P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

POLO

Manuel Requeijo Arnejo (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 29/04/2019
HASH: 6fd8c8dafd1d47e61ce98b0d289277f8

De seguido, sometendose a debate e aprobación os seguintes asuntos;
1.- APROBACIÓN
ANTERIORES

SE PROCEDE

DAS ACTAS

DAS

SESIÓNS

Sometese a votación as dúas actas dos Plenos Extraordinarios e Urxentes levadas a cabo
o día 1 de abril de 2019.
Sometese o punto a votación.

ACTA DO PLENO

Non asiste a Concelleira dona Rosario Celia Rey López. Da fe do acto a
Secretaria do Concello dona Silvia Lamelas Soto.
Sendo as vinte horas e catro minutos pola Presidencia declarase aberta a
sesión ca ausencia do Concelleiro don José Pajón Penabad que ainda non chegou.
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No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Concello de Muras, o vinte
e cinco de abril de dous mil dezanove, reúnese o Concello Pleno para celebrar, en
primeira convocatoria, sesión pública ordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde
DON MANUEL REQUEIJO ARNEJO e con asistencia dos Concelleiros:
DONA BELEN CHAO RAMIL
DON CARLOS CARBALLES PENABAD
DON MARIO ROUCO REY
DON JOSE DANILO REQUEIJO CASTRO
DON JOSE PAJON PENABAD

O Concello en Pleno, en votación ordinaria por cinco votos a favor, acordan aprobar as
actas.
Incorporase á sesión o Concelleiro don José Pajón Penabad.
2.- BASES DE AXUDAS PARA ESTUDIANTES CURSO 2019-2020
Dada a proposición de aprobación das bases de axudas para estudiantes curso
2019-2020 que foi dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos
Xerais, por unanimidade no seguinte sentido:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS”
O artigo 80 do capítulo II da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, refírese
á compensación das desigualdades na Educación especificando que “co fin de facer
efectivo o principio de igualdade no exercicio do dereito á educación, as
Administracións públicas desenvolverán accións de carácter compensatorio en relación
coas persoas, grupos e ámbitos territoriais que se encontren en situacións desfavorábeis
e proverán os recursos económicos e os apoios precisos para iso”.
Máis concretamente, o artigo 83 da citada Lei establece taxativamente que “para
garantir a igualdade a todos as persoas no exercicio do dereito á educación, os
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Silvia Lamelas Soto (1 de 2)
Secretaria - Interventora
Fecha Firma: 29/04/2019
HASH: b6e08577e87a91d0e4e1a0e22a5cde20

ACTA DA SESION ORDINARIA CELEBRADA
CONCELLO PLENO O DÍA 25 DE ABRIL DE 2019

1) Segundo a Axencia Tributaria, constitúen Unidade familiar:
1. A formada polos cónxuxes non separados legalmente, e si os houbera:
a) os fillos menores, con excepción dos que, co consentimento dos pais, vivan independentes destes.
b) os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou
rehabilitada.
2. Nos casos de separación legal ou cando non existira vínculo matrimonial (solteiros, parellas de
feito..), a formada polo pai ou a nai e tódolos fillos que convivan con un ou outro e cumpran os
requisitos do apartado anterior.
Ninguén poderá formar parte de dúas unidades familiares ao mesmo tempo.
Para a determinación dos membros da unidade familiar terase en conta e a situación existente a
data 31 de decembro de cada ano.

