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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO DÍA 26 DE XANEIRO DE 2021

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

Na Casa Consistorial de Sobrado, sendo as 13:19 horas do día de referencia,
previamente convocados, reuníronse, en primeira convocatoria, os/as sres/as
Concelleiros/as que compoñen a Corporación Municipal deste Concello, ao obxecto
de celebrar sesión ordinaria do pleno baixo a presidencia do Alcalde, coas
seguintes asistencias:
ASISTENTES:
Presidente:
Luís Lisardo Santos Ares (PSdeG-PSOE)
Concelleiros/as:

Luis Lisardo Santos Ares

Magín Freire Fidalgo (PSdeG-PSOE).
Alfonso Ríos Santos. (PSdeG-PSOE).
Ángel Manuel Vázquez Bugallo (PSdeG-PSOE)
José Antonio Veiga Sánchez. (PSdeG-PSOE).
Ángel López Fidalgo (PP).
Non asiste (excusan a súa asistencia):

Secretaria:
Alejandra D. Fandiño Sánchez
ORDE DO DÍA
PARTE RESOLUTIVA

CVD: htDKXkdlKc4Ngz8hOg8q
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

PRIMEIRO.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DE
26.11.2020

Versión imprimible

FIRMADO POR

Alejandra Dolores Fandiño Sánchez

(FECHA: 10/02/2021 10:30:00) ,

Juan Vicente Aller Penas (PSdeG-PSOE).
Miguel Combo Aller (PSdeG-PSOE)
María Jesús García Souto (PP).

Pola Presidencia pregúntaselles aos Sres. Concelleiros asistentes se teñen algo que
obxectar respecto da redacción da actas da sesión celebrada o día 26 de novembro
de
2020.
Intervén a secretaria e afirma que existe un erro no punto décimo de dación de
conta de decretos de alcaldía, que figuran dendo o 410/2019 ata o 605/2020 sendo
dende o 309/2020 ata o 400/2020 polo que se efectúa esta correción.
Intevén o sr. Ángel Löpez Fidalgo e afirma que se deberían gravar os plenos.
Acto seguido, a Presidencia somete a votación este punto da Orde do día, acadando
o resultado seguinte:
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A Corporación, aproba por unanimidade dos Sres. Concelleiros presentes na sesión
os borrador da acta da sesión.
SEGUNDO.- APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA REGULADORA DA TENZA
DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS.
(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

Toma a palabra o Sr. Alcalde que expón o contido da súa proposta que transcrita
literalmente di:
“EXP:2021/G013/000001
Asunto: Aprobación de ordenanza reguladora da tenza de animais potencialmente
perigosos do Concello de Sobrado.
PROPOSTA DA ALCALDÍA

CVD: htDKXkdlKc4Ngz8hOg8q
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Visto a ordenanza reguladora da tenza de animais potencialmente perigosos do
Concello de Sobrado, e o expediente tramitado ao efecto no que consta informe de
Secretaria-Intervención, esta Alcaldía, en exercicio das competencias legalmente
atribuidas polos artigos 21 da Lei 7/1985, reguladora das Bases do Réxime Local e
artigo 61 da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, PROPOÑO AO PLENO
DA CORPORACION A ADOPCION DO SEGUINTE ACORDO:

Versión imprimible

FIRMADO POR

Alejandra Dolores Fandiño Sánchez

(FECHA: 10/02/2021 10:30:00) ,

Luis Lisardo Santos Ares

Considerando que o Concello de Sobrado non ten aprobada a Ordenanza reguladora
da tenza de animais potenciamente perigosos que estableza unha regulación da
concesión e renovación das licenzas administrativas para a tenza de calquera
animal clasificado como potencialmente perigoso, , así como a regulación do
Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos, obrigas establecida na Lei
50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais
potencialmente perigosos e o Real decreto 287/2002, do 22 de marzo, modificado
polo Real decreto 1570/2007 do 30 de novembro, que a desenvolve. Esta lei, ditada
ao amparo do artigo 149.1.29 da Constitución Española atribúe ao Estado as
competencias en materia de seguridade pública e asigna no artigo 3º aos concellos
a competencia para conceder a licenza administrativa que habilite para a tenza de
animais potencialmente perigosos. Ademais, no seu artigo 6, establece que en cada
concello existirá un rexistro de animais potencialmente perigosos. En Galicia o
desenvolvemento lexislativo autonómico prodúcese coa Lei 4/2017, do 3 de outubro
de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia.

PRIMEIRO: Aprobar Inicialmente a Ordenanza reguladora da tenza de animais
potencialmente perigosos do Concello de Sobrado. nos termos que figuran no
expediente e co texto que a continuacións e recolle:
“ORDENANZA REGULADORA DA TENZA DE ANIMAIS POTENCIALMENTE
PERIGOSOS DO CONCELLO DE SOBRADO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

A nivel estatal aprobouse normativa específica en materia de animais
potencialmente perigosos, en concreto, a Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o
réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos. Esta lei, que
posteriormente o Real Decreto 287/2002, do 22 de febreiro desenvolvería, aborda a
regulación normativa referente á tenza, adestramento e manexo de animais
potencialmente perigosos, co obxecto de preservar a seguridade das persoas, bens
e outros animais. Esta lei asigna no artigo 3º aos concellos a competencia para
conceder a licenza administrativa que habilite para a tenza de animais
potencialmente perigosos. Ademais, no seu artigo 6, establece que en cada
concello existirá un rexistro de animais potencialmente perigosos.

Luis Lisardo Santos Ares

O Goberno Autonómico, en virtude das súas competencias, regulou mediante o
Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, a posesión de animais potencialmente
perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e creou os rexistros galegos de
identificación de animais de compañía e potencialmente perigosos e de
adestradores caninos. Tanto a normativa estatal como a normativa autonómica
estableceron as competencias municipais nesta materia, competencias que son
clave no control administrativo das obrigas da cidadanía, como son a concesión das
licenzas e o rexistro municipal propio para este tipo de animais. Esta ordenanza
inclúe estas obrigas específicas para as persoas propietarias e posuidoras destes
animais para contribuír así ao seu coñecemento por parte dos suxeitos obrigados.
Posteriomente se aprobou por parte da administración autonómica a Lei 4/2017,
do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, para
dar un paso máis na mellora e actualización da defensa, o benestar e a protección
dos animais, que inclúe unha regulación específica dos animais potencialmente
perigosos.

