CONCELLO DE XOVE
ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove, sendo as
Asistentes:
dezaoito horas do día dez de agosto de dous mil
Alcalde-Presidente:
quince baixo a presidencia do Sr. Alcalde, D. José
D. José Demetrio Salgueiro Rapa
Demetrio Salgueiro Rapa, coa asistencia dos Sres.
Vocais:
concelleiros á marxe relacionados, do Secretario, D.
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Luís María Fernández del Olmo, procedeuse a
Dª Cristina Iglesias Guerreiro
celebrar a sesión ordinaria correspondente a este día,
Secretario:
previa convocatoria ó efecto e en primeira
D. Luís Mª Fernández del Olmo
convocatoria.
Ausente:
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde declarouse
Dª Ana Mª. Abad López
aberta a sesión.
LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. URBANO VILASA BASANTA RELATIVO A
REHABILITACION DE CUBERTA, REPARACION DE FACHADA E
ACONDICIONAMENTO DE MURO EXISTENTE EN VILLALPOL Nº 24.PORTOCELO.-XOVE
Vista solicitude formulada por D. Urbano Vilasa Basanta con D.N.I nº: 76.557.085-K con
domicilio en Villalpol Nº 24.- (27877 Portocelo) para realización de obras de rehabilitación
de cuberta, reparación de fachada e acondicionamento de muro existente en Villalpol Nº 24.Portocelo.-Xove. Ref.Catastral: 27025A061002460000JH
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, e con proxecto
técnico redactado polo arquitecto técnico, Don Tomás Rodríguez Rapa colexiado nº 376, as
obras que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL AREA TRADICIONAL, de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello
de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de
xullo de 2012.- Núcleo rural de VILLALPOL.
2º.- O inmoble da fronte a un vial dependente da Diputación Provincial, se ben tendo en
conta o apartado 2.2 da instrución 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 réxime xurídico básico, a concesión
da licenza é de competencia municipal.
Considerando que según establece o artigo 7 da Lei 8/2013 do 25 de xullo, de Carreteras de
Galicia en relación co disposto nos artigos 37 e 38.4.e do mesmo texto legal, e tendo en
conta que o vixente P.X.O.M en vigor, foi sometido a informe da Deputación Provincial,
non é preciso informe de dito organismo.
3º.-Na memoria do proxecto presentado, no seu apartado 1.2.3 correspondente a memoria
urbanística, así como no plano de situación, xustifícase o cumprimento da Normativa do
P.X.O.M e da LOUGA para a edificación na que se pretende arranxar a súa cuberta
fachada, y asemade o muro de peche a restaurar.
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, polo súa condición de obras de reparación, nin
supoñerán aumento de volume nin afectarán a elementos estruturais da edificación
agás os elementos sustentantes da cuberta.
• Respetarase ó primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na
súa totalidade estas obras de reparación ao previsto no Artigo 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. (LOUG).
• A cuberta deberá ser de pizarra.
• O inmoble atópase ubicado nun entorno afectado por unha área de protección, do
núcleo de Vilalpol, dentro do catálogo de elementos a protexer ou recuperar
nomeado co número: BIC nº 24 dentro do catálogo de elementos a protexer ou
recuperar.
• Se ben as obras que se pretenden non varían a configuración do devandito inmoble,
de acordo co previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de conformidade coas
disposicións contidas na lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG), artigo
44, a intervención en cada un dos Bens de Interés Cultural (BIC) e nos seus entornos
de protección, declarados o incoados, debeu recabarse informe da Dirección Xeral
de Patrimonio, previo a concesión de calquera licenza de obra a realizar en ditos
entornos.
• Na data 3 de agosto de 2015 tivo entrada nestas dependencias municipais, con
rexistro de entrada 2708, o preceptivo informe da Xefatura territorial da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación dando resolución favorable do expediente
21088 con cumprimento das seguintes obrigas:
• -As zonas en fábrica de bloque visto substituiranse por muro de cachotería de pedra
das mesmas características que os restantes muros de edificación.
• -A cuberta deberá rematarse con lousa irregular do país.
• -O morteiro a empregar para o encintado de muros será a base de cal e a súa cor
entoarase coa da fábrica.O morteiro aplicarase no núcleo dos muros de xeito que,
unha vez rematada a intervención, non sexa visible dende o exterior, co fin de
conservar a imaxe orixinal da edificación.
• 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,
co obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación así como o seu
estado orixinario , e poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de reparación, así como a súa adaptación
á Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do
medio rural de Galicia.
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 6.025,91€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 120,52€
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
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1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible.
B.2) SOLICITUDE DE D. CRISTINA FERNANDEZ MEITIN RELATIVO A
LICENZA DE VIVENDA UNIFAMILIAR EN A VARA-XUANCES.
Vista solicitude formulada por D. Cristina Fernandez Meitin con D.N.I nº: 77.596.843-H
con domicilio en A Vara, 10 (27877 Xuances) para realización de obras de construción de
vivenda unifamiliar en A Vara s/n -Xuances. Polígono nº 14.-Parcela nº 333.
Ref. Catastral:27025A014003330000JW.- Expediente: 2735/15
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que :
• 1º.-A edificación que se pretende executar, de acordo coa documentación
presentada, subscrita polo arquitecto Don José Crego Martinez, sitúase dentro da
área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA 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.
• 2º. -No proxecto, xustifícase, no seu apartado 2 da Memoria urbanística, o
cumprimento da Normativa municipal, os datos comparados, así como no plano de
localización 02, a adaptación do inmoble que se pretende realizar, á vixente
Normativa urbanística.
• 3º.-Acompáñase anexo 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.(NHV-2010).-Cadro comparativo dos diferentes apartados a cumprir, cos
seus articulados e conceptos.
• 4º. -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).
o Cumprimento del DB-SE. Seguridad estrutural.
o Cumprimento do DB-HS.Salubridad.
o Cumprimento e xustificación do DB de enerxía. (DB-HE).
o Cumprimento e xustificación do HR Protección fronte al ruído.
• 5º. -En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais a fosa séptica, así como
o abastecemento de auga potable, igualmente da rede municipal, polo que previo á
concesión da licenza de primeira utilización, deberase garantir ter resoltos os
servizos básicos da edificación.
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, 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.
• 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:
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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.LOUG.
• Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións municipais
se refire como a normativa correspondente.
• Os retranqueos a vial, axustaranse ao previsto no sistema viario, do P.X.O.M en
vigor no 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 96.291,63€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 1.925,83€
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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C.)CONTAS E FACTURAS
C.1) INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO DA ALCALDÍA
CORRESPONDENTES ÓS MESES DE XUÑO, XULLO E AGOSTO DE 2015.
Por tres votos a favor e coa abstención do interesado, procédese á aprobación das
indemnizacións por razón de servizo da Alcaldía, correspondentes ós meses de Xuño, Xullo
e Agosto por importe de 866,37€.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) AXUDA DE GANDERÍA A Dª REMEDIOS COCIÑA QUELLE.
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 Remedios Cociña Quelle, con D.N.I. nº 76564078E , con domicilio en Albarán, nº
26- (27878 Sumoas), por morte de un xato, por importe de 120,00€.
D.2) 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 Mª Lourdes Domínguez Bermúdez, con D.N.I. nº 33302107Q, con domicilio en
Cabandela, nº 34 (27878 Sumoas), por morte de un xato, por importe de 120,00€.
D.3) 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 Mª Lourdes Domínguez Bermúdez, con D.N.I. nº 33302107Q, con domicilio en
Cabandela, nº 34 (27878 Sumoas), por morte de un xato, por importe de 120,00€.
D.4) DETERMINACIÓN DAS FESTAS LOCAIS PARA O ANO 2016.
Por Secretaría dáse conta á Corporación do escrito remitido pola Xefatura Territorial da
Consellería de Traballo e Benestar no que se interesa a determinación por parte do Concello
dos 2 días que se fixen como festas locais en todo o termo municipal de Xove, os efectos da
confección do Calendario laboral para o ano 2016.
