas seguintes: 
 
Retirada e transporte 
                                                Concesionario Concello 
Bicicletas --------------------------------  3,30 6,70   10,00 
Ciclomotores----------------------------  3,30 6,70  10,00 
Motocicletas----------------------------  9,30 6,70  16,00 
Turismos--------------------------------  43,00 12,00  55,00 
Furgonetas ata 1 Tm-------------------  76,00 14,00  90,00 
Furgonetas 1,01-3 Tm-----------------  121,00 14,00  135,00 
Camións 3,01-10 Tm------------------  256,00 14,00  270,00 
Camións máis 10 Tm e autobuses –  435,00 15,00  450,00 
Camións articulados ------------------ 676,00 14,00  690,00 
Depósito e custodia (por día e fracción) 
Bicicletas ----------------------------------  2,50 
Ciclomotores------------------------------  3,50 
Motocicletas------------------------------  4,50 
Turismos----------------------------------  15,00 
Furgonetas ata 1 Tm---------------------  20,00 
Furgonetas 1,01-3 Tm-------------------  35,00 
Camións 3,01-10 Tm--------------------  50,00 
Camións máis 10 Tm e autobuses ----  65,00 
Camións articulados --------------------  105,00 
Desprazamento e enganche sen retirada de vehículo 
                                                 Concesionario Concello 
Turismos----------------------------------  23,30 6,70 30,00 
Furgonetas ata 1 Tm---------------------  33,30 6,70 40,00 
Furgonetas 1,01-3 Tm-------------------  53,30 6,70 60,00 
Camións 3,01-10 Tm--------------------  63,30 6,70 70,00 
Camións máis 10 Tm e autobuses ----  128,30 6,70 135,00 
Camións articulados --------------------  158,30 6,70 165,00 



 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 
 
16º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DA TAXA POR DOCUMENTOS QUE 
EXPIDAN OU DE QUE ENTENDAN O CONCELLO OU AS AUTORIDADES LOCAIS A 
INSTANCIA DE PARTE. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, Asuntos 
Económicos e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, á parte de 
considerar excesiva a suba da documentación urbanística, dá lectura a un escrito para xustificar os 
votos do seu grupo político en contra da proposta por entender que faltaba a memoria económica-
financeira e advertindo aos membros da corporación que este punto podería ser nulo de pleno 
dereito, solicitando que conste en acta integramente o lido e que a continuación se transcribe: 
 
 
 
 
“”””El art. 20 del Texto  Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales del 2004, establece que las 
tasas son un tributo que surgen cuando se produce la utilización privativa o un aprovechamiento especial 
del dominio público ó cuando se presta o realiza un servicio ó una actividad y que se refiera, afecte, o 
beneficie a una persona. De esto podemos deducir que: 
 
1- Para que se pueda exigir una tasa debe existir una actuación administrativa. 
2- El importe a cobrar debe ser el coste efectivo de la actividad. 
3- Para que se pueda cobrar una tasa, es preciso que el individuo haya provocado el coste. 
 
Para valorar el importe de la imposición de una tasa, es preciso determinar el coste del servicio o actividad 
que se vaya a prestar. 
 
El art. 24.2 del texto refundido de la lei reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo) señala que el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la 
realización de una actividad, no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o 
actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 
 
Para ello, para garantizar que no se está cobrando más por el servicio que se presta, el articulo 25 del texto 
refundido de la ley de las Haciendas Locales señala que los acuerdos de establecimiento de las tasas han 
de adoptarse a la vista de informes técnico-económicos. 
 
La elaboración de esta memoria económico-financiera constituye un requisito esencial, exigible cada vez 
que se establecen nuevas tasas, o se produce una modificación sustancial de las tasas existentes que 
exceda de la mera actualización. Así lo ha venido recogiendo nuestro Tribunal Supremo en multitud de 
sentencias, el cual señala que no solo debe existir un informe que recoja el establecimiento de las  nuevas 



tasas ó su modificación, sino que tiene que haber un auténtico estudio que valore todos los costes tanto 
directos como indirectos, así como que se explique el mecanismo de cuantificación que se ha elegido. 
 
La elaboración de esta memoria económico-financiera constituye un requisito esencial para la imposición 
de la tasa o su modificación. La ausencia de esta memoria económica implica la nulidad de pleno derecho 
de la ordenanza fiscal. (sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, de 19 de octubre de 1999, 11 de 
Noviembre de 1999 y 8 de marzo de 2002 y 9 de julio de 2009). 
 
