ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN DO
CONCELLO DE VALDOVIÑO, CELEBRADA EN DATA SETE DE ABRIL DE
DOUS MIL VINTE E DOUS.
Expediente: 2022/G010/000006
(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

Valdoviño, 7 de abril de 2022.
Hora: 20:00
Lugar: Edificio Casa da Cultura
Primeira convocatoria
Celebración sesión ordinaria, para a que se reúnen baixo a Presidencia do Sr. Alcalde,
don Alberto González Fernández, os/as concelleiros/as:
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Asistidos da secretaria municipal Carlota González Navarro. A celebración da sesión
ten lugar no edificio da Casa Cultura por razóns de Covid-19 i en especial para
salvagardar as medidas de seguridade en canto a distancia.
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Alberto González Fernández

PsdeG- PSOE:
Rosa Ana García López
Sergio Saavedra Gutiérrez
Benito Manuel Vega Fernández
Jessica Sabín Fernández
Alejandro Antonio García Sousa (PSOE)
Germán Gómez Senra
Ana Belén Pérez Fernández
Mº Pilar Caamaño Vilela
PP:
Javier Bouzamayor Casas
Kristel Testa Ameneiros
CENVAL:
Dolores Bernardina Veiga Doce
No asiste por causas xustificadas: don Carlos Alberto Ameneiros Serantes do BNG.

Abre a sesión o Presidente dado que existe quorum, para entrar no debate e votación dos
seguintes puntos:
I) PARTE DISPOSITIVA
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS BORRADORES DE ACTAS DA
SSESIÓNS 07.03.22 (ORDINARIA) E 10.03.22 (EXTRAORDINARIA E
URXENTE).-.
O Pleno da Corporación, en votación ordinaria e unanimidade dos asistentes ás sesións
acordou a aprobación das actas das sesións reseñadas.

2º.- APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA
REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS
TERREOS DE NATUREZA URBANA (IIVTNU) DO CONCELLO DE
VALDOVIÑO.PROPOSTA DA ALCALDÍA, ditaminada favorable en sesión de comisión informativa
de planificación territorial e xestión administrativa de data 7.04.22:

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

PROPOSTA DE ALCALDÍA:
“Considerando que mediante Providencia de Alcaldía, de data 15 de marzo de 2022,
dispúxose incoar expediente para modificación da ordenanza fiscal reguladora do
Imposto sobre o incremento do valor de terreos do Valor dos Terreos de Natureza
Urbana; aos efectos de adaptar o seu contido ao novo réxime xurídico do imposto
previsto no artigo 107.4 do TRLRFL aprobado por RD 2/2004, de 5 de marzo,
recentemente modificado polo RD-Lei 26/2021 de 8 de novembro polo que se adapta a
recente xurisprudencia do TC respecto deste imposto.

Alberto González Fernández

A disposición transitoria única deste RD-Lei 26/2021, de 8 de novembro, dispón que os
concellos que teñan establecido este imposto deberán modificar no prazo de seis meses
dende a entrada en vigor deste, as respectivas ordenanzas fiscais para adecualas ao
disposto no mesmo; finalizando dito período o 10 de maio de 2022, ao ser publico o
RD-Lei antedito no BOE núm. 268 de 9 de novembro de 2021.
Elaborado o borrador de modificación da ordenanza citada,
Considerando o informe de secretaria sobre a necesidade de tramitar dita modificación
de ordenanza e sobre a procedemento determindado pola lexislación aplicable.
Considerando o informe de intervención municipal, no que se evalúa o impacto
económico-financeiro da modificación, o cumprimento da normativa aplicable e os
principios de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira.
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Reunidos os documentos que forman o expediente na área de secretaría do Concello,
quen pon a disposición do Presidente-Alcalde.

Primeiro.- Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza fiscal municipal
Reguladora do IIVTNU (Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana), coa
redacción do texto da ordenanza que consta no expediente tramitado ao efecto (nº
2020/G015/000001) previo ditame da comisión informativa correspondente.
Segundo.- Expoñer ao público (aos efectos do disposto no art. 17 do TRLRFL, anuncio
que se insertará no BOP e Taboleiro de anuncios durante o prazo de trinta días (30)
hábiles, a contar dende o seguinte ao da publicación de dito anuncio no BOP, dentro do
cal os interesados poderán examinar o expediente e presentar as alegacións que estimen
oportunas (art. 18 do TRLRFL).
Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica do Concello de
Valdoviño.

Terceiro.- Considerar que no suposto de que non se presenten alegacións ao expediente,
no prazo antedito, o acordo é definitivo, sen necesidade de novo acordo, e entrará en
vigor unha vez publicado o anuncio de aprobación definitiva do mesmo, xunto co texto
integro da modificación operada na ordenanza, (ao día seguinte da publicación deste
anuncio no BOP), en base ao disposto ao artigo 17.3 do TRLRFL aprobado por RD
Lexislativo 2/ 2004 de 5 de marzo.
Cuarto.- De presentarse alegacións, serán examinadas e resolveranse por acordo
plenario.

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

Quinto.- O Sr. Alcalde queda facultado para subscribir os documentos relacionados coa
execución do acordo.
Documento que asina electrónicamente o sr. Alcalde na marxe do mesmo”.
O Pleno a Corporación, en votación ordinaria e por maioría dos asistentes á
sesión, acordou a aprobación da anterior proposta de Alcaldía.
Abstivose o grupo municipal P. (2 votos); votaron a favor os demáis grupos
asistentes.

Alberto González Fernández

3º.- APROBACIÓN PROVISIONAL DA ORDENANZA
REGULADORA DO USO SOCIAL DA LINGUA GALEGA.-

PROPOSTA DA ALCALDÍA, ditaminada favorable en sesión de comisión informativa
de planificación territorial e xestión administrativa de data 07.04.22:
PROPOSTA DA ALCALDÍA Ó PLENO DA CORPORACIÓN:
“Expediente: 2022/G013/000001
Aprobación inicial de ordenanza municipal reguladora do uso social da lingua
galega.

(FECHA: 26/04/2022 11:49:00) ,

CVD: YEGG9cxRGsY7yIHIGACr
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Vista a tramitación do expediente mencionado, do que constan os seguintes
antecedentes:
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MUNICIPAL

- Providencia de Alcaldía xustificando a necesidade de aprobar unha ordenanza
municipal que regule o uso da nosa lingua, ao estar en funcionamento o servizo de
normalización lingüística que impulsa a Mancomunidade asi como debendo dar
cumprimento ás leis vixentes e ao Estatuto de Autonomía de Galicia que promoven o
uso da lingua galega.
- Borrador da ordenanza reguladora.
- Consulta pública a través de anuncio no portal web do Concello por prazo de 10 días;
sen formulación de opinóns.
De conformidade co disposto nos artigos 22.2.d) e 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local, e outra normativa na materia,
CONSIDERANDO que o expediente seguiu a tramitación establecida da lexislación que
lle é aplicable procede a súa aprobación polo Pleno previo ditame da comisión

informativa pertinente, polo que esta Alcaldía PROPÓN ao Pleno da Corporación a
adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente a Ordenanza municipal regulador ado uso da
lingua galega.