b) No caso de axuda para material didáctico complementario, que o/a alumno/a curse
estudos de educación infantil ou primaria, en centros situados no Concello de Muras.
c) No caso de axuda por transporte e alugueiro, que o estudante curse estudos para os
que fora necesario desprazarse ou aloxarse fóra do Concello durante a totalidade do
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estudantes con condicións socioeconómicas desfavorábeis terán dereito a obter becas e
axudas ao estudo. Na ensinanza postobrigatoria as becas e axudas ó estudo terán en
conta ademais o rendemento escolar do alumnado”.
O acceso ó ensino é un dereito de toda a cidadanía, independentemente da súa situación
económica e do seu lugar de residencia. Ao grande esforzo que lle supón ás familias a
compra do material escolar, roupa, calzado..., para os seus fillos e fillas, hai que
engadirlle os gastos de transporte no ensino postobrigatorio, gastos estes últimos, moi
superiores pola nosa condición de concello rural.
O Concello, como Administración pública máis próxima á cidadanía, pode e debe poñer
todos os recursos económicos dos que poida dispoñer para contribuír, mediante o
establecemento de bolsas de estudos, aos gastos que lles supón ás familias o ensino dos
seus fillos/as. O investimento na educación é sempre unha garantía de futuro para
calquera sociedade.
Xa que logo, desde o Concello de Muras considérase necesaria a creación dun sistema
regrado de bolsas escolares para estudantes do noso Concello.
1.- OBXECTO.
O Concello de Muras crea un fondo de subvencións en concepto de becas a familias do
Municipio , co obxectivo de garantir a igualdade de oportunidades compensando
solidariamente as desigualdades económicas e favorecendo a inclusión social , para, que
desta maneira, evitar situacións de emerxencia social. Para elo, establécense becas coas
seguintes finalidades:
Para a compra de libros e material didáctico complementario para alumnos/as de
educación infantil, primaria e secundaria,educación especial,bacharelato,formación
profesional e estudos universitarios.
Para gastos de alugueiro e transporte para alumnos de bacharelato, formación
profesional e estudos universitarios.
O concello comprométese a reservar unha partida orzamentaria suficiente con cargo á
aplicación 326-48000 nos vindeiros orzamentos do ano 2020
2.- BENEFICIARIOS/AS.
2.1.- Teñen a condición de beneficiarios/as os/as estudantes que cumpran os seguintes
requisitos:
a) Que o/a estudante estea empadroado ( xunto ao resto dos membros da súa unidade
familiar (1) no Concello de Muras cunha antelación de 1 ano no momento da
convocatoria e ata a finalidade do curso escolar para o que se lle concedeu a axuda; e
que teña a residencia habitual e efectiva no Concello de Muras.
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curso lectivo. Para a adxudicación da contía ligada á residencia do/a estudante durante o
curso requirirase que o/a solicitante acredite a necesidade de residir fora do domicilio
familiar durante o curso, por razón da distancia entre o mesmo e o centro docente, os
medios de comunicación existentes.
d) No caso de axuda a estudantes que cursen estudos universitarios, que o estudante
estea matriculado en titulacións de estudos oficiais ou propios da Universidade fóra do
Concello durante a totalidade do curso lectivo.
e) No caso de educación postobrigatoria, que os/as estudantes teñan superado o curso e
pasen ao seguinte e no caso de estudantes universitarios que teñan superado o 50% dos
créditos das materias nas que se matricularon, sempre e cando a matricula sexa superior
a 48 créditos.
f) Que o/a beneficiario/a non teña axudas ou subvencións pendentes de xustificar ante o
Concello de Muras.
Nos supostos dos estudantes que, cumprindo os anteriores requisitos, sexan menores de
idade, terá a condición de beneficiario/a o pai, nai ou titor do mesmo.
2.2.- Os/As beneficiarios/as terán as seguintes obrigas ante o Concello de Muras:
- Cumprir a actividade obxecto da subvención
- Someterse ás actividades de control realizadas por parte do Concello para comprobar a
veracidade dos actos consignados na documentación presentada, así como o
cumprimento dos requisitos para a percepción da axuda e colaborar co Concello en ditas
actuacións.
- Estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e ca Seguridade Social.
-Comunicar ante o Concello calquera modificación nas circunstancias esixidas para a
concesión da axuda.
3.- SOLICITUDES.
3.1.- As solicitudes para a concesión da presente axuda formalizaranse no modelo de
solicitude e demais anexos establecido a tal fin e presentarse no rexistro xeral do
Concello e deberán acompañarase da seguinte documentación:
- Fotocopia compulsada do DNI do/a solicitante e do/a estudante. Fotocopia
compulsada do libro de familia, no caso de que os nenos/as aínda non teñan DNI.
- Fotocopia compulsada da matrícula oficial de estudos ou certificado expedido polo
centro, acreditativo de que o solicitante cursa estudos no mesmo.
- Certificado ou copia cotexada do expediente académico do curso anterior.
- Certificado de discapacidade, de ser o caso.
- No caso de axudas para material didáctico complementario, factura de compra dos
libros e material didáctico na que deberá constar a identificación do solicitante (ou pai/
nai/ titor/ gardador de feito) e o detalle do material adquirido, expedida cos requisitos
previstos no RD 1496/2003, do 28 de novembro, Regulamento de facturación.
-No caso de axudas para aloxarse fora do municipio por motivos de estudo, copia do
contrato de alugueiro, onde figure como titular do contrato o solicitante así como copia
dos xustificantes do pagamento (deberanse aportar ao remate do curso escolar)
- Copia cotexada da declaración do IRPF do último exercicio presentado de todos os
membros da unidade familiar, só no caso dos solicitantes de axudas para estudos
universitarios. Nos casos en que non exista obriga de presentar declaración do IRPF,
presentarase o certificado de renda emitido pola AEAT. En base aos datos
proporcionados nese certificado, deducirase a cantidade correspondente por cónxuxe
e/ou por fillos/as sobre os rendementos brutos especificados.
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- Autorización para a comprobación por parte do concello do empadroamento no
Concello de Muras do estudante e Certificado do solicitante de estar ao corrente nas
súas obrigas tributarias e ca Seguridade Social.
- Datos bancarios do beneficiario para recibir a subvención.
3.2.- O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contando
dende o día seguinte da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia, publicación que irá acompañada de bandos no termo municipal para unha
mellor difusión e publicidade da mesma e na páxina web oficial do concello
www.muras.gal
4.- PROCEDEMENTO
4.1.- A instrución do procedemento corresponderalle a un/unha traballador/a do
Departamento de Servizos Sociais, que deberá avaliar as solicitudes presentadas e
requirir as emendas que procedan para que as mesmas cumpran os requisitos esixidos
nas presentes bases. O prazo de emendas será de dez días improrrogables; no suposto de
que os defectos se consideren non emendables, o órgano instrutor proporá a non
admisión.
4.2.- Avaliadas as solicitudes polo órgano instrutor, emitirase proposta de resolución por
parte da Alcaldía.
4.3.- Contía máxima:
Establécense os seguintes tipos de becas, libros , material complementario ,transporte e
aloxamento, en función das etapas educativas, dotadas coas seguintes contías:
Segundo ciclo de educación infantil ( 3 a 5 anos) : Ata 50 €
Educación primaria (do primeiro ao sexto curso) : Ata 50 €
Educación secundaria obrigatoria ( do primeiro ao cuarto curso): Ata 200 €
Bacharelato ( do primeiro ao segundo curso): Ata 200 €
Alumnado matriculado nun centro de educación especial ou en unidades de educación
especial ou cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% : Ata 250 €. Non
obstante, a contía da axuda poderá verse incrementada si estes/as alumnos/as se atopan
nun curso Universitario ou de Formación Profesional, ata o maximo establecido para
aqueles.
Estudantes Universitarios e de Formación profesional:
-1.000€ si os ingresos da unidade familiar non son superiores a 3 veces o IPREM
-500€ si os ingresos da unidade familiar quedan entre 3 e 4 veces o IPREM
-350€ si os ingresos da unidade familiar superan 4 veces o IPREM
En caso de que a suma de todos os importes das solicitudes superen o crédito
reservado para tal fin, efectuarase un prorrateo proporcional a todas as solicitudes.
5.- RESOLUCIÓN.
5.1.- O Alcalde, en base á proposta da Concellería correspondente, e previo o informe
da Intervención Municipal, resolverá sobre a concesión ou denegación das axudas. A
resolución conterá a relación dos/das beneficiarios/as e os importes das axudas, así
como as solicitudes desestimadas coa motivación que proceda.
5.2.- A notificación da resolución definitiva realizarase antes do remate do curso en
vigor. Esta resolución notificarase ós beneficiarios, de acordo co artigo 42 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas. A falta de notificación no prazo establecido lexitima aos interesados para
entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da
subvención.
Asemade, a resolución de concesión publicarase no Taboleiro de Anuncios do Concello.
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ANEXOS
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
CERTIFICACIÓN MATRICULACIÓN
CERTIFICADO CENTRO ESCOLAR
DILIXENCIA CONSTATAR EMPADROAMENTO NO CONCELLO
ACREDITACIÓN DA NECESIDADE DE SOLICITAR AXUDA DE TRANSPORTE E/OU
ALUGUEIRO
ANEXO I.-SOLICITUDE DE AXUDAS A ESTUDANTES PARA O CURSO 2019-2020
APELIDOS E NOME DO/A SOLICITANTE:
NIF
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5.3.- Contra a resolución, que pon fin a vía administrativa, poderase interpoñer, de
conformidade co preceptuado no artigo 123 e ss. da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, potestativamente
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun mes contado a
partir do seguinte ao da notificación da presente resolución, ou directamente recurso
contencioso administrativo ante ao Xulgado do contencioso-administrativo, no prazo de
dous meses contados dende o seguinte ao da notificación do acordo.
Todo iso, sen prexuízo de que poida interpoñer calquera outro que estime conveniente
en defensa dos seus intereses.
6.- XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO
6.1.- Tratándose de axudas concedidas para aloxamento fora do municipio por motivos
de estudo, requirirase a presentación de copia cotexada do contrato de alugueiro onde
figure como titular do contrato o solicitante, así como os xustificantes de pagamento do
alugueiro. Xunto coa solicitude deberase asinar unha declaración xurada de que o
solicitante formalizou un contrato de alugueiro ou que o vai formalizar durante o curso.
Deberase aportar esta documentación ao finalizar o curso escolar, e no caso de non ser
aportada a axuda quedará revogada e procederá o reintegro da mesma.
Tratándose de axudas concedidas para libros e material didáctico a xustificación
entenderase realizada coa presentación da factura dos gastos de adquisición dos libros, a
unir á solicitude, de acordo co artigo 3 da ordenanza.
A falta de xustificación ou xustificación insuficiente dará lugar á perda do dereito da
subvención por parte do/a beneficiario/a, polo que procederá a tramitación do reintegro
da axuda por parte do órgano concedente e previo o informe da Intervención Municipal.
6.2.- O aboamento da subvención realizarase mediante ingreso por transferencia
bancaria na conta sinalada polo/a beneficiario/a, no prazo de un mes dende o día
seguinte a data da resolución.
7.- REINTEGRO
7.1.- Procederá o reintegro da axuda nos seguintes supostos:
- Falta de xustificación ou xustificación insuficiente
- Variación nas circunstancias que motivaron a concesión da axuda
- Demais supostos previstos no artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións
7.2.- O reintegro estará suxeito ás disposicións previstas ao respecto nos artigos 36 e
seguintes da Lei Xeral de Subvencións.
8.- COMPATIBILIDADE DA SUBVENCIÓN
A concesión destas axudas será compatible con calquera outro tipo de becas ou
subvencións.
Muras, a 12 de Abril de 2019
O ALCALDE
ASDO. Manuel Requeijo Arnejo
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DATOS

P-2703300-J
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APELIDOS E NOME DO PAI OU TITOR LEGAL:

NIF

APELIDOS E NOME DA NAI OU TITORA LEGAL:

NIF

DIRECCIÓN

TELÉFONO

Axuda para alugueiro e/ou transporte.
correspondente ao a alumno/a EMPADROADO/A neste Concello cos seguintes datos:
APELIDOS E NOME:
CURSO:

DECLARACIÓN AUTORIZAC
IÓN

CENTRO DE ENSINANZA:

O/A Solicitante AUTORIZA
SI
NO ao Concello de Muras a obter a seguinte documentación:
- Certificado de empadroamento.
-Certificado do solicitante de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e ca Seguridade Social.