A titulo ejemplificativo podemos mencionar también la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 
2007 que invalida la modificación de una serie de tasas porque la memoria económico financiera contenía 
una mera relación numérica, sin explicación ni motivación alguna de los costos que corresponden a los 
distintos servicios, así como de los ingresos previstos. 
 
Por otro lado, el articulo 20 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos también establece 
que toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de 
una preexistente deberá incluír, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una 
memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la 
justificación de la cuantía de la tasa propuesta. La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno 
derecho de las disposiciones reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas. 
 
Desde Sanxenxo Agrupación Liberal (S.A.L.) podemos decir entonces, con absoluta contundencia que la 
aprobación de esta ordenanza fiscal incumple la ley y es nula de pleno derecho, al no contar con la 
memoria económica que la sustente.”””” 
 
A Sra. Alcaldesa preguntou quen firmaba o informe e o Sr. Gonzalo Pita contestou que non 
estaba asinado, ante o que Sra. Alcaldesa sinalou que entón non lle daba validez.  
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, indicou que non 
sabía se a modificación desta ordenanza era por cuestión de custo ou por outro motivo e precisou 
que cobrar pola consulta dos expedientes, aínda que estean no arquivo, era ir en contra da liberdade 
dos veciños para acceder aos expedientes, polo que votarán en contra da proposta. 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, sinalou 
que era evidente no tema urbanístico que ante o déficit da Xerencia se estaban a buscar fórmulas de 
ingresos e entendía que cobrar por consultar expedientes o que perseguía era un efecto disuasorio e 
non lle parecía moi legal. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, explicou que nunca  votaría en 
contra dos informes e neste caso non hai nada que lle impida votar a favor. 
 
O Sr. Guisasola Padín, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, aludiu a que no 
expediente se encontraba unha memoria co estudo de custos e o informe correspondente. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, precisou que o informe o fixo a número 7 da candidatura de Sanxenxo 
Agrupación Liberal, que era avogada e advertiu aos que podían votar a favor do que ían facer, 
tendo en conta o manifestado na súa anterior intervención. 
 
A Sra. Alcaldesa indicoulle ao Sr. Gonzalo Pita que non podía coaccionar aos concelleiros e o 
Sr. Rodríguez Lorenzo díxolle ao mesmo concelleiro que non ameazara e que non era quen para 
advertir a outros corporativos. 
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 



 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra: 7 (Grupo Municipal Sanxenxo Agrupación Liberal, Grupo 
Municipal Socialista de Sanxenxo e Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
   Votos pola Abstención: 0 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar a modificación dos beneficios fiscais e das tarifas seguintes: 
 
Artigo 10º. Beneficios fiscais 
 
1º. Soliciten consulta de expedientes ou documentación no caso de ser o titular. 
 
2º. Solicitar consulta de expedientes presentando carné de estudiante. 
 
3º. Solicitar consulta de expedientes que se atopen na fase de información pública. 
 
ANEXO 
Primeiro. Tarifa 

Fotocopias e compulsas 

2.1.Fotocopias de documentos 
Por cada páxina A4 a cor........................................................................0,60 euros 
Por cada páxina A3 a cor........................................................................1,20 euros 

Documentos urbanísticos  

4.4.b. Por cada certificación ou informe que se expida polos servizos urbanísticos, solicitada a 
instancia de parte para viabilidade: 50,00 € 

4.5. Por expedición de certificacións e informes en expedientes de traspaso, cambio de titularidade 
e actividades e similares: 80,00 € 

4.7. Por declaración de incursión de fóra de ordenación de edificacións 
Vivenda colectiva e demais:  

            Por vivenda: 60,00 € 
            Por habitación: 20,00 € 
            (Tarifa mínima 240,00 €) 
 
Documentación municipal: 
Consultas de expedientes ou documentación municipal  
 Por cada expediente ou documentación a consultar do arquivo: 10,00 €. 
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 



TERCEIRO: Dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: De non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 
 
17º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR SERVIZOS DE 
CASAS DE BAÑO, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIÓNS DEPORTIVAS E OUTROS 
SERVIZOS ANÁLOGOS. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, Asuntos 
Económicos e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, sinalou 
que votarían en contra porque lle parecía discriminatorio para os veciños de Sanxenxo que pagaran 
o mesmo que cidadáns doutros concellos, engadindo que se debían buscar fórmulas para solucionar 
esta situación. 
 