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

Segundo.- Dar ao expte a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición do
mesmo no Taboleiro de anuncios do Concello, e anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, polo prazo mínimo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados
poderán examinalo e presentar as reclamacións e suxestións que consideren. Tamén será
exposta no portal web do Concello.
Terceiro.- Concluído o periodo de información pública, si se presentaren reclamacións
e/ou suxestións, deberán resolverse polo Pleno, incorporando, se procedese, ao Texto da
Ordenanza as modificacións derivadas da resolución das alegacións.
Cuarto.- De non presentarse reclamacións no período de información pública
entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación ata entón provisional, previa
certificación da secretaría municipal; publicando o texto íntegro da mesma para xeral
coñecemento e a súa entrada en vigor.

Alberto González Fernández

Non obstante, o pleno resolverá o que estime máis convinte.
Documento asinado na marxe polo sr. Alcalde”.
O Pleno a Corporación, en votación ordinaria e por unanimidade dos asistentes á
sesión, acordou a aprobación da anterior proposta de Alcaldía.
4º.- REGULACIÓN DE CAMPAMENTOS DE TURISMO. CRITERIOS
INTERPRETATIVOS.PROPOSTA DA ALCALDIA:
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“CRITERIOS INTERPRETATIVOS AO OBXECTO DO OUTORGAMENTO
DE TÍTULOS HABILITANTES DE NATUREZA URBANÍSTICA PARA A
IMPLANTACIÓN DO USO “CAMPAMENTO DE TURISMO” NO CONCELLO
DE VALDOVIÑO
O concello de Valdoviño ten unha extensión de 88,52 km² e sitúase nunha magnífica
contorna natural, cun litoral no que se emprazan 17 praias, un interior con escasos
núcleos de poboación e un encoro (As Forcadas) no que se practican deportes náuticos.
Esta riqueza natural xunto coa súa proximidade aos concellos de Ferrol e Narón xerou
que, nos últimos anos, o sector turístico experimentase unha gran expansión. Nos
últimos tempos unha parte importante desta "presión" turística céntrase na instalación
de campamentos de turismo en solo rústico, instalacións sobre as que a Oficina Técnica
está a recibir un gran número de consultas.
A Lei 2/2016, do solo de Galicia (en adiante LSG 2016), no seu artigo 35.1.d),
considera como usos e actividades admisibles en solo rústico os "campamentos de
turismo e instalacións de praia e actividades de carácter deportivo, sociocultural,
recreativo e de baño, de carácter público ou privado, de uso individual ou colectivo,
que se desenvolvan ao aire libre, coas obras e instalacións imprescindibles para o uso
do que se trate". Así mesmo, no artigo 36.1 se sinala que: "Os usos e actividades
relacionados no artigo anterior son admisibles en calquera categoría de solo rústico,

sen prexuízo do disposto nos instrumentos de ordenación do territorio e, se é o caso,
logo da obtención do título habilítante municipal de natureza urbanística".
Segundo estes artigos, calquera terreo en solo rústico é susceptible, a priori, de poder
albergar un campamento de turismo. Esta premisa xunto ao gran número de consultas
realizadas lévanos a prever a posibilidade de que xurda un problema na xestión
urbanística do mesmo e na ordenación global deste uso, polo que consideramos
necesario establecer un control ou regulación sobre a implantación deste tipo de
actividades en solo rústico.

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

De acordo co informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de
data 07/05/2019, a implantación dos campamentos turísticos, como os demais usos e
actividades enumeradas taxativamente no artigo 35.1 da LSG 2016, en canto que non
constitúen usos acordes coa natureza e destino rústico do solo así clasificado nin coa
explotación racional dos seus recursos, esixen o rigoroso cumprimento dos requisitos
establecidos nos artigos 36 a 39 da LSG 2016 e 51, e 50 a 61 do Regulamento que a
desenvolve.

Alberto González Fernández

Polo tanto, o emprazamento deste tipo de establecementos merece unha adecuada
reflexión para que se produza de forma ordenada, mediante un instrumento de
planeamento que, congruente tanto ca normativa sectorial vixente como cas modernas
necesidades dos mesmos, faga compatible esta actividade turística cos restantes usos do
medio rural e da economía do concello en xeral.
Consonte ao anterior, e de acordo co informe do Servizo de Asistencia Técnica a
Municipios da Deputación da Coruña de data 30/07/2019, o Concello de Valdoviño está
a tramitar a Modificación puntual n.º 13 das Normas Subsidiarias de Planeamento
Municipal (NNSSPP) do Concello de Valdoviño para a regular a implantación do
uso “campamento de turismo”, aprobada inicialmente en sesión plenaria celebrada o
8/04/2021 e publicada no DOGA n.º 81, de 30/04/2021.
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Deste xeito, ao abeiro do disposto no artigo 47 da LSG, a devandita aprobación inicial
da Modificación puntual n.º 13 das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal
(NNSSPP) do Concello de Valdoviño determinou a suspensión do procedemento de
outorgamento de licenzas -durante o prazo de dous anos, contados desde a devandita
aprobación inicial- naqueles ámbitos do territorio obxecto da modificación de
planeamento nos casos en que as novas determinacións desta supoñen a modificación da
ordenación urbanística vixente.
Conseguintemente; aos efectos da interacción do réxime legal de aplicación coa
preceptiva solicitude de licenzas para a implantación dos campamentos turísticos, e,
máis concretamente, aos efectos da tramitación de licenzas solicitadas con anterioridade
á publicación da suspensión nas que o proxecto se axustaba ao planeamento vixente no
momento de presentar a solicitude e resulta compatible coa nova ordenación establecida
na Modificación puntual n.º 13, así coma aos efectos da tramitación de licenzas
solicitadas con posterioridade á publicación da suspensión nas que conste acreditado
que o proxecto se axusta ao planeamento vixente no momento de presentar a solicitude
e resulta compatible coa nova ordenación establecida na Modificación puntual n.º 13;
considérase necesaria a dicción da presente Instrución a cal, se ben carente dos efectos
propios dunha norma xurídica de natureza regulamentaria, permitirá ter coñecemento
dos criterios que seguirá o Concello e Valdoviño no outorgamento das licenzas
solicitadas para a implantación do uso campamento de turismo no termo municipal en

tanto non se acade a aprobación definitiva da Modificación puntual n.º 13 e/ou perviva a
suspensión de licenzas hoxe vixente, proporcionando unha maior seguridade xurídica na
interacción entre a Administración e os interesados.
Consonte todo o anteriormente exposto, esta Alcaldía PROPÓN AO PLENO, a
adopción do seguinte acordo:

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

APROBACIÓN DOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS AO OBXECTO DO
OUTORGAMENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE NATUREZA
URBANÍSTICA PARA A IMPLANTACIÓN DO USO “CAMPAMENTO DE
TURISMO” NO CONCELLO DE VALDOVIÑO, co seguinte contido:
ÍNDICE
1. XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO SIMULTÁNEO DO PLAN
VIXENTE NO CONCELLO DE VALDOVIÑO E DA MODIFICACIÓN
DO
MESMO
2

