ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 13 DE XULLO DE 2009.
Asistentes:
Alcalde-Presidente:
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Vocais:
D. José Manuel González Álvarez
Dª Ana María Abad López
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Secretario:
D. Luís Mª Fernández del Olmo

Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
dezasete horas do día 13 de xullo de 2009, baixo a
presidencia do Sr. Alcalde, D. José Demetrio Salgueiro
Rapa, coa asistencia dos Sres. concelleiros á marxe
relacionados; do Secretario, D. Luís María Fernández del
Olmo, procedeuse a celebrar a sesión ordinaria
correspondente a este día, previa convocatoria ó efecto e
en primeira convocatoria.
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse aberta
a sesión.

A)APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes si teñen algunha observación que
formular á acta da sesión anterior de 19 de xuño de 2009.
Por Secretaría dáse conta do erro material detectado na transcrición dos puntos D.21 D.22 e
D.23, quedando redactada tal e como sigue:
D.21) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª. PERPETUA LÓPEZ PEDRE.
Vista solicitude formulada por Dña. Perpetua López Pedre, con D.N.I. nº 76.545.671 S, con
domicilio Monte, 8 (27879 - Monte), na que pide a súa inclusión no Servizo de Axuda no
Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de enfermidade e a súa
repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose favorablemente a concesión do
servizo durante 4 horas semanais; trala deliberación, por unanimidade en votación ordinaria
acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dña. Perpetua López Pedre, como
beneficiaria do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de 1,42€/hora,
según o baremo existente. Duración do servizo: 1 Ano.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en Veiga,
6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.22) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª. ODENSIA CASARIEGO ACEBEDO.
Vista solicitude formulada por Dña. Odensia Casariego Acebedo, con D.N.I. nº 33.764.096 G,
con domicilio en Monte, 17 (27879 - Monte), na que pide a súa inclusión no Servizo de Axuda
no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de enfermidade e a
súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose favorablemente a concesión
do servizo durante 4 horas semanais; trala deliberación, por unanimidade en votación
ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dña. Odensia Casariego Acebedo
como beneficiaria do mesmo, durante 3 horas semanais; debendo aboar o importe de
4,76€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 1 Ano.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
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3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en Veiga,
6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.23) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª. Mª OLIVA ABAD MARTINEZ.
Vista solicitude formulada por Dña. Mª Oliva Abad Martinez, con D.N.I. nº 32.600.825 G, con
domicilio en Vila, 17 (27879 - Rigueira), na que pide a súa inclusión no Servizo de Axuda no
Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de enfermidade e a súa
repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose favorablemente a concesión do
servizo durante 4 horas semanais; trala deliberación, por unanimidade en votación ordinaria
acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dña. Mª Oliva Abad Martinez,
como beneficiaria do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de
4,76€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 6 meses.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en Veiga,
6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
Non formulándose ningunha outra reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE BEGASA RELATIVO A CONSTRUCCION DE CENTRO DE
SECCIONAMENTO TELECONTROLADO E.C.R. PRADA.
Vista solicitude formulada por BEGASA con CIF nº: A-33001983 con domicilio en Avda. De
Ferrol, 5 – Entlo (27850 Viveiro), para realización de obras de construción de centro de
seccionamento telecontrolado. E.C.R. Prada sito en Chao da Vara. Polígono 14 Parcela 135.
Referencia catastral: 27025A014003150000JO. Expediente nº: 2068/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se pretenden, sitúanse
dentro da área delimitada como Solo Non Urbanizable de Protección Agrícola, de acordo coa
vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove. (Art. 108 das Normas Subsidiarias do
Planeamento Municipal ). Solo Rústico de Protección Agropecuaria Artigo 32.2.A de acordo
coa Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. Polas características e
finalidade das obras que se pretenden, e ao amparo do Artigo 44.2 da Lei 9/2002 de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004, de 29 de
decembro. Na sesión plenaria do día nove do mes de xuño aprobouse inicialmente ó P.X.O.M,
e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade
do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación, enténdese que se pode outorgar a licenza que
se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
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§