Enterada, a Corporación, por unanimidade dos seus membros asistentes á sesión, acorda:
1º) Fixar como festas locais en todo o termo municipal de Xove, no ano 2016 as seguintes
datas:
9 de febreiro de 2016 (Martes de Antroido)
22 de agosto de 2016 (Festa Patronal)
2º) A remisión do presente acordo ó Departamento Territorial en Lugo da Consellería de
Traballo e Benestar.
D.5)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE Dª Mª REMEDIOS
FERNANDEZ DIAZ PARA D. IÑAKI LOUZAO SERANTES.
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 e de conformidade coas bases
que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Dª Mª Remedios Fernández Díaz
D. Iñaki Louzao Serantes
N.I.F. nº 33855922Z
Acceso Apeadero, nº 20-3º B (27870 Xove)
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Abelleira Furís, 2 (27123 Castroverde)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.6)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE TALLERES
CILLERO S.A.L. PARA D. TIRSO ROMERO BEN.
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 e de conformidade coas bases
que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
Talleres Cillero S.A.L.
C.I.F. nº A27101732
D. Tirso Romero Ben
Avda. Ramón Canosa, s/n (27866 CeleiroVilachá, nº 6 (27877 Portocelo)
Viveiro)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
D.7)EXPEDIENTE INICIADO NO PLAN DE EMPREGO DE D. ANTONIO
MASEDA MEITIN PARA Dª SAMIRA HOUSNI JBARAT.
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 e de conformidade coas bases
que o regulan para o empresario e co traballador que se relaciona seguidamente:
Empresa
Traballador
D. Antonio Maseda Meitín
Dª Samira Housni Jbarat
D.N.I. nº 34637466H
Avda. do Cantábrico, s/n (27890 San Acceso Grupo Escolar, nº 19-3º Izda. (27870
Ciprián-Cervo)
Xove)
2º) A subvención que se concede réxese polas vixentes bases reguladoras do PEM.
3º) A notificación á empresa e traballador, os efectos oportunos.
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 2015, 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
Dª Amalia Paleo Dª Sonia Rodríguez Núñez
Riveira
Acceso Grupo Escolar, nº 2Setembro de 2014 a
Avda. Diputación, nº 4º Dcha.
650,00€
Febreriro de 2015
67-2º C (27870 27870 Xove
Xove)
D.9) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª. DOLORES ÁLVAREZ FERNÁNDEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
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VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª. Dolores Álvarez Fernández, con
D.N.I nº 76536538J, con domicilio en As Cruces, nº 22 (27876-Morás), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en As Cruces, nº 22-Morás.
Referencia Catastral nº: 27025A007000810001KZ. Expediente: 887/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL en zona
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
AS CRUCES.-Morás.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 377,52€.- salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,55€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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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6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.10) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JESÚS RODRÍGUEZ FRA, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Jesús Rodríguez Frá, con D.N.I nº
33763713N, con domicilio en Vilariño, nº 1 (27879-Monte), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Vilariño, nº 1-Monte.
Referencia Catastral nº: 27025A073000390000JG. Expediente: 888/15. Polígono 73.Parcela
39.Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.
VILARIÑO.-Monte.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 422,18€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 8,44€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.11) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ PALEO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. José Antonio Fernández Paleo, con
D.N.I nº 33829355N, con domicilio en Veiga, nº 41 (27879-A Rigueira), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Veiga, nº 41-A Rigueira.
Referencia Catastral nº: 27025A042000620001KL. Expediente: 897/15. Polígono 42
Parcela 62
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que
se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL EN
AREA DE EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de
Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de
xullo de 2012. VEIGA.-Rigueira.
2º.- O inmoble da fronte a un vial dependente da Deputación Provincial, se ben tendo
en conta o apartado 2.2 da instrución 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 réxime
xurídico básico, a concesión da licenza é de competencia municipal.
Considerando que según establece o artigo 7 da Lei 8/2013 do 25 de xullo, de
Carreteras de Galicia en relación co disposto nos artigos 37 e 38.4.e, do mesmo texto
legal, e tendo en conta que o vixente P.X.O.M en vigor, foi sometido a informe da
Deputación Provincial, non é preciso informe de dito organismo para esta licenza en
concreto.
3º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
9

4º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán
afectar a elementos diferentes dos solicitados.
5º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
6º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.12) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. CELESTINO GONZÁLEZ SALGUEIRO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Celestino González Salgueiro, con
D.N.I nº 33825062C, con domicilio en Veiga, nº 23 (27879-A Rigueira), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Veiga, nº 23-A Rigueira.
Referencia Catastral nº: 27025A037000870000JZ. Expediente: 898/15.
10

Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA DE EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.
VEIGA.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 389,70€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,79€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
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D.13) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. MANUEL FERNÁNDEZ SANTOS,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Manuel Fernández Santos, con D.N.I
nº 32534050K, con domicilio en Poceiras, nº 21 (27878-SUmoas), para realización de obras
de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Poceiras, nº 21-Sumoas.
Referencia Catastral nº: 27025A024003700000JP. Expediente: 899/15. Polígono 24.Parcela 370
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL AREA TRADICIONAL, de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.
Núcleo rural de Sumoas
2º.-A parcela e o inmoble da fronte a un vial dependente da Deputación Provincial,
se ben tendo en conta o apartado 2.2 da instrución 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 réxime xurídico básico, a concesión da licenza é de competencia
municipal.
3º.-Considerando que según establece o artigo 7 da Lei 8/2013 do 25 de xullo, de
Carreteras de Galicia en relación co disposto nos artigos 37 e 38.4.e do mesmo
texto legal, e tendo en conta que o vixente P.X.O.M en vigor, foi sometido a informe
da Deputación Provincial, non sería preciso informe de dito organismo, se ben neste
caso ao estar afectada a vivenda pola alineación do vial, será preciso o informe
favorable da Deputación Provincial.
4º.-O inmoble atópase ubicado nun entorno afectado por unha área de protección,
do núcleo de Sumoas, dentro do catálogo de elementos a protexer ou recuperar
nomeados con números:
BIC nº 12 BIC nº 32, BIc nº33 e BIC nº 90 dentro do catálogo de elementos a
protexer ou recuperar.
5º.- Se ben as obras que se pretenden non varían a configuración do inmoble
principal ubicado na parcela, de acordo co previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de
conformidade coas disposicións contidas na lei 8/95 de Patrimonio Cultural de
Galicia (LPCG), artigo 44, a intervención en cada un dos Bens de Interés Cultural
(BIC) e nos seus entornos de protección, declarados o incoados, deberá recabarse
informe da Dirección Xeral de Patrimonio, previo a concesión de calquera licenza
de obra a realizar en ditos entornos.
6º.-Por parte da Xunta de Galicia, na súa Delegación territorial de Lugo, Xefatura
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con nº
de expediente 20534, emítese informe favorable para a actuación que se pretende,
sen afectar a elemento inventariado e co condición de que a beirarrúa deberá
rematarse con baldosa.
7º.-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.
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8º. -Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos
municipais, co obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación
así como o seu estado orixinario , e poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de así como 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 820,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 16,40€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.14) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª HERMINDA GARCÍA CASABELLA,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª Herminda García Casabella, con
D.N.I nº 76557119D, con domicilio en Cabo, nº 5 (27878-Sumoas), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Cabo, nº 5-Sumoas.
Referencia Catastral nº: F00301300PJ13H0001MF. Expediente: 924/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA DE EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do
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Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.- CABO.-Sumoas.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 389,71€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,79€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
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D.15) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JUAN CARLOS GARCÍA CASTRO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Juan Carlos García Castro, con D.N.I
nº 77594576M, con domicilio en Cabandela, nº 32 (27878-Sumoas), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Cabandela, nº 32-Sumoas.
