XOVES, 9 DE DECEMBRO DE 2021

N.º 281

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AUGAS DE GALICIA. SERVIZO
TERRITORIAL DE LUGO
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA

As obras solicitadas consisten na execución dunha senda peonil situada na marxe mais próxima ao río Xunco ao
carón da estrada LU-P-1505 ao seu paso por Sargadelos que comunique a actual fábrica de Cerámica de
Sargadelos coa antiga Real Fábrica de Fundición de Sargadelos. Terá unha anchura media de 1,80 m, e
construirase unha pasarela de madeira peonil sobre o rego de Sargadelos. As coordenadas UTM ETRS89 do inicio
é (X= 628.718; Y= 4.836.081) e a do final (X=628.644; Y= 4.835.624). O obxectivo da obra é a de crear espazos
diferenciados peonal/tráfico rodado mellorando a seguridade e a accesibilidade. Tamén aproveitarase para
renovar a pavimentación dos tramos da calzada afectados, renovación da rede de abastecemento, pluviais,
alumeado, telefonía, electricidade e a dotación de novo mobiliario urbano. As actuacións estarán ubicadas na
zona de policía do Río Xunco e na zona de policía, servidume e dominio público hidráulico do rego de
Sargadelos; no lugar de Sargadelos na parroquia de Santiago de Sargadelos, no concello de Cervo, (Lugo).
O que se fai público para xeral coñecemento, por un prazo de vinte (20) días a partir do seguinte á data de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, co fin de que os que se sintan prexudicados poidan presentar as súas
reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Cervo ou nas oficinas deste servizo, situadas na Ronda
da Muralla, 70, 2º, onde estará exposto o expediente de que se trata, para que poida ser examinado por quen o
desexe.
Lugo, o xefe do Servizo Territorial de Lugo P.S. 18/08/2021O xefe do Servizo Territorial da Zona Hidrográfica
Galicia-Norte, Néstor Rodríguez Arias.
R. 3491

CONCELLOS
CHANTADA
Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de data 16/11/2021 aprobouse o Padrón de contribuíntes obrigados ao pagamento da
Taxa polo servizo de Auga , sumidoiros , lixo e canón de agua correspondentes ao 5º bimestre do exercicio
2021.
De conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2.004, do 5 de marzo, polo que
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os interesados poderán interpoñer contra os
Padróns o recurso de reposición que se regula na disposición mencionada, dentro do prazo dun mes a contar
dende o día seguinte da publicación da aprobación dos citados Padróns no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento.
Chantada, 16 de novembro de 2021.- O ALCALDE, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez.
R. 3492
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O Concello de Cervo solicita de Augas de Galicia a autorización de obras en zona de dominio público hidráulico,
na zona de servidume e na zona de policía. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria
información pública que prescribe o art. 52 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente:
DH.W27.76628
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Anuncio
Por Decreto de Alcaldía de data 24/11/2021 aprobouse o Padrón de contribuíntes obrigados ao pagamento do
Prezo público pola prestación do
servizo nas instalación de recreo municipal , piscinas e anexos
correspondentes a novembro 2021.
De conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2.004, do 5 de marzo, polo que
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os interesados poderán interpoñer contra os
Padróns o recurso de reposición que se regula na disposición mencionada, dentro do prazo dun mes a contar
dende o día seguinte da publicación da aprobación dos citados Padróns no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
A cobranza, en período voluntario do Padrón do Prezo público pola prestación do servizo nas instalación de
recreo municipal , piscinas e anexos correspondentes novembro 2021 terá lugar neste municipio dende o día
25 de novembro de 2021 ata o día 24 de xaneiro de 2022.
O vencemento do prazo de ingreso en período voluntario, sen ser satisfeita a débeda, e de conformidade co
disposto no artigo 161 da Lei 58/2003 do 17 de decembro, Xeral Tributaria, determinará o inicio do período
executivo, coa esixencia dos xuros de mora e das recargas do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28
da Lei xa citada e, no seu caso, das costas do procedemento executivo.
O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento.
Chantada, 25 de novembro de 2021.- O ALCALDE, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez.
R. 3493

