ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL O DÍA 8 DE OUTUBRO DE 2007
Na Casa Consistorial do Concello de Xove,
Asistentes:
sendo as dezaoito horas do día oito de outubro
Alcalde-Presidente:
de dous mil sete, baixo a presidencia do Sr.
D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa
Alcalde, D. José Demetrio Salgueiro Rapa, coa
Vocais:
asistencia dos Sres. Concelleiros á marxe
D. José Manuel González Alvarez
relacionados, do Secretario en funcións D. Pablo
Dª Ana Maria Abad López
Sánchez Lage, e da Interventora Dª Elena
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Santos Rey, procedeuse a celebrar a sesión
Secretario en funcións:
extraordinaria correspondente a este día, previa
D. Pablo Sánchez Lage
convocatoria ó efecto e en primeira
Interventora:
convocatoria.
Dª Elena Santos Rey
Sendo a hora sinalada, polo Sr. Alcalde
declarouse aberta a sesión.
A) APROBACIÓN DA ACTA ANTERIOR.
De seguido, polo Sr. Alcalde, pregúntase ós asistentes si teñen algunha observación que
formular á acta da sesión anterior de 3 de setembro de 2007.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B) LICENCIAS DE OBRA E APERTURA
B.1) SOLICITUDE DE D. JESUS ANTONIO SUAREZ OLIVER RELATIVO A
LIMPEZA E DESBROCE DE PARCELA SITA EN AVDA. DIPUTACIÓN
(XOVE).
Vista solicitude formulada por D. Jesús Antonio Suárez Oliver con D.N.I nº:
33.994.257- G con domicilio en Avda. Diputación, 45 (27870 Xove), para realización
de obras de desbroce e limpeza de parcela con acondicionamento da mesma con unha
pequena nivelación do terreo polos montículos de terra existentes na parcela contigua o
núcleo urbano de Xove en sita en Avda. Diputación (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a resultas da
documentación achegada, subscrita polo solicitante, as obras que se pretenden sitúanse
nunha parcela delimitada como Solo Non Urbanizable común de acordo coas vixentes
Normativa Urbanística do Concello de Xove, e asimilada a Solo Rústico de Protección
Ordinaria de acordo coa vixente Lei 15/2004 de 29 de decembro, de modificación da
Lei 9/2002 de 30 de decembro de Protección do Medio Rural de Galicia; por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- De acordo co artigo 35.3 da vixente Lei do Solo de Galicia, con carácter xeral
quedan prohibidos os movementos de terra que alteren a topografía natural dos
terreos rústicos, salvo nos casos expresamente autorizados por esta Lei.
- Tendo en conta que os traballos que se pretenden realizar na parcela, son
traballos de nivelación e acondicionamento, pódese informar favorablemente ditos
traballos, adaptándose os mesmos os extremos establecidos na solicitude achegada.
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- Non obstante, deberase solicitar a correspondente autorización autonómica o
Departamento de Augas de Galicia por encontrarse a finca dentro da zona de
afección.
- Previo o inicio das obras deberase recadar a presenza dos servizos técnicos
municipais para efectuar o correspondente acta de trazado de planta.
- Durante a realización dos traballos, deberá estar perfectamente valado o
contorno das obras, coas sinalizacións correspondentes, así como a disposición
correspondentes de luces de sinalización en horas nocturnas.
- As obras disporán do correspondente seguro de responsabilidade civil.
- O contorno da area afectada polos traballos, deberá quedar perfectamente limpo
unha vez finalizados os mesmos.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 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 1 mes e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.2) SOLICITUDE DE D. CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ RELATIVO A
COLOCACIÓN DE PEDRA EN FACHADA SITA EN AVDA. DIPUTACIÓN, 25
(XOVE).
Vista solicitude formulada por D. Carlos Fernández Fernández con D.N.I nº: 33.996.268
- Z con domicilio en Avda. Diputación, 25 (27870 Xove), para realización de obras de
colocación de pedra en fachada sita en Avda. Diputación, 25 (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras de
remozamento exterior que se pretenden, de acordo coa documentación que se achega,
subscrita polo interesado, sitúanse dentro do Núcleo Urbano de Xove; por unanimidade
en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As instalacións necesarias para a realización destes traballos, deberán estar
perfectamente valadas, na zona do arcen, coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas, pola
súa situación en plena zona urbana.