A Sra. Alcaldesa, precisou que ela tamén votaría en contra por ese motivo, senón fose porque 
existían informes en sentido contrario ao sinalado polo anterior interviniente. 
 
A Sra. Aguín Pombo, anunciou a abstención neste punto. 
 
A Sra. Fernández Agraso, concelleira do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, 
aludiu a existencia dun erro nos prezos dos cursos de adultos. 
 
O Sr. Guisasola Padín, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, incidiu na 
importante redución de custos experimentada neste servizo. 
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 
 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra: 2 (Grupo Municipal Sanxenxo Agrupación Liberal).   
   Votos pola Abstención: 5 (Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo e Grupo 
Municipal do BNG). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar a modificación das tarifas seguintes: 
 
Apartado 1. Tarifa da Piscina Municipal 
 
COTA ALTA 24,00 
COTA DE MANTEMENTO 8,00 
  



SOCIO 33,50 
SOCIO CON DESCONTO 23,50 
SOCIO FAMILIAR   42,00 
SOCIO MONOPARENTAL 38,50 
ENTRADA LIBRE ADULTO 3,80 
ENTRADA LIBRE ADULTO C/DTO. 2,50 
  
BONO 10 ADULTO  24,75 
BONO 10 ADULTO C/DTO 14,50 
BONO 15 ADULTO 29,50 
BONO 15 ADULTO C/DTO 18,00 
SAUNA (ABON. + ENTR. LIBRE) 1,20 
SAUNA C/ DTO. 2,50 
SAUNA  3,00 
  
CURSOS ADULTO SOCIO (1 DIAS/SEM) 14,75 
CURSOS ADULTO NON SOCIO (1 DIAS/SEM.) 29,50 
CURSOS ADULTO SOCIO (2 DIAS/SEM) 14,00 
CURSOS ADULTO NON SOCIO (2 DIAS/SEM.) 28,00 
CURSOS ADULTO SOCIO (3 DIAS/SEM) 24,00 
CURSOS ADULTO NON SOCIO (3 DIAS/SEM.) 48,00 
  
CURSOS INFANTIL (1 DIA/SEM.) SOCIO 8,50 
CURSOS INFANTIL (1 DIA/SEM.) NON SOCIO 16,50 
CURSOS INFANTIL (2 DIA/SEM.) SOCIO 10,50 
CURSOS INFANTIL (2 DIA/SEM.) NON SOCIO 20,50 
CURSOS INFANTIL (3 DIA/SEM.) SOCIO 15,50 
CURSOS INFANTIL (3 DIA/SEM.) NON SOCIO 31,00 
  
CUSOS BEBES (1 DIA/SEM) SOCIO 12,00 
CURSOS BEBES (1 DIAS/SEM) NON SOCIO 24,00 
CURSOS BEBES (2 DIA/SEM) SOCIO 15,00 
CURSOS BEBES (2 DIAS/SEM) NON SOCIO 30,00 
CUSOS BEBES (3 DIA/SEM) SOCIO 17,50 
CURSOS BEBES (3 DIAS/SEM) NON SOCIO 34,50 
  
CURSOS ACT.FISI.TERAPEUTICA (1 DIA) SOCIO 13,00 
CURSOS ACT.FISI.TERAPEUTICA (1 DIA) NON SOCIO 26,00 
CURSOS ACT.FISI.TERAPEUTICA (2 DIA) SOCIO 16,00 
CURSOS ACT.FISI.TERAPEUTICA (2 DIA) NON SOCIO 32,00 
CURSOS ACT.FISI.TERAPEUTICA (3 DIA) SOCIO 18,00 
CURSOS ACT.FISI.TERAPEUTICA (3 DIA) NON SOCIO 36,00 
  
AEROBIC, PILATES, IOGA (1 DIA/SEM) SOCIO 9,00 



AEROBIC, PILATES, IOGA (1 DIA/SEM) NON SOCIO 18,00 
AEROBIC, PILATES, IOGA (2 DIA/SEM) SOCIO 12,50 
AEROBIC, PILATES, IOGA (2 DIA/SEM) NON SOCIO 25,00 
AEROBIC, PILATES, IOGA (3 DIA/SEM) SOCIO 16,00 
AEROBIC, PILATES, IOGA (3 DIA/SEM) NON SOCIO 31,00 
AEROBIC, PILATES, IOGA (4 DIA/SEM) SOCIO 17,00 
AEROBIC, PILATES, IOGA (4 DIA/SEM) NON SOCIO 34,00 
  
