RELACIÓN DE ACORDOS APROBADOS POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA
CORUÑA NA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DO 11 DE SETEMBRO DE 2020.
Información e actas
1. Aprobación da acta da sesión anterior, número 7/2020, do 31 de xullo
2. Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 25 de xullo de 2020 ata

o 4 de setembro de 2020.
Comisión de Infraestructuras Viarias, Vías e Obras Provinciais
3. Aprobación definitiva da 3ª relación da 2ª Fase do VIPI 2019
4. Aprobación definitiva da primeira relación da 3ª Fase do VIPI 2019

Comisión de Cooperación, Plans Provinciais Xerais, Turismo e Patrimonio
Histórico e Cultural
5. Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Rede saneamento

e abastecemento Troitín, Loureda" do Concello de Arteixo, incluída na 2ª e
derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2017 por maior
achega provincial, co código 2017.2001.0724.0
6. Aprobación

do proxecto modificado da obra denominada "Mellora da
accesibilidade polo patio norte na Residencia de Anciáns Dolores Díaz Dávila" do
Concello de Ortigueira, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2017, co
código 2017.3110.0218.0
7. Aprobación

do segundo proxecto modificado da obra denominada
"Acondicionamento do ximnasio e instalacións de proteción do CEIP José María
Lage", do Concello de Ortigueira, incluida na 2ª e derradeira Fase do
POS+ADICIONAL 1/2017 co código 2017.2001.0759.0
Comisión de Economía, Facenda, Especial de Contas, Persoal e Réxime Interior
8. Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio de

pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo,
correspondente ao mes de xullo de 2020 e relación detallada de todas as
facturas pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
entre o 1 e o 31 de xullo de 2020.
9. Dación de conta da remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións
Públicas, da información da execución orzamentaria da Deputación Provincial e
dos seus entes dependentes (Consorcioprovincial contraincendios e salvamento
da Coruña e Fundación axencia enerxética da provincia da Coruña)
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correspondente ao segundo trimestre de 2020, en cumprimento do disposto na
Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de
subministración da información prevista na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de
Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
10. Dación de conta das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2021.
11. Dación de conta do Informe da fiscalización a posteriori dos recursos

propios da Deputación provincial e doutros entes públicos correspondentes ao
exercicio 2018.
12. Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal Nº 5 reguladora da taxa

por prestación de servizos tributarios
*Declaración institucional relativa ao Pazo de Meirás
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1.- Aprobación da acta da sesión anterior, número 7/2020, do 31 de xullo
Apróbase a acta da sesión anterior, número 7/2020, do 31 de xullo.
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2.- Dación de conta das resolucións da Presidencia desde o 25 de xullo de 2020
ata o 4 de setembro de 2020.
Dáse conta das resolucións da Presidencia desde o 25 de xullo de 2020 ata o 4 de
setembro de 2020.
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3.- Aprobación definitiva da 3ª relación da 2ª Fase do VIPI 2019
1.- Aprobar a TERCEIRA RELACION DO PLAN DE INVESTIMENTO EN VIAS
PROVINCIAIS 2019 SEGUNDA FASE cun orzamento total de 1.123.606,18.- euros,
con cargo á aplicación 0410/4531/60900 que se detalla:
CODIGO

19.1110.0007.0

DENOMINACIÓN

AMPLIACIÓN E MELLORA DO TRAZADO DA DP 7802,
ROXOS A REBORIDO. 1ª FASE, P.Q. 0+390 A 2+620

CONCELLO

SANTIAGO
DE
COMPOSTELA
TOTAL

PRESUPOSTO
(DEPUTACIÓN
FONDOS
PROPIOS),
0410/4531/60900
1.123.606,18

1.123.606,18

2.- Expoñer ao público os Proxectos mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que
estas producísense, consideraranse definitivamente aprobados.
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación establecidos
nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local
de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de
dez días sen que se emita ningún informe.
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4.- Aprobación definitiva da primeira relación da 3ª Fase do VIPI 2019
1.- Aprobar a PRIMEIRA RELACION DO PLAN DE INVESTIMENTO EN VIAS
PROVINCIAIS 2019 TERCEIRA FASE cun orzamento total de 2.457.794,73 .- euros,
con cargo á aplicación 0410/4531/60900 que se detalla:
CÓDIGO