As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto nos artigos 33 e 34 da Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002, e no que ás condicións se edificación se
refire, poderase edificar de acordo co previsto no artigo 44.2, desta Lei.
§ Edificación inferior a 25 m/2.
§ Altura máxima da edificación.................................. 3,50metros
§ Fachadas exteriores pintadas.
§ Cuberta de lousa
§ Carpintería exterior de aluminio ou madeira.
§ Os retranqueos das construcións aos lindes da parcela, haberán de garantir a condición
de illamento, e en ningún caso poderán ser inferiores a 5metros.
§ Asemade deberase dispoñer de vial de acceso á parcela en que se pretende encravar a
edificación.
§ Respectarase no deseño da edificación, a tipoloxía do ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras ao previsto no artigo 42 da Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002, de Protección do Medio Rural de Galicia, no relativo ás
condicións de edificación.
§ uso da edificación adaptarase exclusivamente ao solicitado.
§ Durante a execución dos traballos, tomásense por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de levantar a correspondente Acta de reformulo, coas distancias correspondente
o vial de acceso e os retranqueos a lindeiros.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita sen prexuízo
de terceiros.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 6.661,55€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 133,23€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes e 6 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.2) SOLICITUDE DE Dª. ROCIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ RELATIVO A
REFORMA EN CUARTO DE BAÑO EN AVDA. DIPUTACION 33 - 3º IZQUIERDA
(XOVE).
Vista solicitude formulada por Dª. Rocio Rodríguez Fernández con D.N.I nº: 33.996.201-Q con
domicilio en Avda. Diputación, 33 – 3º Izqda. (27870 Xove), para realización de obras de
reforma en cuarto de baño en Avda. Diputación, 33 – 3º I. Expediente nº: 2189/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que na sesión plenaria do día
nove do mes de xuño aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do
outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade do termino municipal nos
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termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no Art.120 do
Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación e tendo en conta a invariabilidade dos
parámetros urbanísticos aplicables entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a
licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. Reforma
de aseo.
As obras de remozamento interior que se pretenden realizar de acordo coa documentación que
se achega, subscrita polo interesado, atópanse dentro do Núcleo Urbano de Xove. Artigo
92.Ordenanza 2ª. Extensión de casco urbano. Solo Urbano Residencial. Normas Subsidiarias do
Concello de Xove.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
§ As instalacións necesarias para a realización destes traballos que teñan que realizarse no
exterior como son os acopios, deberán estar perfectamente valladas, na zona de arcén,
coas sinalizacións obrigatorias, así como a disposición correspondente de luces de
sinalización en horas nocturnas, pola súa situación en plena zona urbana.
§ As instalacións auxiliares e a propia obra, disporán do correspondente Seguro de
Responsabilidade civil.
• ámbito da edificación, polo posible deposito de entullos deberá quedar perfectamente
limpo.
§ Deberase satisfacer as taxas correspondentes por ocupación da vía pública, durante o
tempo de permanencia das devanditas instalacións.
§ Habida conta, que de acordo coa documentación que se achega, as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin suporán aumento de
volume da edificación existente.
§ Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de remozamento, ao solicitado. Así mesmo, ditas obras non
poderán incidir negativamente nin variar as condicións de habitabilidade do edificio, de
acordo co vixente Regulamento.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade, tanto da execución das obras, como vial.
§ A licenza outórgase con independencia dos estatutos que a Comunidade do edificio teña
establecido e sen prexuízos de terceiros.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.392,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 27,84€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
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B.3) SOLICITUDE DE R-CABLE Y TELECOMUNICACIONES, S.A RELATIVO A
EXECUCIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO DE DESPREGUE DA REDE DE CABLE
EN ESTRADA DE ACCESO A URB. PALMEIRO E RIGUEIRA DESTE TERMO
MUNICIPAL DE XOVE.
Vista solicitude formulada por R. Cable y Telecomunicaciones, S.A con CIF nº: A-15474281
con domicilio en Rúa Real, 85 (15003 Coruña), para realización de obras do proxecto
despregue da rede de cable en estrada de acceso a Urb. Palmeiro e Rigueira. Expediente nº:
3822/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa situación
das obras e as instalacións que se pretenden e ao amparo do articulo nº41 da Lei 9/2002, e con
independencia dos permisos e informes que procedan doutras administracións, se pode
informar favorablemente as instalacións que se pretenden.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
§ Previo ao inicio das obras se deberá solicitar a presencia dos servizos técnicos
municipais para efectuar a correspondentes comprobacións técnicas do adecúo das
obras a licenza outorgada.
§ Durante a realización dos traballos, deberase estar perfectamente valado o ámbito das
obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a disposición de luces de
sinalización en horas nocturnas.
§ As obras disporán do correspondente Seguro de Responsabilidade civil. O ámbito do
área afectada polos traballos, de dependencia municipal, deberá quedar perfectamente
limpo unha vez finalizados os mesmos.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 376.012,26€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7.520,25€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 2 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.4) SOLICITUDE DE R-CABLE Y TELECOMUNICACIONES RELATIVO A
EXECUCION DAS OBRAS DO PROXECTO: DE DESPREGUE DE REDE DE CABLE
NA ESTRADA LU-862 DE XOVE, P.KM 87,770 Ó 99,540.
Vista solicitude formulada por R-Cable y Telecomunicaciones con NIF: A15474281 con
domicilio en Rúa Real, 85 (15003 A Coruña), para realización de obras de despregue da rede de
cable na estrada LU-862 de Xove, p.km 87,770 ó 99,540. Expediente : 2031/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa situación
das obras e as instalacións que se pretenden e ao amparo do articulo nº41 da Lei 9/2002, e con
independencia dos permisos e informes que procedan doutras administracións, se debeu
solicitar no seu día a correspondente Autorización Autonómica; Dita autorización cuantifica no
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outorgamento desta licenza, e as condicións de edificación de acordo co previsto no Artigo 42
desta Lei.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
§ Previo ao inicio das obras se deberá solicitar a presenza dos servizos técnicos
municipais para efectuar a correspondentes comprobacións técnicas do adecúo das
obras a licenza outorgada.
§ Durante a realización dos traballos, deberase estar perfectamente valado o ámbito das
obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a disposición de luces de
sinalización en horas nocturnas.
§ As obras dispoñerán do correspondente Seguro de Responsabilidade civil. O ámbito do
área afectada polos traballos, de dependencia municipal, deberá quedar perfectamente
limpo unha vez finalizados os mesmos.
§ Habida conta que ao amparo do articulado 41.1 e 41.2, solicitouse no seu día a
correspondente autorización Autonómica, dita autorización, cuantificou o outorgamento
desa licenza e os seus condicionantes no informe emitido pola Consellería de Política
Territorial Obras Públicas e Transportes. Delegación Provincial de Lugo. Servizo de
Estradas. Expediente favorable de data 24-04-2008 e con rexistro de saída nº 66182 do
25 do 04 do 2008.
§ De acordo coa documentación obrante no expediente, infórmase favorablemente as
obras que se pretenden executar, as cales deberán de axeitarse ao previsto no informe
emitido pola Consellería de Política Territorial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 113.010,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 2.260,02€-.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 2 meses , e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.5) SOLICITUDE DE R-CABLE E TELECOMUNICACIONES RELATIVO A
INSTALACION DE MASTRO PARA A REDE DE TELECOMUNICACIONS SEN
FIOS DE BANDA LONGA EN PARCELA E.D.S. POLIGONO EMPRESARIAL DE
XOVE.
Vista solicitude formulada por R-Cable e Telecomunicaciones con NIF: A15474281 con
domicilio en Rúa Real, 85 (15003 A Coruña), para realización de obras de instalación dun
mastro para unha rede de telecomunicacións sen fíos de banda longa na estrada LU-862 de
Xove. Expediente: 539/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que á vista da documentación
obrante no expediente, e de acordo coa situación das obras e as instalacións que se pretenden e
ao amparo do Articulo nº2.2 do Decreto 133/2008, e con independencia dos permisos e
informes que procedan doutras administracións, infórmase favorablemente estas instalacións.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
§ Previo ao inicio das obras se deberá solicitar a presenza dos servizos técnicos
municipais para efectuar a correspondentes comprobacións técnicas do adecúo das
obras a licenza outorgada.
§ Durante a realización dos traballos, deberase estar perfectamente valado o ámbito das
obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a disposición de luces de
sinalización en horas nocturnas.
§ As obras dispondrán do correspondente Seguro de Responsabilidade civil. O ámbito do
área afectada polos traballos, de dependencia municipal, deberá quedar perfectamente
limpo unha vez finalizados os mesmos.
§ Habida conta que ao amparo do articulado 2.2 do Decreto 133/2008 fíxose no seu día a
correspondente consulta Autonómica, dita consulta cuantificou o outorgamento desa
licenza e os seus condicionantes no informe emitido pola Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento sostible. Delegación Provincial de Lugo. Servizo de
Calidade e Avaliación ambiental.
§ Consulta favorable de data 27-03-2009 e con rexistro de saída nº 49341 do 01 do 04 do
2009.
§ De acordo coa documentación obrante no expediente, infórmase favorablemente as
obras que se pretenden executar, toda vez que de acordo co informe emitido pola
Consellería de Medio ambiente, non e necesario someter a actividade obxecto da
consulta ó procedemento de avaliación de incidencia ambiental.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 9.634,51€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 192.69€-.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 2 meses, e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.6) SOLICITUDE DE R-CABLE Y TELECOMUNICACIONES RELATIVO A
EXECUCION DAS OBRAS DO PROXECTO DE DESPREGUE DE REDE DE CABLE.
ESTRADA LU-862.-XOVE.-AVDA DIPUTACION.- P.KM 95,235 Ó 96,030.
Vista solicitude formulada por R-Cable y Telecomunicaciones con NIF: A15474281 con
domicilio en Rúa Real, 85 (15003 A Coruña), para realización de obras de despregue de rede
de cable. - Estrada LU-862.-Xove.-Avda. Diputación.- P.Km 95,235 ó 96,030. Expediente:
2240/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa situación
das obras e as instalacións que se pretenden e ao amparo do articulo nº41 da Lei 9/2002, e con
independencia dos permisos e informes que procedan doutras administracións., se debeu
solicitar no seu día a correspondente Autorización Autonómica; Dita autorización cuantifica no
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outorgamento desta licenza, e as condicións de edificación de acordo co previsto no Artigo 42
desta Lei.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
§ Previo ao inicio das obras se deberá solicitar a presenza dos servizos técnicos
municipais para efectuar a correspondentes comprobacións técnicas do adecúo das
obras a licenza outorgada.
§ Durante a realización dos traballos, deberase estar perfectamente valado o ámbito das
obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a disposición de luces de
sinalización en horas nocturnas.
§ As obras disporán do correspondente Seguro de Responsabilidade civil. O ámbito do
área afectada polos traballos, de dependencia municipal, deberá quedar perfectamente
limpo unha vez finalizados os mesmos.
§ Habida conta que ao amparo do articulado 41.1 e 41.2, solicitouse no seu día a
correspondente autorización Autonómica, dita autorización, cuantificou o outorgamento
desa licenza e os seus condicionantes no informe emitido pola Consellería de Política
Territorial Obras Públicas e Transportes. Delegación Provincial de Lugo. Servizo de
Estradas.
§ Expediente favorable de data 24-04-2008 e con rexistro de saída nº 66207 do 25 do 04
do 2008.
§ De acordo coa documentación obrante no expediente, infórmase favorablemente as
obras que se pretenden executar, as cales deberán de axeitarse ao previsto no informe
emitido pola Consellería de Política Territorial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 38.098,20€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 761,96€-.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 2 meses , e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.7) SOLICITUDE DE A MEDELA C.B. RELATIVO A ACONDICIONAMENTO DE
LOCAL PARA OFICINAS EN C/TOMAS MARIÑO PARDO S/N.-XOVE.
Vista solicitude formulada por A Medela C.B. con NIF: E27392174 con domicilio en c/Tomás
Mariño Pardo, SN (27870 Xove), para realización de obras de acondicionamento de local para
oficinas na planta baixa en c/Tomas Mariño Pardo s/N.-Xove. Expediente: 2328/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras de
acondicionamento do local, que se pretenden realizar, de acordo coa documentación que se
achega, subscrita polo Arquitecto Técnico D. Tomás Rodríguez Rapa, atópanse dentro do
núcleo urbano de Xove.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
§ Na sesión plenaria do día nove do mes de xeno aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
§ Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. :
Acondicionamento interior de planta baixa para oficina.
§ Estas obras adáptanse á ambas Normativas urbanísticas do Concello de Xove.
§ Normas Subsidiarias e complementarias de planeamento de Xove. P.X.O.M aprobado
inicialmente.
§ As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas, na zona de arcén, coas sinalizacións correspondentes, así como
a disposición de luces de sinalización en horas nocturnas, pola súa situación en plena
zona urbana.
§ As instalacións auxiliares e a propia obra, dispondrán do correspondente Seguro de
responsabilidade civil.
• ámbito da instalación deberá estar perfectamente limpo.
§ Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía publica, durante o
tempo de permanencia das devanditas instalacións
§ Habida conta que de acordo co proxecto que se achega as obras que se pretenden, terán
consideración de obras de acondicionamento, non poderán afectar a elementos
estruturais, nin supoñerán aumento de volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e a tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de acondicionamento, ao solicitado.
§ Durante a execución dos traballos, tomásense por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ A apertura do local para a actividade prevista no proxecto, está supeditada ao
outorgamento da licenza de actividade para este local como OFICINA en concordancia
coas previsións de proxecto e licenza outorgada.
§ De acordo con todo o exposto anteriormente, infórmanse favorablemente as obras que
se solicitan.
§ Observacións: Deberase solicitar licenza de apertura da actividade.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 28.573,87€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 571,48€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses , e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
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da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.8) SOLICITUDE DE D.ª MARIA JOSEFA CESARINA INSUA EIJO, RELATIVO A
OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCIÓN PARA O
REMATE DAS MESMAS VILLALPOL, 6 (PORTOCELO),
Vista solicitude formulada por D.ª María Josefa Cesarina con D.N.I nº: 33.704.900-X con
domicilio en Villalpol, 6 (27877 Portocelo), para realización de obras de pintado de fachada da
súa vivenda sita en Villalpol, 6 (Portocelo), así como subvención para o remate das mesmas.
Expediente: 1313/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
A Edificación que se pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada,
subscrita polo interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo non urbanizable de
núcleo rural. Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Villalpol.Xove Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A edificación ten
unha antigüidade superior a 25 años.
Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade do
término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa aplicable entre
ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando
a mesma se ateña por completo ao solicitado. Pintado exterior do inmoble.
A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
• As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de pintado, nin supoñerán aumento de
volume.
• Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
• Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
• Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
• De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
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2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes, e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.9) SOLICITUDE DE D. JOSE ANTONIO FERNANDEZ MEITIN, RELATIVO A
PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCIÓN PARA O REMATE DAS MESMAS EN
VILACHA Nº 42B.-PORTOCELO.-XOVE
Vista solicitude formulada por D. José Antonio Fernández Meitin con D.N.I nº: 76.536.484-M
con domicilio en Vilacha Nº 42B.- (27877 Portocelo), para realización de obras de pintado de
fachada da súa vivenda así como subvención para o remate das mesmas.
Expediente: 1399/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Vilachá.-Portocelo.Xove. Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A edificación ten
unha antigüidade superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio
aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas,
polo prazo de dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas
no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de
xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento. Tendo en conta que as obras que se
solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas aplicables a parcela en que se ubica a
edificación pese a diferenza de Normativa aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que
se pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao
solicitado. Pintado exterior do inmoble. A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de
acordo co solicitude que se achega, adáptase á tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
• As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de PINTADO, nin supoñerán aumento de
volume.
• Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
• Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
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•

Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
• De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.10) SOLICITUDE DE D. ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ, RELATIVO A
PINTADO OU REXUNTADO DE FACHADAS E SUBVENCIÓN PARA O REMATE
DAS MESMAS EN CABO Nº 2.-SUMOAS.-XOVE
Vista solicitude formulada por D. Antonio Fernández López con D.N.I nº: 33.705.954-Y con
domicilio en Cabo, 2 (27878 Sumoas), para realización de obras de pintado ou rexuntado de
fachadas en Cabo, 2 Sumoas, así como subvención para o remate das mesmas.
Expediente: 1401/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación cuio
cerramento exterior de pedra se pretende rexuntar, de acordo coa documentación presentada,
subscrita polo interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo non urbanizable de
núcleo rural. Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Cabo.Sumoas.-Xove Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A
edificación ten una antigüidade superior a 25 años.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
§ Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
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solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. Rexuntado
exterior da pedra da fachada.
§ A edificación coias fachadas de pedra se pretenden rexuntar, de acordo co solicitude
que se achega, adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de rexuntado de fachadas, nin supoñerán
aumento de volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio
Rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 3.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 60,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.11) SOLICITUDE DE D. HERMINIO BARRO VAL, RELATIVO A PINTADO
EXTERIOR DE FACHADA E SUBVENCIÓN PARA O REMATE DAS MESMA EN
ANCIL Nº 15.-LAGO.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Herminio Barro Val con D.N.I nº: 33.705.255-C con
domicilio en Ancil, 15 (27878 Lago), para realización de obras de pintado de fachadas, e
subvención para o remate das mesmas. Expediente: 1572/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Ancil-Lago.-Xove Artigo
24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. La edificación ten unha antigüidade
superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó
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P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de
30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Planeamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. Pintado exterior
do inmoble.
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de PINTADO, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarse a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 3.430,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 68,60€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes, e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
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B.12) SOLICITUDE DE D. ANGEL MEITIN LOUZAO, RELATIVO A RELATIVO A
PINTADO EXTERIOR DE FACHADA E SUBVENCIÓN PARA O REMATE DAS
MESMA
Vista solicitude formulada por D. Angel Meitin Louzao con D.N.I nº: 33.816.773-B con
domicilio en San Cristobo, 7 (27870 Portocelo), para realización de obras de pintado de
fachada da súa vivenda sita en San Cristobo, 7 e subvención para o remate da mesma.
Expediente: 1627/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. San Cristovo.-Portocelo.Xove. Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A edificación ten
unha antigüidade superior a 10 anos. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio
aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas,
polo prazo de dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas
no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de
xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado: PINTADO
EXTERIOR DO INMOBLE.
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de PINTADO, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
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do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 2.800,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 56,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.13) SOLICITUDE DE D. MERCEDES INSUA BERMUDEZ RELATIVO A PINTADO
EXTERIOR DE FACHADA EN POCEIRAS Nº 19.-SUMOAS.-XOVE E SUBVENCIÓN
PARA O REMATE DAS MESMA.
Vista solicitude formulada por Dª. Mercedes Insua Bermudez con D.N.I nº: 33.704.564-L con
domicilio en Poceiras, 19 (27878 Sumoas), para realización de obras de pintado de fachada da
vivenda sita en Poceiras 19, así como subvención para o remate da mesma.
Expediente: 1571/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Poceiras.-Sumoas.-Xove
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A edificación ten unha
antigüidade superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse
inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da
Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. pintado exterior
do inmoble.
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de pintado, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
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§

Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes , e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.14) SOLICITUDE DE D. JULIA PENABAD RODRIGUEZ, RELATIVO A LUCIDO
DE FACHADAS E SUBVENCION PARA REMATE DAS MESMAS EN POCEIRAS Nº
18.-SUMOAS.-XOVE
Vista solicitude formulada por D. Julia Penabad Rodríguez con D.N.I nº: 33.833.849-K con
domicilio en Poceiras Nº 18.-(27878 Sumoas.-Xove), para realización de obras de pintado de
fachada da súa vivenda así como subvención para o remate da mesma.
Expediente: 1663/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Poceiras.-Sumoas.-Xove
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A edificación ten unha
antigüidade superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse
inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da
Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. Pintado exterior
do inmoble.
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§