AQUAGYM (1 DIA/SEM) SOCIO 9,00 
AQUAGYM (1 DIA/SEM) NON SOCIO 18,00 
AQUAGYM (2 DIA/SEM) SOCIO 12,50 
AQUAGYM (2 DIA/SEM) NON SOCIO 25,00 
AQUAGYM (3 DIA/SEM) SOCIO 15,50 
AQUAGYM (3 DIA/SEM) NON SOCIO 31,00 
  
AQUAGAME 11,50 
  
COMBINADO 3 (ACT.DIRIGIDAS) 3 DIAS/SEM 31,00 
COMBINADO 4 (ACT.DIRIGIDAS) 4 DIAS/SEM 34,50 
  
ACTIVIDADE FISICA ACUATICA (3ª IDADE) 1DIA/SEM 8,50 
ACT. FISICA ACUATICA VERAN(3ª IDADE) 1DIA/SEM 9,50 
ACT. FISICA ACUATICA VERAN(3ª IDADE) 2DIA/SEM 18,50 
  
MULLERES RURAIS  (1 DIA/SEM) 11,50 
ANPAS - EXTRAESCOLARES 11,50 
  
CLASE DIRIXIDA SOLTA (POR SESION) 4,50 
  
CLUBS ALUGUER INSTALACION (1 RÚA) NENO/MES 6,00 

 
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 
 
18º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE 



SERVIZOS DO CENTRO DE DÍA. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, 
Asuntos Económicos e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, aludiu a 
que os custos baixaron pola supresión de postos de traballo, estando por comprobarse se esta 
redución non vai en prexuízo dos veciños, por último dixo que se ían abster e recordou que a 
Comisión de Seguimento se reúne dúas veces ao ano e nela figura un representante de este grupo 
político.   
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, anunciou a súa 
abstención neste punto. 
 
A Sra. González Domínguez, concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular, puntualizou 
onde se producía a modificación dos postos de traballo, aclarando que se convocarán as reunións 
da Comisión de Coordinación e Seguimento do Centro de Día, pero que tamén poden convocarse a 
petición dun dos seus membros e así pode facelo o Sr. Gonzalo Pita.   
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 
 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra: 0    
   Votos pola Abstención: 7 (Grupo Municipal Sanxenxo Agrupación Liberal, 
Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo e Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar a modificación das tarifas seguintes: 
 
Artigo 7º. Tarifas 
 
 465 euros/praza/mes por estancia, sen incluír o tipo de IVE que corresponda. 

 
 49,17 euros/praza/mes por transporte, sen incluír o tipo de IVE que corresponda. 

 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 



 
19º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR ASISTENCIA E 
ESTANCIA EN GARDERÍAS INFANTÍS. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de 
Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, aínda que 
valorando positivamente o incremento das prazas ofertadas, sinalou que a suba era considerable, de 
55 € a 80 € en media xornada e de110 € a 160 € en xornada completa, polo que ía absterse. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, anunciou a súa 
abstención neste punto. 
 
O Sr. Guisasola Padín, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular,  dixo que subía a 
taxa,  pero explicou que tan só un 8% dos usuarios pagan o custo íntegro, que 12 usuarios non 
aboaban nada e un 55% dos usuarios pagaban por debaixo do 50% da taxa. 
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 
 
   Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Grupo Municipal 
Mixto). 
   Votos en contra: 2 (Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego).   
   Votos pola Abstención: 5 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal e 
Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
 
 
 
PRIMEIRO: os prezos pola prestación de servizos nas EIM serán os establecidos pola Consellería de 
Traballo e Benestar segundo o Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, polo que se aproba o réxime de 
prezos das escolas infantís 0-3 dependentes desta Consellería e que son os seguintes. 
 

CONCEPTO PREZO 
Xornada completa (6-8 horas) 160,00 €/mes 

Atención educativa 
Media xornada   (4 horas) 80,00 €/mes 
Mes 70,00 € 

Comedor 
Días soltos 4,00 €/día 

Horas extraordinarias 20,00 €/hora/mes 
 
Estes prezos actualizaranse cada curso escolar na mesma proporción que a variación interanual 
positiva experimentada polo índice xeral de prezos de consumo para a Comunidade Autónoma de 
Galicia (IPC) no mes de xuño anterior, mediante resolución, que se publicará no Diario Oficial de 
Galicia, da Secretaría Xeral de Política Social. 
 



SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 
 
20º) MODIFICACIÓN DA ORDENANZA DE PREZO PUBLICO POLA UTILIZACIÓN DOS 
ESPAZOS DO EDIFICIO DO PAZO EMILIA PARDO BAZÁN. O Sr. Secretario dá conta do 
ditame da Comisión de Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre 
esta proposta. 
 
Ao non producirse intervencións a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade dos/as corporativos/as presentes, resultou aprobada, adoptándose o seguinte 
acordo: 
 
PRIMEIRO: aprobar a modificación das tarifas seguintes: 
 
Primeiro. Tarifas  
 
Distribución de prezos por andares e espazos 
 
Espazos medidas (m2) capacidade     tarifas por día 
 
0 .- Soto 
0.1.- Sala de exposicións 173,04                   104,00 € 
0.2.- Vestíbulo soto 54,97                    49,00 € 
0.3.- Box 1 5     7,30 € /hr 
0.4.- Box 2/3 7  7,30 € /hr 
0.5.- Camerino 1 + duchas 12,6                    58,00 € 
0.6.- Camerino 2 + duchas 12,60                   58,00  € 
0.7.- Dous camerinos + duchas 25,20                   98,00  € 
   
1.- Baixo      
1.1.- Auditorio 312,05 270 butacas 659,00  € 
1.2.- Vestíbulo auditorio 100,79  184,00  € 
1.3.- Terraza exterior      279,00  € 
   
2.- Primeiro andar      
2.1.- Sala de proxeccións 16,63   245,00  € 
2.2.- Aula 2     
2.3.- Vestíbulo 60,72                    42,00  € 
   



3.- Segundo andar      
3.1.- Seminarios.   
Seminario 1 39,31                   63,00  € 
seminario 2 38,34                   63,00  € 
seminario 3 36,72                   63,00  € 
3.2 .- Vestíbulo 60,72                    42,00  € 
   
4.- Aparcamento exterior.      
4.- Aparcamento exterior.                    221,00  € 
   
Tarifas especiais por alugamento global do edificio   
alugamento diario de tódolos espazos especificados anteriormente   1.473,00   
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 
 
21º) CREACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DO 
SERVIZO DE VODAS CIVÍS. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de Contas, 
Asuntos Económicos e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, dixo que 
se trataba dunha taxa nova e que non tiña o estudo económico-financeiro ou, polo menos, non llelo 
remitiron coa convocatoria da sesión. A Sra. Alcaldesa explicou que o estudo estaba no 
expediente no momento da convocatoria e que non era obrigatorio remitilo aos concelleiros. 
O Sr. Guisasola Padín, concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, precisou que 
existía o estudo e o informe e estaban no expediente e o Sr. Gonzalo Pita sinalou que se era así 
votarían a favor. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, recordou que este asunto xa viu 
unha vez ao pleno, formulando naquel momento un reparo o Sr.Interventor, entendendo que se 
non interviña na sesión era porque estaba dacordo con todo o que se trataba.  
 
Ao non producirse máis intervencións a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación na que, por 
unanimidade dos/as corporativos/as presentes, resultou aprobada, adoptándose o seguinte 
acordo: 
 
PRIMEIRO: crear a ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de vodas civís, que 
queda redactada come segue: 
 



ORDENANZA REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN  DO SERVIZO DE VODAS 
CIVÍS.  
 
ARTIGO 1. FUNDAMENTO E NATUREZA.  
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e  polo artigo 106 da 
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de réxime  local, e de conformidade co disposto no 
artigo 20.4 do Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido 
da Lei  reguladora das facendas locais, este Concello establece a taxa pola  prestación do servizo de 
vodas; que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, cuxas  normas atenden ao previsto no artigo 57 
do Real decreto lexislativo 2/2004 de  5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei 
reguladora das  facendas locais  
 
ARTIGO 2. FEITO IMPOÑIBLE.  
Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de vodas, en  dependencias municipais: 
Casa Consistorial, entendéndose que se produce a  prestación do servizo cando se celebra o 
matrimonio civil, ante o alcalde ou concelleiro  en quen delegue.  
 
ARTIGO 3. SUXEITO PASIVO.  
Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas que solicitan este servizo,  entendéndose por 
tales os contraentes, que quedan obrigados solidariamente . 
 