Capítulo I
Disposicións xerais

CVD: htDKXkdlKc4Ngz8hOg8q
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Artigo 1. Obxecto.
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FIRMADO POR

Alejandra Dolores Fandiño Sánchez

(FECHA: 10/02/2021 10:30:00) ,

O Concello de Sobrado non dispón de ordenanza reguladora da tenza de animais
potencialmente perigosos que regule os requisitos para a obtención da licenza e a
creación do Rexistro de Animais Potencialmente Perigosos polo que procede a súa
aprobación.

1.- É obxecto desta ordenanza, a regulación da concesión e renovación das licenzas
administrativas para a tenza de calquera animal clasificado como potencialmente
perigoso, aos que se refire a Lei 4/2017, do 3 de outubro, polo que se regula a tenza
de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia, así
como a regulación do Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.
2.- Esta ordenanza será de aplicación a toda persoa física ou xurídica que se
relacione de forma permanente, ocasional ou accidental con animais considerados
potencialmente perigosos, no termo municipal de Sobrado.
3.- Quedan excluídos da aplicación desta ordenanza os cans e animais pertencentes
ás Forzas Armadas, Forzas e Corpos da Seguridade do Estado, Corpos da Policía das
Comunidades Autónomas, Policía Local e empresas de seguridade con autorización
oficial.
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Artigo 2. Definición de animal potencialmente perigoso.

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

1.- Consideraranse animais potencialmente perigosos todos aqueles animais de
compañía pertecentes tanto á fauna autóctona como alóctona, independentemente
da súa condición, natureza, especie ou raza á que pertencen, que poidan causar a
morte ou provocar lesións ás persoas ou a outros animais, ou de producir danos de
certa entidade ás cousas, salvo o suposto previsto no artigo 1.2 da Lei 50/1999, de
23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente
perigosos.
2.- En particular terán a cualificación de potencialmente perigosos, os animais
domésticos ou de compañía que regulamentariamente se determinen pola
Comunidade Autónoma de Galicia. Respecto á raza canina consideraranse
potencialmente perigosos os definidos no artigo 16 da Lei 4/2017 do 3 de outubro,
de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia e especialmente nos
que concorra calquera das condicións seguintes:

Luis Lisardo Santos Ares

a) Cans que polas súas características raciais puidesen ser aptos para o
adestramento, para a garda e defensa e en concreto os pertencentes ás razas
seguintes: american stafforshire terrier, pit bull terrier, bullmastif, dobermann, dogo
arxentino, dogo de Bordeus, dogo do Tíbet, fila brasileiro, mastín napolitano, presa
canario, presa mallorquino (ca de bou), rottweiler, bull terrier, staffordshire bull
terrier, tosa inu e akita inu, e as restantes razas que puidesen determinarse na
normativa estatal sobre animais potencialmente perigosos de obrigado
cumprimento. Tamén serán considerados potencialmente perigosos os cruces en
primeira xeración destas razas ou cruces destas razas con outras.
b) Cans que fosen adestrados para a garda e defensa.

Capítulo II Licenzas

CVD: htDKXkdlKc4Ngz8hOg8q
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Artigo 3. Licenza municipal.
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FIRMADO POR

Alejandra Dolores Fandiño Sánchez

(FECHA: 10/02/2021 10:30:00) ,

c) Cans que tiveron algún episodio de agresións a persoas ou ataques de certa
entidade a animais ou cousas, ou aqueles que manifesten un carácter
marcadamente agresivo. Nestes casos, o potencial perigo deberá ser apreciado
pola autoridade competente municipal, de oficio ou despois de notificación ou
denuncia, atendendo a criterios obxectivos e logo do informe dunha ou un
profesional veterinario designado para o efecto.

1.- A tenza no municipio de animais clasificados como potencialmente perigosos
requirirá a obtención, con carácter previo á adquisición do animal, da
correspondente licenza municipal.
2.- Están obrigados á obtención da licenza municipal para a tenza de animais
clasificados como potencialmente perigosos os propietarios ou posuidores destes
incluídos no padrón de habitantes, así como os establecementos ou asociacións,
con sede neste municipio, que alberguen animais potencialmente perigosos aos que
se refire a Lei 4/2017, do 3 de outubro e que se dediquen á súa explotación, cría,
comercialización ou adestramento, incluídos os centros de adestramento,
criadeiros, centro de recollida, residencia, centros recreativos e establecementos de
venda situados neste municipio.
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3.- Os propietarios de animais potencialmente perigosos non aveciñados neste
municipio deberán acreditar, cando se atopen residindo temporalmente nel e
mentres permaneza o animal no termo municipal, a tenza da licenza no municipio
de orixe.

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

4.- Nos supostos previstos no apartado 2.a) do artigo 2º, o titular do can dispoñerá
do prazo dun mes para solicitar a licenza administrativa, contado desde a
resolución ditada para tales efectos, efectuándose en caso contrario a retirada e
depósito do animal de conformidade co establecido nesta ordenanza.
5.- Nos supostos previstos no apartado 2.d) do artigo 2, o concello comunicará os
feitos á autoridade competente da Consellería correspondente, achegando os
informes esixidos no devandito apartado, debidamente motivados. No caso de que
se ditase resolución na que se aprecie agresividade, o titular dispoñerá do prazo
dun mes, contado desde a súa notificación, para solicitar a licenza administrativa,
coas mesmas consecuencias que no apartado anterior en caso de incumprimento

Luis Lisardo Santos Ares

6.- A falta de licenza municipal para a tenza de animais potencialmente perigosos
dará lugar a, tras expediente contraditorio, un único requirimento municipal para a
súa obtención no prazo de dez días e á retirada e depósito dos animais, nos termos
establecidos no artigo 7 desta ordenanza.
7. Toda persoa que conduza e controle , de forma habitual, ocasional ou puntual,un
animal calificado como potencialmente perigoso haberá de estar en posesión da
correspondente licenza municipal para a tenza de animais potencialmente
perigosos expedida ó seu nome.
Artigo 4. Requisitos e documentación para a obtención da licenza.-

CVD: htDKXkdlKc4Ngz8hOg8q
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2.- Xunto á solicitude, deberá presentar a seguinte documentación (en orixinal ou
copia autenticada) acreditativa do cumprimento dos requisitos legalmente esixidos
para obter a licenza, que son;