- As instalacións auxiliares e a propia obra, disporán do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
- O contorno da instalación deberá estar perfectamente limpo.
- Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía pública,
durante o tempo de permanencia de ditas instalacións.
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- Tendo en conta que de acordo coa documentación que se achega as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais nin suporán aumento
do volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamento o solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras, como da vía.
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 950,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 19,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.3) SOLICITUDE DE D. JOSE COCIÑA LADRA RELATIVO A PINTADO
EXTERIOR DA VIVENDA SITA EN VILACHA, 27 (PORTOCELO).
Vista solicitude formulada por D. Jose Cociña Ladra con D.N.I nº: 33.759.350 -L con
domicilio en Vilacha, 27 (27877 Portocelo), para realización de obras de pintado
exterior da vivenda sita en Vilacha, 27 (Portocelo).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, subscrita polo interesado, o remozamento que se solicita
sitúase dentro da area delimitada polo núcleo rural de Vilacha e previsto como Solo Non
Urbanizable de Núcleo Rural de acordo coas Normas Subsidiarias e Complementarias
do planeamento do Concello de Xove. Artigo 24 da Lei 15/2004 de 9 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 de 30 de decembro de LOUPMRG; por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Tendo en conta que non se achega proxecto descritivo das obras que se
pretenden, as mesmas terán consideración de obra menor e pola súa condición de
obras de acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais nin suporán
aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación o previsto no artigo 29 da
Lei 15/2004 de 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do
Medio Rural de Galicia, no relativo as condicións da edificación.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
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2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 2.400,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 48,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.4) SOLICITUDE DE Dª. MARIA JOSEFA ROUCO OTERO RELATIVO A
ACONDICIONAMENTO INTERIOR DA VIVENDA E REFORMA DE COCIÑA
E BAÑO EN AVDA. DIPUTACIÓN, 28 – 4ºD (XOVE).
Vista solicitude formulada por Dª. María Josefa Rouco Otero con D.N.I nº: 33.858.634 N con domicilio en Avda. Diputación, 28 – 4ºD (27870 Xove), para realización de obras
de acondicionamento interior da vivenda e reforma de cociña e baño en Avda.
Diputación, 28 – 4ºD (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras de
remozamento interior que se pretende, de acordo coa documentación que se achega,
subscrita pola interesada, sitúanse dentro do núcleo urbano de Xove; por unanimidade
en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As instalacións necesarias para á realización destes traballos, deberán estar
perfectamente valadas, na zona de arcen, coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas, pola
súa situación en plena zona urbana.
- As instalacións auxiliares e a propia obra, disporán do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
- O contorno da edificación, polo posible depósito de escombro deberá quedar
perfectamente limpo.
- Deberase satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía pública,
durante o tempo de permanencia de ditas instalacións.
- Tendo en conta que de acordo coa documentación que se achega, as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais nin suporán aumento
de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamento o solicitado. Así mesmo
ditas obras non poderán incidir negativamente nin variar as condicións de
habitabilidade da vivenda, de acordo co vixente regulamento.
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- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
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 20.000,00€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 400,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses, e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.5) SOLICITUDE DE D. ANTONIO CABANA VAZQUEZ RELATIVO A
DERRIBAR UN TROZO DE MURO DE BLOQUE PARA REALIZAR UNHA
APERTURA A PARCELA SITA EN C/ AGRAMONTE, 5 (XOVE).
Vista solicitude formulada por D. Antonio Cabana Vázquez con D.N.I nº: 33.802.789 B con domicilio en C/ Agramonte, 5 (27870 Xove), para realización de obras relativo a
derribar un trozo de muro de bloque para realizar unha apertura a parcela sita en C/
Agramonte, 5 (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a vista da
documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse dentro da área
delimitada como Solo Urbano. Residencial Aberta Extensiva; por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- De acordo coa documentación que se achega deberase respectar as
características do muro existente.
- O muro rematada deberá estar pintado e as obras que se pretenden non poderán
impactar negativamente no contorno que se sitúa.
- As obras que se solicitan, respectarán as alienacións e sinalizacións
correspondentes, de acordo co plano de emprazamento achegado, coincidente coa
vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove.