DENOMINACION

CONCELLO

19.1110.0009.0

DP 2302 Hospital a Brens,
P.Q.. 2+100
ao
P.Q. 5+890.
Mellora da estrada

Dumbría

19.1110.0011.0

DP 1802 Veiga de
Cabana ás Pontes de
García
Rodriguez, P.Q. 0+000
ao 8+808,
ampliación
de
plataforma
e
mellora de trazado

As Pontes

TOTAL………………………

PRESUPOSTO
995.368,84

1.462.425,89

2.457.794,73

2.- Expoñer ao público os Proxectos mediante anuncio a inserir no Boletín Oficial da
Provincia nun prazo de dez días a efectos de reclamacións, transcorrido o cal sen que
estas producisen, consideraranse definitivamente aprobados.
3.- Remitir o expediente para coñecemento e informe da Xunta de Galicia e da
Comisión Galega de Cooperación Local para os efectos da coordinación establecidos
nos artigos 112 e concordantes da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local
de Galicia, podéndose proseguir as actuacións unha vez que transcorra o prazo de
dez días sen que se emita ningún informe.
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5.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Rede saneamento
e abastecemento Troitín, Loureda" do Concello de Arteixo, incluída na 2ª e
derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ Adicional 1/2017 por
maior achega provincial, co código 2017.2001.0724.0
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2017, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o 25 de novembro de 2016 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) nº 226, de 29 de novembro de 2016
Logo de ver que o Pleno desta Deputación na sesión realizada o 23 de marzo de
2018, en relación coa Resolución de Presidencia número 10762/2018 do 26 de
marzo, aprobou a segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único dos concellos)
POS+ADICIONAL 1/2017 por maior achega provincial
Logo de ver que no Anexo a dito acordo plenario provincial figura a listaxe completa
dos investimentos que se inclúen na 2ª e derradeira fase do POS+ADICIONAL 1/2017
por maior achega provincial, no que figura, entre outras, a obra do Concello de
Arteixo denominada “Rede saneamento e abastecemento Troitín, Loureda”, co código
2017.2001.0724.0
Logo de presentar o Concello de Arteixo un proxecto modificado desta obra, xunto
cos informes técnicos e xurídicos favorables xustificativos da modificación do
proxecto, que conta coa conformidade do contratista adxudicatario da obra, así como
a certificación acreditativa da súa aprobación polo órgano municipal competente, as
autorizacións necesarias para a execución da obra e o informe favorable do Servizo
de Asistencia Técnica a Municipios desta Deputación
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Arteixo denominada
“Rede saneamento e abastecemento Troitín, Loureda”, incluída na 2ª e derradeira
fase do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único dos concellos) POS+ADICIONAL 1/2017 por maior achega
provincial, co código 2017.2001.0724.0, que foi aprobado mediante acordo plenario
desta Deputación na sesión realizada o 23 de marzo de 2018, en relación coa
Resolución de Presidencia número 10762/2018 do 26 de marzo, que aínda que non
supón variación da súa finalidade nin do seu obxecto, presenta algunhas
modificacións nas actuacións que implican un incremento no seu orzamento de
contrata, para cuxo financiamento o concello acredita ter crédito dabondo no seu
orzamento municipal.
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Proxecto modificado “Rede saneamento e abastecemento Troitín, Loureda”
Concello de Arteixo
2017.2001.0724.0
Contrata

