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ASUNTO: INFORME PROPOSTA PARA A CREACIÓN DO BANCO D E INSTRUMENTOS DA 
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LUGO. 

Instruído o expediente relativo a creación do Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música 
do Concello de Lugo e do cal adxúntase a seguinte documentación : 

1. Propostas de gastos referentes a partida número 33450-63300 e con código de proxecto 
16XX00038 xa executadas polas que se merca o primeiro fondo instrumental do Banda de 
Instrumentos da Escola Municipal de Música. 

2. Informe proposta do Director da Escola e asinado polo Xefe de Estudos da Escola e o 
Concelleiro Delegado da Área de Educación e Infraestructura Urbanas sobre a creación dun banco 
de instrumentos. 

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A APROBACIÓN DA C REACIÓN DO BANCO DE 
INSTRUMENTOS DA ESMU LUGO, XUNTO COAS SEGUINTES BAS ES REGULADORAS: 

1. Introducción. Os fondos do Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música de Lugo 
(ESMU Lugo) van dirixidos en especial ao alumnado de familias con maiores necesidades 
económicas para as que a adquisición dun instrumento poder ser un impedimento á aprendizaxe 
do mesmo. Tamén está orientado a facilitar a iniciación ao instrumento, sobre todo nese intre no 
que acometer un gasto inicial para as familias é unha dúbida ante a non certeza da adicación do 
alumno/a a dito instrumento. 

2. Fondos instrumentais. O Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música está 
constituído inicialmente polo seguinte instrumental: 

INSTRUMENTO MARCA MODELO NÚMERO SERIE  VALOR CÓDIGO 

TROMBÓN J.MICHAEL TB-450M PF0065 254€ BI-00 

TROMBÓN J.MICHAEL TB-450M PH0085 254€ BI-01 

TROMPETA OLYMPIC TR-300 4060479 185€ BI-02 

TROMPETA OLYMPIC TR-300 4060273 185€ BI-03 

TROMPETA OLYMPIC TR-300 4050043 185€ BI-04 

TROMPETA OLYMPIC TR-300 4060497 185€ BI-05 

TROMPA CONSOLAT DE MAR TP-700  440€ BI-06 

TROMPA CONSOLAT DE MAR TP-700  440€ BI-07 

SAXO ALTO JOHN PACKER JP-041 04106032 414€ BI-08 
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SAXO ALTO JOHN PACKER JP-041 04106074 414€ BI-09 

SAXO ALTO JOHN PACKER JP-041 04106073 414€ BI-10 

FRAUTA GARA GFL-33 1611025 145€ BI-11 

FRAUTA GARA GFL-33 1611022 145€ BI-12 

FAGOT GARA GBB-16  1850€ BI-13 

BOMBARDINO CONSOLAT DE MAR 1142 1214198 600€ BI-14 

BOMBARDINO CONSOLAT DE  MAR 1142 110116150 600€ BI-15 

TUBA CONSOLAT DE MAR TU-400  2000€ BI-16 

GAITA PRACTI 
de DO 

LIS LATAS ARTESÁN Madeira Granadillo 
de Colombia.  

605€ BI-17 

PITO EN RE MIGUEL MOSQUERA ARTESÁN Madeira de Granadillo 
anelado Pau Violeta. 

375€ BI-18 

PITO EN RE MIGUEL MOSQUERA ARTESÁN Madeira de Buxo 
Anelado Pau Violeta. 

375€ BI-19 

PACK 
PERCUSIÓN 

IÑAKI SEBASTIÁN BEGINNER 
PACK 

 145€ BI-20 

PACK 
PERCUSIÓN 

IÑAKI SEBASTIÁN BEGINNER 
PACK 

 145€ BI-21 

PACK 
PERCUSIÓN 

IÑAKI SEBASTIÁN BEGINNER 
PACK 

 145€ BI-22 

CLARINETE J.MICHAEL CL-350  210€ BI-23 

CLARINETE J.MICHAEL CL-350  210€ BI-24 

CLARINETE J.MICHAEL CL-350  210€ BI-25 

CLARINETE J.MICHAEL CL-350  210€ BI-26 

CLARINETE J.MICHAEL CL-350  210€ BI-27 

 