- Informase favorablemente a licenza que se solicita, sen perxuicio de terceiros no
que a lindes contiguos se refire.
- Previo o inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, levantarase
o correspondente trazado de planta.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 600,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 12,00€.
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4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.6) SOLICITUDE DE D. JAVIER LOPEZ HERMIDA RELATIVO A PECHE
PERIMETRAL DE TERREO ATA UNHA ALTURA DE 1,50M EN BLOQUE DE
FORMIGON BRANCO EN ESTEIRO (XUANCES).
Vista solicitude formulada por D. Javier López Hermida con D.N.I nº: 33.994.635 - Z
con domicilio en C/ Alonso Perez, 28 (27850 Viveiro), para realización de obras de
peche perimetral de terreo ata unha altura de 1,50metros en bloque de formigón branco
en Esteiro – Xuances.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, subscrita polo interesado, a parcela na que se pretende
emprazar a edificación, a mesma sitúase dentro da area delimitada como Solo Non
Urbanizable Común, de acordo coa vixente Normativa do Concello de Xove, e Rústico
de Protección Ordinaria. Artigo 32 da Lei 9/2002 de 30 de decembro, de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia; por unanimidade en votación
ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- O muro que se pretende non poderá sobrepasar os 1,50metros.
- Construirase en mampostería concertada, bloque de formigón branco ou pintado.
- Este muro non deberá impactar negativamente no contorno no que se sitúa.
- As obras que se solicitan, respectarán as alienacións e sinalizacións
correspondentes:
- Carretera municipal.- (vía interior de núcleos):
Liña de cerre frontal…....4,00metros do eixe( sempre que esta distancia sexa
superior a 1,5metros do borde).
- Previo o inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, levantarase
o correspondente trazado de planta, sen a cal non terá validez a licenza.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 2.000,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 40,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
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de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.7) SOLICITUDE DE D. RICARDO DOMINGUEZ LOSADA RELATIVO A
PINTURA EXTERIOR DA VIVENDA SITA EN CERANZOS, 3 (XUANCES).
Vista solicitude formulada por D. Ricardo Domínguez Losada con D.N.I nº: 76.536.445
- N con domicilio en Ceranzos, 3 (27877 Xuances), para realización de obras de pintura
exterior da vivenda sita en Ceranzos, 3 (Xuances).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a vista do plano de
emprazamento achegado, subscrito polo interesado, as obras que se pretenden sitúanse
dentro da area delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural de Ceranzos, de
acordo coas Normas Subsidiarias de Xove, en vigor; por unanimidade en votación
ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación o previsto no artigo 29 da
Lei 15/2004 de 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do
Medio Rural de Galicia, no relativo as condicións de edificación.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto a execución das obras como da vía.
- As instalacións necesarias para á realización destes traballos, deberanse estar
perfectamente valadas, en zona de arcen coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
- As instalacións auxiliares e a propia obra, disporán do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
- O contorno da instalación deberá estar perfectamente limpo.
- Deberase satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía pública,
durante o tempo de permanencia de ditas instalacións.
- Tendo en conta que de acordo coa documentación que se achega, as obras que se
pretenden terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais nin suporán aumento
de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamento o solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 4.000,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 80,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
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Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.8) SOLICITUDE DE D. JOSE TOMAS LOPEZ AMADO RELATIVO A
REPOSICIÓN DE PIZARRA DO TELLADO DA VIVENDA SITA EN FONTES,
2 (SUMOAS)
Vista solicitude formulada por D. Jose Tomás López Amado con D.N.I nº: 10.150.865 E con domicilio en Fontes, 2 (27878 Sumoas), para realización de obras de reposición
de pizarra da cuberta na vivenda sita en Fontes, 2 (Sumoas).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a vista do plano de
emprazamento achegado, subscrito polo interesado, o tellado que se pretende cubrir de
novo, sitúase dentro da area delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleos Rurais,
de acordo coas Normas Subsidiarias de Xove, en vigor. Núcleo Rural de Fontes Sumoas; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As obras que se pretenden e pola súa condición de obras de reparación, non
poderán afectar a elementos estruturais nin suporán aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación o previsto no artigo 29 da
Lei 15/2004 de 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do
Medio Rural de Galicia no relativo as condicións de edificación.
