CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 22 DE MARZO DE 2013.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
nove horas e trinta minutos do día vintedous de marzo
Alcalde-Presidente:
de dous mil trece, baixo a presidencia do Sr. Alcalde,
D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa
D. José Demetrio Salgueiro Rapa, coa asistencia dos
Vocais:
Sres. concelleiros á marxe relacionados, do
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Secretario, D. Luís María Fernández del Olmo,
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
procedeuse a celebrar a sesión extraordinaria
Secretario:
correspondente a este día, previa convocatoria ó
D. Luis Mª Fernández del Olmo
efecto e en primeira convocatoria.
Interventora:
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse
Dª Elena Santos Rey
aberta a sesión.
Ausente:
Dª Ana María Abad López
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 28 de febreiro de 2013.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade a acta da
devandita sesión.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA.
B.1) SOLICITUDE DE D. JOSE MANUEL BALSEIRO CANOURA RELATIVO A
REHABILITACION DE ALMACEN DE APEROS EN REGOSANGUENTO Nº 5.RIGUEIRA.-XOVE
Vista solicitude formulada por D. José Manuel Balseiro Canoura con D.N.I nº: 33.860.707S
con domicilio en Regosanguento Nº 5.- (27879 Rigueira) para realización de obras de
rehabitación de almacén para aperos de labranza en Regosanguento, 5 (Rigueira)
Ref.Catastral: 27025A035003100000JT
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
- De acordo coa documentación que se achega, asinada pola solicitante, e con proxecto
técnico redactado polo arquitecto técnico D. Tomás Rodríguez Rapa, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como Solo non Urbanizable de Núcleo
Rural Tradicional, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove,
P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicada no B.O.P do 14 de xullo de
2012. Núcleo rural de Regosanguento.
- Se trata de un inmueble antiguo dedicado a gardar aperos de labranza na súa actualidade.
Este inmoble na actualidade, de acordo con P.X.O.M atópase fora de ordenación, polo
que ao amparo no disposto no artigo 103.2 da LOUGA, “Nas construcións e edificacións
que queden en situación de fóra de ordenación por total incompatibilidade coas
determinacións do novo planeamento só poderán autorizarse obras de mera conservación
e as necesarias para o mantemento do uso preexistente. Agás que no planeamento se
dispoña xustificadamente o contrario, en ningún caso se entenderán incluídas na
situación prevista nesta alínea as edificacións ou instalacións en solo rústico que
obtivesen legalmente a preceptiva licenza urbanística e que se executasen de
conformidade con esta.
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 reparación se refire e aos materiais a empregar,
adaptaranse en todo o 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.
- Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.2.3.3.Memoria urbanística,
xustifícase o cumprimento da Normativa para o arranxo da edificación que se pretende
levar a cabo.
- As obras que se pretenden, polo súa condición de obras de reparación, nin supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación agás os
elementos sustentantes de cuberta.
- Respetarase ó 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.
- A cuberta deberá ser de lousa de pizarra.
- Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
construtora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
- 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 exposto nos apartados anteriores, infórmase
favorablemente a licenza 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 5.850,00€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 117,00€.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.
B.2) SOLICITUDE DE D. GERVASIO FERNANDEZ BAÑO RELATIVO Á
EXECUCIÓN DE ALIVIADO DE DRENAXES NA INSTALACIÓN DE FOSA
SEPTICA EN VIVENDA UNIFAMILIAR SITA EN ALDEA DE ABAIXO.-MORAS.Vista solicitude formulada por D. Gervasio Fernández Baño con D.N.I nº: 33305838K con
domicilio en C/ Golondrina, 4 (27870 Celeiro Viveiro), para realización de obras de aliviado
de drenaxes na instalación de fosa séptica en vivenda unifamiliar sita en Aldea de Abaixo.Morás. Referencia catastral: 27025A007005110000JD.
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 Rústico de Protección
Paisaxística, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove,
P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicada no B.O.P do 14 de julio de
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2012.Artigo 24 da Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30
de decembro, da LOUGA.
- Nesta parcela existe unha edificación que na actualidade atópase fora de ordenación,
pero que dispón da preceptiva licenza municipal de construción, con anterioridade a
aprobación de P.X.O.M, a nome de Mary Boix Ochando, de data 07/04/2008, con
cambio de titularidade a Nome de D. Gervasio Fernández Baño, na data 16 de agosto de
2010, e con licenza de Primeira utilización do 6 de agosto de 2012.
- Apórtase proxecto suscrito pola arquitecta Dª Aurora María López Barrós, no que se
especifican as características e condicións da fosa que se pretende instalar e a súa
correspondente evacuación de augas residuais.
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:
- Nestas obras que se solicitan, polas características da mesma, respectaranse as distancias
regulamentarias, de 20 metros a calquera pozo de captación de auga potable, e tres
metros a lindeiros nas partes que non se atopen soterradas.
- No anexo presentado ao proxecto, se fai constar as condicións e características da
instalación, e asemade a certificación do cumprimento da Normativa correpondente.
- Previo ao inicio das obras se deberá levantar por parte dos servizos técnicos municipais a
correspondente Acta de reformulo.