PROXECTO
MODIFICADO

147.000,00

20.098,81

0,00

0,00

0,00

Total

167.098,81

147.000,00

20.098,81

Deputación

167.098,81

147.000,00

20.098,81

15.584,42

13.709,91

1.874,51

182.683,23

160.709,91

21.973,32

0,00

0,00

0,00

Concello

15.584,42

13.709,91

1.874,51

Total

15.584,42

13.709,91

1.874,51

Concello

Concello
Total

Deputación
INCREMENTO

BaIxa

167.098,81

Deputación
PROXECTO
INICIAL

Adxudicación

2.- Na partida 0430/1604/76201 do vixente orzamento provincial existe crédito
adecuado e suficiente para o financiamento da achega provincial a esta obra.
3.- Notificar este acordo ao Concello de Arteixo para os efectos oportunos.
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6.- Aprobación do proxecto modificado da obra denominada "Mellora da
accesibilidade polo patio norte na Residencia de Anciáns Dolores Díaz Dávila"
do Concello de Ortigueira, incluída no Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) POS+2017, co
código 2017.3110.0218.0
Logo de ver as Bases Reguladoras do POS+ 2017, aprobadas polo Pleno desta
deputación o 25 de novembro de 2016 e publicadas no Boletín Oficial da
Provincia (BOP) número 226, do 29 de novembro de 2016
Logo de ver o acordo do Pleno da Deputación de data 8 de xuño de 2017, en
relación coa Resolución da Presidencia número 22137 do 7 de xullo de 2017,
polo que se aprobou o Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017.
Logo de ver que no Anexo a este acordo figura a listaxe completa dos
investimentos que se inclúen no POS+ 2017, no que figura, entre outras, a obra
do concello de Ortigueira denominada “Mellora da accesibilidade polo patio norte
na Residencia de Anciáns Dolores Díaz Dávila”, co código 2017.3110.0218.0.
Logo de presentar o Concello de Ortigueira un proxecto modificado desta obra
que xa está adxudicada, coa finalidade de adecuar o proxectado á realidade
física existente, así como ás necesidades dos usuarios do edificio e para cumprir
a normativa de aplicación, sen variación no seu orzamento pero cunha
alteración interna do seu contido superior ao 30%, que conta co informe
favorable do Servizo de Asistencia Técnica desta Deputación, xunto cos
informes xurídicos e técnicos favorables á modificación do proxecto, así como a
conformidade do contratista adxudicatario e a certificación acreditativa da súa
aprobación polo órgano municipal competente do concello.
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o proxecto modificado da obra do Concello de Ortigueira denominada
“Mellora da accesibilidade polo patio norte na Residencia de Anciáns Dolores
Díaz Dávila”, incluído no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) POS+ 2017, co código
2017.3110.0218.0, que foi aprobada polo pleno desta Deputación na sesión
realizada o día 8 de xuño de 2017, en relación coa Resolución da Presidencia
número 22137 do 7 de xullo de 2017, cun orzamento de contrata de 51.316,22 €,
que non representa unha variación no seu orzamento respecto do proxecto
técnico inicial, aínda que supón unha alteración interna do seu contido superior
ao 30% para adecuar o proxectado á realidade física existente, así como ás
necesidades dos usuarios do edificio e para cumprir a normativa de aplicación.
POS+ 2017
Mellora da accesibilidade polo patio norte na Residencia de Anciáns
“Dolores Díaz Dávila”
2017.3110.0218.0
Orzamento de
Orzamento de
Baixa de adxudicación
contrata
adxudicación
Deputación
51.316,22
41.922,76
9.393,46
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Concello
Total

0,00
51.316,22

0,00
41.922,76

0,00
9.393,46

2.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado
na partida 0430/93394/76201 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificar esta resolución ao Concello de Ortigueira para os efectos oportunos
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7.- Aprobación do segundo proxecto modificado da obra denominada
"Acondicionamento do ximnasio e instalacións de proteción do CEIP José María
Lage", do Concello de Ortigueira, incluida na 2ª e derradeira Fase do
POS+ADICIONAL 1/2017 co código 2017.2001.0759.0
Logo de ver as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (Plan único dos concellos) POS+2017, aprobadas
polo Pleno desta Deputación o día 25 de novembro de 2016 e publicadas no Boletín
Oficial da Provincia (BOP) nº 226, de 29 de novembro de 2016.
Logo de ver que o Pleno desta Deputación na sesión realizada o 23 de marzo de
2018, en relación coa Resolución de Presidencia número 10762/2017 do 26 de marzo
de 2018, aprobou a segunda e derradeira fase do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único dos concellos)
POS+ADICIONAL 1/2017 por maior achega provincial, no marco das súas Bases
reguladoras aprobadas mediante acordo plenario do 25 de novembro de 2016 e
publicadas no Boletín Oficial da Provincia (BOP) nº 226, de 29 de novembro de 2016.
Logo de ver que no Anexo a este acordo figura a listaxe completa dos investimentos
que se inclúen na 2ª e derradeira fase do POS+ Adicional1/2017 por maior achega
provincial, no que figura, entre outras, a obra do Concello de Ortigueira denominada
“Acondicionamento do ximnasio e instalacións de protección do CEIP José María
Lage”, co código 2017.2001.0759.0.
Logo de ver que Mediante Resolución de Presidencia desta Deputación nº 31997 de
21/09/2018 aprobouse un primeiro proxecto modificado desta obra para adaptalo a
unha serie de suxestións realizadas pola Consellería de Educación Universidade e
Formación profesional.
Logo de presentar o Concello de Ortigueira un segundo proxecto modificado desta
obra, que xa está adxudicada, con diminución do seu orzamento, así como a
certificación acreditativa da súa aprobación polo órgano municipal competente, o
informe técnico xustificativo da modificación, a conformidade do contratista
adxudicatario da obra e o resto da documentación administrativa necesaria, e que
conta coa supervisión favorable do Servizo de Asistencia Técnica a Municipios desta
Deputación.
De acordo coa normativa vixente, o Pleno da Deputación Provincial da Coruña
ACORDA
1.- Aprobar o segundo proxecto técnico modificado da obra denominada "
Acondicionamento do ximnasio e instalacións de protección do CEIP José María Lage
", incluída no POS+Adicional 1/2017, 2ª e derradeira fase, co código
2017.2001.0759.0, que foi aprobada polo Pleno desta Deputación na sesión realizada
o 23 de marzo de 2018, en relación coa Resolución da Presidencia da Deputación
10762/2017 do 26 de marzo de 2018, cun orzamento de contrata de 113.247,51€, que
supón unha diminución do seu orzamento respecto ao do proxecto técnico inicial,
segundo se reflicte na seguinte táboa:
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Proxecto Modificado
“Acondicionamento do ximnasio e instalacións de protección do CEIP José María Lage”
Concello de Ortigueira
POS AD 2017 (17.2001.0759.0)
Contrata
Deputación
PROXECTO INICIAL