Anuncio

De conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, os interesados poderán interpoñer contra os
Padróns recurso de reposición que se regula na disposición mencionada, dentro do prazo dun mes a contar
dende o día seguinte o da publicación da aprobación dos citados Padróns no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
A cobranza, en período voluntario do Padrón do Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
correspondente a outubro do 2021 terá lugar neste municipio dende o día 19 de novembro de 2021 ata o día 18
de xaneiro de 2022.
O vencemento do prazo de ingreso en período voluntario, sen ser satisfeita a débeda, e de conformidade co
disposto no artigo 161 da Lei 58/2003 do 17 de xaneiro, Xeral Tributaria, determinará o inicio do período
executivo, coa esixencia dos xuros de mora e das recargas do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28
da Lei xa citada e, no seu caso, das costas do procedemento executivo.
O que se fai público para xeral coñecemento e cumprimento.
Chantada, 25 de novembro de 2021.- O ALCALDE, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez.
R. 3494

Anuncio
BASES BONO COMERCIO 2021
OBXECTO: BONO COMERCIO 2021 DO CONCELLO DE CHANTADA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A natureza excepcional da pandemia e as medidas adoptadas para o seu control provocaron consecuencias de
escala significativa para todos os compoñentes da sociedade. Deste xeito as microempresas, autónomos e
outros profesionais do comercio sufriron unha importante redución dos seus ingresos pola paralización ou
ralentización da actividade económica, o que ocasionou unha grave falta de liquidez, afectando seriamente á súa
actividade económica a curto e medio prazo, pero tamén supón un grave risco para a viabilidade futura. Esta
circunstancia extraordinaria require a planificación e execución de actuacións para paliar a situación xerada.
O Concello de Chantada, que pretende velar e protexer o interese xeral dos seus cidadáns, ten entre os seus
obxectivos minimizar o impacto social e económico provocado no texido económico local.
O concepto de vila está ligado ao comercio de proximidade. As tendas de barrio xunto coa actividade turística
enchen de vida as rúas e fan que sexan máis transitadas, ademáis funcionan como lugares de encontro, polo que
os beneficios sociais van máis aló dos puramente económicos, así incrementan a cohesión social, contribúen a
xeración de emprego e a desenvolvemento da nosa vila.
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Por Decreto de Alcaldía de data 18/11/2021 aprobouse o Padrón de contribuíntes obrigados ao pagamento do
Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar correspondente a outubro 2021.
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Asimesmo este plan ten por obxecto, dentro das posibilidades municipais, aportar unha pequena axuda, as
familias chantadinas, pretendendo, dende varias vertentes, chegar ao conxunto da poboación, contribuindo
tamén ao mantemento e reactivación económica das empresas e autónomos así como apoiar ás familias. Sendo
esta actividade posible pola boa situación económica do Concello, logo dunha xestión rigorosa nos últimos
anos.
Unha vez que a través do convenio coa Xunta púxose en marcha un plan de axudas a hostaleria, agora é o
momento de que os demáis sectores comerciais locais e as familias reciban a solidariedade de todos e todas, a
través do Concello, poñendo en marcha un plan de apoio ás familias e sectores económicos do Concello de
Chantada , para favorecer ao conxunto da nosa economía, inxectando nos nosos fogares e sectores económicos
ao redor de 50.000€, para contribuír a superar a parálise económica derivada do COVID-19 e reactivar así a
sociedade e a economía local, permitindo a recuperación económica destos sectores comerciais coincidindo
ademáis coa campaña de Nadal.
BASE 1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA
O obxecto das presentes bases é a regulación das axudas incluidas no programa BONO COMERCIO do Concello
de Chantada, destinado a potenciar as compras no municipio, apoiando aos fogares e aos establecementos
adheridos ao presente programa, promovendo a reactivación económica do texido comercial e o consumo local,
contribuindo deste modo a paliar os efectos da COVID 19. Do mesmo modo, esta iniciativa pode axudar a captar
e fidelizar nova clientela, así como sensibilizar aos consumidores da importancia de realizar a súa compra no
comercio de proximidade.
BASE 2.- NORMATIVA APLICABLE
Ademáis das normas contidas na presente convocatoria, son de aplicación a Lei 38/2003, de 17 de novembro,
Xeral de Subvencións e o seu Regulamento 887/2006, de 21 de xullo e a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de
Subvencións de Galicia. Ademáis será de aplicación a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.