- A resultas do exposto nos apartados anteriores infórmase favorablemente as instalacións
de saneamento que se pretende levar a cabo.
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 450€ salvo presentación de relación valorada e asinada
por técnico competente, importando a liquidación tributaria 9€.
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.
B.3) SOLICITUDE DE D. IVAN FERNANDEZ CANDIA RELATIVO A PROYECTO
DE APERTURA DE LOCAL DESTINADO A CAFÉ CONCIERTO EN BELTRAN
LAGO.- XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Ivan Fernández Candia con D.N.I nº: 46900142Z con
domicilio en Beltran Lago.- Xove para realización de obras para a apertura de local
destinado a café concierto en Beltran Lago.- Xove.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
- De acordo coa documentación que se acompaña, subscrita polo interesado, así como ao
correspondente plano de localización coa situación do terreo, e da Normativa en vigor,
(P.X.O.M do Concello de Xove aprobado ó 12-06-2012 e publicado no B.O.P de fecha
14-07-2012), na área en que se encrava a edificación, cuia habilitación interior se
pretende levar a cabo, a mesma, atópase encravada, dentro da área delimitada como:
Solo de Núcleo Rural Tradicional.
- Na memoria valorada do proxecto presentado, asinado pola inxeniero industrial Don
Eduardo Gómez Ramos, colexiado nº 1689, no seu apartado 5.3 Clasificación e
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calificación do solo, xustifícase o cumprimento da Normativa para os arranxos que se
pretenden levar a cabo.
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, polo súa condición de obras de habilitación, non supoñerán
aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais orixinais da edificación,
podendo habilitarse interiormente o forxado e altillo previsto nas condicións establecidas
no proxecto presentado.
- Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
construtora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
- No proxecto achegado, no seu apartado da memoria, xustifícase o cumprimento do
Código técnico da edificación en desenvolvemento do preceptuado na Lei de
Ordenación da edificación no referente a:
o Seguridade en caso de incendio (DB-SI)
o Seguridade de utilización e accesibilidade.DB-SUA.
o Protección frente a ruidos.DB-HR.
- No anexo o proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais a fosa séptica a cal non
deberá xenerar ningún tipo de efluente de saida. No momento en que se alcance o nivel
de cheo máximo, xestionarase a vaciado da fosa con xestor de residuos autorizado.
Previo á concesión da licenza de actividade, deberase garantir o cumprimento do
previsto no articulo 29.g da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 do 29 de
decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os servizos básicos da edificación.
- Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das
obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00 metros de ancho, en cor branca e texto
negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias municipais, e que deberá
cumprirse con todos os seus datos:
o Promotor das obras, construtor.
o Nº de expediente de licenza.
o Data de inicio e finalización das obras.
o Técnicos directores de obra.
o Coordinador de seguridade e saúde na execución das obras.
- Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o promotor
deberá solicitar a correspondente licenza de apertura da actividade.
- Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase levantar a
correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións municipais e no que a
Normativa se refire con independencia das aliñacións e distancias dependente doutras
Administracións, o no seu caso o estado do inmoble antes do inicio das obras e o seu
estado definitivo unha vez finalizadas a s mesmas.
- Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, así como
cumpridos os parámetros establecidos na licenza, deberase proceder a retirada dos
elementos auxiliares, así como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto
estado, polas deterioracións que se puidesen ocasionar durante a realización dos
traballos.
- Asimismo previo a visita de comprobación para a apertura da actividade, deberase
presentar certificación de laboratorio homologado do cumprimento da Normativa
acústica deste local para a actividade a desenrolar.
- De acordo cos apartados anteriores e a resultas do proxecto presentado, e tendo en conta
que as obras que se solicitan, non inciden nas condicións urbanísticas aplicables a
parcela e edificación encravada na mesma, Infórmase favorablemente o proxecto
presentado.
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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 32.733,33€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 654,67€.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.
B.4) SOLICITUDE DE D. JOSÉ MANUEL FERNANDEZ RODRÍGUEZ RELATIVO
A PROXECTO TÉCNICO PARA A EXECUCION DUN COBERTIZO PARA
APEROS DE LABRANZA.
Vista solicitude formulada por D. José Manuel Fernandez Rodríguez con D.N.I nº:
33.860.707S con domicilio en Urbanización Palmeiro, 36 3ºb (27870 Xove) para realización
de obras de execución de cobertizo para aperos de labranza en Vilariño –Monte.
Ref.Catastral: 27025A054004150000JL
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
- De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, e con proxecto
técnico redactado polo arquitecto técnico D. Tomás Rodríguez Rapa, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como Solo Rústico de Protección
Agropecuaria, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove,
P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicada no B.O.P do 14 de julio de
2012.
- De acordo co previsto no artigo 33.2 da LOUGA, trátase dunha edificación e instalación
destinada ao apoio da gandaría extensiva e intensiva, granxas, currais domésticos e
establecementos nos que se aloxen, manteñan ou críen animais e instalacións avícolas,
polo que se pode outorgar licenza directa municipal.
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:
- A edificación que se pretende executarase de acordo co previsto no artigo 42 e según as
condicións adicionais para outras actividades construtivas non residencias, artigo 44 da
LOUGA.