Referencia Catastral nº: F00200200PJ24A0001GK. Expediente: 962/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello
de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do
14 de xullo de 2012.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 389,70€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,79€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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
15

1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.16) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª. MAGINA PALEO RIVEIRA, RELATIVO
Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE
VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª Magina Paleo Riveira, con D.N.I nº
76531116L, con domicilio en Veiga, nº 41 (27879-A Rigueira), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Veiga, nº 41-A Rigueira.
Referencia Catastral nº: E01607000PJ23E0001BF. Expediente: 963/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN AREA DE EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012: VEIGA.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.- ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.17) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JUAN LUIS BERDEAL VÁZQUEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Juan Luis Berdeal Vázquez, con
D.N.I nº 34635867Y, con domicilio en Vilela, nº 3 (27879-A Rigueira), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Vilela, nº 3-A Rigueira.
Referencia Catastral nº: 27025A042001810001KW. Expediente: 968/15. Polígono 42
Parcela 181
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO RUSTICO DE
PROTECCION AGROPECUARIA de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. VILELA.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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.
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De acordo co anterior, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.18) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª EDUVIGIS AMELIA EIJO BALSEIRO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª Eduvigis Amelia Eijo Balseiro, con
D.N.I nº 33836076V, con domicilio en Acceso Grupo Escolar, nº 4-2º (27870-Xove), para
realización de obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares
dende as vías de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local
con data 25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en PenasagudasMonte. Referencia Catastral nº: 27025A054000480000JS. Expediente: 1032/14. Polígono
54.-Parcela 48
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que
se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO RUSTICO DE
PROTECCION AGROPECUARIA de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. PENAS AGUDAS.-Monte.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
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3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán
afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 389,70€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,79€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.19) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª HERMINIA CASABELLA EIJO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª Herminia Casabella Eijo, con D.N.I
nº 33763961F, con domicilio en Fontes, nº 31 (27878-Sumoas), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Fontes, nº 31-Sumoas.
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Referencia Catastral nº: 27025A061003410001KX. Expediente: 1034/15. Polígono 61.Parcela 341
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL EN ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012. .- AS
FONTES.-Sumoas.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 389,70€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,79€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
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D.20) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. MANUEL YÁÑEZ FRÁ, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Manuel Yáñez Frá, con D.N.I nº
76545622Y, con domicilio en Loureiro, nº 2 (27879-Monte), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Loureiro, nº 2-Monte.
Referencia Catastral nº: B00401800PJ13B0001ZY .- Expediente: 1068/15
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO RUSTICO DE
PROTECCION AGROPECUARIA de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. LOUREIRO.-MONTE
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados. Respetarase o primitivo
deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade superior aos 5
anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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
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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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.21) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. LAUREANO DAYÁN FRANCO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Laureano Dayán Franco, con D.N.I
nº 33815117B, con domicilio en Vilela, nº 5 (27879-A Rigueira), para realización de obras
de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Vilela, nº 5-A Rigueira.
Referencia Catastral nº: 27025A042001310001KO. Expediente: 1100/15. Polígono 42
Parcela 121
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello
de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do
14 de xullo de 2012. VILELA.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
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pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 374,01€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,48€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.22) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª MARÍA BALBINA LÓPEZ CASABELLA,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª María Balbina López Casabella, con
D.N.I nº 76546143G, con domicilio en San Vicente, nº 3 (27879-A Rigueira), para
realización de obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares
dende as vías de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local
con data 25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en San Vicente, nº 3A Rigueira. Referencia Catastral nº: 27025A049002260001KI. Expediente: 1101/15.
Polígono 49.-Parcela 226
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA DE EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. SAN VICENTE.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
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adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 606,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12,12€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.23) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ANTONIO CASIANO PASTOR DEAN,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Antonio Casiano Pastor Dean, con
D.N.I nº 76556992C, con domicilio en San Vicente, nº 7 (27879-A Rigueira), para
realización de obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares
dende as vías de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local
con data 25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en San Vicente, nº 7A Rigueira. Referencia Catastral nº: 27025A043004810001KY. Expediente: 1141/15.
Polígono 43.Parcela 481
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA DE EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.- SAN VICENTE.-Rigueira.
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2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.- ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 450,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 9,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.24) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ROGELIO BENIGNO MARIÑO MARIÑO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Rogelio Benigno Mariño Mariño,
con D.N.I nº 33763907E, con domicilio en Cortellos, nº 3 (27879-A Rigueira), para
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realización de obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares
dende as vías de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local
con data 25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Cortellos, nº 3-A
Rigueira. Referencia Catastral nº: 27025A050000900000JA. Expediente: 1159/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.- CORTELLOS.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 498,32€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 9,97€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
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7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.25) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ROBERTO QUELLE MARIÑO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Roberto Quelle Mariño, con D.N.I nº
33764091E, con domicilio en Pradovello, nº 3 (27879-A Rigueira), para realización de obras
de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Pradovello, nº 3-A
Rigueira. Referencia Catastral nº: 27025A047000200001KI. Expediente: 1292/15. Polígono
47.Parcela 20
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. PRADOVELLO.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.26) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª ISABEL FERNÁNDEZ GÓMEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª Isabel Fernández Gómez, con D.N.I
nº 76545724E, con domicilio en Avda. Diputación, nº 34-3º C (27870-Xove), para
realización de obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares
dende as vías de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local
con data 25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Veiga-A Rigueira.
Referencia Catastral nº: 27025A0340011790001KT. Expediente: 1295/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. VEIGA.Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes do solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
28

totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 515,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,30€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.27) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª DOLORES MÍGUEZ BALSEIRO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª Dolores Míguez Balseiro, con D.N.I
nº 76557055Z, con domicilio en Vilachá, nº 36 (27877-Portocelo), para realización de obras
de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Vilachá, nº 39-Portocelo.
Referencia Catastral nº: 27025A057007660001KP. Expediente: 1296/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.- VILACHA.-PORTOCELO.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-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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5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.28) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. CARLOS OTERO UZ RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Carlos Otero Uz, con D.N.I nº 77594309Z, con
domicilio en Ceranzos, nº 64 (27870-Xuances), para realización de acondicionamento do
entorno da vivenda con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Ceranzos, nº
64-Xuances e Ref. Catastral nº: 27025A015001120001KD, Expediente: 1303/15. Polígono
15.-Parcela 112
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL AREA TRADICIONAL, de acordo coa vixente normativa urbanística do
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Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.Núcleo rural de CERANZOS
2º.-O inmoble e parcela atópase ubicado nun entorno afectado por unha área de
protección, do Patrimonio Arqueolóxico, de acordo con capítulo III Patrimonio
Arqueolóxico
Sección
I
do
P.X.O.M
de
Xove.
ZONA
DE
PROTECCION.PATRIMONIO ARQUEOLOXICO.Nº DE CATALOGO 96.CODIGO
XACEMENTO: GA27025001.-GRADO II DE PROTECCION..- ZONA DE
PROTECCION CAUTELAR.
Asímesmo, esta parcela atópase afectada polo artigo 292 do P.X.O.M. referente a
Normas Complementarias nos núcleos afectados polo Plan de Ordenación do litoral,
o ser o núcleo de Ceranzos, un núcleo de identidade litoral.
3º.- Se ben as obras que se pretenden non varían a configuración do inmoble
principal ubicado na parcela, de acordo co previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de
conformidade coas disposicións contidas na lei 8/95 de Patrimonio Cultural de
Galicia (LPCG), artigo 44, a intervención en cada un dos Bens de Interés Cultural
(BIC) e nos seus entornos de protección, declarados o incoados, deberá recabarse
informe da Dirección Xeral de Patrimonio, previo a concesión de calquera licenza
de obra a realizar en ditos entornos.
4º.-Por parte da Xunta de Galicia, na súa Delegación territorial de Lugo, Xefatura
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con nº
de expediente 20654, emítese informe favorable para a actuación que se pretende,
sen afectar a elemento inventariado.