Alberto González Fernández

1.1. Tratamento do uso campamento de turismo no plan vixente
no Concello de Valdoviño e réxime urbanístico de aplicación............................
2
1.2. Modificación puntual n.º 13 dás Normas Subsidiarias de
Planeamento Municipal (NNSSPP) do Concello de Valdoviño
para a regular a implantación do uso “campamento de
turismo”...................................................................................................................
3
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1.3. Xustificación do cumprimento simultáneo..........................................................
3
XUSTIFICACIÓN DO CUMPRIMENTO SIMULTÁNEO DO PLAN VIXENTE
NO CONCELLO DE VALDOVIÑO E DA MODIFICACIÓN DO MESMO
Establécese a continuación o alcance do cumprimento tanto do plan vixente como das
determinacións da Modificación puntual inicialmente aprobada e da xustificación de
ambas as figuras.
Tratamento do uso campamento de turismo no plan vixente no Concello de
Valdoviño e réxime urbanístico de aplicación.
En canto ao tratamento dado aos campamentos turísticos na Normativa das
vixentes NNSSPP 1993 de Valdoviño ha de diferenciarse nas distintas clases
de solo establecidas na mesma, o uso campamento de turismo é un uso
admisible:
 en calquera categoría de solo rústico; sempre que encaixe nas
determinacións propias dos instrumentos de ordenación do territorio e
da correspondente lexislación sectorial de aplicación; previa obtención
do título habilitante municipal de natureza urbanística e da
correspondente autorización ou informe favorable do órgano que

ostente a competencia sectorial correspondente con carácter previo á
obtención do referido título habilitante municipal no caso de que se
implante en terreos clasificados como solo rústico de especial
protección (arts. 50.1 d) e 51 RLSG 2016).
 no solo que teña a consideración de urbano, unicamente respecto dos
campamentos existentes así como nos supostos nos que se formulen
plans especiais de reforma interior que prevexan o devandito uso nas
súas ordenanzas de edificación e usos do solo.

Alberto González Fernández

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

Modificación puntual n.º 13 dás Normas Subsidiarias de Planeamento
Municipal (NNSSPP) do Concello de Valdoviño para regular a
implantación do uso “campamento de turismo”
O cumprimento da Modificación puntual n.º 13 dás Normas Subsidiarias de
Planeamento Municipal (NNSSPP) do Concello de Valdoviño para regular a
implantación do uso “campamento de turismo” representa o íntegro
cumprimento dos artigos 138 a 177 do Título VII -Regulación do uso
campamento de turismo así como da Disposición transitoria única -Réxime
dos campamentos de turismo existentes- que se incorporan á Normativa das
NNSSP 1993 de Valdoviño.
En todo caso tomarase en consideración o contido dos informes emitidos
durante a tramitación da Modificación puntual n.º 13 ao obxecto da
consideración do outorgamento do título habilitante municipal de natureza
urbanística.
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Xustificación do cumprimento simultáneo
En todo caso deberá constar acreditado no oportuno expediente de
outorgamento do título habilitante municipal de natureza urbanística o
cumprimento íntegro e simultáneo de todas e cada unha das determinacións
previstas tanto no plan vixente no Concello de Valdoviño -de acordo co seu
réxime urbanístico de aplicación- coma no Título VII -Regulación do uso
campamento de turismo- e na Disposición transitoria única introducidas pola
Modificación puntual n.º 13 conforme ao sinalado nos apartados anteriores da
presente Instrución.
Valdoviño, 4 de abril de 2022
El Alcalde-Presidente
Alberto González Fernández”
O Pleno a Corporación, en votación ordinaria e por unanimidade dos asistentes á
sesión, acordou a aprobación da anterior proposta de Alcaldía.

FÓRA DA ORDE DO DÍA

O sr. Alcalde anuncia a presentación por via de urxenza de dous asuntos que convén
resolver canto antes dadas as datas nas que nos atopamos e relativas a xestión nas
praias: Bases para adxudicación instalación – quioscos e bases para actividades de
escolas de surf nas praias.
O Pleno da Corporación, en votación ordinaria e por unanimidade dos asistentes,
apreza a urxenza, inclúindo en consecuencia ambos asuntos na Orde do Día da
sesión.
(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

.-APROBACIÓN DAS “BASES DE CONDICIÓNS ECONÓMICO
ADMINISTRATIVAS QUE REXERÁN PARA A ADXUDICACIÓN DE
INSTALACIÓNS DE TEMPADA- QUIOSCOS NO CONCELLO DE
VALDOVIÑO PARA A TEMPADA 2022,2023,2024,2025” E AS “BASES DE
CONDICIÓNS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARA A ADXUDICACIÓN
DOS PERMISOS PARA A ACTIVIDADE DE ESCOLAS DE SURF E
SIMILARES NAS PRAIAS DO CONCELLO DE VALDOVIÑO PARA A
TEMPADA 2022,2023,2024,2025.”

Alberto González Fernández

EXPEDIENTE NÚM: 2021/X999/000429
Proposta de Alcaldía:
“As actividades turísticas e deportivas na praia, como a práctica de deportes acuáticos
vincúlanse a necesidade de manter a seguridade, limpeza asó coma garantir o uso libre e
gratuíto.
Tendo solicitado o Concello de Valdoviño á Demarcación de Costas do Estado en
Galicia a xestión conxunta de tódolos areais do concello paara os servios de tempada
situadas nas zonas de dominio público terrestre de conformidade co previsto no art. 53,1
da Lei 22/88, de 28 de xullo, de Costas, en data 14 de outubro de 2021.
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Examinada a documentación obrante no expediente; esta Alcaldía en uso das
atribucións conferidas pola lexislación vixente PROPÓN ao Pleno da Corporación a
adopción dos seguintes ACORDOS:

SEGUNDO: “Bases de condicións económico administrativas para a adxudicación
ddos permisos para a actividade de escolas de surf e similares nas praias do Concello de
Valdoviño para a tempada 2022,2023,2024,2025.”
TERCEIRO: Publicar o anuncio destas Bases no DOG, así coma no taboleiro e na web
do Concello de Valdoviño
En Valdoviño a 7 de abril de 2022
O Alcalde
Alberto González Fernández.

BASES DE CONDICIÓNS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA A
ADXUDICACIÓN DOS PERMISOS PARA A ACTIVIDADE DE ESCOLAS DE
SURF E SIMILARES NAS PRAIAS DO CONCELLO DE VALDOVIÑO PARA A
TEMPADA 2022,2023,2024,2025.

Valdoviño conta cunha ordenanza reguladora de uso das praias na que segundo o artigo 7 a
realización de calquera tipo de actividade deberá dispor da preceptiva autorización municipal.
As actividades deportivas e turísticas na praia, coma a práctica dos deportes acuáticos, vincúlase
(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

á necesidade de manter a seguridade así coma garantir o uso libre e gratuíto.
Nos últimos anos o desenvolvemento dos deportes vinculados á praia, en especial o surf, teñen
unha forte repercusión e incidencia nas nosas praias
Porén o Concello de Valdoviño debe de regular a ocupación da propia praia para que a
incidencia sobre o baño libre e a seguridade sexan ás máis axeitadas.
A autorización emitida polo Concello de Valdoviño para as actividades formativas da disciplina

Alberto González Fernández

deportiva do surf e similares na tempada 2022,2023,2024 e 2025 será independente da obtención de
calquera outra autorización de outros organismos ou Administracións que foran esixibles por razón da
actividade.
O Concello de Valdoviño abre a convocatoria adxudicación de actividades de escolas de surf e
similares nas praias do Concello. Co fin de garantir un uso seguro e pacífico da praia, limítase a
concesión destas autorizacións a un número máximo de 16 autorizacións no termo municipal do Concello
de Valdoviño excepto para a praia de Campelo, limitando a un número máximo de 8 autorizacións na
Praia de Pantín entendéndose praia específica. Deberase cumprir coas condicións de seguridade que se
Civil ou Policía Local. Neste tipo de actividade os titulares deberán subscribir unha póliza de seguros de
responsabilidade civil así coma de accidentes con carácter previo á explotación, e deberá estar en vigor
durante todo o ámbito temporal da explotación, extremo que acreditarán documentalmente perante o
Concello, reservándose igualmente a administración a posibilidade de requirir dita documentación en
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determinen por parte de calquera autoridade municipal Servizo Municipal de Emerxencias e Protección