- As obras que se pretenden, no que á súa reparación e retire e a os materiais a empregar,
adaptaranse en todo ó 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.
- Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.4.3.Memoria urbanística;
xustifícase o cumprimento da Normativa para a construción da edificación que se
pretende levar a cabo.
- Asimismo aportase certificación da actividade agraria que se desenrola nesta parcela.
- Respetarase a tipoloxía da edificación con respecto do ámbito no que se atopa,
adaptándose na súa totalidade estas obras 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.
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Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial, debendo a empresa
construtora dispoñer do obrigado seguro de responsabilidade civil.
- 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 construción, 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 exposto nos apartadados anteriores, infórmase favorablemente a licenza
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 2.613,85€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 52,28€.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.
B.5) SOLICITUDE DE D. LUIS LOPEZ VILA RELATIVO A PROXECTO
TECNICO PARA A EXECUCION DUNHA FOSA SEPTICA EN VILAR Nº 5.LAGO.-XOVE
Vista solicitude formulada por D. Luis Lopez Vila con D.N.I nº: 33.316.970-K con
domicilio en c/ Rio Tambre, 1 2º D (27004 Lugo) para realización de obras de proxecto
técnico para a execución dunha fosa séptica en Vilar Nº 5.-Lago.-Xove.
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 tradicional,de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove,
P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicada no B.O.P do 14 de julio de
2012.Artigo 24 da Lei 15/2004 do 9 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30
de decembro, da LOUGA. Núcleo rural de Vilar.
- Apórtase proxecto suscrito polo arquitecto técnico D.Tomás Rodríguez Rapa, no que se
especifican as características e condicións da fosa que se pretende instalar.
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:
- Nestas obras que se solicitan, polas características da mesma, respectaranse as distancias
regulamentarias, de 20 metros a calquera pozo de captación de auga potable, e tres
metros a lindeiros nas partes que non se atopen soterradas.
- No anexo presentado ao proxecto, se fai constar que a fosa séptica será compacta e
estanca.Este tipo de fosa deberán ser limpadas e vaciadas, unha vez cheguen a súa
ocupación máxima de almacenaxe e que según a súa capacidade farase nun período de 4
a 6 meses.
- Previo ao inicio das obras se deberá levantar por parte dos servizos técnicos municipais a
correspondente Acta de reformulo.
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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 1.210,00 € salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 24,20 €.
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.
B.6) SOLICITUDE DE D. ANA MARIA LOPEZ PENA RELATIVO A LICENZA
PARA VIVENDA UNIFAMILIAR EN PRADA.-XUANCES.Vista solicitude formulada por Dª. Ana María López Pena con D.N.I nº: 76569819J con
domicilio en San Lázaro, 16 6º D (27850 Viveiro) para realización de obras de contrucción
de vivenda unifamiliar en Prada-Xuances .-Polígono 65 Parcelas. 343 y 388.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
- A edificación que se pretende executar, de acordo coa documentación presentada,
subscrita polo arquitecto Don Manuel Prieto Martínez, sitúase dentro da área delimitada
como Solo de Núcleo rural en área de expansión, de acordo coa vixente normativa
urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e
publicada no B.O.P do 14 de julio de 2012.Artigo 24 da Lei 15/2004 do 9 de decembro,
de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro, da LOUGA-Prada.-Xuances.-Xove.Solo de Núcleos rurais.-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.
- No proxecto, xustifícase, no Apartado 2 da Memoria urbanística, o cumprimento da
Normativa municipal, os datos comparados, así como no plano de localización 01, a
adaptación do inmoble que se pretende realizar, á vixente Normativa urbanística.
- Acompáñase anexo nº 6 a memoria do proxecto no que se xustifica o cumplimiento das
condicións de habitabilidade do decreto 29/2010 de 4 de marzo da Xunta de Galicia.
- Cadro comparativo dos diferentes apartados a cumprir, cos seus articulados e conceptos.
- A edificación que se pretende, de acordo co proxecto 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, impóñense as
condicións seguintes:
- As condicións de edificación adaptaranse ao previsto no Artigo 29 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.
- Só se permite unha vivenda unifamiliar por parcela.
- Nin vivendas pegadas, nin pareadas.
- No proxecto achegado, no seu apartado da memoria, xustifícase o cumprimento do
Código técnico da edificación en desenvolvemento do preceptuado na Lei de
Ordenación da edificación no referente a:
o Cumprimento e xustificación do DB de seguridade en caso de incendio (DBSI)
o Cumprimento e xustificación do DB de seguridade de utilización e
accesibilidade. (DB-SUA).
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o Cumprimento del DB-SE. Seguridad estrutural.
o cumprimento do DB-HS.Salubridad.
o Cumprimento e xustificación do DB de enerxía. (DB-HE).
En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais coa construción de foxa séptica,
polo que previo á concesión da licenza de primeira utilización, deberase garantir o
cumprimento do previsto no articulo 29.g da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004
do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os servizos básicos da edificación.
A foxa séptica prevista deberá gardar as distancias regulamentarias con calquera pozo de
captación de auga existente e cos predios lindantes.