PROXECTO MODIFICADO

BaIxa

117.030,04

94.355,80

22.674,24

0,00

0,00

0,00

Total

117.030,04

94.355,80

22.674,24

Deputación

113.247,51

91.306,12

21.941,39

Concello

Concello
Total

Deputación
DIFERENZA

Adxudicación

Concello
Total

0,00

0,00

0,00

113.247,51

91.306,12

21.941,39

-3.782,53

-3.049,68

-732,85

0,00

0,00

0,00

-3.782,53

-3.049,68

-732,85

2.- A achega provincial a esta obra financiarase con cargo ao crédito consignado na
partida 0430/93394/76201 do vixente orzamento provincial.
3.- Notificar esta resolución ao Concello de Ortigueira para os efectos oportunos
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8.- Aprobación da toma de coñecemento da información sobre o período medio
de pago a provedores á que se refire o Real decreto 635/2014, do 25 de xullo,
correspondente ao mes de xullo de 2020 e relación detallada de todas as
facturas pagadas pola Deputación, polo Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética Provincial da
Coruña entre o 1 e o 31 de xullo de 2020.
PRIMEIRO: Tomar coñecemento dos resultados do período medio de pago a
provedores calculado cos criterios do Real decreto 635/2014, do 25 de xullo, na
Deputación Provincial da Coruña, no Consorcio Provincial Contraincendios e
Salvamento da Coruña e na Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña do
mes de xullo de 2020.
SEGUNDO: Tomar coñecemento, así mesmo, da relación detallada de todas as
facturas pagadas pola Deputación Provincial da Coruña, polo Consorcio Provincial
Contraincendios e Salvamento da Coruña e pola Fundación Axencia Enerxética
Provincial da Coruña no período comprendido entre o 1 e o 31 de xullo de 2020.
TERCEIRO: Unha vez remitida a información que proceda ao Ministerio de Facenda,
acórdase a publicación desta na páxina de internet da Deputación Provincial da
Coruña.
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9.- Dación de conta da remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións
Públicas, da información da execución orzamentaria da Deputación Provincial e
dos seus entes dependentes (Consorcio provincial contraincendios e
salvamento da Coruña e Fundación axencia enerxética da provincia da Coruña)
correspondente ao segundo trimestre de 2020, en cumprimento do disposto na
Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de
subministración da información prevista na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril,
de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.
Dáse conta da remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, da
información da execución orzamentaria da Deputación Provincial e dos seus Entes
dependentes (Consorcio provincial contraincendios e salvamento da Coruña e
Fundación axencia enerxética da provincia da Coruña), correspondente ao segundo
trimestre de 2020, en cumprimento do disposto na Orde HAP/2105/2012, do 1 de
outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración da información
previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira.
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10.- Dación de conta das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2021.
Dáse conta das liñas fundamentais dos orzamentos do exercicio 2021, de aprobación
pola Presidencia.
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11.- Dación de conta do Informe da fiscalización a posteriori dos recursos
propios da Deputación provincial e doutros entes públicos correspondentes ao
exercicio 2018.
Dáse conta do informe da Intervención provincial sobre a fiscalización a posteriori dos
recursos propios da Deputación Provincial e dos recursos doutros entes públicos
correspondentes ao exercicio 2018, en aplicación do disposto nos artigos 214, 219 e
222 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, no apartado 34.2 das Bases de execución
do orzamento para o exercicio 2017 e da Resolución da Presidencia nº 45329 de
26/12/2019 (de aplicación aos procedementos de fiscalización que se desenvolvan a
partir de 1 de Xaneiro de 2019, con independencia de que os actos a fiscalizar sexan
anteriores ou posteriores á devandita data), pola que se aproba a "Circular para a
substitución da Fiscalización previa de dereitos pola toma de razón en contabilidade e
actuacións comprobatorias posteriores" que establece a fiscalización a posteriori
polos procedementos de mostraxe que se determinen pola Intervención Xeral, previa
toma de razón en contabilidade, das liquidacións de contraído previo, ingreso directo
e da anulación de liquidacións referidas a tributos cuxa xestión foi delegada polos
Concellos da provincia na Deputación Provincial.
Infórmase sobre o devandito resumo, que conclúe que os actos de xestión e
inspección tributaria revisados, así como os de recadación, non presentan erros
