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D.ª VIRGINIA FRAGA DÍAZ, SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE TEO (A 

CORUÑA),  

 

CERTIFICA:  

Que o Pleno da Corporación, na sesión ordinaria celebrada o 23 de decembro de 2019, 

adoptou o seguinte acordo: 

3.- DITAME DA PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DO PLAN ANUAL 

NORMATIVO 2020. 

O sr. alcalde da conta da  proposta de 11 de decembro de 2019, que se recolle a 

continuación, ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de administración, 

cultura, educación, seguridade cidadá, participación veciñal e deportes do 17 de 

decembro de 2019. 

“PROPOSTA DA ALCALDÍA 

ASUNTO: APROBACION PLAN ANUAL 
NORMATIVO DO CONCELLO DE TEO 
2020 

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas, establece no seu artigo 132 dedicado á planificación 

normativa que, anualmente, as administracións públicas, farán público un Plan 

Normativo que conterá as iniciativas legais ou regulamentarias que vaian ser elevadas 

para a súa aprobación no ano seguinte. 

Por outra banda, a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, 

recoñece aos concellos a potestade regulamentaria que se concreta na autonomía para 

desenvolver normas xurídicas, no ámbito das súas competencias, que emanan do 

Pleno da Corporación ao que corresponde a súa aprobación inicial e definitiva. 

Estas normas son as Ordenanzas, que regulan a actividade da veciñanza e 

particulares, e os Regulamentos, que regulan os servizos e órganos municipais. 

Tendo en conta o arriba exposto e as previsións regulamentarias dos distintos 

departamentos administrativos do Concello, proponse ao Pleno a adopción do seguinte 

acordo: 
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Primeiro.- Aprobar o Plan Normativo municipal do Concello de Teo para o exercicio 

2020 que figura como anexo. 

Segundo.- Publicar este acordo no Portal de transparencia do Concello de Teo. 

Terceiro.- Facultar ao alcalde do Concello de Teo para cantas actuacións de trámite 

sexan precisas para a execución do acordado. 

Teo, a 11 de novembro de 2019 

O alcalde 

 

Rafael C. Sisto Edreira 

 

Plan Normativo municipal do Concello de Teo para o exercicio 2020 

Previsión de modificación de Regulamentos e de Ordenanzas  
fiscais e reguladoras 

 
Servizo: Administración Xeral 

Norma: ROM 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adaptación á normativa vixente 

 

Servizo: Benestar 

Norma: Hortas urbanas 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Simplificar e modificar deficiencias detectadas 

 

Servizo: Benestar  

Norma: Regulamento e Ordenanza fiscal do Servizo de estimulación cognitiva para alzheimer  

Actuación que se pretende: Redacción e aprobación 

Motivo da actuación:  Regular o Servizo que se presta ás persoas con alzheirmer ou 

demencias de xeito intensivo. Existe o servizo pero non está regulado 

 

Servizo: Deportes 

Norma: Regulamento de utilización dos pavillóns deportivos municipais  

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Incorporara todas as instalacións deportivas municipais, como campos 

de fútbol e áreas deportivas exteriores 

 

Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora da emisión e recepción de ruídos, vibracións e condicións dos 

locais 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adaptación á normativa autonómica 
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Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora de actos de disciplina urbanística 

Actuación que se pretende: Redacción e aprobación 

Motivo da actuación: Adaptación á normativa autonómica 

 

Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora da taxa reguladora das licenzas urbanísticas 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adaptación á normativa autonómica 

 

Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora do Imposto de construcións, instalacións e obras 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adaptación á normativa autonómica 

 

Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora de ornato público 

Actuación que se pretende: Redacción e aprobación 

Motivo da actuación: Regulación e control o estado dos solares 

 

Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora de ornato público 

Actuación que se pretende: Redacción e aprobación 

Motivo da actuación: Regulación e control o estado dos solares 

 

Servizo: Abastecemento e saneamento 

Norma: Ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de auga, sumidoiros e 

depuración 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Incorporara bonificación familias monoparentais e adaptar os consumos 

mínimos en función das persoas empadroadas nas vivendas 

 

Servizo: Participación veciñal 

Norma: Regulamento de utilización dos locais socioculturais municipais 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adecuar a normativa á realidade actual de uso dos locais municipais 

clarificando tamén diversos aspectos 

 

Servizo: Mobilidade 

Norma: Regulamento de funcionamento do Servizo de Taxi 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adecuar a normativa á realidade actual de uso complementando 

algunhas deficiencias 
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Servizo: Comercio 

Norma: Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa do dominio público para a 

venda ambulante e da Ordenanza municipal de venda ambulante 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adecuar a normativa á realidade actual de uso e regular usos non 

contemplados” 

 

(….) 

