
 

  
 

ACORDOS DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL EN DATA 21 
DE OUTUBRO DE 2020. 

 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PÉREZ VILLAR 
JESÚS ROMERO CARRACELAS 
 
AUSENTES: 
Escusa a súa asistencia o concelleiro: 
MANUEL PÉREZ RIOLA 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 14:00  horas do día 21.10.2020, reúnense os 
membros da Xunta de Goberno Local arriba relacionados co obxecto de realizar, en primeira 
convocatoria, mediante medios electrónicos e telemáticos (videoconferencia), de acordo coa 
convocatoria realizada pola Alcaldía-Presidencia ao abeiro do previsto no novo apartado 3 
engadido ó artigo 46 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local pola 
Disposición final segunda do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo, polo que se adoptan 
medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ó COVID-
19, publicado no BOE nº 91 de 1 de abril de 2020. 
 
Actúa como Secretaria a titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, que dá fe do acto, así 
como do cumprimento dos restantes requisitos esixidos polo artigo 46.3 da Lei 7/1985 do 2 de 
abril para a válida realización das sesións por medios electrónicos e telemáticos. 
 
A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido 
polo artigo 113 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións 
da Xunta de Goberno Local, declara aberta esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos 
incluídos na orde do día da convocatoria. 
 
 
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE 06.10.2020 E 14.10.2020. 
 
Acordos adoptados: 
 

1. Aprobación da acta das sesións realizadas en datas 06.10.2020 e 14.10.2020. 
 
 



 

  
 

2.- PROPOSTA APROBACION RELACION DE FACTURAS F-2020-50 
 
Acordos adoptados: 
 
Primeiro.- Autorizar e dispoñer os gastos que se relacionan de seguido, e recoñecer e liquidar 
as obrigas correspondentes, xuntando nun so acto as tres fases de execución do gasto a que se 
refire o artigo 67.1.b) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, prestar aprobación ás facturas 
e os xustificantes que se citan, ordear o pago e que pola Tesourería Municipal se proceda o seu 
pagamento e contabilización con cargo ás partidas orzamentarias que se indican: 
 

Nº REX. NOME TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE 

F/2020/2194 
SERVICIOS DOS 
CONCELLOS 
GALEGOS SLU 

RECOGIDA de RSU, y LIMPIEZA 
VIARIA MES DE SEPTIEMBRE DE 
2020 1621 22700 35.538,11 € 

F/2020/2338 

SOCIEDAD 
GALEGA DO 
MEDIO 
AMBIENTE 

Tratamento RU Mes Setembro 
2020 ( AYUNTAMIENTO DE 
CEDEIRA ) 1623 22799 17.407,36 € 

    TOTAL 52.945,47 € 
 
 
3.- PROPUESTA RECTIFICACIÓN DE DATOS 2016 31309 (RIBA A) 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMIERO. ANULAR  os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo: 

NÚMERO  FIXO EXERCICIO COTA (€) 
253000647008 2018 47,00 

253000647008 2019 47,00 
 
SEGUNDO. RECOÑECER O DEREITO Á DEVOLUCIÓN das cantidades correspondentes aos 
recibos anulados e que se atopen aboadas. 
 
TERCEIRO. QUE SE ORDENE O INICIO do procedemento de comprobación limitada, ao abeiro 
dos artigos 136 e seguintes da Lei Xeral tributaria e 163 e seguintes do Real Decreto 
1065/2007, do 27 de xullo. De acordo co principio de economía procesual, incorporarase a 
proposta de liquidación debidamente motivada, ao considerarse que os datos en poder da 
administración son suficientes para a súa formulación, non sendo este documento unha carta 
de pago, pois o ingreso non se poderá efectuar ata a notificación da liquidación provisional 
aprobada polo órgano competente. 
 
Nº FIXO 253000647008 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€) 

  2018 L30200.001303 47,00 

  2019 L30200.001304 47,00 
 
Si durante a tramitación do expediente se devengase algún período posterior aos indicados, 
entenderase incluído na regularización. 