Versión imprimible

FIRMADO POR

Alejandra Dolores Fandiño Sánchez

(FECHA: 10/02/2021 10:30:00) ,

1.- A obtención da licenza con destino á tenza de calquera dos animais cualificados
como potencialmente perigosos realizarase mediante solicitude que presentará o
interesado no Rexistro Xeral do concello, previamente á adquisición, salvo os
supostos de cambio de residencia do seu responsable. A instancia poderase
presentar por calquera outro medio permitido en dereito.

a) Personalidade: para o suposto de persoa física: ser maior de idade e non estar
incapacitado para proporcionar os coidados necesarios ao animal: acreditarase
mediante fotocopia do DNI ou do pasaporte. Para o suposto de persoa xurídica:
acreditarase mediante a presentación da escritura de constitución e de
modificación, no seu caso, debidamente rexistrada no Rexistro Mercantil e do
número de identificación fiscal (NIF), cando a inscrición fose esixible conforme á
lexislación mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a acreditación da
capacidade de obrar realizarase mediante a escritura ou documento de
constitución, estatutos ou acto fundacional, no que constaren as normas polas que
se regula a súa actividade, rexistrados, no seu caso, no correspondente Rexistro
oficial. Os que actúen en representación doutro deberán presentar escritura de
poder suficiente. Se fose persoa xurídica, este poder deberá figurar rexistrado no
Rexistro Mercantil.
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b) Non ser condenado por delitos de homicidio, lesións, torturas, contra a liberdade
ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde pública, de asociación
con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por resolución
xudicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos. Acreditarase
mediante certificado de antecedentes penais.
(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

c) Non ser sancionado por infraccións graves ou moi graves con algunha das
sancións accesorias das previstas na Lei 4/2017 do 3 de outubro, sobre o réxime
xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos. Con todo, non será
impedimento para a obtención ou, no seu caso, renovación da licenza, ser
sancionado coa suspensión temporal desta, sempre que, no momento da solicitude,
a sanción de suspensión anteriormente imposta fose cumprida integramente:
acreditarase mediante certificado negativo expedido pola Consellería de Medio
Ambiente.

Luis Lisardo Santos Ares

d) Dispoñer de certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica para a tenza
de animais potencialmente perigosos: acreditarase mediante certificado expedido
polo director dun centro médico-psicotécnico debidamente autorizado, conforme se
recolle na Lei 4/2017, do 3 de outubro.
e) Subscribir un seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros que poida
causar o animal, cunha cobertura mínima de 125.000 euros. Este seguro deberá
renovarse anualmente: acreditarase mediante presentación de copia da póliza
claramente detallada ou certificado da compañía aseguradora.
f) Microchip: copia cotexada do documento onde figure o número de microchip.

CVD: htDKXkdlKc4Ngz8hOg8q
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

4.- No caso de que a licenza sexa para animais salvaxes en catividade, esixirase,
ademais do previsto no apartado 1 deste artigo, unha memoria descritiva das
instalacións e medidas seguridade utilizadas para impedir a fuxida dos animais
conforme á Lei 4/2017, do 3 de outubro

Versión imprimible

FIRMADO POR

Alejandra Dolores Fandiño Sánchez

(FECHA: 10/02/2021 10:30:00) ,

3.- Os requisitos esixidos deberán manterse vixentes durante todo o período da
tenza do animal; a perda destes dará lugar á revisión da licenza. Calquera variación
dos datos que figuran na licenza deberá ser comunicada polo seu titular no prazo de
quince días, contados dende a data na que se produza, ao órgano competente do
municipio ao que corresponde a súa expedición. A intervención, medida provisional
ou suspensión que afecte á licenza administrativa en vigor, acordada en vía xudicial
ou administrativa, serán causa para denegar a expedición doutra nova ou a súa
renovación ata que aquelas sexan levantadas.

Artigo 5.-Acreditación da licenza.
A tenza da licenza municipal acreditarase mediante a entrega dunha copia da
resolución do expediente administrativo iniciado a solicitude do interesado, e
mediante a entrega dunha tarjeta acreditativa expedida polo concello, onde se
fagan constar os seguintes datos:
-Número de licenza municipal.
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(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

-Data de resolución do expediente de solicitude da licenza.
-Data de caducidade da vixencia da licenza.
-Nome e apelidos do titular.
-D.N.I. do titular.
-Enderezo do titular.
-Fotografía actualizada do titular.
-Selo do concello.
Artigo 6- Vixencia e renovación das licenzas
1.- As licenzas terán unha vixencia de cinco anos e estarán condicionada, en todo
caso, ao mantemento dos requisitos para obtela. Unha vez transcorrido o período
de cinco anos as licenzas deberán ser obxecto de renovación, por período de igual
duración, mediante a presentación da mesma documentación esixida para á súa
obtención e sinalada no artigo anterior e especificamente, acreditando:
a) A subscrición do seguro de responsabilidade civil por danos a terceiros.

Luis Lisardo Santos Ares

b) A expedición do certificado de sanidade animal, expedido por autoridade
competente, que acredite con periodicidade anual a situación sanitaria do animal e
a inexistencia de enfermidades ou trastornos que o fagan especialmente perigosos.
2.- A licenza perderá a súa vixencia no momento no que o seu titular deixe de
cumprir calquera dos requisitos establecidos no artigo anterior.
3.- A condena por calquera dos delitos recollidos no apartado 1. b) do artigo
anterior dará lugar á revisión da licenza polo concello.

CVD: htDKXkdlKc4Ngz8hOg8q
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5.- Para a renovación da licenza municipal deberase achegar a mesma
documentación que para a súa obtención ao que se deberá engadir un certificado
de sanidade animal efectuado nunha data non anterior a dous meses da solicitude
de renovación de licenza expedida polos servizos sanitarios da comunidade
autónoma galega ou por un veterinario colexiado.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Alejandra Dolores Fandiño Sánchez

(FECHA: 10/02/2021 10:30:00) ,

4.- Non obstante o anterior, o concello pode comprobar, de oficio ou por denuncia,
durante a vixencia da licenza que calquera propietario ou posuidor dun animal
potencialmente perigoso mantén os requisitos para obter a licenza, e, no caso de
que, tras a correspondente inspección, se comprobase que o propietario ou
posuidor dun animal potencialmente perigoso carece dalgún dos requisitos,
considerarase que non ten licenza para a tenza do animal e iniciaranse as accións
legais oportunas.