- A cuberta deberá ser de pizarra.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
- Previo o inicio das obras recadarase a presenza dos servizos técnicos municipais,
o obxecto de comprobar o estado de reformulo actual da edificación, así como o
estado orixinario da edificación e poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de reparación e a súa
adaptación a Lei 15/2004 de 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 300,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 6,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
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B.9) SOLICITUDE DE D. JOSE BARRO FERNÁNDEZ RELATIVO A
RESTAURACIÓN DUN MURO DE 20 METROS EN PEDRA SITO EN
FONTAIÑA, 8 (SUMOAS).
Vista solicitude formulada por D. Jose Barro Fernández con D.N.I nº: 33.704.559 - Z
con domicilio en Fontaiña, 8 (27878 Sumoas), para realización de obras de restauración
dun muro de 20metros en pedra sito en Fontaiña, 8 (Sumoas).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, as obras que se pretende, sitúase dentro da área
delimitada como Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural, de acordo coa vixente
Normativa Urbanística do Concello de Xove. Artigo 24 da Lei 15/2004 de 9 de
decembro de modificación da Lei 9/2002 de 30 de decembro de LOUPMRG; por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- O muro que se pretende non poderá sobrepasar os 1,50 metros.
- Construirase en mampostería concertada, bloque de formigón branco ou pintado.
- Este muro non deberá impactar negativamente no contorno en que se sitúa.
- As obras que se solicitan, respectarán as alienacións e sinalizacións
correspondentes:
Carretera municipal.- (vía interior de núcleos):
Liña de cerre frontal............................................5,00 metros do eixe( sempre que esta
distancia sexa superior a 1,5metros do borde).
- Previo o inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, levantarase
o correspondente trazado de planta, sen o cal non terá validez a licenza.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.000,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 20,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.10) SOLICITUDE DE D. TOMAS RIVAS ALVAREZ RELATIVO A PINTURA
EXTERIOR DA VIVENDA SITA EN ANCIL, 11 (LAGO).
Vista solicitude formulada por D. Tomas Rivas Alvarez con D.N.I nº: 33.804.161 - A
con domicilio en Ancil, 11(27878 Lago), para realización de obras de pintado exterior
da vivenda sita en Ancil, 11 (Lago).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a vista do plano de
emprazamento achegado, subscrito polo interesado, as obras que se pretenden sitúanse
dentro da area delimitada como Solo Non Urbanizable de núcleo rural de Ancil, de
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acordo coas Normas Subsidiarias do Concello de Xove en vigor; por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación o previsto no artigo 29 da
Lei 15/2004 de 29 de decembro de modificación da Lei 9/2002 de Protección do
Medio Rural de Galicia, no relativo as condicións a edificación.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
- As instalacións necesarias para a realización destes traballos, deberan estar
perfectamente valadas, na zona de arcen coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
- As instalacións auxiliares e a propia obra disporán do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
- O contorno da instalación deberá estar perfectamente limpo.
- Deberase satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía pública,
durante o tempo de permanencia de ditas instalacións.
- Tendo en conta que de acordo coa documentación que se achega, as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais nin suporán aumento
de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamento o solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
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 300,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 6,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses, e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.11) SOLICITUDE DE D. DANIEL CAJETE FERNÁNDEZ RELATIVO A
SUBSTITUCIÓN DE CUBERTA E SANEADO EXTERIOR CON
SUBSTITUCIÓN DE PORTAS E VENTAS CON REXUNTADO DE PEDRA DE
VIVENDA SITA EN PENAS AGUDAS, 6 (MONTE).
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Vista solicitude formulada por D. Daniel Cajete Fernández con D.N.I nº: 76.569.955 - B
con domicilio en Pensa Agudas, 6 (27879 Monte), para realización de obras de
substitución de cuberta e saneado exterior con substitución de portas e ventas con
rexuntado de pedra de vivenda sita en Penas Agudas, 6 .
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a vista do plano de
emprazamento achegado, subscrito polo interesado, o tellado que se pretende arranxar,
sitúase dentro da area delimitada como Solo Non Urbanizable de núcleos rurais, de
acordo coas Normas Subsidiarias do Concello de Xove en vigor. Núcleo rural de Penas
Agudas; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As obras que se pretenden, e pola súa condición de obras de reparación, non
poderán afectar a elementos estruturais nin suporán aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación o previsto no artigo 29 da
Lei 15/2004 de 29 de decembro de modificación da Lei 9/2002 de Protección do
Medio Rural de Galicia, no relativo as condicións da edificación.