 

  
 

 
CUARTO. Ao tratarse dunha proposta de liquidación, antes de aprobar a liquidación provisional 
polo órgano competente, porase de manifesto o expediente durante 10 días hábiles a contar 
dende o día seguinte ao da recepción da notificación deste acto de trámite, co fin de que poida 
consultalo e/ou alegar o que considere convinte, así coma achegar cantos documentos, 
xustificantes ou calquera outra proba que estime pertinente para a defensa dos seus dereitos. 
Se con anterioridade ao vencemento de dito prazo manifesta por escrito a súa decisión de non 
efectuar alegacións, terase por rematado o trámite de audiencia. Se non presenta alegacións 
no dito prazo, entenderase que presta conformidade á proposta de liquidación. 
Unha vez rematado o prazo e estudadas e informadas as alegacións efectuadas, adoptarase a 
resolución que proceda. 
 
QUINTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
4.- BAIXA NO PADRÓN DA TAXA POLA RECOLLIDA DE RESIDUOS_YAB 20.10.2020_01 
 
Acordos adoptados: 
PRIMEIRO. Anular os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo: 

NÚMERO  FIXO ID_VALOR EXERCICIO COTA (€) 

253000644954 20123515022RL01R004386 2011 65,00 

 20123515022RL02R005414 2012 65,00 
 20133515022RL01R005028 2013 65,00 

 20143515022RL01R004520 2014 65,00 

 20153515022RL01R005380 2015 65,00 

 20163515022RL01R005370 2016 65,00 

 20173515022RL01R005121 2017 65,00 

 20183515022RL01R004148 2018 65,00 

 20193515022RL01R002767 2019 65,00 
 
SEGUNDO. Que se ordene o inicio do procedemento de comprobación limitada, ao abeiro dos 
artigos 136 e seguintes da Lei Xeral tributaria e 163 e seguintes do Real Decreto 1065/2007, do 
27 de xullo. De acordo co principio de economía procesual, incorporarase a proposta de 
liquidación debidamente motivada, ao considerarse que os datos en poder da administración 
son suficientes para a súa formulación, non sendo este documento unha carta de pago, pois o 
ingreso non se poderá efectuar ata a notificación da liquidación provisional aprobada polo 
órgano competente. 
 
Nº FIXO 253000644954 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€) 

  2017 L30200.001313 65,00 

  2018 L30200.001314 65,00 

  2019 L30200.001315 65,00 
 



 

  
 

Si durante a tramitación do expediente se devengase algún período posterior aos indicados, 
entenderase incluído na regularización. 
 
CUARTO. Ao tratarse dunha proposta de liquidación, antes de aprobar a liquidación provisional 
polo órgano competente, porase de manifesto o expediente durante 10 días hábiles a contar 
dende o día seguinte ao da recepción da notificación deste acto de trámite, co fin de que poida 
consultalo e/ou alegar o que considere convinte, así coma achegar cantos documentos, 
xustificantes ou calquera outra proba que estime pertinente para a defensa dos seus dereitos. 
Se con anterioridade ao vencemento de dito prazo manifesta por escrito a súa decisión de non 
efectuar alegacións, terase por rematado o trámite de audiencia. Se non presenta alegacións 
no dito prazo, entenderase que presta conformidade á proposta de liquidación. 
Unha vez rematado o prazo e estudadas e informadas as alegacións efectuadas, adoptarase a 
resolución que proceda. 
 
QUINTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
5.- PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE DATOS 2016 31309 (RECOLLIDA LIXO LG REMESAL 9) 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMIERO. Anular  os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo: 

NÚMERO  FIXO EXERCICIO COTA (€) 
253000647009 2018 47,00 
253000647009 2019 47,00 

SEGUNDO. Recoñecer o dereito á devolución das cantidades correspondentes aos recibos 
anulados e que se atopen aboadas. 
 
TERCEIRO. Que se ordene o inicio do procedemento de comprobación limitada, ao abeiro dos 
artigos 136 e seguintes da Lei Xeral tributaria e 163 e seguintes do Real Decreto 1065/2007, do 
27 de xullo. De acordo co principio de economía procesual, incorporarase a proposta de 
liquidación debidamente motivada, ao considerarse que os datos en poder da administración 
son suficientes para a súa formulación, non sendo este documento unha carta de pago, pois o 
ingreso non se poderá efectuar ata a notificación da liquidación provisional aprobada polo 
órgano competente. 
 
