
O Concello de Boqueixón 
vén de adxudicar as obras 
de renovación un total de 
232 luminarias do alumea-
do público para mellorar a 
súa eficiencia enerxética. 
As melloras levaranse a 
cabo en seis instalacións lo-
calizadas en distintas parro-
quias e lugares, compren-
dendo tanto rúas como o 
interior de núcleos rurais.

En verbas do alcalde bo-
queixonés, Manuel Fer-
nández Munín, “esta será 
a primeira de varias actua-
cións que se acometerán co 
fin de acadar a total reno-
vación dos máis de 2.700 
puntos de luz distribuídos 
por todo o municipio. A tra-
vés deste proxecto, estíma-
se que o aforro enerxético 
será dun 68% reducindo, 
ao tempo e de xeito consi-
derable, o gasto no alumea-
do público”.

Os núcleos nos que se 
levarán a cabo os traballos 
son O Forte (nos arredores 
da Casa do Concello), Ar-
desende, Camporrapado, 
Villalapaz e a Ponte, entre 
outros. O prazo de exe-
cución dos traballos, que 
serán acometidos pola em-
presa Setga SLU, estímase 
en seis meses.

Esta primeira actuación 
conta cun orzamento de 
preto de 130.000 euros. 
Está acollida á liña de axu-
das a proxectos de Eco-
nomía Baixa en Carbono 
promovidos por Entidades 
Locais, cofinanciada polo 
Fondo Europeo de Des-
envolvemento Rexional 
(FEDER) e xestionada polo 
Instituto para a Diversifi-
cación e Aforro da Enerxía 
(IDAE), co obxectivo de 
conseguir unha Economía 
máis limpa e sostible. Do 

montante total do orza-
mento, o Concello aportará 
un 20%, mentres que o res-
to será asumido polo IDAE.

As luminarias actuais se-
rán substituídas por outras 
LED de última xeración e 
elevada eficiencia enerxéti-
ca. O proxecto tamén prevé 

a reposición de 6 cadros de 
mando dos 130 existentes 
para adaptalos á normativa 
vixente nesta materia.

Dende o Concello po-
ranse en marcha outros 
proxectos para seguir avan-
zando na renovación do 
alumeado público.

O Concello mellorará a eficiencia de 
232 luminarias en distintas parroquias

O Forte é un dos núcleos incluídos neste proxecto de mellora do alumeado
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Axudas da Xunta para rehabilitación enerxética de vivendas
A Xunta de Galicia, a tra-
vés do Instituto Galego de 
Vivenda e Solo (IGVS), ten 
en marcha un program ade 
axudas para actuacións de 
rehabilitación enerxética 
en edificios existentes. O 
prazo para solicitar estas 
subvencións autonómicas 
estará aberto ata o vindei-
ro 31 de xullo. Este pro-
grama autonómico está 
dirixido a persoas físicas 
ou comunidades propieta-

rias de vivendas e edificios 
residenciais. 

Especifícanse dúas liñas: 
unha, para actuacións en 
edificios completos que 
teñan o uso de vivenda 
unifamiliar ou edificios 
de tipoloxía residencial 
colectiva, e outra para 
actuacións nunha ou va-
rias vivendas ou locais do 
edificio, consideradas indi-
vidualmente ou sobre par-
tes dun edificio. 

Para poder solicitar es-
tas axudas, as actuacións 
deberán conseguir como 
mínimo unha redución do 
consumo de enerxía final 
dun 10% con respecto á 
súa situación de partida. 
Tamén deberán mellorar 
a cualificación enerxética 
total dun inmoble en, polo 
menos, unha letra medida 
na escala de emisións de 
dióxido de carbono (kg 
CO2 /m 2 ano), con res-

pecto á cualificación ener-
xética inicial. 

Este programa diríxe-
se a edificios construídos 
con anterioridade a 2007. 
Ademais, requerirase que 
un mínimo dun 70% da 
superficie construída so-
bre rasante do inmoble 
estea destinada a uso re-
sidencial. 