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADXUNTA:
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SOLICITUDE

Libros de texto e material complementario

ACTA DO PLENO

SOLICITA que lle sexa concedida a axuda para:

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

CONTA BANCARIA DE ABONO (IBAN):

Fotocopia compulsada do DNI do solicitante e do estudante.
Fotocopia compulsada do libro de familia, no caso de que os nenos/as aínda non teñan DNI.
Autorización para a comprobación por parte do concello do empadroamento no Concello de Muras do estudante.
Fotocopia compulsada da matrícula oficial de estudos ou certificado expedido polo centro, acreditativo de que o
solicitante cursa estudos no mesmo.
Certificado ou copia cotexada do expediente académico do curso anterior
No caso de axudas para material didáctico complementario, factura de compra dos libros e material didáctico .
No caso de axudas para aloxarse fora do municipio por motivos de estudo, copia do contrato de alugueiro.
Certificado do solicitante de estar ao corrente nas súas obrigas tributarias e ca Seguridade Social. (
Copia cotexada da declaración do IRPF do último exercicio presentado de todos os membros da unidade familiar ou
certificado de renda emitido pola AEAT.
Os/as abaixo asinantes declaran baixo a súa responsabilidade que:
- Cumpren os requisitos esixidos nesta Convocatoria de axudas a estudantes para o curso 2019-2020 do Concello de
Muras.
- Que se adquiriu os libros e/ou material escolar para o curso para o que se concede a axuda.
- Que os datos incorporados nesta solicitude axústanse a realidade, autorizando ao Concello a obter canta información

DECLARACIÓN
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estime oportuna para a comprobación dos datos comunicados na solicitude, así como os relativos ao cumprimento das
súas obrigacións tributarias e o cumprimentos dos requisitos establecidos para obter, percibir a axuda,así como a
comprobación dos datos de escolarización do/a alumno/a e do empadroamento no Concello de Muras do/a estudante.
En Muras a _______de______________________de_______________

ASDO.___________________________________________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Finalidades do tratamento

A finalidade deste tratamento consiste no rexistro de solicitudes e
documentos dos/das cidadáns dirixidos ás solicitudes das axudas a
estudantes, o seu control ,pago e xustificación requerida.

Lexitimación para o tratamento

Bases reguladora da convocatoria para a concesión de axudas a
estudantes do Concello de Muras. Ao cumprimento dunha tarefa de
interese público ou o exercicio de poderes públicos. Consentimento
das persoas interesadas, cando corresponda.

Persoas destinatarias dos datos

Non se prevé

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus
datos, así como exercer outros dereitos a través da sede electrónica
do Concello ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos e máis administracion@muras.gal
información
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Concello de Muras. Entidade á cal se dirixe esta solicitude, escrito ou
comunicación.

ACTA DO PLENO

Responsable do tratamento

A/A Sr. ALCALDE DO CONCELLO DE MURAS (LUGO)

CERTIFICACIÓN

ANEXO II.-CERTIFICADO MATRICULACIÓN

D/Dª _______________________________________________________ director/a ou tutor/a do Centro
Educativo___________________________________________________ CERTIFICA que:
D/Dª___________________________________________________________ está matriculado/a neste
Centro e é alumno/a de______________________(1)_________________(2)
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Actualización normativa:no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos
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Asd.:_____________________________________________
(Selo e firma)
(1)Indicar o curso: primeiro, segundo,terceiro,cuarto, quinto ou sexto
(2)Indicar o ciclo: Infantil, primaria, secundaria ou educación especial

ANEXO III.-CERTIFICADO DO CENTRO ESCOLAR
(Cubrir no caso de que o/a alumno/a teña necesidades específicas de apoio educativo )

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Educativo___________________________________________________ CERTIFICA que:
O /A Alumno/a ___________________________________________________________ recibe apoio dende a unidade
de educación especial do centro.

Asd.:_____________________________________________
(Selo e firma)

ANEXO IV.- DILIXENCIA PARA CONSTATAR O EMPADROAMENTO NO CONCELLO.

ACTA DO PLENO

CERTIFICACIÓN

D/Dª _______________________________________________________ director/a ou tutor/a do Centro

Selo e Sinatura do/a funcionario/a

DATOS

ANEXO V.- ACREDITACIÓN DA NECESIDADE DE SOLICITAR AXUDA DE TRANSPORTE
E/OU ALUGUEIRO
APELIDOS E NOME DO/A SOLICITANTE:

NIF
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DILIXENCIA

Dilixencia para facer constar que os/as solicitantes e o/a alumno/a están empadroados no Concello de Muras cun ano de
anterioridade á presentación desta solicitude.

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

APELIDOS E NOME DO PAI OU TITOR LEGAL:

NIF

APELIDOS E NOME DA NAI OU TITORA LEGAL:

NIF

DIRECCIÓN

TELÉFONO

EXPÓN

que curso estudos de ____________________________________________.
Que reunindo as condicións da convocatoria teño que permanecer fora domicilio familiar
toda a semana,xa que curso estudos de___________________________ en ________________________.

ACTA DO PLENO

Que reunindo as condicións da convocatoria teño que desprazarme a_____________________xa

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Que tendo coñecemento da convocatoria de axudas a estudantes para o curso 2019/2020 do Concello de Muras, na que se
conceden axudas de alugueiro e de transporte para estudantes universitarios ,así como do alumnado de ciclos medio e
superior de formación profesional e bacharelato que teñan que desprazarse fora do Concello de Muras , por non existir
acción formativa do ciclo ou bacharelato elixido neste municipio,e sempre dentro da Comunidade Autónoma durante o
curso 2019/2020.

E que tendo coñecemento de que para percibir esta axuda debo presentar no Concello de Muras ( marcar segundo
corresponda) :
Os billetes , bonos, xustificante do medio de transporte utilizados correspondentes a cada período,ordenados por data
( día e mes) ,

SOLICITA

Que tendo en conta o exposto anteriormente solicita a concesión dunha axuda para :
Transporte.
Alugueiro.
En Muras a_____de__________________de ___________
Asdo.:__________________________________________________

Sometese o punto a votación
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por seis votos a favor, acordan aprobar o
dictame da Comisión tal e como quedou transcrito.
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O contrato e os recibos do alugueiro, ordenados por data ( día e mes) .

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

3.- BASES DE AXUDAS PARA O PAGO DE FACTURAS DA LUZ 2019

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019
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Exposición de motivos
Galiza é unha potencia enerxética, somos un país que exporta unha boa parte da enerxía
que produce, e non é de agora, pois xa no ano 1961 Galiza chegou a exportar o 76,6%
da electricidade producida. Segundo o último estudio enerxético do INEGA, que fai
referencia a datos do 2012, exportamos arredor do 40% da enerxía que producimos,
tendo en conta que o 10% da potencia instalada de España, está en Galiza. E segundo
eses mesmos datos, as exportacións de enerxía transformada e xerada en Galiza
aumentaron nun 19,8% no 2012.
O 34% da enerxía primaria galega procede do vento, que é o recurso natural que se
explota no noso concello e seguindo os datos mencionados do ano 2012, queremos
sinalar que no noso país existen 153 centrais eólicas, das que 20 están aloxadas no noso
municipio e contan con 381 muíños eólicos. A potencia instalada eólica de Galiza era de
3.313 MW (o 31% do Estado Español), e produciu nese mesmo ano 8.059 GWh (o
27.25% do Estado Español), namentres, só consumimos 693 Ktep. Nese ano 2012, a
electricidade procedente de fontes renovábeis, supuxeron o 66.4% da electricidade
consumida en Galiza, alcanzando cotas maiores noutros anos, como no 2010, que
chegou ao 94.5%. Observamos pois, que a electricidade xerada é maior que a
consumida, pois a vista queda que temos taxas de autoabastecemento moi significativas.
En definitiva, fica claro que Galiza é netamente exportadora de enerxía eléctrica, o que
nos converte nunha potencia enerxética, como anotabamos ao principio, e soportando
importantes custos sociais e ambientais, mais nunca esta capacidade repercute en
beneficio do pobo galego e da súa economía, como imos ver a continuación.
A coñecida como factura da Luz subiu nos últimos dez anos, case o 80%, para os
consumidores finais. O prezo da electricidade aumenta, aportando grandes beneficios ás
empresas enerxéticas, en boa medida grazas aos cambios normativos das reformas
eléctricas, facilitados polos gobernos do Estado en Madrid. Houbo un incremento do
150,1% do prezo do kilovatio de potencia contratada, con respecto ao vixente en 2005, e
do 66,2 % do prezo do kilovatio-hora consumido. Na lexislatura 2012-2015 produciuse
a gran subida, que foi dun 16,2% e representou arredor de 500 euros acumulados para o
usuario medio. Hoxe o recibo do usuario medio situouse en 66,37 euros en xuño, no
caso de usuarios con contadores sen a tarificación por horas. En canto ao prezo da
enerxía consumida, o kWh supuxo durante o mes pasado unha media de 12,78 céntimos
(10,05 máis impostos). En canto á tarifa pola potencia contratada, mantense en 4,46
euros por kW ao mes (3,50 máis impostos).
No Estado español impúxose o criterio dun sistema eléctrico único e de tarifa única,
prexudicial para Galiza ao tratar por igual aos consumidores dos distintos territorios, sen
ter en conta a súa achega como produtores de enerxía. Cabe salientar que as tarifas
eléctricas no Estado español son as terceiras máis caras para o consumo doméstico e as
oitavas para o industrial, segundo unha comparativa de Eurostat sobre 30 estados
europeos. Galiza debería ter unha tarifa máis baixa, para que realmente exista un
beneficio económico para o propio país, para favorecer o consumo doméstico dunha
poboación que ten as pensións e os salarios entre os máis baixos do Estado español e