Nº FIXO 253000647009 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€) 

  2018 L30200.001300 47,00 

  2019 L30200.001301 47,00 
 
Si durante a tramitación do expediente se devengase algún período posterior aos indicados, 
entenderase incluído na regularización. 
 
CUARTO. Ao tratarse dunha proposta de liquidación, antes de aprobar a liquidación provisional 
polo órgano competente, porase de manifesto o expediente durante 10 días hábiles a contar 
dende o día seguinte ao da recepción da notificación deste acto de trámite, co fin de que poida 



 

  
 

consultalo e/ou alegar o que considere convinte, así coma achegar cantos documentos, 
xustificantes ou calquera outra proba que estime pertinente para a defensa dos seus dereitos. 
Se con anterioridade ao vencemento de dito prazo manifesta por escrito a súa decisión de non 
efectuar alegacións, terase por rematado o trámite de audiencia. Se non presenta alegacións 
no dito prazo, entenderase que presta conformidade á proposta de liquidación. 
Unha vez rematado o prazo e estudadas e informadas as alegacións efectuadas, adoptarase a 
resolución que proceda. 
QUINTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
6.- BAIXA NO PADRÓN DA TAXA POLA RECOLLIDA DE RESIDUOS_YAB 19.10.2020.04 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. Anular os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo: 

NÚMERO  FIXO ID_VALOR EXERCICIO COTA (€) 

253000646098 20193515022RL01R003897 2019 65,00 
 
SEGUNDO. Que se ordene o inicio do procedemento de comprobación limitada, ao abeiro dos 
artigos 136 e seguintes da Lei Xeral tributaria e 163 e seguintes do Real Decreto 1065/2007, do 
27 de xullo. De acordo co principio de economía procesual, incorporarase a proposta de 
liquidación debidamente motivada, ao considerarse que os datos en poder da administración 
son suficientes para a súa formulación, non sendo este documento unha carta de pago, pois o 
ingreso non se poderá efectuar ata a notificación da liquidación provisional aprobada polo 
órgano competente. 

EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€) 

2019 L30200.001306 65,00 
 
Si durante a tramitación do expediente se devengase algún período posterior aos indicados, 
entenderase incluído na regularización. 
 
CUARTO. Ao tratarse dunha proposta de liquidación, antes de aprobar a liquidación provisional 
polo órgano competente, porase de manifesto o expediente durante 10 días hábiles a contar 
dende o día seguinte ao da recepción da notificación deste acto de trámite, co fin de que poida 
consultalo e/ou alegar o que considere convinte, así coma achegar cantos documentos, 
xustificantes ou calquera outra proba que estime pertinente para a defensa dos seus dereitos. 
Se con anterioridade ao vencemento de dito prazo manifesta por escrito a súa decisión de non 
efectuar alegacións, terase por rematado o trámite de audiencia. Se non presenta alegacións 
no dito prazo, entenderase que presta conformidade á proposta de liquidación. 
Unha vez rematado o prazo e estudadas e informadas as alegacións efectuadas, adoptarase a 
resolución que proceda. 
QUINTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
7.- RECTIFICACIÓN RECIBOS LIXO_YAB 19.10.2020.01 



 

  
 

 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. Que se ordene o inicio do procedemento de comprobación limitada, ao abeiro dos 
artigos 136 e seguintes da Lei Xeral tributaria e 163 e seguintes do Real Decreto 1065/2007, do 
27 de xullo. De acordo co principio de economía procesual, incorporarase a proposta de 
liquidación debidamente motivada, ao considerarse que os datos en poder da administración 
son suficientes para a súa formulación, non sendo este documento unha carta de pago, pois o 
ingreso non se poderá efectuar ata a notificación da liquidación provisional aprobada polo 
órgano competente. 