As solicitudes deberán 
realizarse a través da sede 
electrónica da Xunta.
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Boqueixón destina 34.500 euros en axudas 
para 20 persoas autónomas e microempresas
Unha vintena de persoas 
autónomas e microempre-
sas radicadas no municipio 
de Boqueixón percibirán 
axudas para paliar as con-
secuencias da pandemia da 
COVID-19. O Concello vén 
de publicar o anuncio polo 
cal se concederán un total 
de 34.500 euros repartidos 
nas distintas subvencións.

As persoas autónomas e 
microempresas beneficia-
rias deste programa terán 
ata o vindeiro 31 de marzo 
de 2021 para presentar de 
xeito telemático a docu-
mentación xustificativa dos 
gastos subvencionables, 
tras o cal o Concello proce-
derá ao pago dos importes 
concedidos -entre 1.500 e 
2.500 euros de media-.

Estas subvencións in-
clúense dentro do Plan 
PEL Reactiva 2020, cofi-
nanciado pola Deputación 
da provincia da Coruña. O 

principal obxectivo des-
te programa é impulsar a 
actividade económica e o 
emprego no municipio de 
Boquexón e contribuír a 
paliar, na medida do posi-
ble, os danos derivados da 
pandemia da COVID-19, 

nas microempresas e per-
soas autónomas. 

As distintas axudas des-
tinaranse ao financiamento 
de gastos correntes. Deste 
xeito, búscase contribuír á 
recuperación e viabilidade 
das persoas autónomas e 

microempresas no novo 
contexto socioeconómico.

O 60% destas axudas fo-
ron destinadas ó sector da 
hostalaría e aloxamentos e 
o restante 40% das axudas 
para autónomos e empre-
sas do sector servizos. 

O Concello delega na Xunta varias competencias urbanísticas
A Axencia para a Pro-

tección da Legalidade Ur-
banística (APLU) asumirá 
dende mediados deste 
mes as competencias ur-
banísticas en materia de 
solo non urbano do Con-
cello de Boqueixón. Dita 
delegación de competen-
cias foi aprobada polo ple-
no municipal do pasado 
25 de novembro e farase 
efectiva a partires da pu-
blicación do devandito 

acordo plenario no Diario 
Oficial de Galicia (DOG).

Así, a APLU encargarase 
da inspección, supervisión, 
sanción e restablecemen-
to da legalidade urbanísti-
ca para as actuacións que 
se leve a cabo nos solos 
rústico ou non urbani-
zable, no urbanizable ou 
apto para urbanizar e nos 
núcleos rurais. Quedan, 
polo tanto, excluídos os 
solos urbano e industrial.

A efectos prácticos, esta 
delegación de competen-
cias non implicará modi-
ficacións no proceso de 
solicitude de licenzas. Así, 
as persoas particulares e 
as empresas deberán se-
guir tramitando todos os 
expedientes urbanísticos 
no Concello e será a pro-
pia administración local a 
que outorgue ou denegue 
os proxectos. 

Unha vez outorgadas as 

licenzas será a APLU a que 
exerza a posterior inspec-
ción de obras e a que leve 
a cabo, de seren necesa-
rias, as posibles actuacións 
correctoras (reposición da 
legalidade, ou sancións, 
entre outras). Do mesmo 
xeito, a Xunta actuará so-
bre aquelas actuacións 
que non conten con licen-
za urbanística municipal 
para proceder ás medidas 
corretivas pertinentes.



3

Prazo aberto para solicitar as axudas PEL-Relevo e PEL-Rurinnova
A Deputación da Coru-

ña ten aberto o prazo para 
solicitar as axudas de dous 
plans dirixidos a persoas 
menores de 30 anos: PEL-
Relevo e PEL-Rurinnova. 
Ambos os dous progra-
mas diríxense a munici-
pios de menos de 5.000 
habitantes ou con menos 
de 10.000, pero cun saldo 
demográfico negativo. 

O obxectivo destas 
iniciativas é impulsar a 
creación de emprego e a 

posta en marcha de novos 
proxectos empresariais no 
rural da provincia. Ambas 
liñas de axudas contan 
cun orzamento total de 
921.000 euros, do que 
o 80% é subvencionado 
polo Programa Operativo 
de Emprego Xuvenil, Fon-
do Social Europeo.