Habendo solicitado o Concello á Demarcación de Costas do Estado en Galicia a xestión
conxunta de tódolos areais do concello deste tipo de servizos de tempada situadas nas zonas de dominio
público marítimo terrestre de conformidade co previsto no artigo 53.1 da Lei 22/88, do 28 de xullo, de
Costas, procede aperturar o proceso. É polo que, os solicitantes dos servizos de escolas de surf
bodyboard, longboard, paddle surf ou similares que resulten seleccionados con arreglo ao establecido
nestas bases non obterán dereito de uso sobre dos mesmos en tanto non sexan notificados do acordo
polo que se lles declara formalmente adxudicatarios, que será logo da obtención polo Concello do
permiso da Demarcación de Costas do Estado en Galicia para a xestión deste tipo de actividades. Unha
vez notificados desta adxudicación aos licitadores cobrarán virtualidade as súas obrigas e dereitos.

1º.- Prazo da autorización.
O prazo da autorización será, previa a autorización da Demarcación de Costas, de 4 anos nas
datas comprendidas entre o 1 de febreiro ao 31 de decembro dos anos 2022,2023,2024 e 2025.
De non ser posible o outorgamento da autorización antes do 1 de febreiro de 2022, a duración da
mesma para a tempada 2022 exclusivamente, abranguerá desde a notificación da adxudicación ata o 31
de decembro de 2022.

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

2º.- Superficie de ocupación.
O Concello de Valdoviño poderá por razón de seguridade ubicar nas praias as escolas de surf,
bodyboard, longboard, paddle surf ou similares, na zona de auga que se delimite polo Servizo de
Salvamento de Socorrismo diariamente na tempada de verán cando se atopa en funcionamento, e en
todo caso, fóra da tempada onde funcione este servizo, de acordo co espazo delimitado de ser o caso
polos membros do Servizo Municipal de Emerxencias, Protección Civil ou Policía Local.
En todos os casos, a actividade destas escolas non implica o dereito a ocupar un espazo no
areal ou auga con carácter excluínte ao resto dos usuarios das praias, e que as actividades a realizar no
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areal en referencia ao tempo adicado a estas, deberá de ser residual con relación ao tempo empregado
dentro da auga. É polo que as escolas non obteñen dereito ningún á disposición de artefactos na área,
senón que a licenza o que lles habilita é a poder realizar as súas clases.
3º.- Canon.
O canon que abonarán as escolas de surf que obteñan o permiso para facer a actividade á
Demarcación de Costas para cada unha das tempadas ( 2022,2023,2024,2025) será o establecido nas
bodyboard, longboatd y pádel surf en las playas de la provincia de A Coruña, temporada 2022”,
publicadas pola Demarcación de Costas.
Caso de ordenación e xestión mixta dos areais do municipio.
-Meses de xuño a setembro(mínimo 2) ......... 200 euros mes/praia específica
CVD: YEGG9cxRGsY7yIHIGACr
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“Bases para los servicios de temporada (instalaciones de temporada y servicios de formación de surf,

-Resto de meses do ano.............................. 50 euros mes/praia específica e resto de praias do
municipio.
Neste suposto, o título habilitará ao autorizado, segundo os casos, para o exercicio da actividade
no areal específico que fora seleccionado ou nos resto de praias , así coma en calquera caso, nos areais
de todos aqueles municipios costeiros da provincia nos que os concellos non asumiran a xestión. Quen
resulte adxudicatario para o exercicio da actividade nun areal especifico, poderá tamén optar a
adxudicación para a actividade no resto de areais ofertados polo concello, nese caso, de ser tamén
adxudicatario, deberá satisfacer un canon adicional ( 200 euros mes de xuño a setembro).
De acordo coas instrucións remitidas pola administración de Costas, nas autorizacións destes
servizos de escolas de surf e similares para actividades de carácter non lucrativo convenientemente

acreditadas, o canon de ocupación poderá reducirse un 75 por cento sempre que a Federación deportiva
correspondente certifique que as respectivas entidades se atopan debidamente inscritas que exercen
exclusivamente a actividade náutico-deportiva.
No mes de xaneiro de 2023, 2024 e 2025 liquidarase pola Demarcación de Costas a través do
Concello de Valdoviño o canon relativo aos servicios de formación. Dentro do límite máximo de 11 meses
anuais, de ser o período solicitado para esos tres anos superior ao desfrutado en 2022, aumentarase o
canon na proporción correspondente
A renuncia a realizar a actividade unha vez adxudicada non será válida nin poderá admitirse pola
(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

Administración e implicará a obriga do adxudicatario a aboar o canon ofertado, con independencia de que
realice a actividade ou non. No caso de falta de pagamento do canon no prazo sinalado, considerarase
débeda coa Administración, que poderá reclamala a través dos medios de execución forzosa legalmente
establecido.
4º.- Presentación de solicitudes.
Coa finalidade de dar a coñecer entre os posibles interesados a convocatoria das devanditas
actividades, procederase a publicar un anuncio no DOG. O prazo de presentación de solicitudes
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finalizará transcorridos 10 días naturais a contar dende o día seguinte da publicación das bases no DOG.
O importe do anuncio de licitación, será por conta dos adxudicatarios e cobrado entre estes de
forma proporcional.
As solicitudes das persoas interesadas irán acompañadas da seguinte documentación:
●

voluntario ou legal no caso de actuar en nome de outra persoa física ou xurídica .

(FECHA: 26/04/2022 11:49:00) ,

●

Acreditación, no seu caso, de ter satisfeito o canon da tempada anterior.

●

Certificado de que o solicitante está ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e
coa Seguridade Social.

●

Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das prohibicións de contratar
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Datos do solicitante. Nome e apelidos, NIF/NIE, acreditación da condición de representante

●

Certificado de adhesión da escola á federación Española ou Galega de Surf.

●

Documentación acreditativa da titulación do profesorado, acorde coa resolución de 7 de
febreiro de 2012, da Presidencia do Consello Superior de Deportes, pola que se publica o plan
formativo da modalidade deportiva de surf.

●

Documentación acreditativa de dispor dun seguro de responsabilidade civil fronte a terceiros,
así como dun seguro de accidentes, de atoparse vixentes no tempo de inicio do período
solicitado e xustificante de pago da prima do período en curso.

●

No caso de actividades de carácter non lucrativo: a) estatutos da entidade no que quede
explicitado dito carácter non lucrativo; b) certificado da Federación Española ou Galega de
Surf na que acredite que a entidade está debidamente inscrita e que exerce exclusivamente a
actividade náutico-deportiva; c) solicitude de aplicación da redución de canon.

●

Autorización ao Concello de Valdoviño para comprobación de datos de si a entidade
solicitante se atopase ao corrente da súas obrigas co mesmo e a Deputación de A Coruña.

●

Documentación acreditativa de contar con monitor en salvamento acuático.