Nº FIXO 253000646072 EXERCICIO LIQUIDACION COTA 
(€) 

  2017 L30200.001299 65,00 

  2018 L30200.001302 65,00 

  2019 L30200.001305 65,00 
 
Si durante a tramitación do expediente se devengase algún período posterior aos indicados, 
entenderase incluído na regularización. 
 
SEGUNDO. Ao tratarse dunha proposta de liquidación, antes de aprobar a liquidación 
provisional polo órgano competente, porase de manifesto o expediente durante 10 días 
hábiles a contar dende o día seguinte ao da recepción da notificación deste acto de trámite, co 
fin de que poida consultalo e/ou alegar o que considere convinte, así coma achegar cantos 
documentos, xustificantes ou calquera outra proba que estime pertinente para a defensa dos 
seus dereitos. 
Se con anterioridade ao vencemento de dito prazo manifesta por escrito a súa decisión de non 
efectuar alegacións, terase por rematado o trámite de audiencia. Se non presenta alegacións 
no dito prazo, entenderase que presta conformidade á proposta de liquidación. 
Unha vez rematado o prazo e estudadas e informadas as alegacións efectuadas, adoptarase a 
resolución que proceda. 
 
8.- BAIXA DO PADRÓNDA TAXA POOLA RECOLLIDA DE RESIDUOS_ YAB. 19.10.2020.05 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMIERO. Anular os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo: 

NÚMERO  FIXO ID_VALOR EXERCICIO COTA (€) 

253000644956 20183515022RL01R004145 2018 65,00 

253000644956 20193515022RL01R002771 2019 65,00 
 
SEGUNDO. Que se ordene o inicio do procedemento de comprobación limitada, ao abeiro dos 
artigos 136 e seguintes da Lei Xeral tributaria e 163 e seguintes do Real Decreto 1065/2007, do 
27 de xullo. De acordo co principio de economía procesual, incorporarase a proposta de 
liquidación debidamente motivada, ao considerarse que os datos en poder da administración 
son suficientes para a súa formulación, non sendo este documento unha carta de pago, pois o 



 

  
 

ingreso non se poderá efectuar ata a notificación da liquidación provisional aprobada polo 
órgano competente. 

Nº FIXO 253000644956 EXERCICI
O LIQUIDACION COTA (€) 

  2018 L30200.001307 65,00 

  2019 L30200.001308 65,00 
 
Si durante a tramitación do expediente se devengase algún período posterior aos indicados, 
entenderase incluído na regularización. 
 
TERCEIRO. Ao tratarse dunha proposta de liquidación, antes de aprobar a liquidación 
provisional polo órgano competente, porase de manifesto o expediente durante 10 días 
hábiles a contar dende o día seguinte ao da recepción da notificación deste acto de trámite, co 
fin de que poida consultalo e/ou alegar o que considere convinte, así coma achegar cantos 
documentos, xustificantes ou calquera outra proba que estime pertinente para a defensa dos 
seus dereitos. 
Se con anterioridade ao vencemento de dito prazo manifesta por escrito a súa decisión de non 
efectuar alegacións, terase por rematado o trámite de audiencia. Se non presenta alegacións 
no dito prazo, entenderase que presta conformidade á proposta de liquidación. 
Unha vez rematado o prazo e estudadas e informadas as alegacións efectuadas, adoptarase a 
resolución que proceda. 
 
CUARTO. COMUNICAR estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
9.- BAIXA NO PADRÓN DA TAXA POLA RECOLLIDA DE RESIDUOS_ YAB. 19.10.2020.06 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. Anular  os seguintes recibos, por non ser correcto o suxeito pasivo: 

NÚMERO  FIXO ID_VALOR EXERCICIO COTA (€) 

253000643866 20153515022RL01R004386 2015 47,00 

 20163515022RL01R004383 2016 47,00 

 20173515022RL01R003773 2017 47,00 
 20183515022RL01R003138 2018 47,00 

 20193515022RL01R001765 2019 47,00 
 
SEGUNDO. Que se ordene o inicio do procedemento de comprobación limitada, ao abeiro dos 
artigos 136 e seguintes da Lei Xeral tributaria e 163 e seguintes do Real Decreto 1065/2007, do 
27 de xullo. De acordo co principio de economía procesual, incorporarase a proposta de 
liquidación debidamente motivada, ao considerarse que os datos en poder da administración 
son suficientes para a súa formulación, non sendo este documento unha carta de pago, pois o 
ingreso non se poderá efectuar ata a notificación da liquidación provisional aprobada polo 
órgano competente. 
 