ACTA DO PLENO

Dada a proposición de aprobación das bases de axudas para o pago da facturas da luz
2019 que foi dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos
Xerais, por unanimidade no seguinte sentido:
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para posibilitar o seu crecemento industrial. Segundo datos recentes en Galiza unhas
187.119 persoas, o 18 % do total da poboación, teñen dificultades para aboar as súas
facturas enerxéticas (gas, auga, electricidade, calefacción). Podemos definir a situación
de pobreza enerxética cando unha unidade de convivencia ten que destinar máis do 10%
dos seus ingresos para satisfacer as súas necesidades enerxéticas (gas-electricidade) da
súa vivenda, e son moitas as familias que se atopan nesa situación. Vemos pois, como
nos últimos anos, a pesares de aumentar a potencia instalada en Galiza e os beneficios
das empresas eléctricas, os prezos da electricidade seguen incrementando, sen que
repercuta ningún beneficio nos galegos e galegas.
Calquera país produtor como o noso, ten dereito a controlar os seus recursos, tamén os
enerxéticos, e non verse por iso gobernada nun elemento tan central para o
desenvolvemento económico, polas decisións que se adoptan no Estado en función dos
intereses do oligopolio das eléctricas e de seguir perpetuando un sistema onde os
territorios que non teñen enerxía, que só son consumidores, son amplamente
subvencionados por aqueles, como Galiza, que sacrifican os seus recursos para a
produción de enerxía. Cómpre ter maior decisión sobre o control de recursos tan
prezados como os que serven de sustento para a produción de enerxía, e tamén do uso e
destino desa enerxía, dado o seu carácter estratéxico para moitas actividades
económicas, e para poñelos ao servizo dos galegos e galegas, evitando tamén así a
pobreza enerxética á que nos referiamos anteriormente.
Queremos destacar a normativa vixente internacional e estatal que avalan o cometido
que pretendemos con esta ordenanza. Dispón a Declaración Universal dos Dereitos
Humanos no seu artigo 25 que “Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que
lle asegure, así como a súa familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, o
vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos socias necesarios”.
A Constitución española establece no artigo 39.1. e 40 que “os poderes públicos
aseguran a protección social, económica e xurídica da familia.” E que “os poderes
públicos promoverán as condiciones favorábeis para o progreso social e económico e
para unha distribución da renda rexional e persoal máis equitativa, no marco dunha
política de estabilidade económica.” Na mesma carta magna dispón o artigo 45 que “os
poderes públicos velarán pola utilización racional de todos os recursos naturais, co fin
de protexer e mellorar a calidade da vida e defender e restaurar o medio ambiente,
apoiándose na indispensable solidariedade colectiva” e finalmente é o artigo 50 o que
determina que “os poderes públicos garantirán, mediante pensións adecuadas y
periodicamente actualizadas, a suficiencia económica aos cidadáns durante a terceira
idade. Así mesmo, e con independencia das obrigas familiares, promoverán o seu
benestar mediante un sistema de servizos sociais que atenderán os seus problemas
específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio.”
Aínda que a nosa administración municipal non ten competencias para regular o sector
enerxético, cabe salientar tamén a lexislación vixente internacional sobre os recursos
naturais, que avalarían as propostas mencionadas anteriormente sobre a capacidade
decisoria que deberiamos ter nun país produtor como o noso, e avalan tamén dende o
punto de vista político, ético e moral o espírito desta ordenanza municipal. Neste
sentido, o Pacto Internacional de 19 decembro de 1966, sobre dereitos económicos,
sociais e culturais, que foi aprobado no Estado Español mediante Instrumento de
Ratificación o 13 de abril de 1977, establece no artigo 1º que “Todos os pobos teñen o
dereito de libre determinación. En virtude deste dereito establecen libremente a súa
condición política e proveen, así mesmo, ao seu desenvolvemento económico, social e
cultural. Para o logro dos seus fins, todos os pobos poden dispor libremente das súas
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riquezas e recursos naturais, sen prexuízo das obrigas que derivan da cooperación
económica internacional baseada no principio de beneficio recíproco, así como do
dereito internacional. En ningún caso podería privar a un pobo dos seus propios medios
de subsistencia.” No mesmo texto o artigo 11.1. establece que “os Estados Partes no
presente Pacto recoñecen o dereito de toda persoa a un nivel de vida adecuado para si e
a súa familia, incluso alimentación, vestido e vivenda adecuados, e a unha mellora
continua das condicións de existencia. Os Estados Partes tomarán medidas apropiadas
para asegurar a efectividade deste dereito, recoñecendo a este efecto a importancia
esencial da cooperación internacional fundada no libre consentimento”. Por último, o
artigo 25 di que “Ningunha disposición do presente Pacto deberá interpretarse en
menoscabo do dereito inherente de todos os pobos a desfrutar e utilizar plena e
libremente as súas riquezas e recursos naturais”.
Por todos estes motivos, e en base ás nosas competencias, este goberno municipal de
Muras con esta ordenanza pretende dar cumprimento ao mandato de mellorar a calidade
de vida dos nosos veciños e veciñas, evitando que exista a pobreza enerxética nos seus
fogares. A riqueza que xera o noso concello co vento, debe repercutir de maneira directa
nas persoas que levan vivindo dende hai séculos neste territorio, ademais de compensar
o sufrimento directo polo impacto medioambiental, tanto na paisaxe do entorno como
pola contaminación acústica.
Ante a impasibilidade do goberno do Estado e da Xunta de Galiza, para que o noso país
teña unha tarifa eléctrica máis barata como produtores que somos de enerxía, nós non
nos resignamos a quedar parados e estáticos ante esta aldraxe, e ademais cumprimos coa
nosa palabra. Desta maneira, e dentro das competencias que nos outorga a Lei de bases
do réxime local, e grazas ao impulso da equipa de goberno, o Concello de Muras
aprobou no orzamento deste ano 2018, unha partida de gastos 165/48300, condicionado
á correspondente aprobación previa do orzamento do exercicio de 2019, de recursos
propios para axudar ao pagamento da factura da luz a todos os veciños e veciñas
empadroados no noso municipio. A presente ordenanza municipal regula o
procedemento para conceder estas axudas económicas que os veciños e veciñas de
Muras tanto merecen.
1.-OBXECTO.
Conforme ao disposto na Lei 7/1985, de bases de réxime local, na Lei 5/1997, da
administración local de Galicia, na Lei 38/2003, xeral de subvencións e no Real Decreto
887/2006 polo que se aproba o seu regulamento, na Lei 9/2007 de subvencións de
Galicia e no Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei, así como no Regulamento de servizos das corporacións locais, coa finalidade de
poder asignar os recursos necesarios ás prioridades sinaladas, esta convocatoria ten por
obxecto establecer os criterios e procedementos para a concesión de axudas ao pago da
factura da luz dos veciños de Muras, durante o exercicio 2019.
A través da presente convocatoria, o Concello de Muras proponse a consecución dos
seguintes obxectivos:
1.1.- OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
• Garantir o nivel de calidade de vida e de benestar de todos os veciños do concello de
Muras, especialmente a suficiencia económica da terceira idade, xa que constitúe o
sector maioritario da nosa poboación.
• Compensar a xeración de riqueza dos nosos recursos naturais explotados por empresas
con sedes fiscais fóra do noso territorio, e tamén compensar o impacto medioambiental
de forma directa nos veciños e veciñas.
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RENTA PER CAPITA PORCENTAXE
ANUAL DA UNIDADE AXUDA
FAMILIAR
<11.000€
11.001€ - 15.000€
15.001€ - 22.000€
>22.001€

DA LÍMITE
ANUAL
DA
AXUDA
Ata o 100% do consumo 600€
Ata o 90% do consumo
500€
Ata o 80% do consumo
400€
Ata o 70% do consumo
300€