Previo ao inicio das obras, achegarase a correspondente documentación dos técnicos
directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico, así como o Coordinador de
Seguridade e Saúde durante a execución das obras.
Igualmente deberá aportarse plano da parcela claramente definida coa ubicación do
inmoble para así poder cuantificar o cumprimento das condicións de deseño, calidade e
sostenibilidade tales como os referentes a integración na paisaxe e no entorno,
aislamento, luz natural e relación co espazo exterior da parcela, calidade ambiental e
sustentabilidade, aforro enerxético e reciclaxe.
Así mesmo e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición entre núcleo
rural e de protección, deberase realizar plano de reformulo claramente definido da
situación da parcela e da edificación con respecto das diferentes delimitacións de cada
área, e a superficie resultante de parcela edificable, de acordo coa normativa de núcleo
rural en área de expansión, de 800 m/2 mínimos, e os correspondentes retranqueos a
lindeiros e vial.
Achegarase igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.Os devanditos documentos achegaranse conxuntamente co proxecto de
execución e para os efectos de comprobación conxunta coa acta de reformulo previo ao
inicio das obras.
Recórdase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible das
obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor branca e texto
negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias municipais, e que deberá
cumprirse con todos os seus datos:
o Parámetros urbanísticos aplicables.
o Promotor das obras, construtor.
o Nº de expediente de licenza.
o Data de inicio e finalización das obras.
o Técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico.
o Coordinador de seguridade e saúde na execución das obras.
Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o promotor
deberá solicitar a correspondente licenza de primeira utilización de acordo co articulo
195.6 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia,
modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro.LOUGA
Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase levantar a
correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións municipais e no que a
Normativa se refire con independencia das aliñacións e distancias dependente doutras
Administracións.
Tendo en conta o apartado 2.2 da instrucción 1/1998 de 24 de xullo, sobre a aplicación
da Lei do Solo de Galicia no marco da nova Lei 6/1998, de 13 de abril, sobre réxime do
solo e valoracións, publicada no D.O.G de 25/09/1998, en donde se manifesta que o solo
de núcleo rural pode considerarse equivalente ao solo urbán e efectos do seu réximen
xurídico básico.
Considerando que según establece o artigo 53.3. da Lei 4/1994 do 14 de setembro, de
Carreteras de Galicia: “ Nas zoas de servidumbre e afección dos tramos de carretera
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indicados no apartado anterior, (tramos urbáns de carretera por discorrer por solo
calificado como urbán), las autorizacións de usos e obras outorgaranas os axuntamentos,
debendo atenerse ao desposto no artigo 35 respecto da liña límite de edificación”.
- Os retranqueos a vial, axustásense ao previsto no Titulo V: Normas de Ordenación dos
sistemas, Articulo 84 do Capítulo I.
- -Sistema viario, do P.X.O.M en vigor do Concello de Xove.
- Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade, tanto para a propia obra coma para o
ámbito peonil e motorizado desta.
- A posible instalación de grúa para a execución das obras deberá dispoñer de licenza de
obra independente, coa achega documental correspondente.
- Coa achega do Proxecto de Execución achégase o Estudio Básico de Seguridade e
Saúde, asinado por técnico competente e visado polo colexio profesional correspondente.
- Co Proxecto de Execución e Acta de reformulo, deberase dar así mesmo da empresa
construtora das obras co seu C.I.F e dirección correspondente antes do escomenzo das
obras.
- Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, así como
cumpridos os parámetros establecidos na licenza, a retirada dos elementos auxiliares, así
como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto estado, polas deterioracións
que se puidesen ocasionar durante a realización dos traballos, o promotor deberá solicitar
a correspondente Licenza de Primeira utilización, coa achega dos documentos técnicos
correspondentes, e de acordo co Artigo 195.6 da Lei 9/2002 modificada pola Lei
15/2004 do 29 de decembro.
- Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo, deberanse
reflexar as áreas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a devandita cesión a ser
espazo de dominio publico, e que quedará reflectido na correspondente acta de
conformidade do reformulo, por parte do promotor.
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 102.917,10€.
salvo presentación de relación valorada e asinada por técnico competente, importando a
liquidación tributaria 2.058,34€.
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.
B.7)SOLICITUDE DE CONSTRUCCIONES REGO S.L E MANUEL REGO
BERMUDEZ DE RECONFIGURACION DE LINDES DE PARCELAS CON
SEGREGACION DE TERRENO NO POLIGONO INDUSTRIAL DE CAMBA.
Dada conta do escrito presentado por Construcciones Rego S.L con CIF:B27013127 e con
domicilio en Avda. Cantarrana, 8 bis bajo (27850 Viveiro) e D. Manuel Rego Bermudez,
con domicilio en Camba, 25 (27877 Xuances) no que solicitan a reconfiguración de lindes
de parcelas con segregación de terreno no Polígono Industrial de Camba.- Parcela 42 e
parcela 29-30.5
Visto o informe emitido polo Arquitecto Técnico no que se sinala que :
- De acuerdo con la documentación que se aporta, suscrita por el Arquitecto técnico D.