3.1.- Orzamento
Para atender á financiación da presente convocatoria disporáse dun crédito total de 50.000 euros, con cargo á
aplicación orzamentaria 231-489.04 do orzamento do Concello de Chantada para o exercicio 2021.
3.2.- Distribución
Os bonos que se regulan nestas bases terán carácter único e non acumulativo, de tal maneira que so poderá
concederse unha axuda por unidade familiar. Consideraráse unidade familiar aos efectos das presentes bases ao
conxunto de empadroados no domicilio.
A distribución das axudas realizaráse en función do número de empadroados, do seguinte xeito:
A contía máxima dos bonos será a seguinte:
Domicilio de en e 1 e 2 memb o , 2 bono

o

i enda de 25

cada n,

mando n o al de 50 .

Domicilio de en e 3 e 4 memb o , 3 bono

o

i enda de 25

cada n,

mando n o al de 75 .

Domicilio de 5 o mai memb o , 4 bono

o

i enda de 25

cada n,

mando n o al de 100 .

As axudas concederánse por orden de rexistro de entrada ata o límite do crédito dispoñible. Concederáse unha
axuda por cada unidade familiar, debendo estar asinada a solicitude por todos os membros da unidade familiar.
Se fosen menores de idade deberán asinarse polos representantes legais. Se a solicitude non fose asinada por
todos os membros da unidade familiar empadroada computaráse o número de membros que a asinasen. Se
unha unidade familiar presentase varias solicitudes computaráse a primeira presentada.
3.3.- Compatibilidade con outras axudas
As subvencións reguladas nestas bases serán compatibles con calquera outra subvención, axuda ou ingreso para
o mesmo concepto subvencionable, procedente de calquera outra administración, ente público ou privado, non
podendo en ningún caso superar o custo da actividade subvencionada.
BASE 4.- BENEFICIARIOS
Son beneficiarios do programa do Bono Comercio as persoas físicas, , empadroadas no Concello de Chantada e
que os soliciten dacordo co sinalado nas presentes bases.
Para ser beneficiario do programa do bono comercio deberán cumprirse os seguintes requisitos no momento da
finalización do prazo de presentación da solicitude:
a) Estar empadroado no Concello de Chantada.
b) Non estar incurso en ningunha das causas de prohibición para obter a condición de beneficiario da
subvención.
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BASE 3.- ORZAMENTO DA CONVOCATORIA, DISTRIBUCIÓN E COMPATIBILIDADE DAS AXUDAS.
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BASE 5.- ESTABLECEMENTOS ADHERIDOS
Serán colaboradores do programa BONO COMERCIO 2021 os titulares dos establecementos comerciais que se
subscriban voluntariamente ao mesmo, aceptando recibir o bono e descontar o seu importe das compras
realizadas polos beneficiarios consumidores, de acordo co disposto na Base 8.
Poderán adherirse ao presente programa todos os establecementos que exerzan a súa actividade no Concello de
Chantada, agás os establecementos de hostalería e os grandes supermercados. Asimesmo, o programa bonos
non financiará bebidas alcohólicas ou tabacos.
BASE 6.- FUNCIONAMENTO DO BONO COMERCIO
1.- Os establecementos que estén interesados en adherirse ao programa de bonos presentarán a súa solicitude
no Concello de Chantada por calquera dos medios establecidos na Lei 39/2015, de 1 de outubro de
Procedemento Administrativo Común, dacordo co disposto no apartado 8 e no Anexo I das presentes bases.
2.- O Concello publicará na páxina web municipal un listado dos establecementos colaboradores que se teñan
adherido ao programa.
3.- As persoas interesadas en obter os bonos presentarán unha solicitude no Concello de Chantada por calquera
dos medios establecidos na Lei 39/2015, de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común, dacordo co
disposto no apartado 7 e no Anexo II das presentes bases.
4.- Unha vez resolto o procedemento o Concello emitirá os bonos, que levarán o selo orixinal do Concello.
5.- Os bonos serán recollidos polos beneficiarios, de xeito presencial, nas oficinas do Concello de Chantada, no
prazo de 10 días naturais dende a publicación da lista de beneficiarios na páxina web do Concello de Chantada.
Se non se recollera o bono no prazo indicado entenderáse que o beneficiario do mesmo renuncia á subvención,
outorgándose ao seguinte beneficiario dacordo coa orde de prelación establecida e segundo o previsto na Base
7.