Nº FIXO 253000643866 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€) 



 

  
 

  2017 L30200.001309 47,00 

  2018 L30200.001310 47,00 

  2019 L30200.001311 47,00 
 
Si durante a tramitación do expediente se devengase algún período posterior aos indicados, 
entenderase incluído na regularización. 
 
TERCEIRO. Ao tratarse dunha proposta de liquidación, antes de aprobar a liquidación 
provisional polo órgano competente, porase de manifesto o expediente durante 10 días 
hábiles a contar dende o día seguinte ao da recepción da notificación deste acto de trámite, co 
fin de que poida consultalo e/ou alegar o que considere convinte, así coma achegar cantos 
documentos, xustificantes ou calquera outra proba que estime pertinente para a defensa dos 
seus dereitos. 
Se con anterioridade ao vencemento de dito prazo manifesta por escrito a súa decisión de non 
efectuar alegacións, terase por rematado o trámite de audiencia. Se non presenta alegacións 
no dito prazo, entenderase que presta conformidade á proposta de liquidación. 
Unha vez rematado o prazo e estudadas e informadas as alegacións efectuadas, adoptarase a 
resolución que proceda. 
 
CUARTO. Comunicar estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
10.- BAIXA NO PADRÓN DA TAXA POLA RECOLLIDA DE RESIDUOS_ YAB. 19.10.2020.07 
 
Acordos adoptados: 
 
PRIMEIRO. ANULAR  o seguinte recibo, por non ser correcto o suxeito pasivo: 

Nº FIXO ID. VALOR EXERCICIO COTA (€) 

253000644818 20193515022RL01R004232 2019 65,00 

 
SEGUNDO. Que se ordene o inicio do procedemento de comprobación limitada, ao abeiro dos 
artigos 136 e seguintes da Lei Xeral tributaria e 163 e seguintes do Real Decreto 1065/2007, do 
27 de xullo. De acordo co principio de economía procesual, incorporarase a proposta de 
liquidación debidamente motivada, ao considerarse que os datos en poder da administración 
son suficientes para a súa formulación, non sendo este documento unha carta de pago, pois o 
ingreso non se poderá efectuar ata a notificación da liquidación provisional aprobada polo 
órgano competente. 
Nº FIXO 253000644818 EXERCICIO LIQUIDACION COTA (€) 

  2019 L30200.001312 65,00 
Si durante a tramitación do expediente se devengase algún período posterior aos indicados, 
entenderase incluído na regularización. 
 
TERCEIRO. Ao tratarse dunha proposta de liquidación, antes de aprobar a liquidación 
provisional polo órgano competente, porase de manifesto o expediente durante 10 días 
hábiles a contar dende o día seguinte ao da recepción da notificación deste acto de trámite, co 



 

  
 

fin de que poida consultalo e/ou alegar o que considere convinte, así coma achegar cantos 
documentos, xustificantes ou calquera outra proba que estime pertinente para a defensa dos 
seus dereitos. 
Se con anterioridade ao vencemento de dito prazo manifesta por escrito a súa decisión de non 
efectuar alegacións, terase por rematado o trámite de audiencia. Se non presenta alegacións 
no dito prazo, entenderase que presta conformidade á proposta de liquidación. 
Unha vez rematado o prazo e estudadas e informadas as alegacións efectuadas, adoptarase a 
resolución que proceda. 
 
CUARTO. Comunicar estes acordos á Excma. Deputación Provincial da Coruña para o seu 
coñecemento e a tramitación oportunos. 
 