Os fondos serán obxecto de ampliación nos vindeiros cursos académicos, e aceptaranse tamén 
doazóns de persoas particulares, empresas, entidades públicas ou calquera outro tipo de doazóns. 
O instrumental doado será engadido aos fondos do Banco de Instrumentos do Concello de Lugo. O 
material cedido será instrumental de préstamo, coa excepción de o seu estado ou o seu interese o 
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faga máis apto para ser adicado á conservación/exposición ao público. Para realizar unha doazón 
deberá cubirse o ANEXO III desta regulación. 

3. Consideracións económicas. Para favorecer o aprendizaxe e polo tanto a vida musical da 
cidade de  Lugo, o Concello de Lugo establece estas bases para a regulación do proceso de 
préstamo dos instrumentos que forman parte do Banco de Instrumentos da Escola Municipal de 
Música.Terán prioridade as familias con menos recursos polo que se solicitará información relativa 
a situación económica familiar que figura xunto coa folla de solicitude que se establece ao final 
destas bases. Establécense os seguintes criterios para a valoración e puntuación das solicitudes: 

SITUACIÓN ECONÓMICA (RPC1 mensual da unidade familiar, referida ao                   
indicador público de renda de efectos múltiples-IPREM- vixente2): 

VALORACIÓN 

Inferior ao 30% do IPREM (menos de 161,35€) +4 Puntos 

Entre o 30% e o 50 % do IPREM (de 162,36 a 268,92) +3 Puntos 

Superior ao 50% e inferior  ao 75% do IPREM (de 268,93 a 403,38€) + 2 Puntos 

Entre o 75% e o 100% do IPREM (de 403,38 a 537,84€) +1 Punto 

Superior ao 100% e inferior ao 125% do IPREM (de 537,85 a 672,30€) -1 Punto 

Entre o 125% e o 150% do IPREM (de 672,31 a 806,76€) -2 Puntos 

Superior ao 150% e inferior ao 200% do IPREM (de 806,77 a 1075,68€) -3 Puntos 

Igual ou superior ao 200% e inferior ao 300% do IPREM (de 1075,69 a 1613.52€) -4 Puntos 

Igual ou superior ao 300% e inferior ao 400% do IPREM (de 1613.53€ a 2151.36€) -5 Puntos 

Igual ou superior ao 400% do IPREM (a partires de 2151.37€) -6 Puntos 

* Para efectos deste baremo están a cargo da unidade familiar as persoas que, convivindo no domicilio, teñen ingresos inferiores ao 
indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) vixente, e estean tuteladas por un dos proxenitores 

1. CÁLCULO RPC: suma das casillas 380 e 395 da declaración da renta do exercizo anterior ao ano en curso de ámbolos dous 
proxenitores, dividido entre 12 mensualidades e entre o número de membros da unidade familiar 

2.  IPREM 2017: 537,84€/mes (esta cifra actualizarase anualmente o organismo que a determina). 

- Procederase a facer unha valoración da situación económica descrita no punto anterior, e 
establecerase unha puntuación, dita puntuación servirá para definir a preferencia de 
adxudicación do instrumental. No caso de obter igual puntuación, daráselle prioridade á 
renda per cápita máis baixa. 

- Establecerase un prazo de presentación de solicitudes, podendo abrirse dito prazo varias 
veces durante o curso. 

- O alumnado deberá estar empadroado no Concello de Lugo para acceder ao préstamo 
instrumental. 
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- O préstamo do instrumento será como máximo por un curso académico, sendo obriga 
volver a presentar de novo a solicitude cada novo curso. Enténdese como curso académico 
para o préstamo do instrumental dende o mes de outubro ata o mes de xuño. A data límite 
para a devolución do instrumental será o último día lectivo de clases. 