5- DESTINATARIOS.
Poderán optar a estas axudas cada un dos representantes das unidades familiares que
consten no censo de empadroamento do Concello de Muras. Para este procedemento
terase en conta o padrón municipal de habitantes e vivendas que conste no rexistro do
concello o día da súa aprobación no pleno da corporación municipal.
Concederase unha soa axuda a cada representante da unidade familiar que o solicite.
Concederase unha soa axuda por vivenda habitual e por contador da luz destinado á
vivenda habitual. No caso de edificios de vivendas, poderase conceder a axuda a cada
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• Fomentar o asentamento de veciños no noso municipio, evitando o éxodo rural á costa
e ás cidades.
• Erradicar do noso municipio a pobreza enerxética.
2.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
2.1 GASTOS SUBVENCIONABLES.
Poderán ser subvencionados os gastos de consumo eléctrico do ano 2019 que teña cada
unidade familiar que conste no padrón de habitantes do concello de Muras. O consumo
eléctrico debe estar destinado exclusivamente á actividade doméstica.
Non se subvencionarán os gastos de consumo eléctrico de contadores a nome de
sociedades mercantís ou vinculados a actividades industriais ou comerciais, como
talleres, bares, restaurantes, fornos, etc...No caso de que unha vivenda comparta o
contador cunha actividade comercial, só se terá en conta a terceira parte do consumo
total facturado.
Para determinar a cantidade da axuda, só se terán en conta as facturas aportadas polo
solicitante, xunto coa documentación requirida nestas bases.
2.2 MOMENTO DE REALIZACIÓN DOS GASTOS FINANCIADOS.
Os gastos para os que se solicite a axuda municipal deberán ter sido efectuados dentro
do exercicio 2019.
3.-ORZAMENTO.
O Concello comprométese a reservar na partida orzamentaria de gastos 165-48000, a
cantidade de 90.000€, condicionados a aprobación previa do orzamento do exercicio de
2020.
.4.- CONTÍA DAS ACHEGAS E COEFICIENTE DE FINANCIAMENTO.
4.1 CONTÍA INDIVIDUAL DAS ACHEGAS.
O importe individual das achegas concedidas ao abeiro desta convocatoria non poderá
superar os 600€ por unidade familiar.
A axuda económica concederase en función da “Renda per Cápita” anual da unidade
familiar.
O baremo, as porcentaxes e os límites das axudas son as establecidas na seguinte táboa:
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vivenda que forme parte del e que así conste no padrón municipal de habitantes. Non
poderán optar a estas axudas as vivendas que teñan débedas coa administración local,
agás que sexan abonadas antes do remate do prazo para presentar as solicitudes.
Non poderán optar a estas axudas as persoas ás que se refiren os artigos 13.2 e 13.3 da
Lei 38/2003 de 17 de novembro, Xeral de Subvencións.
As persoas solicitantes deberán estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas
tributarias (Na AEAT, Na axencia tributaria de Galicia e no Concello de Muras), así
como coa Seguridade Social.
As persoas solicitantes non poderán ter pendente de xustificación ningunha axuda
anterior do Concello, a non ser que lles fora concedida unha prórroga.
6.- LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
6.1 LUGAR DE PRESENTACIÓN.
As solicitudes deberán presentarse no rexistro xeral do Concello de Muras de forma
presencial ou en calquera outros rexistros públicos aos que se refire o artigo 16 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
6.2 PRAZO DE PRESENTACIÓN.
O prazo de presentación será o mes de febreiro de 2020. No caso de rematar nun día
inhábil, este prazo entenderase estendido ate o inmediato hábil seguinte.
6.3 DOCUMENTACIÓN INTEGRANTE DAS SOLICITUDES.
As solicitudes deberanse presentar nos modelos normalizados que figuran como anexos
nas presentes bases, xunto coa documentación requirida.
Non se terán en conta, as cantidades abonadas polos usuarios de consumo de luz
eléctrica, que non estean xustificadas mediante a correspondente factura da luz.
Concretamente, non se terán en conta os xustificantes bancarios de domiciliación de
recibos da luz.
ANEXO 1 SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.
Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar igualmente:
Copias cotexadas das facturas do consumo eléctrico do ano 2019.

ACTA DO PLENO

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

Copia cotexada da declaración do IRPF do ano inmediatamente anterior (2018). No
caso de non estar obrigado a facer a declaración do IRPF, deberase aportar un
certificado expedido pola AEAT (Axencia Española da Administración Tributaria) de
imputacións do IRPF.
Copia cotexada do/s certificado/s de todos os ingresos procedentes de salarios, pensións
ou subsidios procedentes do estranxeiro.
7.- TRAMITACIÓN E RESOLUCIÓN.
7.1 TRAMITACIÓN.
A presente convocatoria será tramitada polo Concello de Muras, que terá o carácter de
órgano xestor aos efectos indicados na normativa reguladora das subvencións públicas.
A concesión das subvencións realizarase en réxime de concorrencia non competitiva, e
será aprobada despois da proposta motivada da comisión avaliadora, na que conste que
os beneficiarios reúnen todos os requisitos necesarios para accederen á condición de
beneficiarios da achega solicitada.
Esta comisión avaliadora estará integrada polos seguintes membros:
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Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da axuda.
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Presidente : -O Alcalde
Vogais: - A Concelleira de Servizos Sociais
A traballadora social do concello de Muras
O/A portavoz de cada partido político con representación na Corporación Municipal
- A Secretaria do Concello de Muras, actuando como secretaria da Comisión
7.2 VALORACIÓN DAS SOLICITUDES.
A selección das peticións e a contía das subvencións determinarase despois da
consideración da documentación aportada e de acordo co baremo establecido na base
4.1
A Comisión Avaliadora comprobará que os datos da solicitude correspóndense cos datos
do padrón de habitantes, aportando a propia administración local copia do mesmo ao
expediente da solicitude.
7.3 IMPORTE DA ACHEGA A CONCEDER.
O importe das contías terán o límite máximo de 600€ anuais e os límites establecidos na
táboa de baremos da base 4.1
En caso de que a suma das achegas distribuídas de acordo co indicado neste punto
supere o orzamento máximo da convocatoria que se sinala na base 3ª, todas as achegas
determinadas segundo o anterior reparto, experimentaran a correspondente redución
proporcional, ata axustárense a dito importe máximo.
7.4 NOTIFICACIÓN E PUBLICIDADE DA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.
O expediente así tramitado someterase á Alcaldía, ou ao órgano a favor do cal a Alcaldía
efectuase a correspondente delegación.
A súa resolución notificaráselle a todos os solicitantes expresando de xeito motivado, se
foi desestimada ou estimada a solicitude, para os efectos de posibles recursos. Dita
resolución expresará o obxecto da axuda outorgada e a contía concedida,.
A notificación efectuarase nos termos establecidos no artigo 42 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
A resolución ditada porá fin á vía administrativa e contra a mesma caberá interpor ben
recurso contencioso-administrativo, ou ben, potestativamente e con carácter previo a
este, recurso de reposición ante o mesmo órgano que a ditou. A presentación do recurso
de reposición poderá efectuarse no prazo sinalado no artigo 124 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (un mes
desde a notificación da resolución de reparto de achegas). A interposición do recurso
contencioso administrativo poderá efectuarse no prazo indicado no artigo 46 da Lei
29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición Contencioso-administrativa (dous
meses desde a notificación da resolución de reparto de achegas).
Cumprida esta condición, a concesión en firme das axudas xerará un dereito en favor
do/a beneficiario/a e o correlativo compromiso para o concello, compromiso que só será
esixible cando se acredite o cumprimento das finalidades que motivaron a súa concesión
en prazo e forma.
7.5 ACEPTACIÓN DA SUBVENCIÓN
No prazo de dez (10) días naturais seguintes ao da publicación da resolución, os/as
beneficiario/as das axudas deberán comunicarlle ao Concello de Muras, por escrito, a
non aceptación. Se transcorrido ese prazo non se fixese manifestación expresa en
ningún sentido, entenderase aceptada a axuda concedida.
8.- PAGAMENTO.
O pagamento das axudas realizarase no prazo máximo de 3 meses dende a resolución da
concesión das axudas.
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O informe emitido pola comisión avaliadora indicará o importe da axuda inicialmente
concedida que proceda aboar ao solicitante na conta bancaria indicada.
Para o cobro da subvención os solicitantes deberán certificar de estar ao corrente as súas
obrigas tributarias, coa Seguridade Social e co Concello de Muras.
9.–CONTROL POSTERIOR DAS ACHEGAS CONCEDIDAS.
Para os efectos previstos no artigo 75.3 do RD 887/2006, de 21 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións, a comprobación das achegas
concedidas levarase a cabo do seguinte xeito:
9.1.–NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES OBXECTO DE REVISIÓN.
1. As solicitudes presentadas serán numeradas en función da data e da hora de
presentación no Rexistro Xeral do Concello.
2. De entre todas as solicitudes atendidas, seleccionaranse un 5% para o seu control
posterior. A cantidade así obtida será redondeada ao exceso ata acadar un número
enteiro. O número de expedientes que se revisen non será nunca inferior a dous.
9.2.–EXPEDIENTES OBXECTO DE REVISIÓN.
Os expedientes concretos obxecto de revisión serán seleccionados do seguinte xeito:
1. A solicitude presentada en último lugar será revisada sempre.
2. Os demais expedientes que se revisen serán os consecutivamente anteriores ao
indicado no anterior apartado.
10.–REINTEGRO DAS AXUDAS.
As axudas serán reintegradas nos supostos previstos no artigo 37 da Lei 38/2003 de 17
de novembro.
11.–OUTRAS SUBVENCIÓNS OU AXUDAS.
As achegas concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras que
puideran obter os solicitantes doutras administracións públicas.
12.–RÉXIME SANCIONADOR.
O beneficiario quedará sometido ás responsabilidades e réxime sancionador disposto na
Lei xeral de subvencións e, se é o caso, ao disposto no Código Penal (Lei Orgánica
10/85).
Será de aplicación o réxime sancionador previsto no Título IV da Lei 38/2003, xeral de
subvencións, desenvolto polo Título IV do Regulamento da citada Lei.
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA. Órganos de control das axudas concedidas.
Os solicitantes das axudas concedidas polo Concello quedarán obrigados a someterse
aos procedementos de controis ou auditoría que realicen polos seus propios medios ou a
través de empresas colaboradoras a Intervención municipal, o Consello de Contas de
Galicia, o Tribunal de Contas e calquera outros órganos de control interno ou externo,
nacional ou europeo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.–Protección de datos.
En cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de
Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase que os datos persoais facilitados, así
como os que sexan requiridos posteriormente para completar o expediente, poderán ser
incorporados a un ficheiro, cuxa titularidade corresponde ao Concello de Muras. Coa
remisión dos datos, préstase consentimento expreso para que se poida levar a cabo o
tratamento dos mesmos, sempre para o cumprimento das finalidades propias do
Concello. Así mesmo, queda informado de que poderá exercitar o seu dereito de acceso,
rectificación, oposición e cancelación dos seus datos mediante comunicación escrita ao
Concello de Muras.
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A presentación de solicitude de axuda implicará a aceptación da cesión dos datos
contidos na mesma ao Concello de Muras con fins de estatística, avaliación e
seguimento e para a comunicación dos diferentes programas subvencionados polo
Concello.
DISPOSICIÓN FINAL
Para o non previsto nesta convocatoria serán de aplicación as normas incluídas nas
Bases de execución do orzamento xeral do Concello, na Lei 38/2003, xeral de
subvencións, e no seu Regulamento e na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
O que se fai público, para xeral coñecemento e de acordo coa lexislación vixente.
Muras, 12 de abril de 2019.
O Alcalde
Manuel Requeijo Arnejo