A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de pintado, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.15) SOLICITUDE DE D. DANIEL CANOURA LOPEZ, RELATIVO A LICENCIA
DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE CASETA EN REGOSANGUENTO.
Vista solicitude formulada por D. Daniel Canoura López con D.N.I nº: 33.308.856-A con
domicilio en Regosanguento (27879 Rigueira), para realización de obras de construción de
caseta de bloque de 12 m2 en Regosanguento, Polígono 71 Parcela 254.
Expediente: 2286/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se pretenden, sitúanse
dentro da área delimitada como Solo non Urbanizable de Núcleo Rural, de acordo coa vixente
normativa urbanística do Concello de Xove. Articulo 24 da Lei 15/2004 do 9 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, de LOUPMRG. Núcleo Rural de
Regosanguento. As obras que se solicitan ubicanse na parte posterior da edificación principal,
polo que dito galpón se considera como edificación auxiliar e que se ubicará na súa totalidade
na parte correspondente a núcleo rural, circunstancia que se deberá reflexar na correspondente
Acta de reformulo. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó
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P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na
totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de
30 de decembro, e no Art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Planeamento. Tendo en conta que non existe discrepancia entre a Normativa
urbanística aplicable prevista, tanto en las NN.SS como en el P.X.O.M aprobado inicialmente,
toda vez que o galpón que se pretender, ubicase en ámbolos dous casos dentro de Solo de
Núcleo rural, pódese outorgar a licenza que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
§ As obras que se pretenden, no que á súa construción se refire e aos materiais a
empregar, adaptaranse en todo ao previsto nos Artigos 33 e 34 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002, e no que ás condicións se edificación se
refire, poderase edificar de acordo co previsto no Artigo 44.2, desta Lei.
§ Condicións de edificación:
§ Edificación inferior a 25 m/2.
§ Altura máxima da edificación....... 3,50metros.§ Bloque de formigón branco ou pintado.
§ Cuberta de lousa.
§ Carpintería exterior de aluminio ou madeira.
§ Os retranqueos das construcións aos lindes da parcela, haberán de garantir a condición
de illamento, e en ningún caso poderán ser inferiores a 3 metros.
§ Asemade deberase dispoñer de vial de acceso á parcela en que se pretende encravar a
edificación.
§ Respetarase no deseño da edificación, a tipoloxía do ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras ao previsto no artigo 42 da Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002, de Protección do medio rural de Galicia, no relativo ás
condicións de edificación.
• uso da edificación adaptarase exclusivamente ao solicitado e en ningún caso pode
impactar esteticamente no entorno en que se ubica.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitásese a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de levantar a correspondente Acta de reformulo.
§ Infórmase favorablemente as obras que se solicitan, sempre que as mesmas se ateñan
por completo ao solicitado e as condicións expostas nos apartados anteriores.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 600,00€.-salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
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B.16) SOLICITUDE DE D ª AMERICA VARELA REGO, RELATIVO A LICENZA DE
OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCIÓN PARA O
REMATE DAS MESMAS EN CAMBA Nº 14.-CAMBA.-XOVE
Vista solicitude formulada por Dª. América Varela Rego con D.N.I nº: 76.563.971-F con
domicilio en Camba, 14 (27877 Xuances), para realización de obras de pintado de fachadas e
subvención para o remate das mesmas en Camba Nº 14.-Camba.-Xove. Expediente: 2177/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Camba nº 14.-Xove.
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A edificación ten una
antigüidade superior a 10 anos. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse
inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da
Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. Pintado exterior
do inmoble.
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de pintado, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
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3º) Valórase o presuposto da obra en 1.600,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 32,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes , e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.17) SOLICITUDE DE D. JESUS COCIÑA QUELLE, RELATIVO A LICENZA DE
OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION PARA O
REMATE DAS MESMAS EN VILLALPOL, 9 PORTOCELO.
Vista solicitude formulada por D. Jesus Cociña Quelle con D.N.I nº: 33.833.376-P con
domicilio en Villalpol, 9 (27877 Portocelo), para realización de obras de pintado de fachadas e
subvención para o remate das mesmas en Villalpol, 9 Portocelo.
Expediente: 1923/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Villalpol nº 9.Portocelo.-Xove. Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.La
edificación tiene una antigüedad superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de
xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de
licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións
sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978,
de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. pintado exterior
do inmoble.
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de pintado, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
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orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes, e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.18) SOLICITUDE DE D. MARIA DOLORES LOPEZ ROUCO, RELATIVO A OBRA
MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION PARA O REMATE DAS
MESMAS EN CRUCES Nº 25.-MORAS.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. María Dolores López Rouco con D.N.I nº: 76.545.702-T con
domicilio en Cruces, 25 (27878 Morás), para realización de obras de pintado de fachadas e
subvención para o remate das mesmas en Cruces Nº 25.-Moras.-Xove.
Expediente: 1906/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que A Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove.Cruces nº 25.-Morás.Xove. Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.A edificación ten unha
antigüidade superior os 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse
inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da
Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. Pintado exterior
do inmoble.
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
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As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de pintado, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.300,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 26,00€. .
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes , e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.19) SOLICITUDE DE D. ANTONIO CABANA VAZQUEZ, RELATIVO A LICENZA
DE OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION PARA O
REMATE DAS MESMAS EN LG DE AGRAMONTE B-Nº 5.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Antonio Cabana Vázquez, con D.N.I nº: 33.802.789-B con
domicilio en Lg de Agramonte B-Nº 5.-. (27870 Xove), para realización de obras de pintado de
fachadas e subvención para o remate das mesmas en Lg de Agramonte B-Nº 5.-Xove.
Expediente: 1750/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Suelo Urbán, Ordenanza 4ª Residencia
aberta extensiva. Artigo 94.-Normas subsidiarias do Concello de Xove. Solo urbán de Xove. A
edificación ten una antigüidade superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de
xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de
licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións
sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978,
de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa
aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se
solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado: Pintado exterior
do inmoble.
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de PINTADO, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 4.640,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 92,80€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes, e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.20) SOLICITUDE DE D. SERVANDO PEDRE VAZQUEZ, RELATIVO A LICENZA
DE OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION PARA O
REMATE DAS MESMAS EN PENAS AGUDAS Nº 9 MONTE.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Servando Pedre Vázquez con D.N.I nº: 33.763.744-C con
domicilio en Penas Agudas Nº 9 (27879 Monte), para realización de obras de pintado de
fachadas e subvención para o remate das mesmas en penas agudas Nº 9 Monte.-Xove
Expediente: 1735/09
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Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Penas Agudas.-Xove
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A edificación ten unha
antigüidade superior a 10 anos. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse
inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da
Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento. Tendo en conta que as obras que se solicitan,
non inciden nas condicións urbanísticas aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese
a diferenza de Normativa aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar
a licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. Pintado
exterior do inmoble. A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude
que se achega, adáptase á tipoloxía do ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de PINTADO, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 2.900,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 58,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
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da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.21) SOLICITUDE DE D. JESUS RODRIGUEZ FRA RELATIVO A LICENZA DE
OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION PARA O
REMATE DAS MESMAS EN VILARIÑO Nº 1 MONTE.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Rodríguez Fra con D.N.I nº: 33.763.713-N con
domicilio en Vilariño, 1 (27879 Monte), para realización de obras de pintado de fachadas e
subvención para o remate das mesmas en Vilariño Nº 1 Monte.-Xove. Expediente: 1636/09.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Vilariño.-Monte.-Xove
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A edificación ten unha
antigüidade superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse
inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da
Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa aplicable entre
ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando
a mesma se ateña por completo ao solicitado: Pintado Exterior Do Inmoble.A edificación coias
fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega, adáptase á tipoloxía do
ámbito.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de PINTADO, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
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do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 880,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 17,60€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes , e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.22) SOLICITUDE DE D. MANUEL MEITIN CANOURA RELATIVO A LICENZA
DE OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION PARA O
REMATE DAS MESMAS EN CARBALLAS Nº 1 –XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Manuel Meitin Canoura con D.N.I nº: 33.705.922-C con
domicilio en Carballas Nº 1 –(27870XOVE) para realización de obras de pintado de fachadas e
subvención para o remate das mesmas en Carballas Nº 1 –Xove.
Expediente: 1491/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable Común.
Artigo 104. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Carballás.-Xove Suelo rústico de
Protección Ordinaria; Artigo 32 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A
edificación ten una antigüidade superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de
xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de
licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións
sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978,
de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa aplicable entre
ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando
a mesma se ateña por completo ao solicitado: Pintado exterior do inmoble.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de pintado, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
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§

Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 4.060,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 81,20€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes , e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.23) SOLICITUDE DE D. TOMAS BEN LOSADA RELATIVO A LICENZA DE
OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION PARA O
REMATE DAS MESMAS EN PORTIÑO Nº 29.-MORAS.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Tomas Ben Losada con D.N.I nº: 33.706.167-N con
domicilio en Portiño, 29 (27878 Morás), para realización de obras de pintado de fachadas e
subvención para o remate das mesmas en Portiño Nº 29.-Moras.-Xove.
Expediente: 2219/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Portiño nº 29.-Xove.
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. La edificación ten una
antigüidade superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse
inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da
Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento.Tendo en conta que as obras que se solicitan,
non inciden nas condicións urbanísticas aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese
a diferenza de Normativa aplicable entre ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar
a licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao solicitado. pintado
exterior do inmoble.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
28