ARTIGO 4. COTA TRIBUTARIA.  
Corresponde abonar pola prestación do servizo regulado nesta ordenanza:  
     
a) Se a voda se celebra na Casa Consistorial  60,00 € 
b) Se a voda se realiza fóra da Casa Consistorial  60,00 € 
 
ARTIGO 5. DEVENGO.  
A taxa devéngase no momento en que se solicita a prestación do servizo.  
 
ARTIGO 6. INGRESO.  
As cotas desta taxa liquidaranse e esixiranse no momento de presentarse a solicitude, en calidade 
de depósito previo.  
No suposto de que, con posterioridade á presentación da solicitude e antes da  fixación da data da 
cerimonia, os solicitantes desistisen do servizo procederase  á devolución de oficio do 50 % do 
importe sinalado no artigo 4 desta  ordenanza . 
 
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS.  
As solicitudes presentaranse no rexistro municipal, como mínimo con quince días  de antelación á 
celebración do matrimonio que deberá estar previamente autorizado polo Xulgado de Paz de 
Sanxenxo.  
 
A cerimonia celebrarase, con carácter xeral, os sábados en horario de 12.00 a 14.00  e de 17.00 a 
21.00 horas, podendo ser outro día da semana, según a dispoñibilidade do órgano competente. 
 
Atenderase ao orde cronolóxico das solicitudes, determinándose un mínimo de media hora para 
cada cerimonia.  
 



Unha vez se coñezan con certeza o nome das testemuñas, maiores de idade (non hai  padriños) que 
han de intervir no acto, facilitaranse ao concello os nomes e  o documento nacional de identidade.  
 
Autorizase ate un máximo de dous coches para poder estacionar ante a porta de  acceso principal 
da  Casa Consistorial, ocupados exclusivamente polos contraentes que non poderán aparcar durante 
a cerimonia.  
 
O espazo dispoñible para los invitados será o baixo de entrada  municipal sen que quede permitido 
o acceso ao resto das dependencias municipais.  
 
Unicamente se admiten adornos florais, requirindo autorización previa calquera outra  decoración 
especial.  
 
Os contraentes serán responsables de calquera desperfecto que puidera producirse  como 
consecuencia da cerimonia e que sexa causa directa dos mesmos ou dos  asistentes. 
 
DISPOSICIÓN FINAL.  
A presente ordenanza fiscal, cuxa redacción definitiva foi aprobada polo Pleno da Corporación en 
sesión celebrada o *********, entrará en vigor a partir do día 01.01.13, permanecendo en vigor ata 
a súa modificación ou derrogación expresa”. 
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 
 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.----------
- 
 
 
 
 
22º) CREACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULAMENTADORA DA TAXA POLA 
UTILIZACIÓN DO PUNTO LIMPO. O Sr. Secretario dá conta do ditame da Comisión de 
Contas, Asuntos Económicos e Patrimonio do 25 de outubro do 2012 sobre esta proposta. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, voceiro do Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, repetiu o 
dito no anterior punto sobre o estudo económico-financeiro e o Sr. Guisasola Padín, concelleiro 
do Grupo Municipal do Partido Popular manifestou que a documentación aludida tamén se 
encontraba no expediente correspondente. O Sr. Gonzalo Pita, aínda recoñecendo a vontade 
positiva pola que se crea esta taxa, indicou que ían absterse porque podía dar lugar a un efecto 
contrario se, para evitar pagala, se producía un incremento das verteduras incontroladas. 
 
A Sra. Aguín Pombo, voceira do Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo, precisou que na 
Comisión se abstiveron neste tema e no pleno ían manter o sentido do seu voto. 



 
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, sinalou 
que se cobraba a partir de 50 Kg e ao mellor habería que buscar condicións mais asumibles. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, explicou que era un servizo mais 
que se ofrecía, xa que, se non se dá esta posibilidade, custa o dobre retiralo, á parte do pagamento 
por desfacerse do material. 
 
O Sr. Gonzalo Pita, reiterouse en que entendía a postura que leva a crear esta taxa, pero que podía 
causar un efecto contrario. 
 
O Sr. Rodríguez Lorenzo, voceiro do Grupo Municipal Mixto, indicou que ata agora non se 
podía deixar este material para recollelo e a partir da aprobación da ordenanza si era posible. 
 