5º.-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.
6 º. -Previo ao inicio das obras solicitarase a presenza dos servizos técnicos
municipais, co obxecto de comprobar o estado do reformulo actual da edificación
así como o seu estado orixinario , e poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de así como 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 980,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 19,60€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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
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1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de Seguridade e Hixiene legalmente
esixible:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.29) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ANTONIO FERNÁNDEZ LAGE,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Antonio Fernández Lage, con D.N.I
nº 76557088R, con domicilio en Cabo, nº 5 (27878-Sumoas), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Vilachá, nº 39-Portocelo.
Referencia Catastral nº: 27025A057007520000JW. Expediente: 1347/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. - Vilachá.-Portocelo.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita..-,ACONDICIONAMENTO
DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.30) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JESÚS SÁNCHEZ PRIETO, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Jesús Sánchez Prieto, con D.N.I nº
76520242R, con domicilio en Camiño Agramonte, nº 10 (27870-Xove), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Camiño Agramonte, nº 10Xove. Referencia Catastral nº: 0582010PJ2308S0001GF. Expediente: 1349/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO URBANO
ORDENANZA O-2 de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de
Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14
de xullo de 2012. NUCLEO URBAN DE XOVE
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes do solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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.
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De acordo co anterior, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 960,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 19,20€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.31) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª. DOLORES OTERO VÁZQUEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª. Dolores Otero Vázquez, con D.N.I
nº 76545626Q, con domicilio en Soutorredondo, nº 4 (27879-A Rigueira), para realización
de obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as
vías de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Soutorredondo, nº 4-A
Rigueira. Referencia Catastral nº: E01400200PJ23E0001QF. Expediente: 1350/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-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 agropecuaria de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello
de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do
14 de xullo de 2012. Soutorredondo.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
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3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes do solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 408,01€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 8,16€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.32) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ELISEO FERNÁNDEZ MEITÍN,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Eliseo Fernández Meitín, con D.N.I
nº 76520335W, con domicilio en Vilachá, nº 32 (27877-Portocelo), para realización de obras
de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Vilachá, nº 32-Portocelo.
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Referencia Catastral nº: 27025A003004740001KP. Expediente: 1401/15. Polígono 3.Parcela 474
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.
VILACHA.-Portocelo.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes do solicitado.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
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D.33) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ANTONIO OTERO FRÁ, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Antonio Otero Frá, con D.N.I nº
33763883K, con domicilio en Loureiro, nº 14 (27879-Monte), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Loureiro, nº 14-Monte.
Referencia Catastral nº: 27025A05502060001KL. Expediente: 1440/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO RUSTICO DE
PROTECCION DE AUGAS de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.- LOUREIRO.-Monte.
2º.-Habida conta que o inmoble atópase dentro da área delimitada como Solo
Rústico de Protección de Augas é preceptivo informe da Comunidad Autónoma,
(Augas de Galicia), de acordo co previsto nº artigo 38 da LOUGA, e según o
previsto nº artigo 41 da mesma LOUGA.
3º.-A parcela que nos ocupa, atópase nun entorno de bens inventariados, e de
acordo co previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de conformidade coas disposicións
contidas na lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG), artigo 44, a
intervención en cada un dos Bens de Interés Cultural (BIC) e nos seus entornos de
protección, declarados o incoados, deberíase recabar informe da Dirección Xeral de
Patrimonio, previo a concesión de calquera licenza de obra a realizar en ditos
entornos, pero tendo en conta a escasa entidade das obras a realizar e que as
mesmas non afectan a inmoble algún e son única e exclusivamente traballos de
reparación de elementos xa existentes como é o pavimento do entorno, se podería
obviar o devandito informe a Patrimonio así como de Augas de Galicia pola súa
ubicación fora dos límites do entorno do regato .
4º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.-ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
5º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos inventariados como é o caso da vivenda.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
6º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
7º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
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totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 389,70€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,79€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.34) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ANTONIO EIJO MÍGUEZ, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Antonio Eijo Míguez, con D.N.I nº
33705114V, con domicilio en Torrillón, nº 4 (27879-A Rigueira), para realización de obras
de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Torrillón, nº 4-A Rigueira.
Referencia Catastral nº: E01500900PJ23C0001ML. Expediente: 1456/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. TORRILLON.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.- ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-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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5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 450,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 9,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.35) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. MANUEL PETEIRA GONZÁLEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Manuel Peteira González, con D.N.I
nº 33856107S, con domicilio en R/ Generosa Villalba, nº 4 (27870-Xove), para realización
de obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as
vías de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en R/ Generosa Villalba, nº 4Xove. Referencia Catastral nº: 0182809PJ2308S0001TF. Expediente: 1457/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO URBAN DE
XOVE. ORDENANZA O-1 de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello
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de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do
14 de xullo de 2012:- XOVE.-Solo urbán.
2º.-A parcela que nos ocupa, atópase nun entorno de bens inventariados, e de
acordo co previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de conformidade coas disposicións
contidas na lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG), artigo 44, a
intervención en cada un dos Bens de Interés Cultural (BIC) e nos seus entornos de
protección, declarados o incoados, deberíase recabar informe da Dirección Xeral de
Patrimonio, previo a concesión de calquera licenza de obra a realizar en ditos
entornos, pero tendo en conta a escasa entidade das obras a realizar e que as
mesmas non afectan a inmoble algún e son única e exclusivamente traballos de
reparación de elementos xa existentes como é o muro de peche, se podería obviar o
devandito informe a Patrimonio .
3º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
4º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos inventariados como é o caso da vivenda. Respetarase o
primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
5º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
6º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 450,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 9,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
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Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.36) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª CARMEN GONZÁLEZ CAJETE,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª Carmen González Cajete, con D.N.I
nº 33761816R, con domicilio en R/ Generosa Villalba, nº 2 (27870-Xove), para realización
de obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as
vías de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en R/ Generosa Villalba, nº 2Xove. Referencia Catastral nº: 0082301PJ2308S0001DF. Expediente: 1458/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO URBAN DE
XOVE. ORDENANZA O-1 de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello
de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do
14 de xullo de 2012.XOVE.-Solo urbán.
2º.-A parcela que nos ocupa, atópase nun entorno de bens inventariados, e de
acordo co previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de conformidade coas disposicións
contidas na lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG), artigo 44, a
intervención en cada un dos Bens de Interés Cultural (BIC) e nos seus entornos de
protección, declarados o incoados, deberíase recabar informe da Dirección Xeral de
Patrimonio, previo a concesión de calquera licenza de obra a realizar en ditos
entornos, pero tendo en conta a escasa entidade das obras a realizar e que as
mesmas non afectan a inmoble algún e son única e exclusivamente traballos de
reparación de elementos xa existentes como é o muro de peche, se podería obviar o
devandito informe a Patrimonio .
3º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.- ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
4º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos inventariados como é o caso da vivenda.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
5º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
6º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
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totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 450,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 9,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.37) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª. Mª JOSÉ BERMÚDEZ BERMÚDEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª. Mª José Bermúdez Bermúdez, con
D.N.I nº 33994887J, con domicilio en Reboredo, nº 7 (27877-Xuances), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Reboredo, nº 7-Xuances.
Referencia Catastral nº: H01400100PJ13H0001IF. Expediente: 1461/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que
se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL EN
ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de
Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de
xullo de 2012. REBOREDO.-Xuances.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán
afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-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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5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,70€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,01€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.38) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. BERNARDO GALDO FERNÁNDEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Bernardo Galdo Fernández, con
D.N.I nº 76520329L, con domicilio en Vilachá, nº 28 (27877-Portocelo), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Ceranzos, nº 12-Xuances.