relevantes e axústanse ao ordenamento xurídico e tributario de aplicación.
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12.- Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal Nº 5 reguladora da
taxa por prestación de servizos tributarios
1.- Aprobar a modificación da ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DA TAXA
POR PRESTACIÓN DE SERVIZOS TRIBUTARIOS, modificación (artigos 1, 2, 3 e
engádese unha letra f no artigo 6) e redacción integra, coa seguinte redacción:
ORDENANZA FISCAL Nº 5 REGULADORA DA TAXA POR PRESTACIÓN DE
SERVIZOS TRIBUTARIOS

Artigo 1.- Fundamento Legal.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo
art. 106 da Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co
disposto no art. 132 en relación cos artigos 15 ao 19 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais aprobado polo RDL 2/2004 do 5 de marzo, a
Deputación Provincial da Coruña establece a taxa pola prestación dos servizos de
xestión, inspección e recadación dos ingresos de dereito público que lle encomenden
as entidades locais e corporacións de dereito público da provincia, que se esixirá de
acordo ao disposto nesta ordenanza fiscal.
Artigo 2.- Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible da presente taxa a prestación dos servizos de xestión,
inspección e recadación de tributos, prezos públicos ou outros ingresos de dereito
público dos que sexan titulares as entidades locais e as corporacións de dereito
público da provincia, sendo requisito indispensable para tal prestación a concorrencia
das seguintes circunstancias:
1º) Que os servizos dos que se solicite a prestación estean incluídos entre os que por
acordo plenario da Deputación provincial se establezan previamente como
susceptibles de tal prestación, conforme ás bases aprobadas polo dito acordo.
2º) Que as entidades locais, corporacións ou institucións titulares dos ingresos
públicos correspondentes soliciten expresamente a prestación dos servizos
establecidos, co contido, alcance e formalidades determinadas polas súas bases
reguladoras.
Artigo 3.- Suxeitos pasivos.
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as entidades locais e
corporacións de dereito público titulares dos ingresos de dereito público cuxa xestión,
inspección e recadación se encomende á Deputación Provincial da Coruña, de
conformidade coas normas, acordos e as súas bases reguladoras.
Artigo 4.- Devengo.
A presente taxa devengarase anualmente cando se inicie a prestación dos servizos
que constitúen o feito impoñible; non obstante, a liquidación e cobro destas levarase a
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cabo de acordo co disposto no artigo 7 da presente ordenanza fiscal.
Artigo 5.- Base impoñible.
A base impoñible estará constituída polos seguintes conceptos:
1) A recadación líquida obtida en período voluntario durante o exercicio que se vai
liquidar; entendendo como tal o resultado de diminuír, dos ingresos brutos recadados,
o importe das devolucións de ingresos indebidos formalizadas, acordadas durante o
exercicio.
Para os efectos da cuantificación da cota tributaria prevista no artigo 6 a), para a
determinación do importe dos ingresos brutos recadados fíxase un importe máximo de
60.000,00 euros por cada recibo, liquidación ou autoliquidación.
2) O importe das recargas do período executivo recadados no exercicio.
Artigo 6.- Cota tributaria.
A cota tributaria resultará de aplicar á base impoñible os seguintes tipos de gravame:
a) O cinco por cento (5%), no suposto 1) do artigo anterior, excepto para a recadación
das sancións tributarias que deriven da inspección da Taxa pola utilización privativa ou
aproveitamentos especiais constituídos no chan, subsolo, ou voo das vías públicas, a
favor de empresas explotadoras dos servizos de subministracións de interese xeral.
b) O setenta e cinco por cento (75%), no suposto 2) do artigo anterior.
c) O cincuenta por cento (50%) do importe das sancións da Taxa pola utilización
privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no chan, subsolo, ou voo das vías
públicas, a favor de empresas explotadoras dos servizos de subministracións de
interese xeral, recadadas no período voluntario e executivo. No caso de que os ditos
importes fosen recadados en período executivo, cobrarase tamén o 75% dos recargos
do período executivo recadados.
d) Para os concellos que non teñen delegada a xestión, inspección e recadación dos
impostos municipais obrigatorios non serán aplicables as letras anteriores, senón as
porcentaxes seguintes:
d.1) No caso de que a Deputación asuma a instrución e, a recadación voluntaria e
executiva das sancións municipais de tráfico ou dos reintegros e sancións derivados
de expedientes de control financeiro:



O 12,5% do importe recadado por estes conceptos en período voluntario.
O 25% do importe recadado por estes conceptos en período executivo.

d.2) No caso de que a Deputación asuma a recadación executiva das sancións
municipais de tráfico:
 A totalidade do importe da recarga do período executivo que corresponda relativo
ás sancións que foran efectivamente recadadas.
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d.3) No caso da taxa por utilización privativa ou aproveitamentos especiais:
 5% do importe das cotas recadadas en período voluntario.
 75% do importe das recargas de constrinximento recadadas en período executivo.
 50% do importe das sancións que se deriven da xestión e inspección da taxa pola
utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no chan, subsolo, ou
voo das vías públicas, a favor de empresas explotadoras dos servizos de
subministración de interese xeral, recadadas en período voluntario e executivo. No
caso de que os anteriores importes fosen recadados en período executivo, cobrarase
tamén o 75% das recargas do período executivo.
e) No caso de que, como consecuencia dun convenio, o concello ou outro ente local
colabore coa Deputación na inspección do Imposto sobre Actividades Económicas ou
calquera outro tributo, o importe da taxa a abonar pola recadación líquida obtida como
consecuencia das liquidacións de ingreso directo ou autoliquidacións practicadas
deste labor inspector en colaboración será o seguinte:



O 2,5% do importe das cotas recadadas en período voluntario.
O 75% do importe da recarga de constrinximento recadada en período executivo.

f) Para as Comunidades de usuarios de augas da provincia, que deleguen a
recadación dos seus ingresos públicos:
1. No caso de que a Deputación asuma a recadación tanto voluntaria como executiva
das débedas:



O 12,5% do importe recadado en período voluntario.
O 25% do importe recadado en período executivo.