 
11.- MEDIDAS PARA ACTIVIDADES DE OCIO NOCTURNO DO CONCELLO DE CEDEIRA 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Os establecementos con título habilitante municipal en vigor de lecer nocturno poderán 
achegar declaración responsable para espectáculo público e actividade recreativa 
extraordinaria (namentres dure a orde de peche do lecer nocturno), sempre e cando o 
establecemento reúna as condicións para dito espectáculo público ou actividade recreativa 
extraordinaria das contempladas no Decreto, e coas seguintes condicións: 
 

a) O exercicio de dita actividade será extraordinario e limitado no tempo, só durante o 
tempo que dure o peche do lecer nocturno marcado polas autoridades sanitarias. Unha 
vez remate a orde de peche de ocio nocturno, a declaración responsable de actividade 
extraordinaria perderá o seu efecto e seguirá en vigor o título habilitante de lecer 
nocturno do que dispoña o establecemento 

b) Deberán de cumprirse as condicións da actividade extraordinaria que estean en vigor, 
tanto as referidas á propia actividade (horarios e demais condicións de exercicio) como as 
que se indiquen por parte das autoridades sanitarias ou outras competentes que lle sexan 
de aplicación 

c) Para os efectos do indicado, os titulares de establecementos con título habilitante para 
actividade de ocio nocturno (discotecas, pubs, cafés - espectáculo, salas de festas, así 
como as salas de concertos que desenvolvan as súas actividades de forma análoga aos 
anteriores, e os establecementos afectados pola disposición transitoria 2ª do Decreto 
124/2019, de 5 de setembro) deberán achegar a seguinte documentación por calquera 
medio dos previstos na Lei 39/2015: 

 
Modelo de declaración responsable de espectáculos públicos e actividades recreativas 

(ANEXO) cuberto e asinado. Neste modelo declarará unha actividade compatible coas 
condicións do establecemento no apartado (“Actividade extraordinaria”) e coa orde de 
peche do lecer nocturno, que ordinariamente poderá ser a de “III.2.5.3 BAR”. 

Seguro de responsabilidade civil en vigor (que cubra expresamente a actividade 
extraordinaria que se declara) 

Informe asinado por técnico competente que indique que o establecemento cumpre coas 
condicións necesarias para celebrar a actividade recreativa extraordinaria distinta da 
propia do establecemento que se está a declarar 



 

  
 

 
Todo o anterior, sen prexuízo das facultades de control e inspección do concello sobre as 
actividades    declaradas, así como calquera medida ó respecto que se adopte polas 
autoridades competentes. 
 
2.- Publicar o presente acordo para o xeral coñecemento. 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 

 
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE: 
 
Nome e apelidos / Razón social do solicitante NIF / DNI / NIE 

Nome e apelidos do Representante NIF / DNI / NIE 

Enderezo para efectos de notificación 
 

Nº  CP e Localidade 

Correo electrónico 
  

Teléfono 

 
MEMORIA EXPLICATIVA: 
 
A actividade ou espectáculo público que pretendo iniciar consiste no EXERCICIO DA ACTIVIDADE DE BAR 
CON CARÁCTER TEMPORAL E EXTRAORDINARIO NAMENTRES DURE O PECHE DO OCIO NOCTURNO POLAS 
MEDIDAS COVID-19, con epígrafe III.2.5.3. 
Data de inicio da actividade pretendida: ....................................... (en caso de non indicar data 
entenderase dende o mesmo día da presentación ata a apertura do ocio nocturno) 
Emprazamento do local: 
Emprazamento.............................................................................................................. Nº.................. 
Referencia catastral............................................................................................................................. 
Descrición do espectáculo público ou actividade recreativa 
Nome comercial:.................................................................................. 
Aforo:..............................................persoas 
Superficie construída: ...........................m2 / Superficie útil: ...........................m2  
Será necesaria a presentación de declaración responsable para a celebración de espectáculos públicos e 
actividades recreativas de carácter temporal e extraordinario que se desenvolvan esporadicamente en 
establecementos abertos ao público, suxeitos ao réxime de declaración responsable, legalmente 
habilitados para celebrar un espectáculo público ou actividade recreativa distinta da propia do 
establecemento, sempre e cando non requiran de plan de auto protección ou de plan ou estudo específico 
segundo a normativa sectorial de aplicación. 
Deberán respectarse as condicións esenciais do título habilitante co que conte o local. 
Nestes casos, deberá presentarse a documentación prevista neste modelo que resulte procedente tendo 
en conta as características do espectáculo ou actividade de carácter extraordinario. Así mesmo, haberá de 
dispor do seguro previsto na lexislación de espectáculos públicos e actividades recreativas. 
 