§

A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de pintado, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 5.000,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 100,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes , e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.24) SOLICITUDE DE D. JOSEFA MEITIN LOUZAO, RELATIVO A LICENZA DE
OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION PARA O
REMATE DAS MESMAS EN A VARA Nº 10.-XUANCES.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Josefa Meitin Louzao con D.N.I nº: 76.557.065-R con
domicilio en A Vara, 10 (27877 Xuances), para realización de obras de pintado de fachadas e
subvención para o remate das mesmas en A Vara Nº 10.-Xuances.-Xove.
Expediente: 2218/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. A Vara nº 10.-Xove
Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e Protección do Medio
Rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A edificación ten una
antigüidade superior a 10 años.
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Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e
acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade do
término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa aplicable entre
ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando
a mesma se ateña por completo ao solicitado: pintado exterior do inmoble.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de PINTADO, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 640,84€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12,82€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes , e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
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B.25) SOLICITUDE DE D. HERMINIO CANOURA MARTINEZ, RELATIVO A
LICENZA DE OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION
PARA O REMATE DAS MESMAS EN AVDA DIPUTACION Nº 84.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Herminio Canoura Martinez, con D.N.I nº: 33.763.836-C con
domicilio en Avda. Diputación, 84 2º (27870 Xove), para realización de obras de pintado de
fachadas e subvención para o remate das mesmas en Avda. Diputación Nº 84.-Xove.
Expediente: 2217/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo urbán de Xove. Artigo 92. –
Ordenación 2ª. Extensión de casco urbán.-Normas subsidiarias do Concello de Xove. Avda.
Diputación.-Xove Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A
edificación ten unha antigüidade superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de
xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de
licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade do término municipal nos termos e condicións
sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978,
de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento. Tendo en conta que as
obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas aplicables a parcela en que se
ubica a edificación pese a diferenza de Normativa aplicable entre ambos planeamentos,
enténdese que se pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por
completo ao solicitado. Pintado exterior do inmoble.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de pintado, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
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3º) Valórase o presuposto da obra en 1.200,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 24,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes , e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.26) SOLICITUDE DE D. VICENTE POLO GARCIA RELATIVO A LICENZA DE
OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION PARA O
REMATE DAS MESMAS EN VILELA Nº 9.-A RIGUEIRA.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Vicente Polo García con D.N.I nº: 76.569.462-R con
domicilio en Vilela, 9 (27879 Rigueira), para realización de obras de pintado de fachadas e
subvención para o remate das mesmas en Vilela Nº 9.-A Rigueira.-Xove.
EXPEDIENTE: 2250/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo Non urbanizable de Núcleo Rural.
Artigo 103. -Capítulo III. -Normas subsidiarias do Concello de Xove. Vilela nº 9.-A Rigueira.Xove Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro. A edificación ten una
antigüidade superior a 10 años. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse
inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de
dous anos, na totalidade do termino municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da
Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo
que se aproba o Regulamento de Planeamento.
Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas
aplicables a parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa aplicable entre
ambos planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando
a mesma se ateña por completo ao solicitado: Pintado exterior do inmoble.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
§ As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de PINTADO, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
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os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 9.500,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 190,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes , e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.27) SOLICITUDE DE D. FERNANDO MENDAÑA RODRIGUEZ RELATIVO A
LICENZA DE OBRA MENOR PARA PINTADO DE FACHADAS E SUBVENCION
PARA O REMATE DAS MESMAS EN AVDA DIPUTACION Nº 55.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Fernando Mendaña Rodríguez con D.N.I nº: 76.545.478-Y
con domicilio en Avda. Deputación Nº 55.- (27870 Xove), para realización de obras de pintado
de fachadas e subvención para o remate das mesmas en Avda. Diputación Nº 55.-Xove.
Expediente: 2249/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a Edificación que se
pretende pintar exteriormente, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo
interesado, sitúase dentro do zona delimitada como Solo urbán de Xove.
Artigo 92. –Ordenación 2ª. Extensión de casco urbán.-Normas subsidiarias do Concello de
Xove. Avda. Diputación.-Xove Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 do 29 de
decembro. A edificación ten una antigüidade superior a 10 anos. Na sesión plenaria do día nove
do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M, e acordouse a suspensión do
outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade do término municipal nos
termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, e no art.120 do Real
Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Planeamento. Tendo
en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas aplicables a
parcela en que se ubica a edificación pese a diferenza de Normativa aplicable entre ambos
planeamentos, enténdese que se pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando a
mesma se ateña por completo ao solicitado: Pintado exterior do inmoble.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, e o outorgamento da
subvención municipal por importe de 300€; impóñendose as condicións seguintes:
§ A edificación coias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se achega,
adáptase á tipoloxía do ámbito.
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§

As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, non poderán
afectar a elementos estruturais, diferentes dos de pintado, nin supoñerán aumento de
volume.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto no Articulo 29 da lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de Galicia, no
relativo ás condicións de edificación.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
§ Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos municipais, ao
obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o estado
orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados
os traballos para os que se solicita a licenza de reparación, e a súa adaptación á Lei
15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
§ De acordo co anterior, infórmase favorablemente a licenza que se solicita e unha vez
executadas comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.200,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 24,00€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes , e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.28) SOLICITUDE DE D. JOSE LUIS PERNAS CABRITILLAS, RELATIVO A
SUBVENCION PARA O REMATE DE FACHADAS EN C/DOCTOR BAAMONDE
ILLADE Nº 5.-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Jose Luis Pernas Cabritillas, con D.N.I nº: 33.992.730-H con
domicilio en c/Doctor Baamonde Illade nº 5.(27870 Xove) subvención para o remate das
mesmas en c/Doctor Baamonde Illade nº 5.-Xove. Expediente: 1545/09, xa que foi concedida a
licenza de obra por Resolución de Alcaldía con data 8 de xullo de 2009, que se xunta coa
documentación.
Polo Arquitecto Técnico Municipal, faise constar que unha vez executadas as obras de remate
de fachadas, comprobaranse as mesmas e asemade a viabilidade de concesión da subvención
que se solicita.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder o outorgamento da subvención municipal por importe de 300€.
2º) A notificación ó interesado, os efectos pertinentes.
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B.29) SOLICITUDE DE D. JOSEFA BASANTA MASEDA RELATIVO A CAMBIO DE
FIESTRAS E PORTAS EN VILLALPOL Nº 32.-PORTOCELO.-XOVE
Vista solicitude formulada por Dª. Josefa Basanta Maseda con D.N.I nº: 33.764.107-S con
domicilio en Vilalpol, 32 (27877 Portocelo), para realización de obras de cambio de fiestras e
portas en Villalpol Nº 32.-Portocelo.-Xove.
Expediente: 2377/09
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras de cambio de
fiestras que se pretende realizar, de acordo coa documentación que se achega, subscrita polo
interesado, atópanse dentro do Núcleo rural de Villalpol. Artigo 103. –Capítulo III. -Normas
subsidiarias do Concello de Xove. Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio rural de Galicia, modificada pola lei 15/2004 do 29 de
decembro. Na sesión plenaria do día nove do mes de xunio aprobouse inicialmente ó P.X.O.M,
e acordouse a suspensión do outorgamento de licenzas, polo prazo de dous anos, na totalidade
do término municipal nos termos e condicións sinaladas no art.77 da Lei 9/2002, de 30 de
decembro, e no art.120 do Real Decreto 2159/1978, de 23 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Planeamento. Tendo en conta que as obras que se solicitan, non inciden nas
condicións urbanísticas aplicables a parcela en que se ubica a edificación, enténdese que se
pode outorgar a licenza que se solicita, sempre e cando a mesma se ateña por completo ao
solicitado: Cambio de fiestras e portas.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
§ As instalacións necesarias para a realización destes traballos deberán estar
perfectamente valladas, na zona de arcén, coas sinalizacións obrigatorias, así como a
disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
§ As instalacións auxiliares e a propia obra, dispoñerá do correspondente Seguro de
Responsabilidade civil.
§ Ámbito da edificación, polo posible deposito de entullos deberá quedar perfectamente
limpo.
§ Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación da vía publica, durante o
tempo de permanencia das devanditas instalacións
§ Habida conta, que de acordo coa documentación que se achega, as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e polo súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin suporán aumento de
volume da edificación existente.
§ Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de remozamento de cambio de fiestras, ao solicitado.
§ Asemade, ditas obras non poderán afectar aos elementos estruturais do inmoble nin
incidir negativamente nas condicións de habitabilidade do edificio, de acordo co vixente
Regulamento.
§ Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade, tanto da execución das obras, como vial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo pagamento
do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 6.240,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 124,80€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses , e 1 ano para a súa finalización.
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5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente autorización por
imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e Protección do Medio Rural de
Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo
que se aproba o Regulamento de Disciplina Urbanística para o desenvolvemento e aplicación
da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32 de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa
sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.30)SOLICITUDE DE C.P. VITRABA S.L PARA LICENZA DE PRIMEIRA
OCUPACIÓN EN AVDA DIPUTACION S/N. –XOVE.
Vista solicitude formulada por C.P. Vitraba S.L con CIF B27242015, con domicilio en Avda.
Calvo Sotelo, 32 Entresuelo (27760Lorenzana) na que pide a expedición de certificación de
licenza de primeira ocupación, para edificio de 32 vivendas garaxes e locais en edificio
plurifamiliar composto de sotano, planta baixa e catro plantas altas para vivendas e baixo
cuberta para trasteros, sito en Avda. Deputación S/N. –Xove.
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que sinala en relación ás obras a cal licenza
de 1ª utilización se solicita o seguinte:
§ Exped. Licenc. 1º Utilizacion: 2417/09
§ Obra prevista en proxecto básico: Edificio para 32 vivendas, locais sen uso asignado,
garaxes e trasteros.
§ Obra prevista en proxecto de execucion: Edificio para 32 vivendas, locais sen uso
asignado, garaxes e trasteros.
§ Obra executada: 32 Vivendas con garaxes e trasteros totalmente executadas e en
condicións de habitabilidade, sen variación de volume e superficies con respecto da
licenza otorgada.
§ Informa: Unha vez realizada a inspección e de acordo cos proxectos de estado definitivo
aportados firmados polo Arquitecto Director, Alvaro J. López Aenlle, as obras
encóntranse realizadas de acordo ás prescricións técnicas pertinentes e cumpren coas
condicións mínimas de habitabilidade de acordo co Decreto 311/1992 do 12 de
novembro da Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas.
§ O volume e condicións da obra executada, é coincidente co proxecto presentado
mediante o cal se obtivo a pertinente licenza municipal.
§ A edificación, atópase executada na súa totalidade, e adáptase á vixente Normativa
urbanística do Concello de Xove. Ordenanza de aplicación. –solo urban.- Artigo 92.ordenanza 2ª extensión de casco urban. Parámetros urbanísticos aplicables:
§ Fachada mínima……………………………………………..8,00metros.
§ Altura do edificio…………………………..………..B+4+Bajo cubierta
§ Altura de cornisa…………………………………………….…..16,60m.
§ Fondo edificable…………………………………………….…20,00m.
Achégase a documentación pertinente:
§ 1º.-Acta de reformulo
§ 2º.-Certificado final de obra subscrita polos seus técnicos directores.
§ 3º.-Solicitude de alta no Catastro.
§ 4º.-Planos de estado definitivo das obras coa súa adecuación a Normativa, asinada polo
técnico director da obra.
§ 5º.-Certificado final das infraestruturas interiores-Telecomunicacións.
§ 6º.-Fotografías do inmoble.
§ 7º.-Certificado de instalación de almacenamiento de G.L.P de depósitos fixos emitido
pola Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e industria.
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§