5º.- Normas de procedemento para a adxudicación.
Dentro do prazo establecido no apartado anterior, as persoas interesadas poderán presentar súa
solicitude segundo o modelo contido como Anexo I destas bases e acompañada da documentación

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

requerida no apartado 4º.
Os criterios que servirán de base para a adxudicación serán os seguintes:

a. Criterio de arraigo, Valorarase o vínculo preexistente entre a entidade e o municipio de
Valdoviño. O arraigo entendese determinado polo desenrolo pasado da actividade de ensino
ou escola de surf nunha ou varias praias de Valdoviño, existindo constancia de que ditas
entidades non son unha iniciativa actual e si unha tradición no concello e que gracias a ela o
concello acada a dimensión actual no mundo do surf. Dito arraigo deberá acreditarse por
parte de cada solicitante no momento de presentación da solicitude. Poderán aportarse ao
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efecto licencias ou autorizacións, solicitudes ou instancias administrativas.
-Ter instalación da actividade de xeito permanente no Concello de Valdoviño. Deberá acreditarse
por parte de cada solicitante no momento de presentación da solicitude. 45 puntos.
-Ter experiencia ininterrompida na actividade nas praias do Concello de Valdoviño por un
período mínimo de 3 anos, que poderá acreditarse ao efecto no momento de presentación da
solicitude mediante licencias ou autorizacións, solicitudes ou instancias administrativas. 30

b. Meses de prestación.- Tendo en conta que se establece un mínimo de prestación de 2
meses de actividade (os de xullo e agosto), así como que existe a posibilidade de solicitar
facer a prestación durante outros 9 meses (febreiro, marzo, abril, maio, xuño, setembro,
outubro, novembro e decembro), e considerando o feito de que a realización da actividade
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puntos.

valores engadidos ás praias, outorgarase 5 puntos por cada mes de actividade que sexan
solicitados, a partir do 3º mes de prestación, obtendo polo tanto un máximo 45 puntos neste
apartado.
En todo caso, ningunha escola poderá operar fóra dos meses que pedise no formulario de
solicitude, e non será ampliable ese pedimento inicial, debendo circunscribirse aos meses
solicitados e que se reflexarán no permiso que se lles conceda.

c. Plan de explotación e promoción do deporte - Cada entidade deberá presentar un Plan
de explotación no que se propoñan actividades ou eventos, con incidencia nos
diferentes sectores da poboación.

Valorarase de xeito especial a calidade da prestación do servizo, que comprenderá aspectos
tales coma:
- A variedade e novidade das actividades propostas.
- A incidencia en distintos sectores da poboación, e distintos rangos de idade.
- A adopción das máximas medidas de seguridade.
- A repercusión como actividade turística.
- O respecto polo medio natural na realización das tarefas.
Puntuarase a realización dunha actividade anual relacionada con algún destes ámbitos: 1)
(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

educativo, 2) cultural, 3) medioambiental ou 4) servizos sociais, a realizar en coordinación co
Concello de Valdoviño, destinada á promoción deportiva e turística. (Esixirase a realización
dunha actividade anual segundo a base 7ª punto 2).
Valorarase a realización de eventos con independencia da súa natureza nacional, autonómica ou
local, os cursos impartidos en colexios de Valdoviño e entidades asociativas municipais.
A puntuación máxima a acadar neste apartado será a de 100 puntos.

Alberto González Fernández

6º.- Exame de solicitudes e adxudicación de autorizacións.
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, por Decreto da Alcaldía convocarase
Comisión de valoración, para os efectos de ditaminar as solicitudes recibidas e posterior remisión á
Alcaldía dunha proposta de adxudicación. A Comisión de valoración estará formada por:
-PRESIDENTE. Don Alberto González Fernández, Alcalde do Concello de Valdoviño.
-VOGAIS:
- Dona Rosa Ana García López, Concellería de Turismo.

- Técnico municipal.
- Don Enrique Bouza Soto, Técnico municipal de deportes.
-SECRETARIA. Dona Carlota González Navarro. Secretaria do Concello de Valdoviño para
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- Don Sergio Saavedra Gutiérrez, Concellería de Deportes.

A adxudicación da explotación das actividades de escolas de surf, bodyboard, longboard, paddle surf
ou similares corresponderá á Alcaldía, atendendo á proposta realizada polo órgano competente e será
firme dende a recepción da notificación por quen resulte adxudicatario, sen prexuízo das competencias da
administración de Costas, debendo este ter ingresado, no prazo de dez días, na conta que se sinale,
todas as cantidades económicas que se deriven da dita adxudicación. Sen este ingreso, non adquirirá
firmeza a adxudicación realizada.
7º.- Obrigas dos adxudicatarios.
Sen prexuízo doutras obrigas que neste prego se establecen, os adxudicatarios teñen as
seguintes

obrigas:
i.

Económicas.
-Os candidatos á adxudicación das licenzas non poden ter pendentes débedas co Concello de
Valdoviño. O Concello examinará de oficio o cumprimento dese requisito.
-Aboar a través do Concello, á Demarcación de Costas o importe correspondente ao canon de
ocupación do dominio público marítimo terrestre que fixe o citado Órgano.

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

-Os xustificantes correspondentes serán remitidos á Demarcación de Costas polo Concello para
que sirva de constancia no expediente.
-Aboar o importe correspondente a tasa de exame de proxecto estipulada pola Demarcación de
Costas (tasa 066 -Prestación de servicio e realización de actividade na utilización do dominio
público marítimo-terrestre). Dito importe dividirase proporcionalmente entre os autorizados

ii.

Valdoviño, de polo menos unha actividade anual das propostas por cada entidade no seu Plan
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de explotación e promoción do deporte.

iii.

Limpeza. - Con carácter xeral, o adxudicatario deberá ter o contorno do espazo onde realice a
súa actividade en perfecto estado de limpeza.

iv.

Fiscais.- Os adxudicatarios, con anterioridade ao inicio da actividade, deberán achegar unha
declaración xurada de atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigas en materia fiscal e
de Seguridade Social así como de non estar incursos en causa algunha que lles impida contratar
coa administración, de conformidade co previsto na lexislación de contratos das Administracións

(FECHA: 26/04/2022 11:49:00) ,

Públicas.
v.

Exercicio das licenzas.- As escolas deberán contar con elementos identificativos de cada unha
como son o uso de licras de cores identificativas e nas que se rotule o nome da escola. Deberá
diferenciarse tamén o profesorado dos alumnos. A seguridade da escola dependerá da mesma e
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Plan de explotación e promoción do deporte. -Realización, en coordinación co Concello de

salvamento acuático.

vi.

Autorización.- A autorización pola que se permite a actividade de escola nas praias do Concello
de Valdoviño, ten carácter condicional e precario, polo que a Corporación, en calquera momento,
poderá acordar o rescate se non se cumpren as condicións establecidas, ou ben, por motivos de
interese público. Igualmente o incumprimento das condicións e obrigas das entidades
adxudicatarias dará lugar a sancións equiparables ás recollidas na Ordenanza reguladora no uso
das praias no Concello de Valdoviño.

vii.

A autorización estará condicionada as restricións das autoridades sanitarias con motivo da
pandemia polo Covid -19.

viii.

A autorización non exime de obter as demais licenzas, permisos e autorizacións que legalmente
podan ser esixibles.

ix.

Serán causa de caducidade, parcial ou total, desta autorización, ademais dos casos
establecidos, con carácter xeral no artigo 79 da Lei de costas, os seguintes:
A alteración dos usos autorizados.