Artigo 7- Órgano competente para o outorgamento das licenzas.
As licenzas municipais para a tenza de animais potencialmente perigosos,
concederanse ou denegaranse mediante resolución do órgano municipal que teña
atribuida a competencia en materia de licenzas , se prexuízo das delegacións que
este órgano poida realizar. Este órgano tamén será o competente para decidir sobre
a renovación e revisión e revogación das licenzas.
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Artigo 8- Revisión, perda da licenzas e depósito de animais.
1.- A perda de calquera dos requisitos esixidos no artigo 4º desta ordenanza, dará
lugar á revisión das licenzas municipais concedidas e á súa retirada, logo da
tramitación previa do expedientes contraditorio.

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

2.- A retirada da licenza dará lugar á perda do dereito á tenza do animal e á obriga
do interesado de proceder, no prazo máximo de dez días contado desde a recepción
do requirimento, á súa entrega e depósito no establecemento adecuado para o
efecto ata a obtención desta, salvo que o animal sexa obxecto de entrega a outro
propietario ou de sacrificio nos termos establecidos na Lei 4/2017, do 3 de outubro.
3.- En caso de incumprimento da obriga de depósito, procederase á súa execución
subsidiaria polo concello, ou pola comunidade autónoma, a través dos seus servizos
ou mediante empresa contratada, sendo os gastos que tal actuación comporta a
cargo e por conta do antigo titular da licenza.

Luis Lisardo Santos Ares

4.- O concello poderá retirar dos espazos públicos e depositar de oficio no
establecemento adecuado, sen necesidade de requirimento previo, a aqueles
animais potencialmente perigosos en que se aprecie unha situación de abandono
ou perigo para os usuarios das vías e espazos de uso común ou circulen por estes
sen a debida protección ou control do seu propietario ou posuidor.
5.- Igualmente, o concello poderá retirar e depositar en establecemento adecuado
aqueles animais potencialmente perigosos que non dispoñían da correspondente
tarxeta de identificación no municipio de orixe ata tanto se acredite tal
circunstancia polo seu titular.
Capítulo III Do rexistro municipal de animais potencialmente perigosos

1.- Créase o Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos, no que se
inscribirán os animais potencialmente perigosos que teñan a súa residencia habitual
no concello de Sobrado.
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Artigo 9- Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos.

3.- O rexistro terá un tratamento será informatizado, no que se farán constar, de
acordo co disposto no Decreto 90/2002, do 28 de febrero, polo que se regula a
tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e
se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e
Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos., a seguinte documentación:
-Código identificador do animal/N.º de microchip.
-Zona de aplicación.
-Nome do animal (se procede).
-Especie.
-Raza. En cruzamento de primeira xeración especificarase as razas de procedencia.
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-Sexo.
-Características externas (Descrición da capa, tipo e cor da pel...)
-Data de nacemento da animal
-Aptitude (función do animal): compañía, garda, defensa, caza...
-Enderezo habitual do animal.
-Outros signos identificatorios non definitivos (tales como unha tatuaxe ou un
número de chapa se o animal foi censado nun censo municipal anteriormente).
-Causa de inclusión no Rexistro (supostos art. 2.2. do decreto 90/2002).
-Nome e apelidos do propietario do animal.
-DNI ou CIF.
-Enderezo do propietario do animal.
-Teléfonos de contacto do propietario do animal.
-Licenza: n.º data e concello de expedición.
-Nome, dirección, número de colexiado e número de veterinario colaborador que
realiza a marcaxe.
-Data na que se realiza a implantación da identificación e a entrega do documento
ao propietario.
-Data de alta no rexistro.
-Certificado sanitario, expedido por un veterinario, que acredite con periodicidade
anual, a situación sanitaria do animal e a inexistencia de enfermidades ou síntomas
que poida facerlo potencialmente perigoso, así como unha certificación de que o
animal carece de lesións ou cicatrices que puidesen estar relacionadas coa
utilización do animal en pelexas ou outras actividades prohibidas.
-Cartilla sanitaria actualizada nos tratamentos preceptivos e preventivos propios da
especie e idade. Na cartilla sanitaria figurará a catalogación de animal
potencialmente perigoso.
-Copia da licenza municipal de tenza de animais potencialmente perigosos, a nome
do propietario. Acompañarase de copia da póliza que xustifique ter formalizado o
seguro de responsabilidade civil e o último recibo en vigor.
-Datos do centro de adestramento, se fose o caso.
-Incidentes de agresión, se fose o caso. Os propietarios, serán os responsables de
identificar os animais e de sufragar os gastos que isto ocasione,
independentemente do lugar de residencia das devanditas persoas. A identificación
definitiva supoñerá un requisito previo e obrigatorio para realizar calquera
transacción do animal .
4.- O rexistro municipal é un rexistro de carácter público, ao que terán acceso as
administracións públicas e autoridades competentes, así como aquelas persoas
físicas ou xurídicas que acrediten ter interese lexítimo no coñecemento dos datos
que nel constan. Para estes efectos considerarase, en todo caso, interese lexítimo o
que ostenta calquera persoa física ou xurídica que desexe adquirir un animal destas
características, así como aquelas que sufrisen calquera tipo de agresión polo animal
e desexen exercer as accións correspondentes en calquera vía xurisdicional, para o
que deberán acreditar previamente a interposición da correspondente denuncia.
5.- O concello remitirá os datos do rexistro municipal ó Rexistro Galego de
Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos (Regiac), no
prazo máximo de 15 días, contados desde o momento da inscrición dun animal
potencialmente perigoso.
6.- En todo caso, o uso e tratamento dos datos contidos no rexistro farase de
acordo co disposto na Lei orgánica 3 /2018 de protección de datos persoais e
garantía dos dereitos dixitais.
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Artigo 10- Inscrición no rexistro.

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

1.- Os titulares da licenza administrativa están obrigados a efectuar a inscrición do
animal no rexistro municipal do concello da residencia habitual do animal, no prazo
de 15 días contados a partir da obtención da licenza, tal e como se recolle no artigo
17 da Lei 4/2017, do 3 de outubro.
2.- Tamén será obrigatoria, por solicitude do propietario, a inscrición do animal no
rexistro municipal do concello correspondente, cando se efectúe o seu traslado dun
concello a outro por período superior a tres meses.
3.- Estimarase que se efectuou un traslado de animal potencialmente perigoso,
salvo acreditación expresa en contra polo interesado, nos casos de cambio de
residencia do titular deste, nese caso será preciso a acreditación da obtención da
licenza no municipio de orixe anterior, procedendo á renovación da licenza nos
casos previstos nesta ordenanza.