32 Vivendas totalmente executadas, rematadas interiormente, e revestidas
exteriormente, na súa fachada principal, podéndose outorgar a correspondente licenza
de primeira utilización.
§ Presuposto proxecto de Execución: 1.891.539,13Euros
§ Valoración Licenza Primeira Utilización 0,5% s/p
§ Liquidación Resultante.:
9.457,70euros. (9.458,70euros)
Visto o disposto na Ordenanza Reguladora, pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de licenza de primeira ocupación, de vivenda sita en Avda. Diputación, S/N
Xove que se realizou baixo a dirección facultativa e de acordo co proxecto para o que foi
concedido licenza, toda vez que xa foi informado favorablemente polo Arquitecto Técnico
Director das obras a que se fixo referencia, e conforme á certificación achegada.
2º) A aprobación da liquidación practicada según a fixación efectuada polo Arquitecto Técnico
Municipal.
3º) A expedición de licenza de 1ª ocupación, efectuándose a valoración das taxas según importe
de proxecto e ascendendo estas a 9.458,70 Euros.
4º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo de
terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva previo pago da
taxa correspondente, debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na
liquidación.
B.31) LICENZA MUNICIPAL DE APERTURA DE ACTIVIDADE INOCUA DE
ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EN PLANTA BAJA PARA LIBRERÍAPAPELERIA A Dª MARIA ANTIDA ALONSO DIAZ.
Visto o expediente tramitado a instancia de Dª. María Antida Alonso Díaz veciña de Xove, con
domicilio en Avda. da Deputación Nº 25 Bajo.-(27870Xove) que solicita a regulamentaria
licenza para abrir ó público un establecemento que haberá de dedicarse a librería-papelería, sito
en Avda. da Deputación Nº 25 Baixo.-(27870Xove).
Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licenza que se pretende
obter. No uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, de 2
de abril de 1985 e Texto Refundido das Disposicións Legais en materia de Réxime Local
aprobado por R. D. Lexislativo 781/1986 de 18 de abril, en consonancia coa correspondente
Ordenanza fiscal, a Xunta de Goberno Local, en votación ordinaria acorda conceder a licenza
que se solicita, así como aproba-las tasas que figuran no expediente, que deberá ser ingresada
previamente nas arcas municipais, sen este requisito a licenza non surtirá efecto ningún.
C)CONTAS E FACTURAS
C.1)AXUDAS DE CUSTO DA ALCALDÍA CORRESPONDENTES Ó MES DE XULLO
DE 2009.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das axudas de
custo da Alcaldía, correspondentes ó mes de xullo de 2009 por importe de 345,70€.
D). OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) APROBACIÓN DE AXUDAS PARA LIMPEZA DE MONTES, EXERCICIO 2009.
Vistas as solicitudes formuladas para subvencións de limpeza de montes, os expedientes
incoados o efecto, e a tenor da comprobación efectuada pola Concelleira Delegada de
Agricultura, Gandeira e Montes; por unanimidade, en votación ordinaria, acordase:
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1º) A aprobación de 187 Axudas para Limpeza de Montes, dentro do presente exercicio 2009 e
por un importe global de 39.906 €.
2º) A aprobación da concesión das referidas axudas de modo individualizado para os
beneficiarios e polas cuantías que se sinalan de seguido:
NOME
SUBVENCION (Euros)
RAMON ABAD MARTINEZ
215
ANTONIA ALONSO FERNANDEZ
224
JOSEFA ALVAREZ RODRÍGUEZ
224
JOSE MANUEL BALSEIRO CANOURA
224
HERMINIO BALSEIRO FRANCO
224
MANUEL GABRIEL BAÑO FERNANDEZ
224
RAMON BAÑO LOUZAO
224
EUGENIO BAÑO MEITIN
224
MIGUEL BAÑO MEITIN
224
AUREA BARRO FERNANDEZ
224
DOLORES BARRO FERNANDEZ
210
SARA BARRO FERNANDEZ
224
JESUS BARRO INSUA
224
HERMINIO BARRO VAL
224
MERCEDES BARRO VAL
85
JOSE MARIA BASANTA EIJO
224
JOSE BASANTA MAÑON
224
JOSEFA BASANTA MASEDA
224
DOSINDA BASANTA RIVEIRA
224
AGUSTIN BELLAS VAZQUEZ
224
JOSE ANTONIO BEN FERNANDEZ
224
DORINDA CAMPO BALSEIRO
182
JOSE CANOURA FERNANDEZ
219
MANUEL CANOURA FERNANDEZ
224
LAUREANO CANOURA RODRIGUEZ
224
JESUS CASABELLA LAGE
224
FRANCISCO CASARIEGO MARTINEZ
224
ARGIMIRO CASTRO PALEO
224
JOSEFA CASTRO PALEO
224
MARIA JOSE COCIÑA BAÑO
224
JESUS COCIÑA BARRO
224
CARLOS COCIÑA EIJO
180
JOSE COCIÑA LADRA
224
SELMIRA COCIÑA LOPEZ
224
MARIA JOSE COCIÑA QUELLE
224
GRACIANO COCIÑA REGO
224
EMMA COCIÑA SANCHEZ
210
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NOME
MARIA JOSEFA COUSO GARCIA
JESUS CUADRADO LESTEGAS
MANUEL DEAN VARELA
DORINDA DOMINGUEZ LOUZAO
MARIA LUISA DOMINGUEZ RAPA
EDUVIGES AMELIA EIJO BALSEIRO
MANUELA EIJO BALSEIRO
RAMON FRANCISCO EIJO BALSEIRO
CANDIDO EIJO RAPA
MANUEL EIJO RAPA
REGINA EIJO RAPA
LUIS ENRIQUEZ GOMEZ
JOSE MANUEL FERNANDEZ COCIÑA
JOSE MANUEL FERNANDEZ FERNANDEZ
MARIA JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ
ANGELINA FERNANDEZ FRA
DOSINDA FERNANDEZ FRA
INES FERNANDEZ FRA
ELIAS FERNANDEZ GARCIA
AMADORA FERNANDEZ LAGE
ANTONIO FERNANDEZ LOPEZ
AUREA FERNANDEZ PERNAS
MANUEL FERNANDEZ REGAL
BALBINO FERNANDEZ RODRIGUEZ
JOSEFA FERNANDEZ VILLARQUIDE
MANUEL FRA FRANCO
CARMEN FRANCO FERNANDEZ
JESUS SANTIAGO FRANCO FRANCO
BERNARDO GALDO FERNANDEZ
JOAQUINA GALDO FERNANDEZ
JOSE GALDO LAGE
RAMON GALDO OTERO
JOSE GARCIA BEN
JOSE GARCIA CELA
BENIGNO GARCIA FERNANDEZ
FRANCISCO GARCIA FERNANDEZ
JOSE GARCIA PEREZ
MAGENCIO GARCIA REGAL
BALBINO GARCIA RIVEIRA
ELENA GARCIA RODRIGUEZ
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SUBVENCION (Euros)
193
224
224
224
224
224
224
224
202
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
183
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224

NOME
ANTONIA GARCIA SANCHEZ
CELIA LIDIA GOMEZ BELLO
MARIA CELIA GOMEZ MIGUEZ
OLIVA GOMEZ PEÑA
JOSE LUIS GOMEZ TRIGO
JOSE GONZALEZ MEITIN
MANUEL GONZALEZ PENA
MAGIN GONZALEZ RODRIGUEZ
CELESTINO GONZALEZ SALGUEIRO
MARIA JOSEFA CESARIN INSUA EIJO
JOSE LAGE BEN
HORTENSIA LOPEZ CANOURA
FIDENCIA LOPEZ FRA
ANDRES LOPEZ LOUZAO
JESUSA LOPEZ LOUZAO
LEONARDO LOPEZ MARTINEZ
MANUEL LOPEZ OTERO
JOSE RAMON LOPEZ PENA
MANUEL LOPEZ PERNAS
ABEL LOPEZ QUELLE
JOSE LOPEZ RIVEIRA
CARMEN LOPEZ RODRIGUEZ
MARIA GLORIA LOPEZ VAZQUEZ
ELEODORA LOPEZ VIDAL
RAMON LOSADA DOMINGUEZ
ROGELIO MARIÑO MARIÑO
TOMAS MARIÑO SANCHEZ
JOSE RAMON MARTINEZ BASANTA
ESTHER MARTINEZ FRANCO
MARIA SALOME MARTINEZ PEDRE
ERNESTO MARTINEZ PEREZ
AMADOR MEITIN ALONSO
EUGENIO MEITIN ALONSO
DEMETRIO MEITIN GALDO
JOSE ANTONIO MEITIN MEITIN
FERNANDO MENDAÑA FERNANDEZ
JOSE MIGUEZ ABAD
MARIA MIGUEZ ABAD
DOLORES MIGUEZ BALSEIRO
JOSE ANTONIO MIGUEZ GOMEZ
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SUBVENCION (Euros)
224
224
224
224
149
224
224
224
68
224
212
224
224
95
224
224
194
224
213
224
224
199
224
224
224
224
224
224
224
224
201
224
224
224
224
176
224
224
224
224