O PEL-Relevo permitirá 
subvencionar a contra-
tación de ata 80 mozas 
e mozas menores de 30 
anos. As axudas estarán 

limitadas ás empresas que 
realicen contratacións in-
definidas a tempo com-
pleto. A mocidade deberá 
estar inscrita no Sistema 
Nacional de Garantía Xu-
venil e empadroada nun 
dos municipios. Cada 
empresa poderá solicitar 
axudas para contratar ata 
cinco persoas mozas tra-
balladoras distintas.

As solicitudes deberán 
remitirse, a través da sede 
electrónica da Deputa-

ción, antes do 31 de de-
cembro deste ano.

Pola súa banda, a liña 
PEL-Rurinnova centrarase 
no fomento do autoem-
prego e a creación de em-
presas a través de accións 
dirixidas ao desenvolve-
mento de iniciativas em-
presariais por parte da mo-
cidade menor de 30 anos.

Neste caso, as persoas 
interesadas en solicitar as 
axudas deberán formaliza-
las antes do 30 de abril.

A Festa da Filloa de Les-
tedo e o Entroido da 
Ulla no municipio de 
Boqueixón veñen de ser 
cancelados. “A situación 
sanitaria actual impide a 
celebración de ambas as 
dúas citas. É unha mágoa 
ter que deixar de celebra-
las, mais o principal é con-
tribuír á frear a expansión 
do virus”, indica o alcalde 
de Boqueixón, Manuel 
Fernández Munín.

Dende a Asociación da 
Festa da Filloa de Leste-
do, coa colaboración do 
Concello, promoverase 
a creación dunha páxi-
na web na que se ofreza 
información sobre esta 
celebración, así como de-
talles sobre o Entroido da 
Ulla. Ademais, prevese 
a posta en marcha dun 
concurso fotográfico en-
tre a poboación. Realiza-
rase a través da páxina 
de Facebook da Festa 
da Filloa e pretende po-
ñer en valor este icónico 
produto gastronómico do 
municipio boqueixonés.

Cancelación da 
Festa da Filloa e do 
Entroido da Ulla

O Concello de Boqueixón 
abrirá o prazo para o En-
troido Activo. Trátase dun 
programa  lúdico-educa-
tivo que busca facilitar a 
conciliación durante os 
días non lectivos coinci-
dentes co entroido.

O desenvolvemento das 
actividades terá lugar nas 
instalacións municipais do 
Forte e  no CPIP Antonio 
Orza Couto. Adoptaranse 
todas as medidas hixiéni-
co-sanitarias necesarias 
para cumprir a normativa 
vixente en materia de pre-
vención contra a expan-
sión da Covid-19. 

As propostas de lecer 
desenvolveranse os vin-
deiros 15 e 17 de febrei-
ro en horario de mañá. A 
entrada establécese entre 
as 09.00 e 10.00 horas, e 
a saída, entre as 13.30 e 
14.00 horas.

Ofértanse un total de 16 
prazas, dirixidas a alumna-
do de Educación Infantil 
e Primaria do Concello e 
alumnado matriculado/a 
nun centro educativo de 

Boqueixón con necesi-
dade real de conciliación. 
As inscricións, a realizar 
entre o 5 e o 10 de febrei-
ro, adxudicaranse por ri-
gorosa orde de inscrición. 
O custo das actividades 
incluídas neste programa 
de conciliación familiar e 
laboral é de 10 euros. 

As persoas interesadas 
deberán remitir a ficha de 
solicitude (dispoñible na 
web municipal) e demais 
documentación por unha 

das seguintes vías: tele-
mática (a través da sede 
electrónica do Concello 
de Boqueixón -preferen-
te-) ou presencial, a tra-
vés do rexistro municipal 
(sempre mediante a solici-
tude de cita previa).

A documentación que 
se deberá achegar xun-
to coa ficha de inscrición 
está especificada nas pro-
pias bases deste progra-
ma (tamén dispoñibles na 
web municipal).

Abren as inscricións para o 
programa ‘Entroido Activo’

Bonificacións
Casos de emerxencia social, unidades familiares con in-
gresos mensuais inferiores ou iguais ao IPREM (537,84€) 
ou outra situación valorada tecnicamente polo Departa-
mento de Servizos Sociais.