Referencia Catastral nº: 27025A058000820000JJ. Expediente: 1471/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
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Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. CANELAS.-Portocelo
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes do solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 550,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 11,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
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D.39) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. GILBERTO PARDO CANOURA,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Gilberto Pardo Canoura, con D.N.I
nº 33763820G, con domicilio en Torrillón, nº 2 (27879-A Rigueira), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Torrillón, nº 2-A Rigueira.
Referencia Catastral nº: E01500700PJ23C0001TL. Expediente: 1574/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. TORRILLON.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 470,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 9,40€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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
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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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.40) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª HORTENSIA GUERREIRO COCIÑA,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª Hortensia Guerreiro Cociña, con
D.N.I nº 33705787T, con domicilio en R/ Generosa Villalba, nº 3 (27870-Xove), para
realización de obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares
dende as vías de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local
con data 25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en R/ Generosa
Villalba, nº 3-Xove. Referencia Catastral nº: 9982501PJ1398S0001BG. Expediente:
1576/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO URBAN DE
XOVE. ORDENANZA O-1 de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello
de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do
14 de xullo de 2012.
XOVE.-Solo urbán..
2º.-A parcela que nos ocupa, atópase nun entorno de bens inventariados, e de
acordo co previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de conformidade coas disposicións
contidas na lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG), artigo 44, a
intervención en cada un dos Bens de Interés Cultural (BIC) e nos seus entornos de
protección, declarados o incoados, deberíase recabar informe da Dirección Xeral de
Patrimonio, previo a concesión de calquera licenza de obra a realizar en ditos
entornos, pero tendo en conta a escasa entidade das obras a realizar e que as
mesmas non afectan a inmoble algún e son única e exclusivamente traballos de
reparación de elementos xa existentes como é o muro de peche, se podería obviar o
devandito informe a Patrimonio .
3º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
4º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos inventariados como é o caso da vivenda.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
5º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
6º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
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adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.41) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. MANUEL SANCHEZ PETEIRA
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Manuel Sánchez Peteira, con D.N.I nº 33706007J, con
domicilio en Portocelo Nº 36 (27877-Portocelo), para realización de obras de remate
exterior de vivenda con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Portocelo nº
36, Referencia Catastral nº: 27025A003000240001KQ, Expediente: 1577/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
• 1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.
• Acompáñase ao presente expediente declaración responsable remitida a Consellería
de Medio ambiente, Territorio e infraestruturas referidas as obras que se solicitan.
PORTOCELO.
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•

2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. REMATE EXTERIOR DA
VIVENDA.
• 3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
• Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
• 4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
• 5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
• A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 1.478,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 29,56€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.42) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª JOSEFA LAGE VIDAL, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª Josefa Lage Vidal, con D.N.I nº
33764058N, con domicilio en Vilachá, nº 27 (27877-Portocelo), para realización de obras de
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acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Vilachá, nº 27-Portocelo.
Referencia Catastral nº: D00404500PJ14D0001WK. Expediente: 1578/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012.VILACHA.-Portocelo.
2º.-A parcela que nos ocupa, atópase nun entorno de bens inventariados, e de
acordo co previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de conformidade coas disposicións
contidas na Lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG), artigo 44, a
intervención en cada un dos Bens de Interés Cultural (BIC) e nos seus entornos de
protección, declarados o incoados, deberíase recabar informe da Dirección Xeral de
Patrimonio, previo a concesión de calquera licenza de obra a realizar en ditos
entornos, pero tendo en conta a escasa entidade das obras a realizar e que as
mesmas non afectan a inmoble algún e son única e exclusivamente traballos de
reparación de elementos xa existentes como é o pavimento do entorno, se podería
obviar o devandito informe a Patrimonio .
3º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
4º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos inventariados como é o caso da vivenda.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
5º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
6º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 377,52€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,55€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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
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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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.43) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ANTONIO VÁZQUEZ DÍAZ, RELATIVO
Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE
VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Antonio Vázquez Díaz, con D.N.I nº
33751654M, con domicilio en Gondar, nº 8 (27879-Monte), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Gondar, nº 8-Monte.
Referencia Catastral nº: 27025A072000100001KQ. Expediente: 1601/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO RUSTICO DE
PROTECCION DE AUGAS de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. GONDAR.-Monte.
2º.-Habida conta que o inmoble atópase dentro da área delimitada como Solo
Rústico de Protección de Augas é preceptivo informe da Comunidad Autónoma,
(Augas de Galicia), de acordo co previsto nº artigo 38 da LOUG, e según o previsto
nº artigo 41 da mesma LOUG. pero tendo en conta a escasa entidade das obras a
realizar e que as mesmas non afectan a inmoble algún e son única e exclusivamente
traballos de reparación de elementos xa existentes como é o pavimento do entorno,
se podería obviar o devandito informe de Augas de Galicia pola súa ubicación fora
dos límites do entorno do regato .
3º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. - ACONDICIONAMENTO
DO ENTORNO DA VIVENDA.
4º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos inventariados como é o caso da vivenda.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
5º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
6º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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.
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De acordo co anterior, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.44) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. RAMÓN EIJO QUELLE, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Ramón Eijo Quelle, con D.N.I nº
33704539V, con domicilio en Albarán, nº 24 (27878-Sumoas), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Albarán-Sumoas.
Referencia Catastral nº: 27025A011001240001KA. Expediente: 1659/15. Polígono
11.Parcela 124.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que
se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL
ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de
Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de
xullo de 2012. ALBARAN.-Sumoas.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita..- ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
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3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán
afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.45) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª DULCE MARÍA DEL CONSUELO
MASEDA SÁNCHEZ, RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA
REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E
DOS ACCESOS A VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE
DE SOLARES NO CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A
EXECUCIÓN DAS MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por Dª Dulce María del Consuelo Maseda
Sánchez, con D.N.I nº 33764058N, con domicilio en R/ Generosa Villalba, nº 17 (27870Xove), para realización de obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas
unifamiliares dende as vías de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de
Goberno local con data 25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en R/
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Generosa Villalba, nº 17-Xove. Referencia Catastral nº: 27025A023001590000JA.
Expediente: 1658/15. Polígono 23.-Parcela 159
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO URBAN DE
XOVE ORDENANZA O-1 de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello
de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do
14 de xullo de 2012. - XOVE.-Núcleo urbán.
2º.-A parcela que nos ocupa, atópase nun entorno de bens inventariados, e de
acordo co previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de conformidade coas disposicións
contidas na lei 8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG), artigo 44, a
intervención en cada un dos Bens de Interés Cultural (BIC) e nos seus entornos de
protección, declarados o incoados, deberíase recabar informe da Dirección Xeral de
Patrimonio, previo a concesión de calquera licenza de obra a realizar en ditos
entornos, pero tendo en conta a escasa entidade das obras a realizar e que as
mesmas non afectan a inmoble algún e son única e exclusivamente traballos de
reparación de elementos xa existentes como é o pavimento do entorno, se podería
obviar o devandito informe a Patrimonio .
3º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
4º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos inventariados como é o caso da vivenda.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
5º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
6º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 550,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 11,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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
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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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.46) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. RAMÓN LÓPEZ RODRÍGUEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. Ramón López Rodríguez, con D.N.I
nº 33759513K, con domicilio en Loureiro, nº 9 (27879-Monte), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Loureiro, nº 9-Monte.
Referencia Catastral nº: B00402900PJ12H0001QB. Expediente: 1686/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO RUSTICO DE
PROTECCION AGROPECUARIA de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. LOUREIRO.-Monte.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita: ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
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pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.47) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JOSÉ PALEO RIVEIRA RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. José Paleo Riveira con D.N.I nº 33.705.237-W con
domicilio en Veiga Nº 31 (Rigueira 27879-Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en VEIGA Nº 31.RIGUEIRA.-XOVE Referencia Catastral nº: 27025A037003750001KX .- Expediente:
1703/15
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL EN
ZONA DE EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove,
P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de
2012.VEIGA.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden, e
pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, e a súa adaptación á Lei
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15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio rural de
Galicia.