- Só se podrá optar a un instrumento por alumno/a. 
- As familias que opten por presentar solicitude de mais de un alumno, deberán presentar una 

solicitude por cada alumno/instrumento. 
- Se o alumno non fai aproveitamento das ensinanzas musicais poderá perder a cesión do 

instrumento previa tramitación do expediente contradictorio. Tamén perderá o dereito ao 
uso do instrumento se causara baixa na Escola por calquera motivo, procedendo a súa 
devolución. 

- O instrumento é propiedade da Escola Municipal de Música de Lugo – Concello de Lugo. 
- O instrumento debe devolverse nas mesmas condicions que se entrega, sendo 

responsabilidade dos prestatarios a reparación do mesmo ou a sustitución en caso de roubo 
ou extravío, tanto dentro como fora das dependencias da ESMU Lugo. 

- A devolución do instrumento e accesorios farase ao profesor/a da materia, que será o 
encargado de verificar as condicions en que se fai entrega do mesmo. 

- O prestatario faise cargo do valor do instrumento podendo o Concello de Lugo reclamar a 
cantidade pactada na solicitude de préstamo. A unidade familiar poderá ser penalizada coa 
pérdida de becas por axuda de compra de libros ou outros beneficios económicos que lle 
estea a prestar o Concello de Lugo previa tramitación do expediente administrativo. 

- No caso de que o prestatario/a deba facer abono da totalidade do prezo do instrumento, dito 
instrumento pasará a ser propiedade do prestatario, ou ben no caso de que o arranxo do 
instrumento sexa de maior coste que o prezo do mesmo tamén pasará a ser propiedade do 
prestarario despois de aboar a cantidade pactada ao Concello de Lugo.  

- Para o aproveitamento de tódolos usuarios posibles de este Banco de instrumentos, serán 
prestados un máximo de dous cursos.  

- No caso de alumnado menores de idade os responsables serán os pais/nais/titores/as. 
- Cando o prestario/a reciba o instrumento cubrirase e firmarase o modelo que figura no 

ANEXO IV. 
- Cando o prestarario/a devolva o instrumento cubrirase e firmarase o modelo que figura no 

ANEXO V. 

4. Requisitos para acceder ao préstamo dun instrume nto: 

- Ser alumno/a de pleno dereito da Escola e non ter mais de cinco faltas na materia 
matriculada. 

- Estar empadroado no Concello de Lugo. 
- Presentar o modelo de solicitude para o Banco de Instrumentos debidamente cuberto 

presentado por Rexistro con fotocopia compulsada do DNI. ANEXO I 
- Adxuntar a documentación que se require na solicitude. 
- Non ter débedas co Concello de Lugo. 
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MODELO DE SOLICITUDE PRESTAMO INSTRUMENTAL  

DO BANCO DE INSTRUMENTOS DA 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE LUGO (ESMU LUGO)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (NAI, PAI OU PERSOA QUE  EXERCE A TITORÍA LEGAL) 

1º APELIDO:  2º APELIDO NOME: 

ENDEREZO: 

CÓDIGO POSTAL: CONCELLO: 

PROVINCIA: TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

DNI 

NIE 

PASAPORTE 

TARXETA 

DATOS DA NENA OU NENO PARA QUEN SE SOLITICA O INSTR UMENTO (DE SER O CASO) 

1º APELIDO: 2ºAPELIDO: NOME: 

ENDEREZO: 

CÓDIGO POSTAL: CONCELLO: 

PROVINCIA: TELÉFONO: 

DATA DE NACEMENTO: 

 DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 

DNI  

NIE    

PASAPORTE     

TARXETA 

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 

ENDEREZO: CONCELLO: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: 

 INSTRUMENTO QUE SOLICITA: 

 

 

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste 

documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa 

solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou 

cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello. 
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DATOS DAS PERSOAS QUE FORMAN A UNIDADE FAMILIAR 

APELIDOS E  NOME DATA DE NACEMENTO PARENTESCO SITUACIÓN LABORAL INGRESOS 
MENSUAIS 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Número de persoas que forman a unidade familiar  

Suma de ingresos mensuais (euros):  

NOTA: Verifique a documentación que deberá achegar coa solicitude, se non foran suficientes as casillas 
engadir debaixo desta nota. 