Tomás Rodríguez Rapa, se pretende levar a cabo la reconfiguración del lindero entre
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las parcelas 42 y la parcela 29-30.5 ocupada con una nave en la actualidad y que no
guarda alineación con el lindero entre ambas parcelas, tratándose de una edificación
previa a la ejecución de polígono.
- a)La reconfiguración del lindero entre ambas parcelas llevaría consigo la segregación
de una porción de terreno de 88,78m2 correspondiente a la parcela nº 29-30 5 para
agruparla a la parcela nº 42 y la segregación de una porción de terreno de 28,47m2 de
la parcela nº 42 para agruparla a la parcela nº 29-30 5.
- La parcela nº 29-30 5 quedaría con una superficie de 953,19m2 y la parcela nº 42
quedaría con una superficie de 968,31m2.
- Esta reconfiguración de lindes se adaptan a lo previsto en la ordenanza reguladora de
espacios y usos previstos dentro del Parque empresarial de CAMBA en Xove
- b)Las parcelas resultantes, no serán menores de 400m/2., y la superficie edificable
resultante, no superará la de la parcela originaria.
- c)Cada una de las nuevas parcelas, cumplirá con los parámetros reguladores de la
ordenación obtenida en el plan parcial así como respetar las alineaciones y retranqueos
correspondientes de 5,00 metros frontal.
- Se informa favorablemente la reconfiguración de lindes que se solicita, en las
condiciones establecidas en el presente informe en sus apartados anteriores.
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza interesada, nos termos recollidos na documentación que consta no
expediente.
2º) Dar traslado ós solicitantes, do presente acordo así como fotocopia de toda a
documentación, os efectos procedentes.
C) CONTAS E FACTURAS
C.1) INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO DA ALCALDÍA
CORRESPONDENTES ÓS MESES DE FEBREIRO-MARZO DE 2013.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das
indemnizacións por razóns de servizo da Alcaldía, correspondentes ó meses de febreiro e
marzo de 2013, por importe de 525,10€.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013 DE
CORYMA S.A. PARA EDUARDO MANUEL FOLGUEIRAS.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada polo traballador e polo empresario,
respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2013, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona
seguidamente:
Empresa
Traballador
Coryma S.A.
Eduardo Manuel Folgueiras
Parque Empresarial Camba, p. 49-50
Pumariño, 12 (27870 Xove)
27877 Xuances-Xove
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.2)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013 DE
NEW BURGUER S.L. PARA YOLANDA ROMERO GUERRERO.
A proposta da Alcaldía, e á vista da solicitude formulada pola traballadora e polo
empresario, respectivamente, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A adxudicación da axuda ó abeiro do Plan de Emprego para o ano 2013, e de
conformidade coas bases que o regulan para o empresario e coa traballadora que se relaciona
seguidamente:
Empresa
Traballador
New Burguer S.L.
Yolanda Romero Guerreiro
Avda. Diputación, 28 (27870 Xove)
Camiño Real, 20 4º C (27870 Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación á empresa e traballadora, os efectos oportunos.
D.3) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013
DE SUBVENCIÓN A EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.
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 2013 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga para o empresario e co traballador
que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
Eptisa Servicios de
Ingeniería S.L.

Ronda Xosé
Adrián Vázquez
Gondar, 5
Castiñeira 17 Ent. B
Fernández
27879 Monte
27002 Lugo
2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.4) PLAN DE EMPREGO MUNICIPAL.- LIBRAMENTO DE AXUDA
CONCEDIDA.
Vistos o expedientes incoado ó efecto, e a documentación achegada polo solicitante, referida
ó exercicio de 2013, 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:
Contratación
Nome do perceptor
Períodos
Contía
subvencionada
Eptisa Servicios de
Ingeniería S.L.
Adrián Vázquez
Xaneiro-decembro
c/ Ronda Xosé Castiñeira
602,00€
Fernández
de 2012
17 Ent. B
27002 Lugo
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.5) EXPEDIENTE PRORROGADO NO PLAN DE EMPREGO PARA O ANO 2013
DE SUBVENCIÓN A SPRIL NORTE S.L.
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 2013 e de
conformidade coas bases que o regulan como prórroga para o empresario e co traballador
que se relaciona seguidamente:
Empresa
Enderezo
Traballador/a
Enderezo
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C/ Benito Blanco Rajoy
Spril Norte S.L. 7 1º 9
Jesús José Alvarez Cociña
(15006 A Coruña)

Avda. Diputación,
26 2º I (27870
Xove)

2º) A subvención que se concede réxese polas bases aprobadas por este Concello, en sesión
de 23 de xaneiro de 2012.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.6)SOLICITUDE DA ASOCIACIÓN PRESTOXOVE DE SUBVENCIÓN PARA
PERSOAL DOCENTE NA ORQUESTRA CLÁSICA DE XOVE.
Visto o escrito presentado pola Asociación PrestoXove con CIF: G-27393347 e domicilio en
Urbanización Palmeiro (Escola de Música).
Visto que na Base 42 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2013 se
prevé unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube
por importe de 22.400€.
Visto que a documentación presentada cumpre con todos os requisitos establecidos na Base
43.