●

A desatención de dous requirimentos realizados polos distintos servizos municipais de

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

seguridade pública, sexa calquera autoridade municipal, Servicio de Socorrismo
Protección Civil ou a Policía Local. Un primeiro requirimento servirá de advertencia, e en
todo caso serán compatibles coa esixencia da responsabilidade que corresponda pola
comisión de infraccións administrativas que serán castigadas logo da instrución do
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correspondente procedemento sancionador.
●

O feito de ter débedas co Concello de Valdoviño.

●

Aumento da ocupación autorizada en mais de un 10%.

●

Almacenamento exterior de acopios, materiais ou depósitos de residuos.

●

Evacuar ou verter augas sucias e residuos sólidos.

●

A instalación de fosas sépticas non autorizadas

●

Incumprimento das obrigas e condicións desta autorización, así como de calquera das
prohibicións establecidas, con carácter xeral, na Lei de costas e no seu regulamento, así
coma no Planeamento Urbanístico do Concello de Valdoviño.

x.

Cumprimento de normas de seguridade pública
Estas entidades operarán en todo caso seguindo as instrucións que se dispoñan dende Protección

(FECHA: 26/04/2022 11:49:00) ,

Civil, Policía Local ou o servizo de salvamento municipal. Estarán perfectamente identificadas, con
licras diferenciadas de cor para cada unha das escolas. Contarán con persoal suficiente para a
prestación do servizo e coidaran de que non se produzan molestias aos demais usuarios das praias.
No caso de desatención dos requirimentos que lles faga o persoal de Protección Civil ou Salvamento
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●

reproducirse as desatencións serán revocadas as licenzas das escolas incumpridoras. Non se
poderán utilizar as duchas da praia para lavar os artefactos de surf ou traxes de neopreno, e
similares.

8º. Dereito supletorio.
No non previsto nestas bases, será de aplicación o disposto nas condicións xerais da
Demarcación de Costas do Estado en Galicia.

ANEXO I

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A ACTIVIDADE DE ESCOLAS DE
SURF E SIMILARES NAS PRAIAS DO CONCELLO DE VALDOVIÑO, TEMPADA
2022,2023,2024,2025.

Informado/a da convocatoria para a adxudicación de autorizacións a escolas de surf e similares nas
praias do Concello de Valdoviño:
Solicito a actividade de escola para os meses de (obrigatorio os meses de xullo e agosto):
, o que suma o número de

Alberto González Fernández

Solicito a actividade para:
Praias do Concello de Valdoviño excepto Campelo

□

Pantin (PRAIA ESPECÍFICA)

Non

Si □

□

(Existen como número total de autorizacións 16 en todo o Concello de Valdoviño EXCEPTO
a praia de Campelo, limitándose no caso da praia de Pantín (praia específica) a 8 autorizacións
.
Comprométome ao pagamento do canon establecido nas Bases para los servicios de temporada
(instalaciones de temporada y servicios de formación de surf, bodyboard, longboatd y pádel surf
en las playas de la provincia de A Coruña, temporada 2022” á Demarcación de Costas.
Comprométome formalmente á subscrición dun seguro de accidentes e de responsabilidade civil e
ao cumprimento das instrucións que en materia de seguridade diten os corpos de Emerxencias,
Salvamento ou a Policía Local.

(FECHA: 26/04/2022 11:49:00) ,
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meses.

Xúntase a seguinte documentación:

□ Documentación sinalada no punto cuarto das bases de convocatoria.
□ Memoria no que achega o plan de explotación e documentación acreditativa dos
demais méritos.
Manifestando expresamente coñecer o contido dos pregos de condicións administrativas, tanto os
xerais da Demarcación de Costas do Estado en Galicia como os particulares do Concello de
Valdoviño, cumprir as obrigas que nos devanditos pregos se establecen e aboar os dereitos e taxas
que poidan derivarse de resultar adxudicatario da licenza solicitada.
...........,de ..............de 2022
Asdo.

BASES DE CONDICIÓNS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE
REXERÁ PARA A ADXUDICACIÓN DE INSTALACIÓNS DE TEMPADA,
QUIOSCOS NO CONCELLO DE VALDOVIÑO PARA A TEMPADA
2022,2023,2024,2025.
O Concello de Valdoviño publica estas bases coa finalidade de proceder á adxudicación de autorizacións
para a instalación de tempada, quioscos nas praias do termino municipal, considerando que se trata dun
uso común especial dos bens de dominio público e que se debe limitar o número de autorizacións.

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

Habendo solicitado o Concello á Demarcación de Costas do Estado en Galicia a xestión conxunta

tódolos areais do concello deste tipo de servizos de tempada situadas nas zonas de dominio público
marítimo terrestre de conformidade co previsto no artigo 53.1 da Lei 22/88, do 28 de xullo, de Costas,
procede aperturar o proceso, os solicitantes que resulten seleccionados con arreglo ao establecido nestas
bases non obterán dereito de uso sobre dos mesmos en tanto non sexan notificados do acordo polo que
lles declara formalmente adxudicatarios, que será logo da obtención polo Concello do permiso da
Demarcación de Costas do Estado de Galicia para a xestións deste tipo de actividades. Unha vez
notificados desta adxudicación cobrará virtualidade as súas obrigas e dereitos.

Alberto González Fernández

As autorizacións que se outorguen en virtude do presente procedemento ademais do previsto nestas
bases terán que cumprir as bases xerais da Demarcación de Costas do Estado en Galicia .
As praias nas que se van a conceder autorizacións e a relación dos quioscos que se van a instalar en
cada unha son os seguintes, segundo os planos que se xuntan a estas bases e se sinalan (Anexo II).

(FECHA: 26/04/2022 11:49:00) ,

LOTE

PRAIA

UND.

1

MOURILLÁ

1

2

OUTEIRO

1

3

O RODO

1

1º. Prazo de autorización.
O prazo de autorización será, previa a autorización da Demarcación de Costas, de catro anos, sen
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comprende as datas comprendidas entre o 1 de maio e o 31 de outubro de cada tempada. Polo tanto,
comprenderá a autorización esas datas dos anos 2022,2023,2024,2025.
Durante as tempadas de 2023,2024,2025 a autorización poderase ampliar a un periodo de 11 dias con
ocasión da Semana Santa (dende o venres anterior ata o luns posterior). Nese caso os autorizados
interesados deberán comunicalo ó Concello de Valdoviño na primeira quincena do mes de decembro do
ano anterior, para así este darlle traslado dos adxudicatarios interesados á Demarcación de Costas que
liquidará un canon por período de 6,3 meses en lugar de 6.
Fóra das devanditas datas, as instalación e usos amparados na correspondente autorización de uso
común
especial terán que quedar levantados e cesados, quedando o dominio público en perfecto estado e
completamente desocupado.

De non ser posible o outorgamento de autorización antes do 1 de maio de 2022, a duración da mesma
para a tempada 2022 exclusivamente abranguerá dende a notificación da adxudicación ata o 31 de
outubro de
2022.
A colocación e retirada das instalación terá que ser comunicada cunha antelación mínima de 3 días, a fin
de que os servicios técnicos municipais e o servizo de vixilancia de costas, no seu caso, poidan
supervisar que ditas operación lévanse a cabo sen causar danos no dominio público marítimo-terrestre e
as instalacións sitúanse nos lugares asignados.