 

 

 

 

 

Lugo, ________ de _______________ de________ 

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE 

 

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste 

documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa 

solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou 

cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello. 
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DOCUMENTACIÓN QUE DEBER ACHEGAR CON ESTA SOLICITUDE  
 

 

� Fotocopia do documento nacional de 
identidade da nai e do pai  ou das persoas 
que representan legalmente ao nena ou 
neno, ou a si mesmo/a de ser o caso. 

 
� Certificado de empadroamento da persoa 

solicitante ou do seu representado. 
 
� Fotocopia cotexada do libro de familia ou 

libros de familia   incluída a primeira folla 
que contén a serie e o número, ou 
documento que acredite oficialmente a 
situación familiar, con todos os menores 
que forman parte da mesma . 

 
� Certificación tributaria do último exercicio 

fiscal, positiva ou negativa, das persoas  
que compoñen a unidade familiar  ou 
asinar a autorización (ANEXO I) para que o 
Concello de Lugo lle solicite directamente á 
Axencia Estatal da Administración Tributaria 
os datos fiscais mencionados anteriormente. 

 

� De ser o caso, documentación acreditativa 
dos ingresos daquelas persoas en situación 
de divorcio, separación ou nulidade 
matrimonial  (sentenza xudicial e 
convenio regulador ). 

 
� Declaración responsable (ANEXO II) do 

número de membros que conforman a 
unidade familiar. 

 
 
� Documentación  acreditativa dos ingresos 

daquelas persoas que, convivindo no 
domicilio estean tuteladas por un dos 
proxenitores, e documentación acreditativa 
de tal tutela. 
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ANEXO I 

CUBRIR E ASINAR SÓ NO CASO DE QUE DESEXE QUE OS SEU S DATOS FISCAIS SEXAN 
REQUIRIDOS DIRECTAMENTE POLO CONCELLO DE LUGO 

Que a/s persoa/s abaixo asinante/s autoriza/n ao Concello de Lugo a solicitar da 
Axencia Estatal da Administración Tributaria os datos fiscais requiridos na “Solicitude de préstamo 
instrumental do Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música”. Esta autorización outórgase 
exclusivamente para os efectos de comprobación para aaplicación do baremo e requisitos establecido para 
a adxudicación dos instrumentos  existentes na convocatoria  mencionada anteriormente e en aplicación do 
artigo 95.1k) da Lei 58/2003 xeral tributaria, que permiten, logo da autorización da persoa interesada, a 
cesión dos datos tributarios que precisen as administracións públicas para o desenvolvemento das súas 
funcións. 

D./D.ª (nai  ou persoa que exerce a titoría): CIF/DNI: 

ENDEREZO NOTIFICACIÓN: 

  

LOCALIDADE: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: 

 

D./D.ª (pai  ou persoa que exerce a titoría): CIF/DNI: 

ENDEREZO NOTIFICACIÓN: 

  

LOCALIDADE: 

PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: 

 

Lugo, ______ de ____________ de 20__ 

Sinatura da persoa que autoriza  (nai )                                     Sinatura da persoa que autoriza (pai ) 

 

Asdo.:_____________________                                                   Asdo.: ___________________ 

 

(nome e DNI)                                                                                   (nome e DNI) 

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste 

documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa 

solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou 

cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello. 



  ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
  Ref: Bases Banco    
  Asunto: Bases Banco de Instrumentos da Escola Municipal de Música 

9 

ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE COMPOSICIÓN DA UNIDADE F AMILIAR  

 

Dona/D.………………………………………………………………………………….........., con DNI 

número...........……………………………….., a efectos do disposto na convocatoria que regula o 

procedemento de adxudicación de instrumental do Banco de Instrumentos da Escola Municipal 

de Música do Concello de Lugo para o curso 2017/2018: 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 

Que a unidade familiar da que formo parte está comp osta por  ………..  membros, 
especificados na folla de solicitude do Banco de In strumentos constituíndo eu  o/a  
sustentador/a  único/a  da familia.  