2. No caso de que a Deputación asuma só a recadación executiva das débedas:
- A totalidade do importe da recarga do período executivo que corresponda relativo ás
débedas que foran efectivamente recadadas.
Artigo 7.- Liquidación da taxa.
Ao remate do exercicio, e dentro do primeiro trimestre seguinte, o Servizo de
Recadación renderá conta por conceptos e titulares dos ingresos producidos durante
o período e practicará conxuntamente a liquidación anual da taxa por prestación dos
servizos tributarios, calculada conforme ao establecido nesta ordenanza.
Artigo 8.- Normas complementarias.
En todo o non especialmente establecido nesta ordenanza fiscal estarase ao disposto
pola ordenanza fiscal xeral e nas bases para a prestación dos servizos tributarios
aprobadas pola Corporación provincial.
Disposición final.- A presente Ordenanza Fiscal Xeral derroga a aprobada polo
Pleno do 25 de outubro de 2002, así como as súas modificacións posteriores
aprobadas mediante acordos plenarios do 28/10/2004, 28/05/2010, 29/04/2011,
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24/04/2015, 30/09/2016 e 25/10/2019. Entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia e permanecerá vixente ata que se acorde a
súa modificación ou derrogación expresa.
2.- O acordo que ao respecto se adopte, expoñerase ao público, no taboleiro de
anuncios desta Deputación, durante o prazo de 30 días, para que os interesados
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións e suxestións que estimen
oportunas, en todo caso os anuncios de exposición ao público publicaranse no Boletín
Oficial da Provincia e nun diario dos de maior difusión da provincia segundo
establecen os artigos 49.b da Lei 7/85, de 2 de abril, de bases de réxime local e o
artigo 17 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo.
Unha vez aprobada definitivamente, publicación íntegra do acordo e da redacción
integra da ordenanza fiscal Nº 5 reguladora da taxa por prestación de servizos
tributarios.
3.- Entrada en vigor:
a) Se non se producisen reclamacións contra esta, de conformidade co sinalado no
art. 17.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, a ordenanza publicarase no Boletín Oficial
da Provincia e entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación.
b) Se se producisen reclamacións, unha vez que se resolvan estas, a Corporación
adoptará o acordo definitivo que proceda, aprobando a redacción definitiva da
ordenanza así como a data a partir da cal rexerá esta, tras a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia segundo o previsto no art. 17.4 do Texto refundido da lei
reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de
marzo.
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL RELATIVA AO PAZO DE MEIRÁS

A Deputación da Coruña aprobou no pleno do 15 de setembro de 2017, hai agora
exactamente tres anos, participar na Xunta Pro-Devolución do Pazo de Meirás por
"responsabilidade institucional histórica", en resposta aquela outra "Junta Provincial
Pro Pazo del Caudillo" que participou no espolio do Pazo para poñelo nas mans da
familia Franco. O acordo plenario da Deputación incluía tamén o rexeitamento esta
institución á xestión do programa de visitas por parte da Fundación Francisco Franco
e mostraba o seu apoio para que fose o propio Concello de Sada quen se ocupase do
programa.
Como ben é sabido, a Deputación da Coruña implicárase activamente na loita pola
recuperación do Pazo de Meirás como ben público despois de que fora utilizado como
centro de apoloxía do franquismo e de que a propia Fundación Francisco Franco
agradecese a colaboración da institución no espolio. Por xustiza e hixiene
democrática, a Deputación da Coruña impulsou a Xunta pro Devolución do Pazo e
encargou dous informes, un de carácter histórico e outro xurídico, coordinados
respectivamente polos profesores Emilio Grandío e Xavier Ferreira, que a todas luces
resultaron fundamentais para avanzar nunha estratexia de recuperación do Pazo para
o patrimonio público.
Tres anos despois, a situación mudou substancialmente, en especial coa sentenza do
Xulgado de Primeira Instancia de A Coruña, que obriga á familia Franco a devolver o
inmóbel e declara non válida a venda simulada coa que os herdeiros do ditador
acreditaban a posesión da devandita propiedade a título particular.
Mais, coa sentenza xa publicada, asistimos con estupor a unha situación
incomprensíbel. A pesar de que un xulgado retira á familia Franco a propiedade do
Pazo, o espazo segue a ser utilizado como templo do franquismo, con visitas guiadas
que continúan a defender os idearios do movemento, incumprindo con impunidade a
Lei de Memoria Histórica.

Por todo isto, o Pleno da Deputación da Coruña
DECLARA
1.- Que instará á Xunta de Galicia a activar os mecanismos necesarios para impedir
que a Fundación Francisco Franco continúe á fronte da xestión das visitas guiadas ao
Pazo de Meirás, obrigadas pola súa calidade de BIC.
2.- Que ofrecerá a colaboración da Deputación para, xunto co Concello de Sada e a
propia Xunta de Galicia, traballar conxuntamente para que o Pazo de Meirás inclúa o
relato completo da súa propia historia, desde que era propiedade da escritora Emilia
Pardo Bazán até a actual sentenza.
3.- Que recoñecerá públicamente o labor de todas as persoas e entidades que nos
últimos anos denunciaron este espolio e participaron no proceso de recuperación do
Pazo de Meirás.
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