Luis Lisardo Santos Ares

Artigo 11- Baixa no rexistro municipal.
1.- A baixa no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos efectuarase
por solicitude do interesado, con acreditación previa da venda, traspaso, cesión ou
morte do animal (esta última certificada por veterinario ou autoridade competente).
2.- Igualmente, procederase á baixa no rexistro no caso de traslado de residencia
habitual do animal a municipio distinto, que así quede acreditado por solicitude do
interesado. Neste caso o propietario deberá dar de alta ao animal no novo concello
de residencia.

Artigo 12- Comunicacións do propietario de animal ao Rexistro Municipal
de Animais Potencialmente Perigosos.
1.- O propietario do animal deberá comunicarlle ao rexistro calquera variación dos
datos que figuran nel, no prazo de 15 días desde que se producise a modificación
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2.- Deberá comunicarse ao rexistro municipal a venda, traspaso ou doazón do
animal
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3.- A perda ou subtracción do animal, por un prazo superior a tres meses,
considerarase baixa definitiva do animal no rexistro.

3.- Calquera incidente producidos por animais potencialmente perigosos ao longo
da súa vida, coñecidos polas autoridades administrativas ou xudiciais, faranse
constar na folla rexistral de cada animal, tal e como se recolle no artigo 6.4º da Lei
50/99 do 23 de decembro. No caso de agresións recollerase, como mínimo, a
seguinte información: data da denuncia, descrición dos feitos e consecuencias
xurídicas
4.- A subtracción ou perda do animal deberá ser comunicada polo titular do animal
ao rexistro municipal, no prazo máximo de 48 horas desde que se teña
coñecemento destes feitos.
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5. O propietario ou titular dos animais potencialmente perigosos disporá dun prazo
máximo de 15 días para comunicar: a morte (mediante certificado veterinario),
venda, doazón, traslado, roubo (mediante denuncia), perda do animal, esterilización
ou calquera variación nos datos do rexistro, excepto nos casos de agresión, nos que
a comunicación será inmediata.

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

Capítulo IV Obrigas e prohibicións
Artigo 13–Obrigas dos propietarios de animais potencialmente perigosos.
1. As persoas propietarias ou posuidoras de animais potencialmente perigosos
teñen que tomar as medidas necesarias para evitar posibles molestias e prexuízos a
persoas, animais e bens, e terán que cumprir todos os requirimentos previstos na
lexislación vixente de animais potencialmente perigosos.

Luis Lisardo Santos Ares

2. Os propietarios, criadores ou posuidores de animais potencialmente perigosos
terán o deber de cumprir todas as normas de seguridade cidadá, establecidas na
lexislación vixente e na lexislación sobre protección animal de Galicia, de xeito que
garantan a excelente convivencia destes animais cos seres humanos e se eviten
molestias á poboación, e en particular as seguintes:
As instalacións destinadas a albergar animais potencialmente perigosos deberán
reunir como mínimo as seguintes medidas de seguridade:
•As paredes e valados serán suficientemente altos e consistentes e deberán estar
fixados co fin de soportar o peso e a presión do animal, evitando as fuxidas.
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•As portas das instalacións deben ser resistentes e estar deseñadas para evitar que
os animais poidan abrir os mecanismos de seguridade, sen producirlles danos.
•O recinto estará sinalado coa advertencia de que se atopa dentro un animal
potencialmente perigoso, indicando a especie de raza deste. Queda totalmente
prohibido que o animal poida sacar parte do seu corpo, tales como a cabeza ou as
patas, feitos que poidan causar danos ou alarma. Os propietarios dos inmobles onde
se alberguen os animais potencialmente perigosos deberán realizar os traballos e
obras precisos para manter neles, en todo momento, as condicións imprescindibles
de seguridade adecuadas á especie e raza dos animais, sendo este requisito
necesario para a obtención das licenzas administrativas que se regulan nesta
ordenanza. A autoridade municipal poderá ordenar en todo momento os traballos e
obras necesarios para a devandita finalidade, e no suposto de non dar cumprimento
a isto, procederá á revogación da licenza tras o expediente administrativo instruído
respecto diso.
4. Quen teña en propiedade ou posúa un animal potencialmente perigoso que
agrida persoas ou outros animais causándolles feridas de mordedura será
responsable de que o animal sexa sometido a recoñecemento dunha veterinaria ou
dun veterinario en exercicio libre da profesión en dúas ocasións dentro dos quince
días seguintes á agresión. Neste recoñecemento o veterinario ou a veterinaria
responsable emitirá un certificado no que conste se o animal presenta ou non
síntomas de doenza infecto-contaxiosa, que comunicará ás autoridades
competentes en sanidade animal no caso de sospeita.
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5. Os cans potencialmente perigosos terán que circular, nas vías públicas e nos
lugares e espazos de uso público en xeral, atados con correa non extensible de
menos de dous metros de longo, provistos da correspondente buceira homologada
e axeitada para a súa raza.

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

6. A esterilización dos animais potencialmente perigosos, ademais de se poder facer
por vontade das persoas propietarias, realizarase obrigatoriamente por mandato ou
resolución das autoridades administrativas ou xudiciais.
7. Os propietarios e as propietarias deste tipo de animais deberán comunicar ao
Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) a súa castración
ou esterilización, coa remisión da copia da certificación veterinaria acreditativa do
devandito feito no prazo de tres días, contados desde que a esterilización ou
castración se levase a cabo.

Luis Lisardo Santos Ares

8. As autoridades municipais poderán practicar a incautación daqueles animais
potencialmente perigosos nos casos en que non se reúnan os requisitos
establecidos nesta ordenanza, recluíndoos ata que estes se cumpran. O propietario,
ou responsable do animal no momento da incautación, deberá sufragar os gastos
ocasionados e derivados da retirada e manutención do animal.
9. Deberán presentar no Rexistro Municipal de Animais Potencialmente Perigosos
antes do final de cada ano o certificado correspondente á revisión veterinaria anual,
así como copia cotexada do seguro e da prima de responsabilidade civil que se
formalice para cubrir os riscos derivados da tenza deste tipo de animais.