NOME
MARIA DOLORES MIGUEZ GONZALEZ
BENIGNO MIGUEZ LOPEZ
JOSE ANTONIO MIGUEZ LOPEZ
MARCELINO MIGUEZ MIGUEZ
JESUS MIGUEZ PEREZ
MODESTO OTERO COSTA
ANTONIO OTERO FRA
MANUELA PALEO INSUA
MANUEL PALEO MIGUEZ
ANTONIO PALEO RIVEIRA
GILBERTO PARDO CANOURA
EUSEBIO PEDRE LESTEGAS
JOSE PEDRE LESTEGAS
SERAFIN PEDRE LESTEGAS
JOSE MARIA PEDRE RODRIGUEZ
SERVANDO PEDRE VAZQUEZ
EMILIA PENA ALVAREZ
JUSTO PENA ALVAREZ
JOSE ANTONIO PENA CASARIEGO
ENRIQUE PEÑA PEDRE
JOSE PEÑA PEREZ
RAMON PEREIRA FERNANDEZ
MARIA FENE PEREZ CASARIEGO
MANUEL PEREZ GARCIA
JOSE PEREZ LOPEZ
ENRIQUE PEREZ PEDRE
ROBERTO PERNAS LOUZAO
MARCIAL PERNAS PENA
JOSE ANTONIO PICO SANCHEZ
JOSE PITA BEN
EDELMIRA DOLORES POLO PICO
MERCEDES PRIETO MURIEL
ROSA PRIETO MURIEL
PILAR PRIETO PRIETO
JAIME QUELLE CASAS
LAUREANO RAMOS PEREZ
TELMA REGAL COCIÑA
RAMON REGO BERMUDEZ
EDUARDO RODRIGUEZ DIAZ
GINES RODRIGUEZ DIAZ
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SUBVENCION (Euros)
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
189
224
224
81
224
224
224
224
123
224
224
224
195
224
224
224
119
224
140
193
224
224
185
224
224
224
137

NOME
JESUS RODRIGUEZ FRA
MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
TOMAS BENJAMIN RODRIGUEZ GARCIA
JOSE RODRIGUEZ LOUZAO
NAZARIO RODRIGUEZ OTERO
MANUEL RODRIGUEZ QUELLE
ISABEL ROUCO GALDO
DOLORES SALGUEIRO DOMINGUEZ
DOLORES SANCHEZ ABAD
CONSUELO SANCHEZ OTERO
JAIME SANCHEZ OTERO
NAZARIO SANCHEZ OTERO
HERMINIO SANCHEZ PETEIRA
MANUEL SANCHEZ PETEIRA
MODESTO SOTO DOMINGUEZ
LOURDES SOTO GALDO
ANTONIO SUAREZ EIJO
ARMANDO TEIXEIRA JESUS
RAMONA TRIGO BASANTA
TOMAS VAL DIAZ
CONSTANTINO VAL PEREZ
JOSE MARIA VAZQUEZ CANOURA
MARIA DOLORES VAZQUEZ CANOURA
ANTONIO VAZQUEZ DIAZ
MARIA AMABILIA VAZQUEZ DIAZ
CELSA VAZQUEZ FRA
JOSE ANTONIO VAZQUEZ FRA
PLACIDO VIDAL POLO
JOSE VILAR GUERREIRO
JULIA YAÑEZ YAÑEZ

SUBVENCION (Euros)
224
224
224
213
224
137
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
224
60
149
224
224
224
224
224
224
224
224
224
103
224

D.2) SOLICITUDE DE D. JOSE FERNANDEZ GALDO DE SEGREGACION DE
TERRENOS RUSTICOS EN A VARA-XUANCES.
Dada conta do escrito presentado por D. José Fernández Galdo, con D.N.I. nº 33.706.180-W e
con domicilio en Tuimil (Xuances) no que solicita segregación de 22 áreas e 46 centiáreas de
parcela sita en Xuances (Chao do Carneiro e Peza do Souto) polígono 65, parcela 288, segundo
o deseño que se xunta.
Visto o informe emitido polo Arquitecto Técnico no que se sinala o seguinte:
“Asunto:Segregación de terrenos rústicos.Solicitante: Don Jose Fernández Galdo.
Rexistro de salida 93.825 de 23-06-2009
Situación:A Vara.-Xuances.-Xove.- Polígono nº65.- parcela nº288
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Informe: De acordo con la documentación que se aporta suscrita por los interesados, la parcela
cuya segregación se pretende, se encontra dentro del área delimitada como suelo no urbanizable
de protección agrícola.-Articulo 107.Normas Subsidiarias Ayto de Xove.
Suelo rústico de protección agropecuaria . Articulo 32.b de la lei 15/2004 de 29 de diciembre,
de modificación de la lei 9/2002 de 30 de decembro.
De acordo con la documentación aportada, y referida a la actual Normativa en vigor, y por las
características y ubicación de las parcelas, y al amparo del Artículo 41 de la ley 15/2004 de 29
de diciembre, de modificación de la ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística
y protección del medio rural de Galicia, es pertinente la emisión de informe previo de la Xunta
de Galicia, Consellería do Medio Rural antes de la concesión de la licencia por parte de este
Ayuntamiento.
Este técnico informa favorablemente la segregación que se solicita, toda vez que por parte de la
Xunta De Galicia, Conselleria Do Medio Rural, se ha emitido el correspondiente informe
favorable, para la segregación de la finca denominada como peza do souto, situada en el núcleo
de A Vara, perteneciente a la parroquia de Xuances, en este municipio, de Xove, con una
superficie de 01 Ha, 02 áreas y 73 centiáreas, y las fincas resultantes de la segregación, tendrán
una cabida de 22 áreas y 46,00 centiáreas, la parte que se segrega y de 80 áreas y 27 centiáreas
para la finca matriz, respetando esta segregación, la superficie mínima indivisible que
determina la legislación agraria, debiendo ambas fincas resultantes tener fachada a vial de
acceso.
Resumen resultante:
Finca matriz………………………….80 áreas y 27 centiáreas.
Segregación…………………………..22 áreas y 46 centiáreas.”
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de segregación interesada, nos termos recollidos na documentación que
consta no expediente.
2º) A presente licencia de segregación se concede a efectos única e exclusivamente agrarios,
sen que supoña variación en canto ó réxime de aproveitamento de aplicación ás parcelas en
función da súa clasificación como Solo non Urbanizable de Protección Agropecuaria.
3º) Dar traslado ó solicitante, do presente acordo así como fotocopia de toda a documentación,
os efectos procedentes.
D.3) ESCRITO DA UNIÓN DEPORTIVA XOVE-LAGO SOLICITANDO
LIBRAMENTO DO PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN, CONCEDIDO O
13 DE FEBREIRO DE 2009.
Vista solicitude de D. Jesús Angel Ben Canoura, en calidade de Presidente da Unión Deportiva
Xove-Lago con domicilio en c/ Acceso Campo de Fútbol, S/N (27870 Xove) os efectos de
xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente de percibir da
subvención concedida por importe de 50.000€ na Xunta de Goberno Local de 13 de febreiro de
2009.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
81.805€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 15.000€.
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D.4) ESCRITO DE CLUB ASOCIACIÓN DEPORTIVA FUTBOL SALA XOVE
SOLICITANDO LIBRAMENTO DO PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN,
CONCEDIDO O 27 DE ABRIL DE 2009.
Vista solicitude de D. Daniel López Pena, en representación da Asociación Deportiva Fútbol
Sala Xove, con domicilio en Camiño Real, S/N (27870 Xove) os efectos de xustificación de
gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente de percibir da subvención concedida
por importe de 15.000€ na Xunta de Goberno Local de 27 de abril de 2009.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
21.564€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 4.500€.
D.5) INFORME RELATIVO A ANULACIÓN DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE
SANTIAGO IGLESIAS PEREZ.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de anulación do imposto municipal de vehículos dos
anos 2007 e 2008 e a liquidación do ano actual, do vehículo Marca Seat Cordoba, matricula
2394-BMS, alegando o solicitante que neste tempo estivo depositado no Cuartel da Garda Civil
de Burela por orde do Xulgado de Instrución de Viveiro (axúntase copia).
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda a remisión da
solicitude ó Servizo Provincial de Recaudación, informando desfavorablemente a petición
formulada, toda vez que o deposito por orde xudicial do vehículo, nas instalacións do Cuartel
da Garda Civil de Burela non é causa de exención do imposto, consonte ó establecido na
Ordenanza Municipal e no Texto Refundido da Ley Reguladora das Facendas Locais.
D.6) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN AO CENTRO SOCIAL DE
MONTE DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE EXPLOTACIÓN DO SERVIZO
DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por D. Jesús Pérez Pedre con D.N.I. nº 33.857.175-W, con domicilio
en Penasagudas, 1 (27879 Monte) na que manifesta que transcorridos seis meses de exercicio
da actividade ( dende o 23/10/2008 o 22/4/2009), iniciada a partir del 21/10/2002, produciuse
unha perda ou déficit no mesmo segundo xustifica, polo que de conformidade coas bases da
contratación da explotación do servizo de café-bar no Centro Social epigrafiado, solicita o
libramento da subvención prevista ó efecto.
Pola Xunta de Goberno Local, previa deliberación, de conformidade co acordo de 28 de
decembro de 1999, a tenor do cal se establece a subvención máxima anual a percibir por
importe de 3.005,00€, e visto que transcorreron seis meses da actividade, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.502,50€ correspondentes ó 50% do importe
máximo da subvención prevista para o presente exercicio a tenor da falta de rentabilidade e
explotación do centro antedito e polo carácter social das actividades que se desempeñan no
local municipal referido.
2º) Procederase no seu caso, trala nova xustificación documental do desequilibrio económico
na concesión referida transcorrido outro período de seis meses ó libramento da porcentaxe
pendente de subvención.
D.7) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2007-2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
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1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario
e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