Rematado o debate a Sra. Presidenta someteu a proposta a votación, alcanzándose o seguinte 
resultado: 
 
   Votos a favor: 11 (Grupo Municipal do Partido Popular, Grupo Municipal do 
Bloque Nacionalista Galego e Grupo Municipal Mixto). 
   Votos en contra: 0.  
    Votos pola Abstención: 5 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal e 
Grupo Municipal Socialista de Sanxenxo). 
 
 En consecuencia, o Pleno da Corporación Municipal, pola maioría absoluta dos seus membros de 
dereito, adoptou o seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO: crear a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización do punto limpo do Concello 
de Sanxenxo, que queda redactada como segue: 
 
Artigo 1º. Natureza e fundamento 
No uso das facultades concedidas polo artigo 25.2.1) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local e en relación coas disposicións contidas na Lei 22/2011, de 28 de xullo, de 
residuos e solos contaminados, o concello acorda a imposición e ordenación da regulación do uso e 
funcionamento do Punto Limpo Municipal de residuos sólidos urbanos do territorio municipal de 
Sanxenxo. 
Artigo 2º. Feito impoñible 
 
Constitúe o feito impoñible da presente ordenanza o uso do servizo do Punto Limpo de residuos 
sólidos do Concello de Sanxenxo. 
 
Artigo 3º. Suxeito Pasivo 
 
Serán suxeitos pasivos os usuarios do Punto Limpo de residuos sólidos Municipal 
 
Artigo 4º. Responsables 
 
Serán responsables solidarios das obrigas tributarias dos suxeitos pasivos as persoas físicas e xurídicas 
ás que se refiren os artigos 38.1 e 39 da Lei xeral tributaria. 



 
Artigo 5º Devengo 
 
Nace a obriga de contribuír no momento de solicitar o servizo. 
 
Artigo 6º Período impositivo 
 
O pagamento e o dereito liquidado son de contraído  simultáneo á solicitude do servizo e á 
prestación de mesmo.            
 
Artigo 7º Base impoñible e cota tributaria 
 
A base impoñible é o número de kg de material depositado. 
 
A determinación e cotas por depósito realizaranse de acordo co seguinte cadro: 
 
TIPO DE RESIDUO        PESO KG                TARIFA 
 
 ESCOMBRO                ATA 50 KG                                                           0,00 euros/kg 
 ESCOMBRO                DE MÁIS DE 50 KG ATA 1.000  KG           0,20 euros/kg 
 
Os demais residuos quedan excluídos da aplicación de tarifas por depósito. 
 
A cota tributaria determinarase por unha cantidade variable sinalada segundo a natureza dos 
residuos a depositar, de acordo coa Tarifa que contén o artigo seguinte. 
 
Artigo 8º Normas de xestión 
No caso de resultar suxeito pasivo da presente taxa o funcionario correspondente asesorará ao 
contribuínte acerca de como cumprimentar o impreso de autoliquidación e esixiralle o importe que 
corresponda.  
 
Procederase efectuar o pagamento con carácter previo ao depósito dos produtos no Punto Limpo 
Municipal. Este pagamento poderá efectuarse no concello ou en conta municipal aberta en calquera 
entidade financeira. Posteriormente, os interesados en recibir a prestación do servizo presentaranse 
ante o encargado/a municipal do Punto Limpo mostrándolle a carta de pagamento entregada no 
concello. 
Artigo 12.º Declaración e ingreso. 
 
A taxa esixirase en réxime de autoliquidación. A administración poderá comprobar a 
autoliquidación e os seus elementos cuantitativos. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
A presente ordenanza fiscal, entrará en vigor  a partir do día 01.01.13. 
 
SEGUNDO: de conformidade coa normativa vixente o presente acordo e o seu anexo exporase ao 
público no taboleiro de anuncios do Concello por un prazo mínimo de 30 días hábiles a fin de que 
os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas. 



 
TERCEIRO: dita exposición anunciarase no B.O.P. e contará a partir do día seguinte a que teña 
lugar dita publicación, así como nun periódico dos de maior difusión da provincia. 
 
CUARTO: de non haber reclamacións entenderase o acordo aprobado como definitivo, ata entón 
inicial, de forma automática, coa súa publicación no B.O.P. e entrarán en vigor o 01.01.13.-------------- 
 
 
E non habendo máis asuntos dos que tratar, a presidencia da por rematada a sesión sendo as  vinte e 
catro horas, de todo o que, eu secretario dou fe: 
 