11. En xeral, deberán cumprir con todas as obrigas relacionadas coa tenza de
animais. O prazo para cumprir estas obrigas é o que se sinale en cada suposto, e no
caso de que non se previse un prazo concreto, será de quince días.
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10. O traslado dun animal potencialmente perigoso ao concello de Sobrado, sexa
con carácter permanente ou por período superior a tres meses, obrigará ao seu
propietario para efectuar as inscricións oportunas no Rexistro Municipal de Animais
Potencialmente Perigosos. Se a estancia do animal é por período menor de tres
meses, o seu posuidor deberá acreditar o cumprimento da normativa vixente sobre
animais potencialmente perigosos no seu lugar habitual de residencia, e adoptar as
medidas hixiénico-sanitarias e de seguridade cidadá adecuadas.

Os propietarios, criadores ou posuidores dos animais terán o deber de identificalos
cun microchip nos seus tres primeiros meses de vida ou nun mes despois da súa
adquisición. A identificación consistirá na implantación dun microchip ou
transponder portador dun código alfanumérico de número de díxitos tal que sexa
único para cada animal. A implantación do código será efectuada por un veterinario,
nomeado para o efecto pola Consellería de Medio Ambiente e realizarase na forma
e maneira que establecen a Lei 4/2017, do 3 de outubro e normativa concordante.
Artigo 15.- Medidas de seguridade en espazos públicos.
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1.- Os propietarios, criadores ou posuidores deberán manter os animais que estean
baixo a súa custodia en idóneas condicións hixiénico-sanitarias e cos coidados e
atencións necesarios de acordo coas necesidades fisiolóxicas e características
propias da especie ou raza do animal, en cumprimento da Lei 4/2017, do 3 de
outubro

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

2.- A presenza de animais potencialmente perigosos en lugares ou espazos públicos
esixirá que a persoa que os conduza e controle leve consigo a licenza municipal e a
certificación acreditativa da inscrición do animal no Rexistro Municipal de Animais
Potencialmente Perigosos.
3.- Os cans potencialmente perigosos, en lugares e espazos públicos, deberán levar
obrigatoriamente bozo apropiado para a tipoloxía racial de cada animal.

Luis Lisardo Santos Ares

4.- Os cans potencialmente perigosos deberán ser conducidos e controlados con
cadea ou correa non extensible de menos de 2 metros, sen que poida levar máis
dun destes cans por persoa. Non poderán ser conducidos por menores de 16 anos.

Capítulo V Réxime sancionador
Artigo 16-Infraccións e sancións.

Artigo 17.-Procedemento sancionador
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O procedemento sancionador aplicable rexerase polo establecido na disposición
adicional terceira da Lei 50/1999, do 23 de decembro, de tenza de animais
potencialmente perigosos, no artigo 46 da Lei 4/2017, de 13 de outubro da
Comunidade Autónoma de Galicia, así como pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas e normas de
desenvolvemento.
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As infraccións administrativas en materia de animais potencialmente perigosos se
sancionarán de conformidade co establecido na Lei 50/1999, de 23 de decembro ,
sobre o réxime xurídico da tenza de animais potencialmente perigosos a excepción
das infraccións en materia de identificación de estos animais, as cales se
sancionarán de conformidade co establecido na Lei 4/2017, de 3 de outubro, de
protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Capítulo VI Ficheiro automatizado para o rexistro
Artigo 18.- Protección de datos de carácter persoal.
De acordo co disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de
datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, infórmase: Que, á entrada en vigor
desta ordenanza, existirá “Rexistro de Actividade de Tratamento dos solicitantes de
licenza de tenza de animal perigoso” onde constarán os datos de carácter persoal
dos solicitantes, co fin de rexistrar aos propietarios ou posuidores de animais
potencialmente perigosos. A súa finalidade é que o Concello de Sobrado cumpra
coas obrigas que a Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da
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tenza de animais potencialmente perigosos e a Lei 4/2017, de 3 de outubro, de
protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, atribúe aos concellos.

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

Este Rexistro de Actividade de Tratamento, será de uso exclusivo do Concello de
Sobrado. É obrigatorio a subministración dos datos de carácter persoal que se
sinalan nesta ordenanza, por ser o tratamento de ditos datos necesario para o
cumprimento dunha obriga legal aplicable ao Responsable (Concello de Sobrado),
de acordo co disposto no artigo 6.1 c) do Regulamento Xeral de Protección de Datos
RGPD 679/2016.
As persoas que estean rexistradas no arquivo teñen posibilidade de exercitar os
dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación e oposición.
Disposición final.

Luis Lisardo Santos Ares

TERCEIRO. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo,
considerarase aprobada definitivamente sen necesidade de acordo expreso polo
Pleno e o acordo de aprobación definitiva tácita da Ordenanza, co texto íntegro da
mesma, publicarase para o seu xeral coñecemento no taboleiro de anuncios do
Concello e no Boletín Oficial da Provincia.

Simultaneamente, publicar o texto da Ordenanza municipal no portal web do
Concello dirección https://sobrado..es co obxecto de dar audiencia aos cidadáns
afectados e solicitar cantas achegas adicionais poidan facerse por outras persoas
ou entidades.
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SEGUNDO: Dar ó expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial
da Provincia, por prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados
poderán examinalo e plantexar as reclamacións que estimen oportunas.

(FECHA: 10/02/2021 10:30:00) ,

Esta ordenanza entrará en vigor coa súa publicación íntegra no BOP e transcurso do
prazo establecido ao artigo 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local continuando en vigor ata a súa derogación”.

Ademais, remitirase á Administración do Estado e ao Departamento correspondente
da Comunidade Autónoma, no prazo de quince días, a certificación que acredite a
elevación a definitiva da aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada”.
Intervén o alcalde e afirma que coa aprobación desta ordenanza se crea o Rexistro
Municipal de Animais Potencialmente Perigosos que é obrigatorio dende o ano
1999 e este concello debe ser o único que non conta con dita ordenanza .Asemade
se adapta á última normativa galega do 2017 de benestar dos animais de
compañía.
Non se producen maís intervencións e procédese a votación da proposta de
alcaldía, en votación ordinaria, co seguinte resultado:
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Votos a favor (5): Luis Lisardo Santos Ares, Magín Freire Fidalgo (PSdeG-PSOE),
Alfonso Ríos Santos., (PSdeG-PSOE), Ángel Manuel Vázquez Bugallo (PSdeG-PSOE)
Aller , e José Antonio Veiga Sánchez. (PSdeG-PSOE).
Abstencións (1 ): Ángel López Fidalgo (PP).
(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

Votos en contra (0)
Como resultado da votación a proposta da alcaldía queda aprobada.
CONTROL E SEGUIMENTO DA XESTIÓN
TERCEIRO.- DACIÓN DE CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA DE 401.2020
A 12.2021.