100%

Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores 
ou iguais a 1,5 veces o IPREM (806,76€).

60%

Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores 
ou iguais a 2,5 veces o IPREM (1.344,6€).

30%

Unidades familiares con ingresos mensuais inferiores 
ou iguais a  4 veces o IPREM (2.151,36€).

15%

Condición de familia numerosa xeral. 30%

Condición de familia numerosa especial. 40 €
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A terceira vaga da pandemia 
da COVID-19 está a afectar 
ao Concello de Boqueixón 
de xeito considerable. Apé-
lase á responsabilidade da 
veciñanza á hora de tomar 
as medidas oportunas para 
velar pola saúde pública se-
gundo as indicacións das au-
toridades sanitarias.

Ao igual que toda Galicia, 
o municipio atópase en aler-
ta máxima sanitaria, como 
mínimo, ata o 17 de febreiro. 
A incidencia do virus no mu-
nicipio roldaba os 100 casos 
detectados por Probas Diag-
nósticas de Infección Activa 
(PDIA) a finais de xaneiro. 
De feito, o SERGAS realizou 
na última semana do pasa-
do mes un cribado entre a 
poboación de entre 30 e 44 
anos. Das máis de 700 per-
soas convocadas, acudiu o 
70%, dando como resultado 
dous positivos.

Dada a preocupante si-
tuación, estanse a levar a 
cabo unha serie de medidas 
co fin de frear a expansión 
da COVID-19 no municipio. 
Entre elas, a Xunta decretou 
o peche da hostalería, agás 
nos casos de servizo de re-
collida e a domicilio. Dende 
o Concello, compilouse a in-
formación sobre os distintos 
locais que ofrecen este tipo 
de servizo co fin de amosar 
o seu apoio a un sector tan 
fortemente castigado por 
esta pandemia.

Teléfono de axuda
Ademais, e co fin de axudar 
á cidadanía, o Concello habi-
litou un número de teléfono 
(981 513 106) para aquelas 
persoas que vivan soas ou 
que teñan que gardar coren-
tena por mor da COVID-19, 
e precisen axuda para reali-
zar actividades esenciais (ir á 
compra, á farmacia…). 

Boqueixón, en alerta máxima pola COVID-19

As feiras de Lestedo e Sergude continuarán funcionando, sen superar o máximo da metade dos postos habituais

dan suspendidas. A bibliote-
ca municipal de Boqueixón 
tamén permanece pechada. 
A práctica do deporte debe-
rase realizar de xeito indivi-
dual, ao ar libre e utilizando 
sempre a máscara.

No caso da asistencia aos 
lugares de culto, non se po-
derá superar o terzo do afo-
ro total. O límite máximo 
para velorios é de 5 persoas 
por túmulo -excluídas per-
soas conviventes- e de 15 
asistentes no exterior.

Normativa nas feiras
Pola súa banda, as feiras de 
Lestedo (1º e 3º domingo de 
mes) e de Sergude (2º do-
mingo de mes) continuarán 
a súa actividade, mais só po-
derán acudir, como máximo, 
a metade dos postos. A nor-
mativa específica para estas 
actividades estipula que se 
priorizarán de produtos ali-
menticios e de primeira ne-
cesidade. En ningún caso a 
clientela poderá manipular 
os produtos na feira. O uso 
da máscara, o mantemento 
da distancia social de metro 
e medio e a hixiene de mans 
son medidas de obrigado 
cumprimento tanto para os 
operadores comerciais par-
ticipantes como para as per-
soas usuarias.

No caso da atención nas 
oficinas municipais, sempre 
se realizará con cita previa. 
Neste senso, prégase a toda 
a veciñanza que, na medi-
da do posible, empregue os 
medios telemáticos ou tele-
fónicos para realizar trámi-
tes co Concello.

As novas restricións de-
cretadas pola Xunta com-

prenden a restrición da mo-
bilidade ao propio municipio. 
Só se permiten reunións en-
tre conviventes. O comercio 
local deberá pechar ás 18.00 
horas e o toque de queda 
mantense nas 22.00 horas. 
Todas as actividades depor-
tivas e de carácter cultural, 
educativo e lúdico (agás as 
de conciliación familiar) que-