7.- No caso de devolucións de productos adquiridos con bono desconto, non se procederá ao reintegro do
importe en metálico, senón que o establecemento entregará un vale para canxear por futuras compras.
8.- Os bonos poderán ser utilizado dende a súa entrega ata o día 31 de xaneiro de 2022.
8.- Unha vez descontados os bonos nas compras o establecemento colaborador presentará a xustificación ante o
Concello na forma indicada nas presentes bases e o Concello aboarálle o importe dos bonos canxeados.
Soamento poderán presentarse para a xustificacións os bonos orixinais, que levarán o selo do Concello, non
admitíndose ningún tipo de variación. A tal efecto os bonos estarán numerados.
BASE 7.- BENEFICIARIOS: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE BONOS E PRAZOS
1.- A presentación da solicitude para obter o bono comercio realizaráse no Rexistro do Concello de Chantada por
calquera dos medios establecidos na Lei 39/2015, de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
O solicitante aportará a seguinte documentación:
-

Modelo normalizado de solicitude dacordo co Anexo II das presentes bases, deberá ser asinada por todos os
membros da unidade familiar ou, no seu caso, polo representante legal.

-

Fotocopia do DNI de todos os empadroados na vivenda ou, no seu caso, Libro de Familia.

A data da solicitude sinalada no parágrafo anterior será a que computará aos efectos da orde de prelación de
solicitudes para a concesión da subvención, ainda no suposto de que fose preciso requerir a subsanación da
mesma.
2.- O prazo de presentación de solicitudes será de 5 días hábiles a partir do día seguinte á publicación das
presentes bases no Boletín Oficial da Provincia de Lugo. A presentación da solicitude fora do prazo establecido
será causa de inadmisión da mesma.
3.- So poderá presentar solicitude un dos empadroados no domicilio concreto. Se se se presentasen máis dunha
solicitude no mesmo domicilio considerarase a primeira solicitude presentada.
3.- A presentación da solicitude implica a aceptación do contido das presentes bases.
4.- Se a solicitude non reúne os requisitos establecidos concederáselle un prazo de subsanación de 3
hábiles.

días

BASE 8.- ESTABLECEMENTOS COLABORADORES: ADHESION AO PROGRAMA BONO COMERCIO.
1.- A solicitude de adhesión ao programa do bono comercio será suscrita polo titular da actividade ou persoa
que acredite a representación da entidade interesada, mediante a presentación da solicitude establecida no
Anexo II.

Anuncio publicado en: Num BOP 281 año 2021 (09/12/2021
(07/12/2021 08:00:00)
14:25:20)

6.- O consumidor presentará o bono, que deberá ser orixinal, no establecemento colaborador elexido. A
orixinalidade do bono constataráse co selo oficial orixinal do Concello de Chantada.
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2.- A solicitude realizarase vía telemática a través da sede eletrónica do Concello de Chantada no prazo de 5 días
hábiles dende o seguinte á publicación das presentes bases no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
3.- Unha vez comprobado polo órgano instrutor os datos remitidos na solicitude publicaráse na páxina web do
Concello a lista de establecementos admitidos, notificándose ademáis aos interesados.
BASE 9.- INSTRUCCIÓN DO PROCEDEMENTO
1.- Os bonos comercio teñen a consideración de subvencións públicas.
2.- O procedemento de concesión tramitarase en réxime de concorrencia competitiva previsto no artigo 23 e
seguintes da Lei 38/2003 Xeral de Subvencións.
3.- O procedemento iniciarase de oficio mediante resolución municipal que acorde a convocatoria pública das
subvencións, aprobada polo órgano competente e publicada no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
4.- O órgano instrutor do procedemento será o que se determine na Resolución da convocatoria da presente
subvención, que se publicará na páxina web do Concello de Chantada.
5.- O órgano competente para resolver será a Xunta de Goberno Local do Concello de Chantada.
BASE 10.- ESTABLECEMENTOS COLABORADORES: XUSTIFICACIÓN E PAGO
1.- A xustificación dos bonos canxeados polos establecementos colaboradores
realizarase mediante
presentación de conta xustificativa a través da sede electrónica municipal polos citados establecementos e
conterá os bonos canxeados, que deberán ser orixinais.
2.- O prazo para presentar a xustificación será ata 1 mes despois da finalización do programa bonos (28 de
febreiro de 2021).