Sr. Rouco Rei. Alégrase de que cos cambios normativos xa non haxa que declaralo coa
renda. Tamén se alegra do gran número de unidades familiares beneficiadas pola
medida.
Sr. Alcalde. Para adoptar esta medida cóntase cun informe dunha consultora eléctrica
onde se analizaron as evolucións dos consumos, as evolucións das subidas da enerxía,
impostos, custos enerxéticos medios das familias... A subida no prezo da electricidade é
a que xustifica a subida da axuda de 500€ a 600€.
Sometese o punto a votación
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por seis votos a favor, acordan aprobar o
dictame da Comisión tal e como quedou transcrito.
4.- ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA TENENZA DE
ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS
Dada a proposición de aprobación da odenanza municipal reguladora da tenenza de
animais potencialmente perigosos que foi dictaminada favorablemente pola Comisión
Informativa de Asuntos Xerais, por unanimidade no seguinte sentido:
PREÁMBULO
As relacións entre homes e animais desenvolvéronse ao longo da historia de tal maneira,
que foron establecéndose como parte da vida social no ámbito urbano.
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Sr. Requeijo Castro. Os 600€ parécelles unha cantidade correcta pero o seu partido xa
viña reclamando que as subidas fosen dun 10% anual.
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Sr. Alcalde. Selaña que esta medida iniciouse fai tres anos cunha cantidade máxima
anual de axuda por familia de 500€ e en dous pagos anuais; agora esa cantidade
aumenta a 600€ anuais e nun só pago. Trátase dunha medida pioneira e única recoñecida
tanto polo resto das Administracións como polos veciños. Medida que mellora a
calidade de vida dos veciños e non afectando esta medida ás declaracións da renda dos
veciños benefiados.
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Aberto o debate producense as seguintes intervencións:

ARTIGO 2. Ámbito de Aplicación
A Ordenanza será de aplicación en todo o termo municipal, deberá ser cumprida por
toda persoa física ou xurídica, e afectará a todo o que estea empadroado neste
Municipio.
ARTIGO 3. Animais Potencialmente Perigosos
Aos efectos previstos no artigo 2.2 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, terán a
consideración de cans potencialmente perigosos:
Os cans que pertencen a estas razas ou que están cruzados:
Pit Bull Terrier.
Staffordshire Bull Terrier.
American Staffordshire Terrier.
Rottweiler.
Dogo Arxentino.
Fila Brasileiro.
Tosa Inu.
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ARTIGO 1. Obxecto
O obxecto da presente Ordenanza é a regulación da tenencia de animais potencialmente
perigosos pola concesión dunha licenza que outorgase o Concello en cumprimento do
establecido no artigo 3 da Lei 50/1999, de 23 de decembro, para a Tenencia de Animais
Potencialmente Perigosos, e o seu Regulamento de desenvolvemento, por Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo.
Quedan excluídos da aplicación desta Ordenanza os cans e animais pertencentes ás
Forzas Armadas, Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, Corpos de Policía das
Comunidades Autónomas, Policía Local e empresas de seguridade con autorización
oficial, tal e como di a Lei 50/1999, de 23 de decembro.
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É por tanto responsabilidade dos Poderes Públicos, o manter de forma ordenada e
respectuosa os vínculos que nos unen tendo en conta para a súa regulación, tanto as
molestias e perigos que poden ocasionar estes animais como o gran valor da súa
compañía para un elevado número de cidadáns.
Deste xeito cabe outorgar especial énfase aos animais potencialmente perigosos, dada a
inquietude social que suscitan os ataques protagonizados por estes cans ás persoas que
obriga á súa regulación específica.
Así o obxecto da ordenanza, é a regulación, neste municipio, da tenencia e protección
de Animais potencialmente perigosos, en harmonía co disposto na lexislación sobre a
materia.
Polo que este Concello atendendo ao principio de autonomía local e as competencias
que lle corresponden conforme ao artigo 25.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local, considera necesaria a regulación da ordenanza municipal
sobre a tenencia de animais potencialmente perigosos.
Todo iso ven xustificar a adecuación da norma aos principios de boa regulación
previstos no artigo 129.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, cumprindo con iso a obligación
das Administracións Públicas de actuar de acordo cos principios de necesidade, eficacia,
proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia, e eficiencia.
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ARTIGO 4. A Licenza Municipal
Toda persoa que queira ser propietario dun animal potencialmente perigoso, tanto dun
can dunha das razas referidas no artigo anterior como dun can con todas ou a maioría
das características enumeradas no citado precepto, deberá solicitar previamente una
licenza.
A obtención dunha Licenza para a Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos
devindicará unha taxa municipal. A contía quedará fixada na súa correspondente
Ordenanza fiscal.
ARTIGO 5. Órgano Competente para Outorgar a Licenza
O Alcalde-Presidente da Corporación será o competente para poder outorgar as
Licenzas para a Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos, en cumprimento do
artigo 21.1.q) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
ARTIGO 6. Requisitos para a solicitude da Licenza
Para obter a Licenza para a Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos necesítase
acreditar os seguintes requisitos:
- Ser maior de idade.
- Non ser condenado por delitos de homicidio, lesións, torturas, contra a liberdade
sexual e a saúde pública, asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non
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Os cans, salvo que se trate de cans-guía ou de cans de asistencia acreditados e
adestrados en centros oficialmente recoñecidos, conforme á lexislación autonómica ou,
no seu caso, estatal, así como aqueles cans que se atopen en fase de instrución para
adquirir esa condición, que reúnan todas ou a maioría das características seguintes:
Forte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, axilidade, vigor e
resistencia.
Marcado carácter e gran valor.
Pelo curto.
Perímetro torácico comprendido entre 60 e 80 centímetros, altura á cruz entre 50 e 70
centímetros e peso superior a 20 Kg.
Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cranio ancho e grande e fazulas musculosas e
bombeadas. Mandíbulas grandes e fortes, boca robusta, ancha e profunda.
Pescozo ancho, musculoso e curto.
Peito macizo, ancho, grande, profundo, costelas arqueadas e lombo musculoso e curto.
Extremidades anteriores paralelas, rectas e robustas e extremidades posteriores moi
musculosas, con patas relativamente longas formando un ángulo moderado.
En todo caso, aínda que non se atopen incluídos no apartado anterior, serán
considerados cans potencialmente perigosos aqueles animais da especie canina que
manifesten un carácter marcadamente agresivo ou que protagonicen agresións a persoas
ou a outros animais.
Nos supostos contemplados no parágrafo anterior, o potencial perigo deberá ser
apreciada pola Autoridade competente atendendo a criterios obxectivos, ben de oficio
ou ben tras ser obxecto dunha notificación ou una denuncia, previo informe dun
veterinario, oficial ou colexiado, designado ou habilitado pola Autoridade competente
autonómica ou municipal.