Visto o conforme da Interventora municipal acreditando a existencia de crédito na partida
324.489.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) O libramento da axuda de carácter nominativo ou directo prevista nas Bases de
Execución do Orzamento Municipal para 2013, a favor da Asociación PrestoXove para a
impartición de clases de instrumento na Orquesta e por importe de 22.400€.
2º) De acordo coa Base 44ª das de Execución do Orzamento Municipal para 2013, o
libramento en concepto de pagamento anticipado, do 70% do importe da axuda, que
ascende a 15.680 €. Caso de que o beneficiario non xustifique de xeito debido a
subvención concedida, deberá proceder ao reintegro do anticipo abonado, que se
considerará ingreso de dereito público, podendo esixirse de ser necesario pola vía de
constrinximento, con independencia das responsabilidades a que houbera lugar.
3º) Establecer como obrigas do beneficiario da axuda todas as relacionadas no artigo 7 da
Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove.
4º) Establecer, consonte ao disposto na Base 46º das de Execución do Orzamento Municipal
para 2013 o seguinte réxime de xustificación da subvención:
1) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos.
2) Unha relación desagregada de cada un dos gastos realizados con motivo da actividade
subvencionada (distinguindo entre gasto total e gasto subvencionable).
3) Facturas ou copias cotexadas das mesmas e demais documentos de valor probatorio
equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil e con eficacia administrativa
(nóminas, TCs, cartas de pagamento oficiais, etc.). As facturas deberán cumprir os
requisitos establecidos para a súa expedición no R.D. 1496/2003, ademais de estar
datadas no período subvencionable.
Deberá aportarse o orixinal que será obxecto de unha estampilla. O estampillado
consistirá nunha impresión sobre o documento orixinal da expresión “documento
xustificativo da subvención outorgada polo Concello de Xove para ...” . Unha vez
estampillada a factura, efectuarase copia cotexada da mesma aos efectos da devolución
do documento orixinal ao beneficiario.
Caso de que unha parte da documentación presentada para a xustificación da subvención
consista na concesión de premios, ésta deberá ir asinada polo perceptor do premio mailo
representante legal da entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto
realizado aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que figure
efectivamente pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante, todo
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beneficiario dunha subvención nominativa do Concello deberá presentar os documentos
acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante antes do 20 de
decembro do ano correspondente. Entenderase por documento acreditativo de pagamento,
extracto ou certificación bancaria de transferencia, salvo que se trate de pagos inferiores a
100 euros no que se admitirá a expresión “pagado” estampillada na factura polo
establecemento comercial correspondente. A estes efectos, en ningún caso poderá obter a
condición de beneficiario dunha nova subvención municipal aquela asociación que non
tivera presentado os xustificantes de pago correspondentes.
4) Relación desagregada de todos os ingresos que financian a actividade (fondos propios,
axuda concedida do Concello, outras axudas, etc.)
5) No seu caso, un exemplar da documentación impresa xerada pola actividade que acredite
a participación do Concello no financiamento da actividade subvencionada.
6) Certificados acreditativos de non ser debedor á Facenda Estatal, Autonómica, Seguridade
Social nin ao Concello de Xove (para axudas de importe igual ou superior a 3000 euros)
Para axudas inferiores a 3000 euros presentarase novamente a declaración de non ter
débedas pendentes con aqueles organismos.
7) Declaración xurada de outras axudas solicitadas ou concedidas por outras administracións
ou entes públicos ou privados para o mesmo fin.
8) Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da subvención así
cómoda realización da actividade ou proxecto subvencionable e o cumprimento da
finalidade para a que aquela foi concedida.
9) Certificación acreditativa de que o importe do IVE dos gastos en que se incurríu non
resulta recuperable por ningún concepto de acordo coa lexislación vixente.
A xustificación das subvencións deberá realizarse antes do 20 de decembro do ano
correspondente.
Toda a documentación presentada deberá vir asinada polo representante legal da entidade ou
asociación.
D.7) APROBACIÓN DE LIBRAMENTO DE SUBVENCIÓN Ó CENTRO SOCIAL
DE A CAMBA-XUANCES DE CONFORMIDADE CO CONCURSO DE
EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE CAFÉ-BAR.
Vista solicitude formulada por Dª. Susana Mariño Parapar, con D.N.I. nº 76.569.629 F, con
enderezo no Camba, 22 (27877 Xuances), na que manifesta que durante o período
comprendido entre o 01/09/2012 ó 28/02/2013, 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, visto o sinalado no contrato no que se
establece a subvención máxima anual a percibir por importe de 3.000€ e visto que
transcorreron seis meses da actividade, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A aprobación do libramento do importe de 1.500€ 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.8) PROPOSTA DE GASTO PARA A XXIVª TIRADA DE BOLOS “CONCELLO
DE XOVE”, TEMPADA 2012-2013.
Por Secretaría dáse conta á Xunta da proposta de gasto para as actividades do epígrafe,
presentada polo Técnico Municipal de Cultura e do informe favorable á mesma da
Intervención Municipal.
Enterada, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros acorda:
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1º) Aprobar un gasto por importe de 1.725€ con cargo á partida 341.481 para facer fronte os
gastos das tiradas de bolos.