4.- No suposto de falta de xustificacion axeitada ou de concorrencia das causas de reintegro previstas na Lei
38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións.
BASE 11.- RESOLUCIÓN E RECURSOS
Contra a resolución definitiva, que esgota a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso
potestativo de reposición no prazo de un mes dende o día seguinte á publicación da resolución ou directamente
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, perante o Xulgado Contencioso-Administrativo de
Lugo, sen prexuizo de calquera outro recurso que se estime procedente.
BASE 12.- COMPROBACIÓNS
Os beneficiarios e os establecementos colaboradores e os terceiros relacionados co obxecto da subvención ou a
súa xustificación estarán obrigados a prestar colaboración e facilitar canta documentación sexa requerida no
exercicio das funcións de control que corresponden, dentro do ámbito da Administración concedente e outras
administracións públicas que teñan atribuidas as funcións de control financeiro segundo o disposto no artigo 46
da Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións e dacordo coa Lei 9/2007, de 13 de xuño de
Subvencións de Galicia.
O establecemento colaborador terá a obriga de conservar durante 4 anos dende a concesión da axuda a
dcoumentación relativa á presente convocatoria.
BASE 13.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, de 2006, e na LO 3/2018, de 5 de
decembro, de Protección de Datos Persoaise garantía dos dereitos dixitais, infórmase que os datos persoais
obrantes no Concello de Chantada, así como os que posteriormente sexan requeridos para completar o
expediente aos beneficiarios e aos establecementos colaboradores , serán tratados baixo a responsabilidade do
Concello de Chantada para fins de control administrativo, burocrático, históricos ou estadísticos, podendo ser
cedidos a outras áreas da Administración para levar a cabo as oportunas tramitacións.
Os datos non sensibles dos establecementos colaboradores poderán ser incorporados á web e medios de
difusión do programa de bonos.
Garantízase o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, portabilidade dos seus datos e os de limitación e
oposición ao seu tratamento dirixíndose ao Concello de Chantada. Se considera que o tratamento non se axusta
á normativa vixente, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade competente.
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3.- A liquidación e pago das subvencións efectuarase polo Concello ao establecemento colaborador unha vez
presentada a documentación xustificativa e o cumprimento das obrigas previstas na presente convocatoria.
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ANEXO I
MODELO DE SOLICITUDE DE ESTABLECEMENTO COLABORADOR

APELIDOS:
NOME:
DNI:
ESTABLECEMENTO AO QUE REPRESENTA:
ENDEREZO:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:

SOLICITO:
1.- Ser inscrito na lista de establecemento colaborador do programa BONO COMERCIO do Concello de Chantada.

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.- Que autorizo expresamente ao Concello de Chantada para o tratamento dos meus datos persoais aos efectos
previstos nas presentes bases.

3.- Que estou ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
4.- Que acepto expresamente o contido das presentes bases.
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2.- Que non estou incurso en ningunha das causas previstas nas Lei para obter a condición de beneficiario de
subvencións.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUDE DOS BENEFICIARIOS

APELIDOS:
NOME:
DNI:
ENDEREZO:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
SOLICITO:
Participar no programa do BONO COMERCIO do Concello de Chantada en calidade de beneficiario.
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.- Que estou empadroado no Concello de Chantada no seguinte enderezo
2.- Que no citado domicilio están empadroados os seguintes membros da unidade familiar:
3.. Que autorizo expresamente ao Concello de Chantada a consulta dos datos padroais aos efectos previstos nas
presentes bases.

5.- Que non estou incurso en ningunha das causas previstas nas Lei para obter a condición de beneficiario de
subvencións.
6.- Que estou ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
7.- Que cedo o dereito de cobro da presente subvención a favor do establecemento colaborador no que canxee o
bono.
8.- Que acepto expresamente o contido das presentes bases.

Chantada, a de decembro de 2021

Asinado

Nota: o documento debe estar asinado por todos os membros da unidade familiar
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4.- Que autorizo expresamente ao Concello de Chantada para o tratamento dos meus datos persoais aos efectos
previstos nas presentes bases.