ACTA DO PLENO

Akita Inu.

P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

estar privado por Resolución Xudicial do dereito á tenencia de animais potencialmente
perigosos.
- Certificado de aptitude psicolóxica e física.
- Acreditación de formalizar un seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros
que poidan ser causados polos seus animais, por unha contía mínima de 120 000 euros.
- Non ser sancionado por infraccións graves ou moi graves con algunha das sancións
accesorias das recollidas no artigo 13.3 da Lei 50/1999, de 23 de decembro.

ARTIGO 9. Identificación
No caso de cans potencialmente perigosos, os propietarios, criadores ou tenedores terán
a obligación de identificar o animal mediante un microchip, que deberá implantarse ao
animal.
ARTIGO 10. Obligación dos Tenedores
O titular da Licenza ten a obligación de solicitar a inscrición no Rexistro de Animais
Potencialmente Perigosos dentro dos quince días seguintes á data en que obteña a
correspondente Licenza.
A presenza de animais potencialmente perigosos en lugares ou espazos públicos esixirá
que a persoa que os conduza e controle leve consigo a Licenza administrativa e a
certificación acreditativa da inscrición do animal no Rexistro Municipal de Animais
Potencialmente Perigosos.
Os cans potencialmente perigosos deberán levar obrigatoriamente boceira, apropiado
para a tipoloxía racial de cada animal, en lugares e espazos públicos.
Deberán ser conducidos e controlados con cadea ou correa non extensible de menos de
dous metros, sen que poida levar máis dun destes cans por persoa.
Se o animal se atopa nunha leira, casa de campo, chalé, parcela, terraza, patio ou
calquera outro lugar determinado, deberán estar atados, a non ser que dispoña de
habitáculo coa superficie, altura e axeitado cerramento, para protexer ás persoas ou
animais que acceden ou se acheguen a estes lugares.
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- Os datos persoais do tenedor.
- As características do animal.
- O lugar habitual de residencia do animal.
- O destino do animal, a:
*Convivir cos seres humanos
* Finalidade distinta, por exemplo, a garda, protección...
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ARTIGO 8. Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos
O titular da Licenza de Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos ten a obligación
de solicitar a inscrición no Rexistro Municipal dentro dos quince días seguintes á data
en que se obtivo a correspondente Licenza, debendo achegar os seguintes datos:
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ARTIGO 7. Prazo
A Licenza terá un período de duración de cinco anos, tras o cal deberá ser renovada por
períodos sucesivos de igual duración e polo mesmo procedemento.
A Licenza perderá a súa vixencia no momento en que o seu titular deixe de cumprir cos
requisitos necesarios para que lle sexa concedida.
Calquera variación dos datos que figuran na Licenza deberá ser comunicada polo seu
titular, no prazo de quince días desde que se produza, ao Alcalde.
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DISPOSICIÓN FINAL
A presente Ordenanza entrará en vigor aos quince días da súa publicación íntegra no
Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia de conformidade cos artigos
65.2 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e do
artigo 131 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das Administracións Públicas, permanecendo en vigor até a súa modificación ou
derrogación expresa.
Aberto o debate producense as seguintes intervencións:
Sr. Alcalde. Tráese a Pleno a aprobación da presente ordenanza porque hai un ano
solicitouse unha licenza para tenencia dun can de raza perigosa e este Concello non
contaba con ordenanza. Posteriormente se elaborará a ordenanza fiscal.
Sr. Rouco Rei. Vólvese ao problema de sempre: máis carga administrativa para un
Concello tan pequeno e con tan pouco persoal. É imposible facer todas as ordenanzas
reguladoras e fiscais. Non o ve normal por que, como esta ordenanza, habería que facer
miles.
Sometese o punto a votación
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA
O prazo do que dispoñen os actuais tenedores, propietarios, criadores de animais
potencialmente perigosos é de dous meses, desde a entrada en vigor da presente
Ordenanza, para a solicitude da Licenza.
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ARTIGO 11. Infraccións e Sancións
A efectos da presente Ordenanza, as infraccións clasifícanse en moi graves, graves e
leves. O coñecemento por parte do Concello, xa sexan de oficio ou por denuncia, da
comisión dalgunha das infraccións reguladas no artigo 13 da Lei 50/1999, de 23 de
decembro, sobre o Réxime Xurídico da Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos,
no ámbito das súas competencias, avalará o inicio do expediente sancionador. Serán de
aplicación as sancións do artigo 13.5 da Lei 50/1999, de 23 de decembro.
O procedemento sancionador deberá basearse nos principios establecidos na Lei
40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público e no Título XI da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local.
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A subtracción ou perda do animal deberá ser comunicada polo seu titular ao responsable
do Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos, no prazo de corenta e oito
horas desde que teña coñecemento deses feitos.
A venda, traspaso, doazón, roubo, morte ou perda do animal deberá comunicarse ao
Rexistro Municipal.
Polo traslado dun animal potencialmente perigoso dunha Comunidade Autónoma a
outra, se é por un período superior a tres meses ou de maneira permanente, deberá
efectuar as inscricións oportunas nos Rexistros Municipais.
Nas follas rexistrais de cada animal farase constar igualmente o certificado de sanidade
animal expedido pola Autoridade competente que acredite, anualmente, a inexistencia
de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigoso.
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O Concello en Pleno, en votación ordinaria por seis votos a favor, acordan aprobar o
dictame da Comisión tal e como quedou transcrito.
5.- ELECCIÓN XUIZ DE PAZ

Considerando que, con data 13 de xullo finalizou o prazo de presentación de solicitudes,
presentándose dentro de prazo as seguintes:
- Núm. de rexistro de entrada: 2018-E-RC-1807 de data 09.07.2018. Benigno Gómez
Carballeira.
- Núm. de rexistro de entrada: 2018-E-RC-1744 de data 04.07.2018. Marta Vilumbrales
Ania.
Realizada a tramitación legalmente establecida e visto o Informe de Secretaría de data
15.04.2019, proponse ao Pleno a adopción do seguinte
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Considerando que, no mes de xuño de 2018 quedou vacante o cargo de Xuíz de Paz,
titula.
Considerando que, con data 11.06.2018 ao Boletín Oficial da Provincia, o Bando do Sr.
Alcalde deste Concello, polo que se abre período de presentación de instancias para
cubrir os cargos de Xuíz de Paz, titular no Municipio de Muras. Sendo exposto o Bando
no Boletín Oficial da Provincia núm.23 de data 23 de xuño de 2018 e no taboleiro de
anuncios do Concello durante quince días hábiles contados dende o seguinte ao da
publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
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Dada a proposición de elección de Xuiz de Paz titular do Concello de Muras que foi
dictaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por
unanimidade no seguinte sentido:

PRIMEIRO. Designar a don Benigno Gómez Carballeira, con NIF. 33839280R,
domiciliado en Rúa A Volta, 2 (Muras), como Xuíz de Paz titular do Concello de Muras.
SEGUNDO. Dar traslado do presente Acordo ao Xuíz de Primeira Instancia e Instrución
do Partido Xudicial de Vilalba, que o elevará á Sala de Goberno tal como sinala o artigo
101.3 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial e artigo 7 do
Regulamento 3/1995, de 7 de xuño, dos Xuíces de Paz.
Sometese o punto a votación
O Concello en Pleno, en votación ordinaria por seis votos a favor, acordan aprobar o
dictame da Comisión tal e como quedou transcrito.
6.- DAS CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DO CONCELLO
DE MURAS DO ANO 2018
Dase conta da Liquidación do Orzamento do Concello de Muras do ano 2018.
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ACORDO
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7.- MOCIÓNS DE URXENCIA
Presentase por parte do grupo de goberno una moción de urxencia para adherirse á
iniciativa europea do Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía.
Sometese a votación a inclusión da moción con caracter urxente.
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A Comisión Europea puxo en marcha en 2008 o Pacto dos Alcaldes (Covenant of
Mayors), unha iniciativa aberta a todas as cidades e municipios en Europa co obxectivo
de involucrar ás autoridades locais e aos cidadáns no desenvolvemento e a aplicación da
política enerxética da Unión Europea. O Pacto consiste no compromiso das cidades
asinantes de ir máis alá dos obxectivos adoptados para o ano 2020 pola UE para reducir
as emisións de CO2 a través de medidas de eficiencia enerxética, de accións
relacionadas coa promoción das enerxías renovables e da mobilidade urbana sostible. A
adhesión a esta iniciativa, supoñía acollerse ao denominado obxectivo 20/20/20, cuxa
meta era aumentar a eficiencia enerxética un 20%, aumentar o uso de enerxía
procedente de fontes renovables outro 20% e reducir as emisións de gases de efecto
invernadoiro (GEI) un 20% para o ano 2020.
A partir do éxito do Pacto dos Alcaldes, en 2014 lanzouse a iniciativa Mayors´ Adapt,
baseada no mesmo modelo de xestión pública, mediante a que se invitaba ás cidades a
asumir compromisos políticos e tomar medidas para anticiparse aos efectos inevitables
do cambio climático.
O 15 de outubro de 2015, a Comisión Europea lanzou o Pacto dos Alcaldes para o
Clima e a Enerxía (Covenant of Mayors for Climate & Energy), fusionando as
iniciativas anteriores. Esta nova ferramenta pretende reunir aos alcaldes das cidades
europeas nunha rede permanente de intercambio de información para a aplicación de
boas prácticas: mellorar a eficiencia enerxética no ámbito urbano, conseguir unha
redución das emisións de CO2 no ámbito territorial local e aumentar a resiliencia fronte
ao cambio climático.
Para alcanzar estes obxectivos, os municipios adheridos ao Pacto comprométense a
redactar un Plan de Acción para a Enerxía Sostible e o Clima (PACES), nun prazo
máximo de dous anos dende a data de adhesión. O PACES inclúe:
1) un inventario de referencia de emisións (IRE) para facer o seguimento da súa
efectividade das accións de mitigación;
2) unha avaliación de riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático;
Ademais, cada dous anos deberase presentar un informe de seguimento do PACES.
O Pacto dos Alcaldes para o Clima e a Enerxía consiste no compromiso dos concellos
signatarios de facer propios os obxectivos da Unión Europea para o ano 2030 e reducir
as emisións de CO2 no seu territorio en, polo menos, o 40% a través de medidas de
eficiencia enerxética e dun maior uso de fontes de enerxía renovable, traballando á súa
vez na implantación de medidas de adaptación ao cambio climático e aumento da
resiliencia fronte a este, así como un aumento da cooperación coas autoridades locais e
rexionais similares na UE e fóra dela para mellorar o acceso á enerxía segura, sostible e
alcanzable.
Sectores como os municipais, residenciais e terciarios e o transporte considéranse
sectores clave para a mitigación. As autoridades locais deberán concentrar os seus
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esforzos en reducir a demanda de enerxía nos seus territorios e adaptar a demanda
enerxética á oferta promovendo a utilización de recursos enerxéticos locais.
A Xunta de Galicia, consciente de que o Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía e o
mellor instrumento para implicar aos concellos de Galicia na loita contra o cambio
climático, decidiu participar nesta iniciativa como coordinador do pacto na Comunidade
Autónoma de Galicia, co obxectivo de promover e apoiar aos concellos de Galicia na
súa adhesión ao pacto e conseguir que no ano 2020 haxa, a lo menos, 100 concellos
galegos adheridos ao Pacto, e estean todos os concellos de mais de 20.000 habitantes.
Coñecedor da importancia das accións locais na mitigación do cambio climático como
Alcalde do Concello de Muras (Lugo) recoñezo que o noso compromiso esixe:
Un liderado político forte:
Definir obxectos ambiciosos a longo prazo, máis alá dos mandatos políticos.
Unha interacción coordinada entre a mitigación e a adaptación a través da mobilización
de todas as áreas municipais implicadas;
Un enfoque territorial integral e intersectorial.
A asignación dos recursos humanos, técnicos e financeiros axeitados:
O compromiso de todas as partes implicadas nos nosos territorios.
O empoderamento dos cidadáns como consumidores proactivos “prosumers” e
participantes nun sistema enerxético responsable e sensible á demanda.
Accións inmediatas, medidas flexibles e efectivas para agora e para o futuro, “non
regresivas”.
A implantación de solucións intelixentes para facer fronte aos retos sociais e técnicos da
transición enerxética.
Revisar periodicamente ns nosas accións conforme aos controis e as avaliacións dos
resultados.
Por todo iso, este Concello quere sumarse ao PACTO DOS ALCALDES PARA O
CLIMA E A ENERXÍA e apoiar esta iniciativa, necesaria para conseguir a
sustentabilidade enerxética e a adaptación ao cambio climático do noso Concello. E
para que conste, eu D. Manuel Requeijo Arnejo alcalde desta Corporación,
comprométome a:
Reducir as emisións de CO2 no noso territorio en ao menos un 40 por cento ata 2030
mediante o aumento da eficiencia enerxética e un maior uso de fontes de enerxía
renovables.
Traballar na promoción de medidas para a adaptación ao cambio climático mediante a
creación de plans de acción en favor da enerxía sustentable e o aumento da resiliencia
fronte ao cambio climático.
Elaborar un Inventario de Emisións de Referencia e unha avaliación de riscos e
vulnerabilidades derivados do Cambio Climático, como base para o Plan de Acción
para o Clima e a Enerxía Sustentable (PACES) no que se resuman as accións clave que
planean levar a cabo.
Presentar o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sustentable no prazo de 2 anos a
partir da sinatura oficial do Pacto dos Alcaldes para a supervisión e verificación do
proceso.
Desenvolvido o Plan de Acción, elaborar un informe bianual para a avaliación, control e
verificación dos obxectivos, informando dos fitos acadados en cumprimento do Plan.
Compartir a nosa visión, resultados, experiencia e coñecemento con outras autoridades
locais e rexionais da Unión Europea.
Adaptar as estruturas do Concello incluíndo a asignación de suficientes recursos
humanos para o desenvolvemento das acciones necesarias.
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Mobilizar á sociedade civil no noso ámbito para que participe no desenvolvemento do
Plan de Acción.
Comunicar os presentes acordos á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio
Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para facer
posible as tarefas de apoio e coordinación.
O Concello de Muras (Lugo), reunido en sesión ordinaria o día 25 de abril de 2019,
aproba a adopción dos seguintes acordos:
A adhesión do Concello de Muras (Lugo) ao Pacto dos Alcaldes para o Clima e a
Enerxía, promovido pola Unión Europea.
Facultar ao Alcalde de Muras (Lugo) a representar ao Concello na sinatura do Pacto de
Alcaldes e en calquera outras actuacións que requira a súa execución.

Sr. Alcalde. Tratase dunha iniciativa europea. Desde o Concello xa se está a cumplir ca
iniciativa ao instalar farois de eficiencia enerxética e dúas caldeiras de pelex.

O Concello en Pleno, en votación ordinaria por seis votos a favor, acordan a adhesión
ao Pacto de Alcaldes para o Clima e a Enerxía.
8.- RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
Dase conta das resolucións
9.- ROGOS E PREGUNTAS
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Aberto o debate producense ás seguintes intervencións:

E non habendo máis asuntos que tratar o Sr. Presidente levantou a sesión as vinte horas
e dezaoito minutos, da que se extende a presenta acta que firma comigo, de todo o que,
como Secretaria, dou fe
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Non hai rogos nin preguntas.