2º) Que con cargo ó orzamento do exercicio de 2013 se consigne crédito suficiente para
facer fronte ó abono dos gastos das tiradas do primeiro trimestre do devandito exercicio
económico.
D.9) AXUDA DE GANDERÍA A D. ELIAS FERNANDEZ PERNAS .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. Elías Fernández Pernas con D.N.I. nº 33.991.992-Q , con domicilio en Gondar, 6
(27879 Monte) por morte de unha vaca por importe de 300,00 €.
D.10) AXUDA DE GANDERÍA A Dª Mª LOURDES DOMINGUEZ BERMUDEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo; pola Xunta de
Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Lourdes Domínguez Bermúdez, con D.N.I. nº 33.302.107-Q, con domicilio
en Cabandela, 34 (27878 Sumoas) por morte de un xato por importe de 120,00€.
D.11)SOLICITUDE DA UNIÓN DEPORTIVA XOVE-LAGO DE SUBVENCIÓN
PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE 2013.
Visto o escrito presentado pola U.D. Xove-Lago con CIF: G-27144203 e domicilio en
Acceso a Campo de Fútbol, S/N (27870 Xove).
Visto que na Base 42 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2013 se
prevé unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube
por importe de 38.000,00€.
Visto que a documentación presentada cumpre con todos os requisitos establecidos.
Visto o conforme da Interventora municipal acreditando a existencia de crédito no
presuposto municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) O libramento da axuda de carácter nominativo ou directo prevista nas Bases de
Execución do Orzamento Municipal para 2013, a favor da Unión Deportiva Xove-Lago
para o desenvolvemento de actividades competitivas durante 2013, e por importe de
38.000,00€.
2º) De acordo coa Base 44ª das de Execución do Orzamento Municipal para 2013, o
libramento en concepto de pagamento anticipado, do 70% do importe da axuda, que
ascende a 26.600 €. Caso de que o beneficiario non xustifique de xeito debido a
subvención concedida, deberá proceder ao reintegro do anticipo abonado, que se
considerará ingreso de dereito público, podendo esixirse de ser necesario pola vía de
constrinximento, con independencia das responsabilidades a que houbera lugar.
3º) Establecer como obrigas do beneficiario da axuda todas as relacionadas no artigo 7 da
Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove.
4º) Establecer, consonte ao disposto na Base 46º das de Execución do Orzamento Municipal
para 2013 o seguinte réxime de xustificación da subvención:
1) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos.
2) Unha relación desagregada de cada un dos gastos realizados con motivo da actividade
subvencionada (distinguindo entre gasto total e gasto subvencionable).
3) Facturas ou copias cotexadas das mesmas e demais documentos de valor probatorio
equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil e con eficacia administrativa
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(nóminas, TCs, cartas de pagamento oficiais, etc.). As facturas deberán cumprir os
requisitos establecidos para a súa expedición no R.D. 1496/2003, ademais de estar
datadas no período subvencionable.
Deberá aportarse o orixinal que será obxecto de unha estampilla. O estampillado
consistirá nunha impresión sobre o documento orixinal da expresión “documento
xustificativo da subvención outorgada polo Concello de Xove para ...” . Unha vez
estampillada a factura, efectuarase copia cotexada da mesma aos efectos da devolución
do documento orixinal ao beneficiario.
Caso de que unha parte da documentación presentada para a xustificación da subvención
consista na concesión de premios, ésta deberá ir asinada polo perceptor do premio mailo
representante legal da entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto
realizado aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que figure
efectivamente pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante, todo
beneficiario dunha subvención nominativa do Concello deberá presentar os documentos
acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante antes do 20 de
decembro do ano correspondente. Entenderase por documento acreditativo de pagamento,
extracto ou certificación bancaria de transferencia, salvo que se trate de pagos inferiores a
100 euros no que se admitirá a expresión “pagado” estampillada na factura polo
establecemento comercial correspondente. A estes efectos, en ningún caso poderá obter a
condición de beneficiario dunha nova subvención municipal aquela asociación que non
tivera presentado os xustificantes de pago correspondentes.
4) Relación desagregada de todos os ingresos que financian a actividade (fondos propios,
axuda concedida do Concello, outras axudas, etc.)
5) No seu caso, un exemplar da documentación impresa xerada pola actividade que acredite
a participación do Concello no financiamento da actividade subvencionada.
6) Certificados acreditativos de non ser debedor á Facenda Estatal, Autonómica, Seguridade
Social nin ao Concello de Xove (para axudas de importe igual ou superior a 3000 euros)
Para axudas inferiores a 3000 euros presentarase novamente a declaración de non ter
débedas pendentes con aqueles organismos.
7) Declaración xurada de outras axudas solicitadas ou concedidas por outras administracións
ou entes públicos ou privados para o mesmo fin.
8) Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da subvención así
comoda realización da actividade ou proxecto subvencionable e o cumprimento da
finalidade para a que aquela foi concedida.
9) Certificación acreditativa de que o importe do IVE dos gastos en que se incurríu non
resulta recuperable por ningún concepto de acordo coa lexislación vixente.
A xustificación das subvencións deberá realizarse antes do 20 de decembro do ano
correspondente.