Luis Lisardo Santos Ares

Dase conta dos decretos de alcaldía dende o 401/2020 a 12/2021.
CUARTO.- MOCIÓNS.
O alcalde pregunta se algún grupo político desexa someter á consideración do
Pleno por razóns de urxencia algún asunto no incluido na orde do día
O concelleiro Angel López Fidalgo , do grupo municipal do PP , propón que se
debata a moción para instar ao Goberno de España a poñer en marcha
determinadas medidas para rebaixa o prezo da luz xustificando a urxencia no forte
incremento experimentado no prezo da luz nos últimos tempos.

O concelleiro Angel López Fidalgo da lectura á moción:

CVD: htDKXkdlKc4Ngz8hOg8q
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“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL/PROVINCIAL POPULAR DEL
AYUNTAMIENTO DE SOBRADO PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A PONER EN
MARCHA DETRMINADAS MEDIDAS PARA REBAJAR EL PRECIO DE LA LUZ
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Plantexada a votación sobre o debate da moción se acada o seguinte resultado:
aprobada por unanimidade dos concelleiros presentes e polo tanto co voto
favorable da maioría absoluta do número legal de membros de conformidade co
artigo 47.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local

El Grupo Municipal/Provincial Popular en el Ayuntamiento de Sobrado, conforme a lo
previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, eleva al Pleno la siguiente Propuesta de Acuerdo/Moción:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante la ola de nieve y frío más extrema que ha atravesado nuestro país en
décadas el precio de la electricidad en España ha marcado máximos históricos por
dos ocasiones, los días 8 (94,99 €/MWh de media con un máximo de 114,89 €/MWh
a las 20:00 h) y 13 (84,99 €/MWh de media con un máximo de 112,84 €/MWh entre
las 21:00 y 22:00 h) de enero de 2021.
Ante esta subida histórica de los precios algunas fuerzas políticas se han lanzado a
criticar a las empresas y al mercado y a proponer un mayor intervencionismo del
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gobierno en el sector eléctrico, planteando incluso la nacionalización de empresas,
pasando por alto, de manera interesada, dos datos de gran importancia:
1. en España menos de un 40% de la factura de la luz depende del precio
de de la electricidad y del mercado.

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

El resto, se debe a los costes regulatorios derivados de la gestión política
(por ejemplo, subvenciones a las renovables o al carbón o el déficit de tarifa, entre
otras) y a los impuestos (ej.: el Impuesto sobre el Valor de la Producción de
Energía Eléctrica, entre otros).
2. según datos proporcionados por Eurostat, al cierre de 2019 el precio del
kilovatio hora en España era el quinto más alto de la Unión Europea (sólo
por detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica) y nuestro país se sitúa entre los 10
primeros países de la Unión que mayor IVA aplica a este producto.

Luis Lisardo Santos Ares

Y obviando, además, que en los países europeos en los que la principal empresa
eléctrica es pública la factura del consumidor final se ha incrementado también en
la ola de frío entre un 30% y un 50% o que Barcelona Eléctrica (la empresa pública
de electricidad creada por el Ayuntamiento de Barcelona dirigido por Barcelona en
Comú) vende la luz más cara que el resto de empresas privadas y disfrazando de
buenas intenciones una propuesta que no da una respuesta eficaz a este problema
y solo puede definirse como populista y demagógica.
Por otro lado, hay que indicar que el Gobierno de España para justificar su
negativa actuar y rebajar el precio de la luz a millones de hogares
españoles, de manera falsaria: 2
1- afirma que gracias a su acción política el recibo de la luz bajo en un 40% el año
pasado cuando esa rebaja se debió a la caída de la demanda por la pandemia y a la
bajada de los precios del gas y del petróleo en 2020.
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Ante esta negativa, debemos recordar:
1- la reforma del sector eléctrico realizada por el gobierno del Partido Popular en el
año 2013 que evitó un aumento del precio de la electricidad del 42%
2- y la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en 2018
en el Congreso de los Diputados que proponía bajar del 7% al 0% el tipo de
gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica.
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2- y se vuelve a escudar en Europa para rechazar bajar el IVA aplicado a la
electricidad cuando la realidad es que varios países europeos tienen tipos más
bajos que España en la tarifas que afectan a los consumidores

Tras constatar la nula sensibilidad social, la inacción y las mentiras del
gobierno de España, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de
Sobrado, presenta la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
Instar al Gobierno de España a tomar las siguientes medidas para impedir que el
aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal
y familiar de los españoles ya especialmente dañada por los efectos de la
pandemia:
1- rebajar el tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor de la Producción de
Energía Eléctrica del 7% al 0%, modificando para ello el Artíc. 8 de la Ley 15/2012
de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, tal y como se recoger en la
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(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

Proposición de Ley presentada por el Partido Popular el 18 de septiembre de 2018 y
que ha caducado debido a la falta de voluntad del gobierno de España por debatir
este asunto.
2- modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico para, entre otros aspectos, que
determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica como la
deuda del sistema eléctrico sean financiados íntegramente con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado tal y como propone la Proposición de Ley
presentada por el Partido Popular el pasado 19 de enero”.
Ábrese o turno de intervencións polo sr. alcalde e afirma que persoalmente
nalgúnhas cousas pode estar dacordo pero cree que ista é a típica moción
de”partido”.Afirma que un dos problemas do incremento do prezo da luz é que hai
menos inversións en enerxías renovables e que cando gobernou o PP unha das
primeiras medidas que adoptou foi paralizar as inversións en enerxías renovables.
Engade que acepta a urgencia do debate da moción pero non a comparte.

Luis Lisardo Santos Ares

Intervén Ängel López Fidalgo e expón que fora dos temas partidistas os concellos
pequenos teñen que estar por enriba de esto e se o que se propón é algo favorable
aos veciños cree que se debería aprobar e engade que o que está poñendo os
intereses partidistas por encima dos veciños é o alcalde.
Intervén o sr. alcalde e di que non pode ser que o PP predique con isto cando no
ano 2012 cortaron as inversións nas enerxías renovables e agora pretender que os
concellos aproben unha moción que afirma que hai que invertir máis en
renovables.