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

2º. Superficie de ocupación:
O límite máximo de superficie que se poderá ocupar cos postos e de 20 metros cadrados para superficie
pechada e 50 metros cadrados para terrazas abertas. A fixación dos postos será de acordo cos planos
que se xuntan a estas bases e se sinalan (Anexo II). No momento da formalización de solicitudes polos
particulares indicarán a superficie efectiva que pretenden ocupar.
3º. Capacidade para concorrer:
Poderán participar as persoas físicas e xurídicas que teñan plena capacidade de obrar, e non se
encontren incursas en ningunha das causas de prohibición, incapacidade ou incompatibilidade previstas

Alberto González Fernández

no artigo 71 da LCSP, así como etas ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa seguridade
social.
4º. Canon mínimo.
O canon mínimo (prezo base de licitación) para cada un dos quioscos, é o que segue (prezo mínimo por
tempada ou anualidade), será o sinalado pola Demarcación de Costas na resolución de solicitude e
autorización para a explotación de servizos de tempada nas praias do termino municipal de Valdoviño de
4 de abril de 2022.

LOTE 2. Praia de Outeiro: 2920,50 euros/tempada
LOTE 3. Praia de O Rodo: 2920,50 euros/tempada
Os interesados no momento de formular súa solicitude asumen a oferta polo prezo base do posto, como
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LOTE 1. Praia de Mourillá: 2920,50 euros/tempada

O canon relativo os anos 2023,2024,2025 liquidarase no mes de xaneiro a través do Concello de
Valdoviño á Demarcación de Costas do Estado en Galicia.
5º. Fianza
Considerando a resolución de Demarcación de Costas de solicitude de autorización para a explotación de
servizos de tempada nas praias do Concello de Valdoviño de data 4 de abril de 2022.
“ De conformidade ao disposto no artigo 113.6 do Regulamento Xeral de Costas, o Concello estará
obrigado a exixir os terceiros adxudicatarios dos chringuitos-quioscos a constitución dun depósito previo a
disposición da Demarcación de Costas na Caixa Xeral de Depósitos para responder dos gastos de
execución subsidiaria de levantamento das instalacións se as mesmas non se levantan dentro dos quince
días naturais seguintes a finalización do prazo autorizado ( 1 de maio a 31 de outubro)”. A fianza foi

calculada pola Demarcación de Costas por un importe de 1.892 euros por quiosco.

6º Presentación de ofertas
Coa finalidade de dar a coñecer entre os posibles interesados a convocatoria dos quioscos obxecto
destas bases, procederase a publicar un anuncio no DOG. O prazo

de presentación de solicitudes

finalizará transcorridos 10 días naturais a contar dende o día seguinte da publicación.
O importe do anuncio de licitación, será por conta dos adxudicatarios e cobrado entre estes de forma
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proporcional.
As persoas interesadas, deberán solicitar mediante instancia que acompañará en sobre pechado, a
súa oferta segundo o modelo contido no Anexo I destas bases, dirixida ao Sr. Alcalde. A presentación
da solicitude de participación supón a aceptación incondicionada do contido das condicións destas
bases, sen salvedade ou reserva algunha. Unha vez realizada a licitación, se un dos adxudicatarios
renunciase ao posto, este adxudicaríase ao ofertante seguinte que máis se aproximase á oferta
anterior para o mesmo posto pero o prezo da adxudicación quedará fixado polo importe que ofertara o
mellor licitador, polo que o titular da segunda oferta terá dereito no caso de renuncia do da primeira á
explotación do posto sempre e cando asuma voluntariamente o aboamento do importe que fose
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ofertado como mellor oferta, de xeito que o valor do posto quedaría invariable con independencia das
renuncias que puideran existir. Esta regra servirá para o caso de renuncias sucesivas.
Xunto a solicitude deberá incorporarse a seguinte documentación:
- Copia do Documento de Identidade ou CIF del solicitante, e acreditación da súa condición
de acuar en nome de outra persoa física o xurídica.
- Xustificante de estar ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
- Copia de póliza en vigor do seguro de responsabilidade civil xeral. Dita póliza debe cubrir
- Proposta de la zona a ocupar, distinguindo la superficie cerrada como la de mesas y sillas
en el exterior. En el caso de terrazas se deberá solicitar la superficie ocupada por el
perímetro de la totalidade de las sillas y mesas.
- Fotografía, infografía, catalogo, no seu caso das características dos quioscos, mesas e
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os riscos que puideran ocasionarse pola instalación, desmontaxe e actividade.

- Croquis e fotografía da instalación e servicios de abastecemento, electricidade e
saneamento.
- Acreditación de ter satisfeito o canon do ano anterior.
- Declaración responsable de nos estar incuso en ningunha das prohibicións de contratar
previstas no artigo 71 da Lei 9/2019, de 8 de novembro de Contratos do Sector Publico.
- Presuposto xustificado das instalacións e estudio xustificado da previsión de beneficios
netos no período solicitado.
8º. Apertura de ofertas e adxudicación:
Rematado o prazo de presentación de ofertas , por resolución de alcaldía convocarase o acto de
apertura de proposicións que terá lugar na Concello de Valdoviño ás 10:30 horas do terceiro día hábil
seguinte ao remate do prazo de presentación de ofertas, ante unha mesa constituída ao efecto no

citado acto., aos efectos de ditaminar as ofertas recibidas e posterior remisión á Alcaldía dunha
proposta de resolución.
Dita mesa estará formada por:
-PRESIDENTE. Don Alberto González Fernández, Alcalde do Concello de Valdoviño.
-VOGAIS:
- Dona Rosa Ana García López, Concellería de Turismo.
- Don Sergio Saavedra Gutiérrez, Concellería de Deportes.
(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

- Técnico municipal.
- Dona Elisa Marqués Parrilla, Interventora municipal.
-SECRETARIA. Dona Carlota González Navarro. Secretaria do Concello de Valdoviño
para dar fe do acto.
A Mesa, á vista das proposicións e demais circunstancias que deban terse en conta, valorará as
distinta proposicións presentadas e as clasificará, de maior a menor canon ofertado.
A continuación, a Mesa realizará proposta de asignación de postos en función do prezo ofertado, por
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ser este o único criterio de adxudicación previsto nas presentes bases.
O caso de empate entre os mellores prezos ofertados, decidirase por sorteo realizado en acto
público.
A adxudicación da explotación dos postos corresponderá á Alcaldía, atendendo a proposta realizada
pola mesa e será firme dende a recepción da notificación por quen resulte adxudicatario., sen
prexuízo das competencias da administración de Costas, debendo este ter ingresado, no prazo de
dez días, na conta que se sinale, todas as cantidades económicas que se deriven da autorización.
Sen este ingreso non adquirirá firmeza a adxudicación realizada.

previamente ao inicio da actividade.
10. Tipoloxía e condicións xerais das instalacións:
Todas as instalacións que se monten deberán ter as condicións de solidez e seguridade acordes ao
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O Concello comunicará ao Servicio de Costas a relación nominal das entidades autorizadas,