Períodos

Contía

Fincas Verdemar S.L. Jesús Rodríguez Vale
Octubre
2007Ameixoa, 12
Ceranzos,
11
(27877
613,70€
Septiembre 2008
(27850 Viveiro)
Xuances)
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.8) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida ó
exercicio de 2007-2008 por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) O libramento da axuda concedida segundo as bases establecidas ó efecto para o beneficiario
e pola contía que se relaciona seguidamente, a teor da xustificación documental que se xunta:
Nome do perceptor

Contratación subvencionada

BIS
Multiservicios
Trinidad Sánchez Fernández
Industriales
Avda. Diputación, 25 4º D
Pol. Subcont. Alcoa
(27870 Xove)
(27876 Morás)

Períodos

Contía

Outubro 20071.439,06€
Decembro 2008

2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou xestións
sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
D.9 ) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2009
DE SUBVENCIÓN A BIS MULTISERVICIOS INDUSTRIALES.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador,
por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Bis Multiservicios Pol. Subcont. Alcoa
Trinidad
Santos Avda. Diputación, 25
Industriales.
Barreiro
Fernández
4º D
(27878 Xove)
(27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a partir del 31 de
decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta
entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
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D.10) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2009
DE SUBVENCIÓN A FRANCISCO BALSEIRO FERNANDEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador,
por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Francisco
Fernández

Baseiro c/ Melitón Cortiñas, 12 1º Santiago Javier Rivas Fontao, 63 (27877
Xuances)
(27837 Viveiro)
Rego

2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a partir del 31 de
decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta
entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.11) DENEGACIÓN DE LIBRAMENTO DE AXUDA NO PLAN DE EMPREGO
PARA O ANO 2009 Á “SOCIEDAD ANÓNIMA MOISES”.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador,
así como o preceptivo informe da Técnica Local de Emprego, que sinala que non procede o
libramento xa non entrega ningunha documentación, incumprindo polo tanto as bases.
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A denegación do libramento da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga de 2007 para o empresario e co
traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
C/ Acc. Grupo Escolar, 19 1º
Sociedad Anónima Magazos, 10
Guillermo Verdeal
I
Moisés
(27837 Viveiro) Vázquez
(27870 Xove)
2º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.12) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2009
DE SUBVENCIÓN A BELEN VALE LOPEZ.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo empresario e para o traballador,
por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó amparo do Plan de Emprego para o ano 2009 e de conformidade
coas bases que o regulan como prórroga de 2006 para o empresario e co traballador que se
relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Avda. de Ferrol, 1
Belén Vale López
Sandra
Louzao Pereiraboa, 52 (27877
entreplanta E.
Salgueiro
Xuances)
(27837 Viveiro)
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2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión de
11 de xaneiro de 2007 debendo instar prórroga para o exercicio do 2010 a partir del 31 de
decembro de 2009.
3º) Recórdase ó solicitante de axuda que de conformidade coa base 8 das condicións a que se
atopan suxeitos os empresarios ó abeiro deste plan “ 8) O abono das nóminas do persoal
acollido ó PEM deberá efectuarse necesariamente mediante transferencia bancaria e
acreditarase copia da mesma así coma os tc1 e tc2 (documento da Seguridade Social) ante esta
entidade para a percepción da axuda concedida á empresa.”
4º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.13) DENEGACIÓN DE EXPEDIENTE NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO
2009 DE CATYCRIS S.L. PARA VANESA DOCAL BALSEIRO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballador e polo empresario,
respectivamente, e visto o informe do Departamento de Emprego, no que sinala que non
procede a aprobación de inclusión no Plan de Empleo Municipal para o ano 2009, xa que
incumple a base 3º das Bases Reguladoras que sinala que “ A persoa representante non tivera
contratada á mesma persoa acollida ó P.E.M. para a mesma ou distinta empresa, nos últimos
24 meses”, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Denegar a solicitude presentada por Catycris S.L, para a traballadora Dª Vanesa Docal
Balseiro.
2º) A notificación ó empresario e ó traballador, os efectos oportunos.
D.14) SOLICITUDE DE RENUNCIA DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DE
DOLORES QUELLE FERNANDEZ.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de Dª Dolores Quelle Fernández, con DNI:33.775.226W, con domicilio en Illade, 3 (27877 Xuances) no que solicita a renuncia do servizo de Axuda
no Fogar que ven usando desde xaneiro de 2009.
Pola Xunta de Goberno Local por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la renuncia solicitada, que será efectiva a partires do próximo mes de agosto de
2009.
2º) A notificación á solicitante así como á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con
domicilio en Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.15) SOLICITUDE DA COMUNIDADE DE MONTES “LAXAMOURA” DE AXUDA
ECONÓMICA PARA A FEIRA DE GANDO DE SAN BARTOLO 2009.
Visto o escrito de D. Antonio Paleo Riveira en calidade de Vocal da Comunidade de Montes
“Laxamoura”, da parroquia de Monte, e con domicilio a efectos de notificacións en Acceso
Cuartel, 7 (27870 Xove), no que solicita unha subvención para o financiamento da Feira de
Gando de San Bartolo que se celebrará o día 24 de agosto de 2008.
Vista a existencia de crédito para o gasto na partida do vixente Orzamento.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 3.000,00€ para o
financiamento da Feira de Gando de San Bartolo que se celebrará na parroquia de Monte o día
24 de agosto de 2008.
Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes doutras Administracións ou entes Públicos ou
privados, se ben en ningún caso o importe dos fondos obtidos poderá superar o coste da
actividade subvencionada.
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2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 2.100,00€ correspondente ó 70% da
subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou superior a
3.000,00€ procédese ó libramento do 30% pendente de percepción.
4º.- Consonte ó establecido na Base 42 das de execución do Orzamento, para a xustificación da
axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:
-Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou solicitaron para a actividade
subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións públicas. Poderá utilizarse o
modelo facilitado polo Concello.
-Certificado ou declaración responsable do solicitante ou representante legal da entidade
acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello e coa Seguridade Social
se fose o caso.
-Estado ou balance de gastos e ingresos asinado polo Presidente así como polo Secretario da
entidade relativo á actividade e período subvencionado.
-Unha Memoria da actividade realizada ou no seu caso, exemplar da documentación e
propaganda escrita e gráfica relativa á mesma e na que se anuncie a colaboración municipal.
-Orixinais ou copias cotexadas das facturas ou documentos acreditativos do gasto realizado que
deberán cumpri-los seguintes requisitos:
-O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.
-Expresar con detalle os bens e servizos adquiridos.
-Debe figurar claramente o nome ou razón social e NIF da empresa que emite a factura.
5º.- A xustificación da subvención deberá presentarse, en todo caso, antes da finalización do
exercicio orzamentario correspondente, e no caso de subvencións concedidas dentro do último
trimestre do exercicio, antes do 31 de xaneiro do exercicio seguinte.

Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezasete horas de corenta minutos da data indicada, polo
Sr. Alcalde –Presidente levántase a sesión, estendéndose a acta presente, de todo o que, como
Secretario, dou fe.

Vº e PR
O ALCALDE,

Asdo.: José Demetrio Salgueiro Rapa
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O SECRETARIO,

Asdo.:Luís Mª Fernández del Olmo