De acordo co anterior, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior aos
5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 590,00€.-salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 11,80€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.48) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CASABELLA,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa de obra presentada por D. José Manuel López Casabella, con
D.N.I nº 76556986Z, con domicilio en Vilela, nº 2 (27879-A Rigueira), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 e solicitude de axuda para a execución das mesmas en Vilela, nº 2-A Rigueira.
Referencia Catastral nº: E01606400PJ23E0001HF. Expediente: 1704/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA DE EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. VILELA.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
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3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüidade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.49) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JOSÉ MARIA FERNANDEZ CASARIEGO
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. José María Fernandez Casariego con D.N.I nº
31.354.955-K con domicilio en Cortellos Nº 1.-Rigueira. 27870-Xove, para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en
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CORTELLOS
Nº
1.-RIGUEIRA.-XOVE.
Referencia
Catastral
nº:
27025A050000890001KU Expediente: 1763/15
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL EN ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
CORTELLOS.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. Acondicionamento do entorno da
vivenda.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 498,32€.-salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 9,97€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
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D.50) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ANTONIO GONZÁLEZ PEREZ
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Antonio González Pérez con D.N.I nº 33.816.607-Y
con domicilio en Soutovello Nº 4.- (Monte 27870-Xove) , para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Soutovello, 4
(Monte) Referencia Catastral nº: B00700100PJ23C0001WL .- Expediente: 1767/15
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL EN ZONA
DE EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove,
P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de
2012. SOUTOVELLO .-Monte.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 377,52€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,55€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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
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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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.51) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª MARIA ANTONIA MIGUEZ GONZÁLEZ
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª María Antonia Miguez González con D.N.I nº
33.705.067Q con domicilio en Ponte do Carro Nº 1.- 27879-Xove, para realización de obras
de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Ponte do Carro
Nº 1.-Xove. Referencia Catastral nº: 27025A052001520001KL .- Expediente: 1768/15
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012. Ponte
do Carro.Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes do solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
60

pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 389,70€.-salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,79€.4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.52) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JUAN JOSE ROLLE LOPEZ RELATIVO
Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE
VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Juan José Rolle López, con D.N.I nº 33840245T, con
domicilio en Camiño Real, nº 34-4º.- 27870-Xove, para realización de remate exterior de
vivenda, con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Vilar, nº 7-Lago (Xove).
Referencia Catastral nº: A00603200PJ23G0001ZO. Expediente: 1852/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL EN ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
Acompáñase ao presente expediente declaración responsable remitida a Consellería de
Medio ambiente, Territorio e infraestruturas referidas as obras que se solicitan.
VILAR.-Lago.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
PINTADO EXTERIOR DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, e a súa adaptación á
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Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
De acordo co anterior, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 1.150,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 23,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.53) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ILIA CANOURA MIGUEZ RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª Ilia Canoura Míguez, con D.N.I nº 33764098Y, con
domicilio en Veiga, nº 6.- 27879-A Rigueira (Xove), para realización de acondicionamento
de entorno e dos accesos dunha vivenda unifamiliar dende as vías de titularidade pública,
con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Veiga, nº 6-A Rigueira. Referencia
Catastral nº: E01601900PJ23E0001XF. Expediente: 1853/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
VEIGA.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
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3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.54) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. ANGELES RAMOS OTERO RELATIVO
Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE
VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª Angeles Ramos Otero, con D.N.I nº 77591700G, con
domicilio en Ventoselle, s/n.- 27879-A Rigueira (Xove), para realización de
acondicionamento do entorno e dos accesos dunha vivenda unifamiliar dende as vías de
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titularidade pública, con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Ventoselle,
s/n-A Rigueira. Referencia Catastral nº: 27025A077001910001KK. Expediente: 1904/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
Ventoselle.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. Acondicionamento do Entorno da
Vivenda.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 377,52€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,55€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
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D.55) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. MARIA JOSEFA GALDO LAGE
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª Mª Josefa Galdo Lage, con D.N.I nº 33704768Q, con
domicilio en San Cristobo, nº 18.-27877-Portocelo (Xove), para realización de
acondicionamento do entorno e dos accesos dunha vivenda unifamiliar dende as vías de
titularidade pública, con solicitude de axuda para a execución das mesmas en San Cristobo,
nº 18-Portocelo. Referencia Catastral nº: D00404500PJ14D0001WK. Expediente: 1906/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
SAN CRISTOVO.-Portocelo.
2º.-A parcela que nos ocupa, atópase nun entorno de bens inventariados, e de acordo co
previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de conformidade coas disposicións contidas na lei
8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG), artigo 44, a intervención en cada un dos
Bens de Interés Cultural (BIC) e nos seus entornos de protección, declarados o incoados,
deberíase recabar informe da Dirección Xeral de Patrimonio, previo a concesión de
calquera licenza de obra a realizar en ditos entornos, pero tendo en conta a escasa entidade
das obras a realizar e que as mesmas non afectan a inmoble algún e son única e
exclusivamente traballos de reparación de elementos xa existentes como é o pavimento do
entorno, se podería obviar o devandito informe a Patrimonio .
3º.-Toda vez que as obras que se preteden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
4º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos inventariados como é o caso da vivenda.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
5º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
6º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.56) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. VICENTE POLO GARCIA RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Vicente Polo García, con D.N.I nº 76569462R, con
domicilio en Vilela, nº 9.-27879 A Rigueira (Xove), para realización de acondicionamento
do entorno e dos accesos dunha vivenda unifamiliar dende as vías de titularidade pública,
con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Vilela, nº 9-A Rigueira. Referencia
Catastral nº: 27025A042010310001KP. Expediente: 1905/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA DE
EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
VILELA .-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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.
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De acordo co anterior, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 377,52€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,55€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 30 de setembro de
2015 conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.57) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª Mª ROSA GUERREIRO RODRÍGUEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª Mª Rosa Guerreiro Rodríguez, con D.N.I nº
76557128H, con domicilio en Lamaboa, nº 4.- 27870-Xove, para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Lamaboa, nº 4Xove. Referencia Catastral nº: 27025A036000410001KM. Expediente: 2016/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO URBAN DO NUCLEO DE
XOVE. ORDENANZA O-4.1 de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de
Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo
de 2012.
ALDEA DE ARRIBA Nº 23.-Morás.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DE MURO DE PECHE E ENTORNO DA VIVENDA.
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3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 13.650,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 273,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda
D.58) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. RAMÓN FRANCISCO EIJO BALSEIRO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Ramón Francisco Eijo Balseiro, con D.N.I nº
33991492E, con domicilio en Hedradas, nº 3.- 27879-Monte (Xove), para realización de
obras de acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías
de titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en HedradasMonte. Referencia Catastral nº: 27025A053002070001KZ. Expediente: 2033/15.
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Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO RUSTICO DE PROTECCION
FORESTAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
AS HEDRADAS.-Monte.2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.59) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª MARÍA LABAYEN DÍAZ, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
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ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª María Labayen Díaz, con D.N.I nº 76556999G, con
domicilio en Veiga, nº 26.- 27879-A Rigueira (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Veiga, nº 26-A
Rigueira. Referencia Catastral nº: E01604700PJ23E0001OF. Expediente: 1442/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de julio de 2012.
VEIGA.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se preteden executar, atopanse ubicadas no entorno do BIC
nº 63, pertenecente ao Catálogo de elementos a protexer ou recuperar do Concello de Xove,
é preceptivo informe da Consellería de Cultura e Deporte a emitir pola súa Comisión
territorial do Patrimonio Histórico.
PINTADO EXTERIOR DO INMOBLE.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de reparación, non poderán afectar a elementos estruturais,
nin suporán aumento de volume adaptandose única e exclusivamente ao solicitado.
4º. -A edificación cuias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se
achega, adaptarase a tipoloxía do ámbito no que se ubican.
5º.-Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto nas ordenanzas do vixente P.X.O.M
municipal.