 

  
 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE, COMO TITULAR/ORGANIZADOR DO 
ESPECTÁCULO PÚBLICO/ACTIVIDADE RECREATIVA, que é certo o que manifesto, e que achego 
a seguinte documentación que acredita: 
 
a) Que non son precisas obras de acondicionamento do local para o desenvolvemento da 

espectáculo público ou actividade recreativa. 
b) Que non require de plan de autoprotección ou de plan ou estudo específico segundo a 

normativa sectorial de aplicación  
c) Que se cumpren todos os requisitos para o exercicio temporal e extraordinario do 

espectáculo público ou actividade recreativa e que o local e as instalacións reúnen as 
condicións técnicas e de seguridade, funcionalidade, salubridade e as demais previstas no 
planeamento urbanístico e normativa sectorial aplicable 

d) Que a actividade conta coas autorizacións e informes sectoriais que resultan preceptivos 
para o seu exercicio 

e) Que conta coas autorizacións para a ocupación do dominio público ou sectoriais que 
resulten necesarias 

f) Que no caso de dispoñer de maquinaria, estará instalada sobre soportes antivibratorios e 
illada de paredes medianeiras 

g) Que a instalación eléctrica axústase ao Regulamento electrotécnico de baixa tensión 
h) Que se cumpren as condicións de illamento mínimas e os valores limites de inmisión e 

transmisión de ruído e vibracións consonte á lexislación e regulamentación vixentes 
i) Que a actividade dispón de extintores, iluminación de emerxencia, sinalización e demais 

condicións e instalacións de protección contra incendios segundo o disposto na normativa 
vixente. 

j) Que as instalacións cumpren cos regulamentos técnicos específicos das instalacións e 
normas fixadas no 
planeamento municipal 

k) Que a actividade cumpre coas normas de accesibilidade 
l) Que cumprirán os requisitos relativos ás medidas hixiénico - sanitarias 
m) Que se cumprirán os requisitos da normativa específica de tratamento de residuos, de 

resultar esixible 
n) Que achega toda a documentación preceptiva 
 
DECLARO, ASÍ MESMO:  
o) Que cumpre todos os requisitos establecidos na normativa vixente para o exercicio da 

actividade, que dispón da documentación que así o acredita, que a porá a disposición da 
Administración cando lle sexa requirida e que se compromete a manter o cumprimento das 
anteriores obrigas durante o período de tempo inherente a dito exercicio(as actividades 
nocturnas e as diúrnas susceptibles de contaminación acústica que se desenvolvan no 
interior dun local disporán do correspondente certificado de illamento acústico do local 
expedido por empresa homologada, asinado por técnico competente)  

p) Que ao tratarse dunha actividade de exercicio continuado, axustarase ás esixencias 
derivadas da nova normativa que resulte de aplicación, previa obtención das autorizacións, 
que no seu caso, resulten preceptivas para o seu exercicio 

 
ADVÍRTESE QUE a inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou 
información que se incorpore á declaración responsable, así como a non presentación da 
declaración responsable ou da documentación requirida para acreditar o cumprimento de lo 



 

  
 

declarado, determinarán la imposibilidade de continuar co exercicio da actividade dende o 
momento no que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das posibles 
responsabilidades penais, civís ou administrativas. 
Así mesmo, a resolución da Administración Pública que declare tales circunstancias poderá 
determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo ao 
recoñecemento ao exercicio do dereito ou ao inicio da actividade correspondente, así como a 
imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de 
tempo determinado (entre tres meses e un ano), todo isto, consonte aos termos establecidos 
nas normas sectoriais de aplicación. 
O interesado AUTORIZA e DÁ o seu CONSENTIMENTO informado, libre e específico ó Concello 
de Cedeira para o tratamento dos datos persoais aquí reflectidos para actividades que son 
propias do mesmo, para o seguimento e xustificación da actividade no exercicio dos poderes 
públicos ostentados por esta Administración en aras de dar cumprimento ao interese xeral 
propugnado polo artigo 103 da CE en relación co disposto na Lei 39/2015, de 2 de outubro, do 
procedemento administrativo común das Administracións Públicas.  
 