Todas as instalacións deberán ter as condicións de limpeza e decoro debidas.
En calquera caso, a tipoloxía das instalacións deberá harmonizar coa contorna, con materiais
adecuados e de calidade, aspecto estético e bo estado de conservación.
Non se permitirá en ningún caso, a construción de obras de fábrica ou outras obras fixas. As
instalacións provisionais irán apoiadas e suxeitas ao terreo sen ningún tipo de cimentación.
Todas as conducións de servizo ás instalacións desmontables, deberán ser subterráneas. O sistema
de saneamento garantirá unha eficaz eliminación das augas residuais, así como a ausencia de
malos cheiros. Con este obxecto, as instalacións deberán conectarse á rede de saneamento xeral,
se esta existe, quedando en todo caso prohibidos os sistemas de drenaxe ou absorción que poidan
afectar o terreo da parcela ou area da praia, así como á calidade da auga de cursos próximos. No
caso de non existir rede de sumidoiros municipal, as augas residuais procedentes das instalacións

deberanse conducir a un depósito estanco e soterrado, que será vaciado periodicamente por parte
dunha empresa legalmente habilitada.
Cando se empreguen contedores ou outras estruturas prefabricadas similares, estas non poderán
manter o seu acabado metálico, debendo recubrirse na súa totalidade con paneis de madeira ou
similar, de tal maneira que se cumpran as condicións fixadas no apartado d) anterior.
As cores dos materiais empregados cumprirán co indicado na Guía de Cor e Materiais de Galicia,
editado pola Xunta de Galicia (Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda).
11. Obrigas e dereitos dos autorizados
(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

Sen prexuízo doutras obrigas que neste prego se establecen e nas Bases de Demarcación de Costas , os
adxudicatarios teñen as seguintes obrigas:
1.Económicas.
-Os candidatos á adxudicación das licenzas non poden ter pendentes débedas co Concello de
Valdoviño o Concello examinará de oficio o cumprimento dese requisito previa autorización dos
solicitantes.
-Aboar a través do Concello, á Demarcación de Costas o importe correspondente ao canon de
ocupación do dominio público marítimo terrestre que fixe o citado órgano e o importe correspondente
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a fianza.
. Os xustificantes correspondentes serán remitidos á Demarcación de Costas polo Concello para que
sirva de constancia no expediente.
2. Limpeza.
Con carácter xeral, o adxudicatario deberá ter o contorno do espazo onde realice a súa actividade en
perfecto estado de limpeza.
3. Autorización.

a colocación dos postos , ten carácter condicional e precario, polo que a Corporación en calquera
momento, poderá acordar a retirada dos portos, se non se cumpran as condicións establecidas, ou ben
por motivos de interese público.
A autorización non exime de obter as demais licenzas, permisos e autorizacións que legalmente podan
CVD: YEGG9cxRGsY7yIHIGACr
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A autorización pola que se permite a ocupación temporal de dominio público marítimo terrestre mediante

De conformidade co previsto no artigo 61.3 do Regulamento de bens das entidades locais, non serán
transferibles as licenzas que se refiran a cualidades persoais do suxeito ou que teñan limitado o seu
numero.
4. Fiscais.
Os adxudicatarios, con anterioridade ao inicio da actividade, deberán achegar unha declaración xurada de
atoparse ao corrente no cumprimento das súas obrigas en materia fiscal e de Seguridade Social así como
de non estar incursos en causa algunha que lles impida contratar coa administración, de conformidade co
previsto na lexislación de contratos das Administracións Públicas.
5. A autorización estará condicionada as restricións das autoridades sanitarias con motivo da pandemia

polo Covid -19.
6. Serán causa de caducidade, parcial ou total, desta autorización, ademais dos casos establecidos,
con carácter xeral no artigo 79 da Lei de costas, os seguintes:

●

A alteración dos usos autorizados.

●

A desatención de dous requirimentos realizados polos distintos servizos municipais de
seguridade pública, sexa calquera autoridade municipal ou a Policía Local. Un primeiro
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requirimento servirá de advertencia, e en todo caso serán compatibles coa esixencia
da responsabilidade que corresponda pola comisión de infraccións administrativas que
serán castigadas logo da instrución do correspondente procedemento sancionador.
O feito de ter débedas co Concello de Valdoviño.

●

Aumento da ocupación autorizada en mais de un 10%.

●

Almacenamento exterior de acopios, materiais ou depósitos de residuos.

●

Evacuar ou verter augas sucias e residuos sólidos.

●

A instalación de fosas sépticas non autorizadas

●

Incumprimento das obrigas e condicións desta autorización, así como de calquera das
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prohibicións establecidas, con carácter xeral, na Lei de costas e no seu regulamento,
así coma no Planeamento Urbanístico do Concello de Valdoviño.
7. Dereito supletorio.
No non previsto nestas bases, será de aplicación o disposto nas condicións xerais da Demarcación de
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●

ANEXO I

(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

OFERTA ECONÓMICA PARA A AUORIZACIÓN DE QUIOSCOS NAS PRAIAS
DO CONCELLO DE VALDOVIÑO, TEMPADA 2022,2023,2024,2025.

Informado/a da convocatoria para a adxudicación de autorizacións instalacións de tempadaquioscos nas praias do Concello de Valdoviño:
Situación do posto:.......................................................................................................................
Superficie que se pretende ocupar:.............................................................................................
Cantidade ofertada a Demarcación de Costas polo posto...............................................................

Alberto González Fernández

Comprométome formalmente ao aboamento do prezo mínimo ou base do posto que solicito, de
conformidade coa base 4º do prego regulador, sen prexuízo do dereito que me asiste a
incrementar a oferta mediante
□ Autorizo a comprobación de datos polo Concello de Valdoviño no referente a
débedas co Concello de Valdoviño e Deputación de A Coruña.
Xúntase a seguinte documentación:

□ Documentación sinalada no punto sexto das bases de convocatoria.
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Manifestando expresamente coñecer o contido dos pregos de condicións administrativas, tanto
os xerais da Demarcación de Costas do Estado en Galicia como os particulares do Concello de
Valdoviño, cumprir as obrigas que nos devanditos pregos se establecen e aboar os dereitos e
taxas que poidan derivarse de resultar adxudicatario da licenza solicitada.

,de

de 2022

Asdo.
(no seu propio nome ou representando á
Sociedade)

Carlota González Navarro
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ANEXO II
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O Pleno da Corporación, en votación ordinaria e por unanimidade dos presentes
acordou aprobar a proposta de Alcaldía que antecede, así como o texto íntegro das
bases que se atopan no expediente tramitado ao efecto na Plataforma de TEDEC
co número 2021/X999/000429.
II) PARTE DE ACTIVIDADE DO PLENO
5º.- DAR CONTA DE DECRETOS DA ALCALDÍA EMITIDOS NO MES DE
FEBREIRO 2022.(FECHA: 27/04/2022 08:51:00)

Dáse conta ao Pleno, en virtude do artigo 42 do R.D. lexislativo 2568/86 do 28 de
novembro polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, dos decretos ditados no mes de febreiro de
2022, que comprenden do número 28 ao 69 aos efectos de control e fiscalización dos
órganos de goberno local, conforme ao previsto na Lei Reguladora das Bases de Réxime
Local.
A documentación relativa a este asunto comprensiva de listado numerado e extracto do
asunto entregouse e estivo a disposición dos/as concelleiros/as con anterioridade á
sesión plenaria.

Alberto González Fernández

Os/as concelleiros/as tomaron coñecemento das resolucións da Alcaldía

6º.- ROGOS E PREGUNTAS
Non se formularon rogos nen preguntas.
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Sen máis asuntos que tratar, o Sr. Alcalde- Presidente, da por rematada e levanta a
sesión sendo as vinte e unha horas e dez minutos, do que como Secretaria, estendo a
presente Acta e CERTIFICO.