6º.-Por parte da Xunta de Galicia, na súa Delegación territorial de Lugo, Xefatura
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con nº de
expediente 20831, emítese informe favorable para a actuación que se pretende, sin afectar a
elemento inventariado e co condición de que a beirarrúa deberá rematarse co cumprimento
das seguintes condicións:
-A cor a empregar para o pintado das fachadas será clara, discreta e natural( por ejemplo,
gama dos brancos, cremas ou ocres claros).
-No caso de existir pezas de cantería en fachada, éstas quedarán vistas.
-Calquera outra actuación que exceda da descrita precisará autorización de Consellería de
Cultura.
7º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
8º. -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 do inmoble, para 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 Normativa
urbanística municipal.
9º.-Con independencia da emisión do preceptivo informe da Comisión de Patrimonio, las
obras que se solicitan, adaptanse a vixente Normativa urbanística, toda vez que as obras
que se preteden executar, non inciden negativamente nos parámetros urbanísticos da
parcela, se ben a edificación existente atópase fora de alineación de acordo co vixente
P.X.O.M e ao abeiro do artigo 103, da LOUG, (Edificios fora de ordenación), pódese
outorgar a licenza que se solicita.
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2º) A presente autorización 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 2.820,90€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 56,42€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.60) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. FRANCISCO PERNAS VILAR
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Francisco Pernas Vilar, con D.N.I nº 33747589B, con
domicilio en Illade, nº 3.- 27877-Xuances (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Illade, nº 3Xuances. Referencia Catastral nº: 27025A017002670001KH. Expediente: 1907/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de julio de 2012.
ILLADE.-Xuances.
2º.-Toda vez que as obras que se preteden executar, atopanse ubicadas no entorno do BIC
nº 14 e nº 46 pertenecente ao Catálogo de elementos a protexer ou recuperar do Concello
de Xove, é preceptivo informe da Consellería de Cultura e Deporte a emitir pola súa
Comisión territorial do Patrimonio Histórico. PINTADO EXTERIOR DO INMOBLE.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de reparación, non poderán afectar a elementos estruturais,
nin suporán aumento de volume adaptandose única e exclusivamente ao solicitado.
4º. -A edificación cuias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se
achega, adaptarase a tipoloxía do ámbito no que se ubican.
5º.-Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto nas ordenanzas do vixente P.X.O.M
municipal.
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6º.-Por parte da Xunta de Galicia, na súa Delegación territorial de Lugo, Xefatura
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con nº de
expediente 20898, emítese informe favorable para a actuación que se pretende, sin afectar a
elemento inventariado e co condición de que a beirarrúa deberá rematarse co cumprimento
das seguintes condicións:
-A cor a empregar para o pintado das fachadas será clara, discreta e natural( por ejemplo,
gama dos brancos, cremas ou ocres claros).
-Calquera outra actuación que exceda da descrita precisará autorización de Consellería de
Cultura.
7º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
8º. -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 do inmoble, para 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 Normativa
urbanística municipal.
9º.-Con independencia da emisión do preceptivo informe da Comisión de Patrimonio, las
obras que se solicitan, adaptanse a vixente Normativa urbanística, toda vez que as obras
que se preteden executar, non inciden negativamente nos parámetros urbanísticos da
parcela, se ben a edificación existente atópase fora de alineación de acordo co vixente
P.X.O.M e ao abeiro do artigo 103, da LOUG, (Edificios fora de ordenación), pódese
outorgar a licenza que se solicita.
2º) A presente autorización 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 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.61) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. TOMÁS FERNÁNDEZ CAMPO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Tomás Fernández Campo, con D.N.I nº 11344533J,
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con domicilio en Veiga, nº 30.- 27879- A Rigueira (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Veiga, nº 30-A
Rigueira. Referencia Catastral nº: E01604900PJ23E0001RF. Expediente: 1448/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de julio de 2012.
VEIGA.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se preteden executar, atopanse ubicadas no entorno do BIC
nº 63, pertenecente ao Catálogo de elementos a protexer ou recuperar do Concello de Xove,
é preceptivo informe da Consellería de Cultura e Deporte a emitir pola súa Comisión
territorial do Patrimonio Histórico. PINTADO EXTERIOR DO INMOBLE.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de reparación, non poderán afectar a elementos estruturais,
nin suporán aumento de volume adaptandose única e exclusivamente ao solicitado.
4º. -A edificación cuias fachadas se pretenden pintar, de acordo co solicitude que se
achega, adaptarase a tipoloxía do ámbito no que se ubican.
5º.-Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e ámbito, adaptándose na súa
totalidade estas obras de reparación ao previsto nas ordenanzas do vixente P.X.O.M
municipal.
6º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
7º.-Por parte da Xunta de Galicia, na súa Delegación territorial de Lugo, Xefatura
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria con nº de
expediente 20832, emítese informe favorable para a actuación que se pretende, sin afectar a
elemento inventariado e co condición de que as obras deberán rematarse co cumprimento
das seguintes condicións:
-A cor a empregar para o pintado das fachadas será clara, discreta e natural( por ejemplo,
gama dos brancos, cremas ou ocres claros).
-No caso de existir pezas de cantería en fachadas, éstas quedarán vistas.
-Calquera outra actuación que exceda da descrita precisará autorización de Consellería de
Cultura.
8º. -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 do inmoble, para 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 Normativa
urbanística municipal.
9º.-Con independencia da emisión do preceptivo informe da Comisión de Patrimonio, las
obras que se solicitan, adaptanse a vixente Normativa urbanística, toda vez que as obras
que se preteden executar, non inciden negativamente nos parámetros urbanísticos da
parcela, se ben a edificación existente atópase fora de alineación de acordo co vixente
P.X.O.M e ao abeiro do artigo 103, da LOUG, (Edificios fora de ordenación), pódese
outorgar a licenza que se solicita.
2º) A presente autorización 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 2.066,10€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 41,32€.
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4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.62) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ COCIÑA,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. José Luis Fernández Cociña, con D.N.I nº 76564006L,
con domicilio en Villalpol, nº 30.- 27877-Portocelo (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Villalpol, nº
30-Portocelo. Referencia Catastral nº: D00500800PJ14B0001SM. Expediente: 1929/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
VILLALPOL.-Portocelo.
2º.-A parcela que nos ocupa, atópase nun entorno de bens inventariados, e de acordo co
previsto no artigo 401 do P.X.O.M, e de conformidade coas disposicións contidas na lei
8/95 de Patrimonio Cultural de Galicia (LPCG), artigo 44, a intervención en cada un dos
Bens de Interés Cultural (BIC) e nos seus entornos de protección, declarados o incoados,
deberíase recabar informe da Dirección Xeral de Patrimonio, previo a concesión de
calquera licenza de obra a realizar en ditos entornos, pero tendo en conta a escasa entidade
das obras a realizar e que as mesmas non afectan a inmoble algún e son única e
exclusivamente traballos de reparación de elementos xa existentes como é o pavimento do
entorno, se podería obviar o devandito informe a Patrimonio .
3º.-Toda vez que as obras que se preteden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
4º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos inventariados como é o caso da vivenda.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
5º.-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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6º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 389,70€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,79€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.63) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª NOEMÍ FERNÁNDEZ PALEO,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª Noemí Fernández Paleo, con D.N.I nº 33998540D, con
domicilio en Veiga, nº 44.- 27879-A Rigueira (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Veiga, nº 44-A
Rigueira. Referencia Catastral nº: E01607200PJ23E0001GF. Expediente: 1959/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL EN AREA
DE EXPANSION de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove,
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P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de
2012.
VEIGA.-Rigueira.
2º.- O inmoble da fronte a un vial dependente da Diputación Provincial, se ben tendo en
conta o apartado 2.2 da instrución 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 réxime xurídico básico, a concesión
da licenza é de competencia municipal.