Non se produce ningunha intervención máis e procédese a votación da proposta
de alcaldía, en votación ordinaria, co seguinte resultado:
Votos a favor (1): ): Ángel López Fidalgo (PP).
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Votos en contra (5) Luis Lisardo Santos Ares, Magín Freire Fidalgo (PSdeG-PSOE),
Alfonso Ríos Santos., (PSdeG-PSOE), Ángel Manuel Vázquez Bugallo (PSdeG-PSOE) ,
e José Antonio Veiga Sánchez. (PSdeG-PSOE).

Versión imprimible

FIRMADO POR

Alejandra Dolores Fandiño Sánchez

(FECHA: 10/02/2021 10:30:00) ,

Intervén Ängel López Fidalgo e sinala que están pedindo unha rebaixa de impostos,
non ten nada que ver con intereses partidistas e pregunta se o PSOE correxiu ese
problema de inversión en enerxías renovable cando estaba gobernando porque cree
que non o fixo. Afirma que que queda claro que independentemente de qué partido
se propoña é unha iniciativa que se é favorable para os veciños debería votarse a
favor, pero claro eso é decisión é de cada persoa.

Abstencións (0 ).
Como resultado da votación a moción queda rexeitada.
QUINTO.- ROGOS E PREGUNTAS.
O concelleiro Ángel López Fidalgo formula as seguintes preguntas:
1. Cal é a situación do Covid no Concello.
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Resposta o sr. alcalde que a día de hoxe hai 11 positivos.
2.

En que estado están os enfermos e se hai algún ingresado na UCI.

Resposta o sr. alcalde que cree que hai unha persoa pero non está empadronada
no concello.
(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

3. Por parte do Concello se está facendo algunha actuación.
Resposta o sr. alcalde que o que manda a Xunta e que tamén adoptou a decisión de
suspender a feira do 27 por precaución porque se concentra moita xente.
4. No caso dos empregados do concello, estase facilitando medios de proteccíón
sobre todo ás auxiliares de axuda no fogar.
Resposta o sr. alcalde que si se lles da medios e que estivo unha traballadora de
baixa por COVID.

Luis Lisardo Santos Ares

5. Se controla á empresa que fai o traballo e se
específica do tema do Covid.

Resposta o sr. alcalde que a situación e complicada, houbo un brote que foi
provocado por un descuido familiar e que incluso aínda tendo unha traballadora de
baixa por COVID , se está atendendo a persoas con movilidade reducida e existe
moito contacto.
6. As preguntas que se veñen reiterando en tódolos plenos dende setembro aínda
non obtiveron resposta.
Resposta o sr. alcalde que se están recopilando datos pero que pode adiantar
algún: a capacidade do vaso de Gestán é de 530.096 m3 e xera 56.000 toneladas
ao ano.

(FECHA: 10/02/2021 10:30:00) ,

Pregunta o sr . Angel López Fidalgo se lles pode pasar esta resposta por escrito.
Resposta o sr. alcalde que canto teña tódolos datos ós envio ,aínda que non haxa
pleno.
7. As facturas de comunicación de 400 € e 600 € mensuales a que de deben, que
servizos incluen.
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8.Sobre o Albergue de As Casiñas cal é a situación.
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realizou algunha formación

Resposta o sr. alcalde que cree que xa dixera que estaban realizando unhas obras
sen licenza e se iniciou expediente de reposición de legalidade urbanística.
Pregunta o sr. López Fidalgo se pode facilitar unha copia do expediente.
Resposta o sr. alcalde que claro, que poden vir velo ás oficinas municipais cando
queiran.
8. Porqué se denegou a licenza de primeira ocupación a Via Sacra SL.
Resposta o sr. alcalde que non cumpriu co proxecto e a licenza outorgada, lle falta
subsanar deficiencias e cree que non cumpre estructuralmente.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste
Organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. (artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro,
de Réxime Xurídico do Sector Público)

Praza do Portal, 1 - 15813 Sobrado (A
Coruña)
Tel. 981 787 508 - Fax: 981 787 577
correo@sobrado.es
-

O sr. Angel López Fidalgo afirma que é estraño porque este proxecto se debatiu
bastante.
Resposta o sr. alcalde que él nunca debatiu ningún proxecto e ademais os están
apoiando porque non se pechou a actividade.
(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

O sr. Angel López Fidalgo que se permitiu co o de “ti vai facendo”.
Resposta o sr. alcalde que el nunca dixo nada de “ti vai facendo”.
Afirma tamén o sr. López Fidalgo que o proxecto de SABALOGAL, senón é polo
informes emitidos pola deputación tampouco se houbese dado para adiante.
Resposta o sr. alcalde que cree recordar que foi informado polos servizos técnicos
municipais de maneira favorable.

Luis Lisardo Santos Ares

Afirma o sr. López Fidalgo que como alcalde deberia facilitar que os proxectos
saian para adiante.
Resposta o sr. alcalde que él lles deu todo o apoio que necesitan pero non o
merecían a nivel persoal.
O sr López Fidalgo pregunta se hai veciños de primeira e de segunda.
O sr. alcalde aclara que a nivel persoal non o merecían pero como responsable do
seu cargo lles dou todo o apoio como a calqueira veciño que teña unha
iniciativa.Afirma que dende o seu cargo público trata a toda a xente por igual.

Intervén o sr . Alfonso Ríos Santos e afirma que so se cumpre coa lei, que non está
dacordo coa súa opinión.
O sr. López Fidalgo afirma que eso se podería debatir.

CVD: htDKXkdlKc4Ngz8hOg8q
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Engade o sr. Alfonso Ríos Santos que se unha obra non coincide co proxecto iso
non é culpa do concello.
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Pregunta o sr. López Fidalgo que porqué a unha serie de proxectos se lles esixe
tanto tendo obras no concello sen licenza.

O sr. López Fidalgo afirma que xa saben que varios técnicos non queren traballar
co concello , e cree que non será culpa sempre dos administrados. O concello
debería dar facilidades aos administrados.
Sae do Salón de Sesións o concelleiro Angel Manuel Vázquez Bugallo.
9. No útlimo pleno solicitamos copia do expediente de cesión da parcela e do local
social e aínda non nos facilitaron a copia.
Resposta o sr. alcalde que non recorda
secretaria e afirma que si consta na acta.

que iso conste en acta. Intervén a
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Resposta o sr. alcalde que ese expediente o ten que ter Mª Jesús
denunciou á Fiscalía ao propietario do terreo.

de cando

(FECHA: 10/02/2021 10:49:00)

E non habendo máis asuntos que tratar, sendo as 14:10 horas, o Alcalde levanta a
sesión, do que eu, como secretaria, dou Fe.
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