 

Neste intre aclárase que se someterá a votación a proposta ditaminada, modificándoa 

nos termos expostos de eliminar a duplicidade detectada da Ordenanza reguladora de 

ornato público, no servizo de urbanismo. 

 

Os/as concelleiros/as amosan a súa conformidade ao efecto. 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, con dez votos e favor (4 

Son de Teo, 4 PSdeG-PSOE e  2 BNG) e sete abstencións (7 PP), acorda: 

Primeiro.- Aprobar o Plan Normativo municipal do Concello de Teo para o 

exercicio 2020 que figura como anexo. 

Segundo.- Publicar este acordo no Portal de transparencia do Concello de Teo. 

Terceiro.- Facultar ao alcalde do Concello de Teo para cantas actuacións de 

trámite sexan precisas para a execución do acordado. 

 

Plan Normativo municipal do Concello de Teo para o exercicio 2020 

Previsión de modificación de Regulamentos e de Ordenanzas  
fiscais e reguladoras 

 
Servizo: Administración Xeral 

Norma: ROM 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adaptación á normativa vixente 

 

Servizo: Benestar 

Norma: Hortas urbanas 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Simplificar e modificar deficiencias detectadas 
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Servizo: Benestar  

Norma: Regulamento e Ordenanza fiscal do Servizo de estimulación cognitiva para alzheimer  

Actuación que se pretende: Redacción e aprobación 

Motivo da actuación:  Regular o Servizo que se presta ás persoas con alzheirmer ou 

demencias de xeito intensivo. Existe o servizo pero non está regulado 

 

Servizo: Deportes 

Norma: Regulamento de utilización dos pavillóns deportivos municipais  

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Incorporara todas as instalacións deportivas municipais, como campos 

de fútbol e áreas deportivas exteriores 

 

Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora da emisión e recepción de ruídos, vibracións e condicións dos 

locais 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adaptación á normativa autonómica 

 

Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora de actos de disciplina urbanística 

Actuación que se pretende: Redacción e aprobación 

Motivo da actuación: Adaptación á normativa autonómica 

 

Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora da taxa reguladora das licenzas urbanísticas 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adaptación á normativa autonómica 

 

Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora do Imposto de construcións, instalacións e obras 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adaptación á normativa autonómica 

 

Servizo: Urbanismo 

Norma: Ordenanza reguladora de ornato público 

Actuación que se pretende: Redacción e aprobación 

Motivo da actuación: Regulación e control o estado dos solares 

 

Servizo: Abastecemento e saneamento 

Norma: Ordenanza fiscal reguladora da taxa por abastecemento de auga, sumidoiros e 

depuración 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Incorporara bonificación familias monoparentais e adaptar os consumos 

mínimos en función das persoas empadroadas nas vivendas 
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Servizo: Participación veciñal 

Norma: Regulamento de utilización dos locais socioculturais municipais 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adecuar a normativa á realidade actual de uso dos locais municipais 

clarificando tamén diversos aspectos 

 

Servizo: Mobilidade 

Norma: Regulamento de funcionamento do Servizo de Taxi 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adecuar a normativa á realidade actual de uso complementando 

algunhas deficiencias 

 

Servizo: Comercio 

Norma: Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa do dominio público para a 

venda ambulante e da Ordenanza municipal de venda ambulante 

Actuación que se pretende: Modificación 

Motivo da actuación: Adecuar a normativa á realidade actual de uso e regular usos non 

contemplados. 

 

 

 

E para que conste, expido e asino a presente, de orde e co visto e prace do sr. alcalde, 

en Teo, na data da sinatura dixital do presente.  

 

 Vº e prace   

O  alcalde          A secretaria xeral 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira                Virginia Fraga Díaz  
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