En Cedeira, ………de……………………de 2020 
 
Asdo: 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLOS SOLICITANTES:  
 
Aportad

a 
 

 En todo caso: 

 

IDENTIFICACION DO SOLICITANTE (Un dos seguintes documentos): 
- Persoas Físicas: Fotocopia do NIF / DNI / NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a 
representante  
- Persoas xurídicas: Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación 
expresa para este acto 

 Modelo de DECLARACIÓN RESPONSABLE de espectáculos públicos e actividades recreativas 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL en vigor (que cubra expresamente a actividade 
extraordinaria que se declara), e o RECIBO DE PAGO das primas correspondentes ó período do 
seguro en curso ou copia dos mesmos (conforme á Lei 10/2017, de 27 de decembro, de 
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia). Conforme ó establecido no artigo 8 
da dita Lei, a póliza de seguro deberá cubrir a responsabilidade civil que sexa imputada directa, 
solidaria ou subsidiariamente ás persoas titulares ou organizadoras e que cubra os danos 
persoais ou materiais e os prexuízos ocasionados a usuarios ou asistentes e os seus 
bens,producidos como consecuencia da xestión ou explotación da actividade ou das accións do 
persoal ou empresas subcontratadas.  

 

INFORME ASINADO POR TÉCNICO COMPETENTE que indique que o establecemento cumpre 
coas condicións necesarias para celebrar a actividade recreativa temporal e extraordinaria 
distinta da propia do establecemento que se está a declarar, co obxecto de determinar o seu 
axuste á normativa urbanística e sectorial de aplicación, incluíndo a memoria explicativa da 
actividade a desenvolver e planos acoutados en planta, alzado e sección, así como a xustificación 
da normativa de aplicación á actividade da que se trate (DB-SI, DB-SUA, sistema de ventilación, 
cumprimento da normativa acústica...) 



 

  
 

 REPORTAXE FOTOGRÁFICA, incluíndo fotografías da totalidade de fachada e do interior do local, 
subscrita polo solicitante ou polo técnico competente redactor da documentación 

 Copia da LICENZA DE ACTIVIDADE en vigor ou, no seu caso, referencia ao nº de expediente 
 Xustificante de pagamento dos TRIBUTOS municipais que resulten preceptivos, no seu caso 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CEDEIRA” 

 
 
12.- APROBACIÓN DA CERTIFICACIÓN NÚM. 1 DA OBRA "MODIFICADO NÚM. 1 DE 
SANEAMENTO EN AS PONTIGAS 
 
Acordos adoptados: 
 
1.- Aprobar a certificación de obra núm. 1 e a factura correspondente polo importe de 
34.002,80 €. 
 
2.- Remitir á Excma. Deputación Provincial da Coruña a documentación necesaria para os 
efectos xustificativos correspondentes. 
 
3.- Notificar este acordo á empresa adxudicataria e ao director da obra. 
 
4.- Dar traslado aos servizos municipais de Intervención e Tesourería; así como ao de 
Contratación. 
 
 
13.- ASUNTOS VARIOS 
 
 
13.1.- PRÓRROGA DO CONTRATO DENOMINADO “MODIFICADO NÚM. 1 DE SANEAMENTO 
EN AS PONTIGAS 
 
Acordos adoptados: 
 

• Ratificar a urxencia 
 
1.- Conceder unha prórroga de 15 días naturais para a execución do contrato denominado 
“Modificado núm. 1 de saneamento en As Pontigas”, finalizando así o prazo de execución o día 
02.11.2020. 
 
2.- Deberáse recepcionar este contrato como data límite o mesmo día 02.11.2020. 
 
3.- Dar traslado da presente resolución á empresa adxudicataria e á dirección de obra. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás catorce horas e 
dez minutos do expresado día. 