Considerando que según establece o artigo 7 da Lei 8/2013 do 25 de xullo, de Carreteras de
Galicia en relación co disposto nos artigos 37 e 38.4.e, do mesmo texto legal, e tendo en
conta que o vixente P.X.O.M en vigor, foi sometido a informe da Deputación Provincial,
non é preciso informe de dito organismo para esta licenza en concreto.
3º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
4º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
5º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
6º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 440,04€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 8,80€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
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Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.64) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª MARÍA CASARIEGO FERNÁNDEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª María Casariego Fernández, con D.N.I nº 76536437G,
con domicilio en Pradovello, nº 5.- 27879-A Rigueira (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Pradovello, nº
5-A Rigueira. Referencia Catastral nº: 27025A047000390001KF. Expediente: 2012/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
PRADOVELLO.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.65) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. MANUEL FERNÁNDEZ LAGE,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Manuel Fernández Lage, con D.N.I nº 32296294Q, con
domicilio en Gondar, nº 6.- 27879-Monte (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Gondar, nº 6Monte. Referencia Catastral nº: 27025A073000570001KO. Expediente: 2013/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
GONDAR.-Monte.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
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comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 389,70€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,79€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.66) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JESÚS ROUCO RÍOS, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Jesús Rouco Ríos, con D.N.I nº 76545696V, con
domicilio en Aldea de Arriba, nº 23.- 27876-Morás (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Aldea de
Arriba, nº 23-Morás. Referencia Catastral nº: C00200100PJ24A0001DK. Expediente:
2014/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
ALDEA DE ARRIBA Nº 23.-Morás.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-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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5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 377,52€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,55€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.67) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JOSÉ GARCÍA PÉREZ, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. José García Pérez, con D.N.I nº 33706082L, con
domicilio en Labradela, nº 7.- 27879-A Rigueira (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Labradela, nº
7-A Rigueira. Referencia Catastral nº: 27025A052006140001KS. Expediente: 2012/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO RUSTICO DE PROTECCION
FORESTAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
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LABRADELA.-Rigueira.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 377,52€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,55€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
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D.68) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª DOLORES SALGUEIRO CELA,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª Dolores Salgueiro Cela, con D.N.I nº 76536446J, con
domicilio en Pereiraboa, nº 52.- 27879-Xuances (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Pereiraboa, nº
52-Xuances. Referencia Catastral nº: 27025A018000470000JA. Expediente: 2023/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
OS LOUREIROS.-Xuances.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 450,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 9,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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
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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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.69) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª DOLORES SOTO RIVAS, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª Dolores Soto Rivas, con D.N.I nº 76545696V, con
domicilio en Aldea de Arriba, nº 18.- 27876-Morás (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Aldea de
Arriba, nº 18-Morás. Referencia Catastral nº: 27025A008006120001KL. Expediente:
2060/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
ALDEA DE ARRIBA.-Morás.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
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pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 780,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 15,60€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.70) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JAVIER SÁNCHEZ FERNÁNDEZ,
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. Javier Sánchez Fernández, con D.N.I nº 77595131P,
con domicilio en Portocelo, nº 45.- 27877-Portocelo (Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Portocelo, nº
45-Portocelo. Referencia Catastral nº: 27025A003000710001KD. Expediente: 1961/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO RURAL ZONA
TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove, P.X.O.M
aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de 2012.
PORTOCELO.-.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, e a súa adaptación á
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Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de protección do medio
rural de Galicia.
De acordo co anterior, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 700,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 14,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.71) COMUNICACIÓN PREVIA DE D. JOSÉ LÓPEZ CANOURA, RELATIVO Á
REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR DE VIVENDAS,
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A VIVENDAS E
ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO CASCO
URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS MESMAS.EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por D. José López Canoura, con D.N.I nº 33706242H, con
domicilio en Avda. Generosa Villalba, nº 21.- 27870-Xove, para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Avda.
Generosa Villalba, nº 21-Xove. Referencia Catastral nº: 27025A023004440001KI.
Expediente: 2064/15.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras que se
pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO RUSTICO DE PROTECCION
AGROPECUARIA de acordo coa vixente normativa urbanística do Concello de Xove,
P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no B.O.P do 14 de xullo de
2012.
OS CARBALLAS.-XOVE.
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2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adaptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita.
ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO DA VIVENDA.
3º. -Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se pretenden,
e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non poderán afectar a
elementos diferentes dos solicitados.
Respetarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as pertinentes
medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado definitivo unha vez finalizados os
traballos para os que se solicita a licenza de adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade superior
aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do acceso a
vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por adaptarse a
Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa totalidade,
comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da subvención que se
solicita.
2º) A presente autorización 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 500,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 10,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.72) COMUNICACIÓN PREVIA DE Dª JOSEFA DOMINGUEZ MEITIN
RELATIVO Á REALIZACIÓN DE OBRA MENOR PARA REMATE EXTERIOR
DE VIVENDAS, ACONDICIONAMENTO DO ENTORNO E DOS ACCESOS A
VIVENDAS E ACONDICIONAMENTO DE MUROS DE PECHE DE SOLARES NO
CASCO URBANO, E SOLICITUDE DE AXUDA PARA A EXECUCIÓN DAS
MESMAS.- EXERCIZO 2015.
Vista a comunicación previa según as bases aprobadas pola xunta de Goberno local con data
25/2/2015 de obra presentada por Dª Josefa Domínguez Meitin con D.N.I nº 33.763.869-F
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con domicilio en Ceranzos Nº 7 (/27877 Xuances – Xove), para realización de obras de
acondicionamento do entorno e dos accesos a vivendas unifamiliares dende as vías de
titularidade pública con solicitude de axuda para a execución das mesmas en Ceranzos, 7
Xuances Referencia Catastral nº: H00703200PJ14B0001WM.- Expediente: 1854/15
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que:
1º.-De acordo coa documentación que se achega, asinada polo solicitante, as obras
que se pretenden, sitúanse dentro da área delimitada como SOLO DE NUCLEO
RURAL EN ZONA TRADICIONAL de acordo coa vixente normativa urbanística do
Concello de Xove, P.X.O.M aprobado definitivamente 12-06-2012, e publicado no
B.O.P do 14 de xullo de 2012. CERANZOS.-Xuances.
2º.-Toda vez que as obras que se pretenden executar, adáptanse a vixente Normativa
urbanística, pódese outorgar a licenza que se solicita. ACONDICIONAMENTO DO
ENTORNO DA VIVENDA.
3º.-Habida conta que non se achega documentación descritiva das obras que se
pretenden, e pola súa condición de obras de acondicionamento de parcela, non
poderán afectar a elementos diferentes dos solicitados. Respetarase o primitivo
deseño e tipoloxía da edificación e o seu ámbito.
4º.-Durante a execución dos traballos, tomáranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
5º. -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 do entorno, para poder constatar o seu estado
definitivo unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de
adecuación de entorno, 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, e toda vez que a vivenda afectada, ten unha antigüedade
superior aos 5 anos, infórmase favorablemente a licenza que se solicita.
A vista da Normativa reguladora das axudas para o acondicionamento exterior do
acceso a vivenda infórmase FAVORABLEMENTE a subvención solicitada por
adaptarse a Normativa anteriormente citada, e unha vez executadas as obras na súa
totalidade, comprobaranse as mesmas, e asemade a viabilidade de concesión da
subvención que se solicita.
2º) A presente autorización 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 377,52€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,55€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 15 días e 1 mes para a súa finalización. En
calquera caso as obras deberán estar rematadas e xustificadas ante do 31 de outubro de 2015
conforme ao sinalado na Base 12ª.
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:
6º.- Polo que se refire á Solicitude de Axuda, deberá presentar antes do 30 de setembro de
2015 a seguinte documentación:
Factura da obra realizada.
Fotografía do estado final da obra.
Numero da súa conta bancaria (IBAN) para o abono da axuda.
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7º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezaoito horas e cincuenta 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. Luis María Fernández del Olmo.
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