 

En proba da conformidade, asino esta declaración. 

 

       Lugo,____de_________________de 20__ 

 

       Asdo: 

 

 

 

 

 

 

 

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste 

documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa 

solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou 

cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello. 

A falsificación, ocultación ou inexactitude dos datos declarados poderán dar lugar, no seu caso, ás 

correspondentes sancións administrativas ou de calquera outra índole que procedan. A sinatura 

desta Declaración implica o coñecemento por parte da/o interesada/o que os datos declarados 

poderán ser comprobados polo Excmo. Concello de Lugo, a fin de poder verificar a exactitude dos 

mesmos. 
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ANEXO III 

MODELO PARA A DOAZÓN DE FONDOS MUSICAIS AO 

BANCO DE INSTRUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  DE LUGO 

NOME DA PERSOA DOANTE 
 
 

INSTRUMENTO 
 

TELÉFONO MODELO DO INSTRUMENTO 
 

DNI 
 

NÚMERO DE SERIE 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO CON OU SEN FUNDA 
 

DIRECCIÓN 
 
 

DESCRICIÓN DO ESTADO (A cubrir polo 
persoal da Escola) 
 
 

HISTORIA DO INSTRUMENTO (A cubrir pola persoa doante) 
 

 
En proba da conformidade coa doazón do instrumento asino este documento 

       Lugo,           de                         de 20 

 

       Asdo: 

 
A doazón é efectiva dende o momento de entrega do instrumento na Escola Municipal de Música de Lugo. Farase 
entrega dunha copia selada como resguardo á persoa doante. 
 
A doazón é irreversible e entenderase a perpetuidade ao Concello de Lugo. 
 

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste 

documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa 

solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou 

cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello. 
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ANEXO IV 

MODELO PARA A ACEPTACIÓN DO PRÉSTAMO DE INSTRUMENTO  DO 

BANCO DE INSTRUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  DE LUGO 

NOME DA PERSOA PRESTATARIA 
 
 

INSTRUMENTO 
 

TELÉFONO MODELO DO INSTRUMENTO 
 

DNI 
 

NÚMERO DE SERIE 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO CÓDIGO INSTRUMENTO (A cubrir polo persoal 
da Escola) 
 
 

DIRECCIÓN 
 
 

DESCRICIÓN DO ESTADO (A cubrir polo 
persoal da Escola) 
 
 

 
En proba da conformidade do préstamo asino este documento: 

       Lugo,____ de_______________de 20___ 

 

 

 

 

Asdo: Dirección da Escola     Asdo o interesado/a 

 
 
 
 
O firma deste documento implica a aceptación das bases de préstamo do Banco de Instrumentos da Escola Municipal de 
Música de Lugo. 
 

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste 

documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa 

solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou 

cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello. 
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ANEXO V 

MODELO PARA A DEVOLUCIÓN DO PRÉSTAMO DE INSTRUMENTO  DO 

BANCO DE INSTRUMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA  DE LUGO 

NOME DA PERSOA PRESTATARIA 
 
 

INSTRUMENTO 
 

TELÉFONO MODELO DO INSTRUMENTO 
 

DNI 
 

NÚMERO DE SERIE 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO CÓDIGO INSTRUMENTO (A cubrir polo persoal 
da Escola) 
 
 

DIRECCIÓN 
 
 

DESCRICIÓN DO ESTADO (A cubrir polo 
persoal da Escola) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En proba da conformidade da devolución do instrumento asino este documento: 

       Lugo,____ de_______________de 20___ 

 

Asdo: O profesor/a de instrumento     Asdo o interesado/a 

 
 
 
 
 
 
O firma deste documento implica a aceptación das bases de préstamo do Banco de Instrumentos da Escola Municipal de 
Música de Lugo. 
 

En cumprimento do disposto pola Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Lugo infórmaa/o de que os datos persoais obtidos deste 

documento serán incorporados a un ficheiro, do que é responsable o Concello de Lugo, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se deriven da súa 

solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou 

cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo a este Concello. 