Toda a documentación presentada deberá vir asinada polo representante legal da entidade ou
asociación.
D.12)SOLICITUDE DO CLUBE NATACIÓN XOVE DE SUBVENCIÓN PARA
NATACIÓN 2012-2013.
Visto o escrito presentado polo Clube Natación Xove con CIF: G27106749 e domicilio en
Centro Cívico S/N (27870 Xove).
Visto que na Base 42 das de Execución do Orzamento municipal para o exercicio 2013 se
prevé unha subvención de carácter nominativo ou directo para a devandita asociación/clube
por importe de 20.000 €.
Visto que a documentación presentada cumpre con todos os requisitos establecidos.
Visto o conforme da Interventora municipal acreditando a existencia de crédito no
Presuposto Municipal.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) O libramento da axuda de carácter nominativo ou directo prevista nas Bases de
Execución do Orzamento Municipal para 2013, a favor do Clube Natación Xove para o
desenvolvemento do deporte da natación, e por importe de 20.000€.
2º) De acordo coa Base 44ª das de Execución do Orzamento Municipal para 2013, o
libramento en concepto de pagamento anticipado, do 70% do importe da axuda, que
ascende a 14.000 €. Caso de que o beneficiario non xustifique de xeito debido a
subvención concedida, deberá proceder ao reintegro do anticipo abonado, que se
considerará ingreso de dereito público, podendo esixirse de ser necesario pola vía de
constrinximento, con independencia das responsabilidades a que houbera lugar.
3º) Establecer como obrigas do beneficiario da axuda todas as relacionadas no artigo 7 da
Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Xove.
4º) Establecer, consonte ao disposto na Base 46º das de Execución do Orzamento Municipal
para 2013 o seguinte réxime de xustificación da subvención:
1) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados
obtidos.
2) Unha relación desagregada de cada un dos gastos realizados con motivo da actividade
subvencionada (distinguindo entre gasto total e gasto subvencionable).
3) Facturas ou copias cotexadas das mesmas e demais documentos de valor probatorio
equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil e con eficacia administrativa
(nóminas, TCs, cartas de pagamento oficiais, etc.). As facturas deberán cumprir os
requisitos establecidos para a súa expedición no R.D. 1496/2003, ademais de estar
datadas no período subvencionable.
Deberá aportarse o orixinal que será obxecto de unha estampilla. O estampillado
consistirá nunha impresión sobre o documento orixinal da expresión “documento
xustificativo da subvención outorgada polo Concello de Xove para...” . Unha vez
estampillada a factura, efectuarase copia cotexada da mesma aos efectos da devolución
do documento orixinal ao beneficiario.
Caso de que unha parte da documentación presentada para a xustificación da subvención
consista na concesión de premios, ésta deberá ir asinada polo perceptor do premio mailo
representante legal da entidade beneficiaria da axuda.
De acordo co artigo 31.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, considerarase como gasto
realizado aquel gasto do que se teña constancia documental sen necesidade de que figure
efectivamente pagado no momento da xustificación da subvención. Non obstante, todo
beneficiario dunha subvención nominativa do Concello deberá presentar os documentos
acreditativos do pagamento dos gastos presentados como xustificante antes do 20 de
decembro do ano correspondente. Entenderase por documento acreditativo de pagamento,
extracto ou certificación bancaria de transferencia, salvo que se trate de pagos inferiores a
100 euros no que se admitirá a expresión “pagado” estampillada na factura polo
establecemento comercial correspondente. A estes efectos, en ningún caso poderá obter a
condición de beneficiario dunha nova subvención municipal aquela asociación que non
tivera presentado os xustificantes de pago correspondentes.
4) Relación desagregada de todos os ingresos que financian a actividade (fondos propios,
axuda concedida do Concello, outras axudas, etc.)
5) No seu caso, un exemplar da documentación impresa xerada pola actividade que acredite
a participación do Concello no financiamento da actividade subvencionada.
6) Certificados acreditativos de non ser debedor á Facenda Estatal, Autonómica, Seguridade
Social nin ao Concello de Xove (para axudas de importe igual ou superior a 3000 euros)
Para axudas inferiores a 3000 euros presentarase novamente a declaración de non ter
débedas pendentes con aqueles organismos.
7) Declaración xurada de outras axudas solicitadas ou concedidas por outras administracións
ou entes públicos ou privados para o mesmo fin.
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8) Certificación acreditativa do cumprimento dos requisitos e condicións da subvención así
comoda realización da actividade ou proxecto subvencionable e o cumprimento da
finalidade para a que aquela foi concedida.
9) Certificación acreditativa de que o importe do IVE dos gastos en que se incurríu non
resulta recuperable por ningún concepto de acordo coa lexislación vixente.
A xustificación das subvencións deberá realizarse antes do 20 de decembro do ano
correspondente.
Toda a documentación presentada deberá vir asinada polo representante legal da entidade ou
asociación.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as dez horas e trinta minutos, polo Sr. AlcaldePresidente, remátase a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario,
dou fé.
Vº e PR
O ALCALDE,
O SECRETARIO,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

Asdo. Luís María Fernández del Olmo.
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