- A cuberta debera ser de pizarra.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
- Previo o inicio das obras recadarase a presenza dos servizos técnicos municipais,
ó obxecto de comprobar o estado de trazado de planta actual da edificación, así
como o estado orixinario da edificación, e poder constatar a seu estado definitivo
unha vez finalizados os traballos para os que se solicita a licenza de reparación e a
súa adaptación a Lei 15/2004 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 4.650,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 93,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.12) SOLICITUDE DE D. FRANCISCO FERNÁNDEZ ALVARIÑO EN
REPRESENTACIÓN DE MONTAJES TUBACER, S.L RELATIVO A
CONSTRUCCIÓN DUNHA ESTACIÓN DE BOMBEO PERMANENTE PARA A
RECOLLIDA DE AUGAS PLUVIAIS SITA NO LUGAR DE AS CRUCES –
LAGO .
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Vista solicitude formulada por D. Francisco Fernández Alvariño, en representación de
Montajes Tubacer, S.L, con D.N.I nº: 32.610.310 - J con domicilio en Rúa Chousa, 42 –
48 (15405 Ferrol), para realización de obras de construción dunha estación de bombeo
permanente para a recollida de augas pluviais sita no valle do arroio Riatelo. Lugar As
Cruces – Lago (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que: De acordo coa
solicitude que se presenta e a documentación que se achega, este técnico entende que se
trata dunha actividade regrada, suxeita a expediente de actividades molestas,
insalubres, nocivas ou perigosas, xa que forma parte do proxecto presentado no seu
día para o recrecido da presa principal de barros roxos, da cota 65 a cota 85 e das obras
auxiliares complementarias, dique de cola, pista e canal perimetral, e que se encontra
pendente do pertinente informe previo a concesión la licenza municipal.
Así mesmo faise constar, o necesario cumprimento do artigo 196.3 da Lei 9/2002 de 30
de decembro, de Protección do Medio Rural de Galicia, toda vez que: Os actos de
edificación e uso do solo e dos subsolos suxeitos a licenza urbanística, requiriran previa
avaliación de impacto ambiental, e non se poderá outorgar a licenza municipal con
anterioridade a declaración de impacto ou efectos ambientais dictada polo órgano
ambiental competente, ou cando fose negativa o se incumprisen as medidas correctoras
determinadas en ela.
Faise constar igualmente a necesaria aplicación da Lei 16/2002 de 1 de xullo de
Prevención e Control integrados da Contaminación, polo novo réxime de outorgamento
de licenzas de actividades clasificadas.
Por todo o anteriormente exposto, a licenza que se solicita deberase outorgar
conxuntamente coa licenza de: recrecido da presa principal de barros roxos, da cota 65 a
cota 85 e das obras auxiliares complementarias, dique de cola, pista e canal perimetral,
unha vez se dispoña do correspondente informe favorable da Comisión Provincial de
Medio Ambiente.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Denegar a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, en base ó
informe elaborado polo Arquitecto Técnico Municipal.
2º) Notificar ó solicitante o presente acordo, os efectos de que presente a documentación
solicitada no devandito informe.
B.13)SOLICITUDE DE D. EMILIO NOVO MANZANAS, PARA LICENZA DE
PRIMEIRA OCUPACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR SITA EN CERANZOS
– XUANCES.
Vista solicitude formulada por D. Emilio Novo Manzanas con D.N.I. nº:08.024.721 - K,
con domicilio en C/ Juan Frances, 2 (28903 Getafe – Madrid) na que pide a expedición
de certificación de licenza de primeira ocupación para vivenda unifamiliar sita en
Ceranzos – Xuances.
Visto informe do Arquitecto Técnico Municipal, no que sinala en relación ás obras a cal
licenza de 1ª utilización se solicita o seguinte:
“Obra prevista no proxecto: edificio para vivenda unifamiliar en Ceranzos – Xove
Vivenda unifamiliar composta de semisótano e planta baixa para vivenda.
Obra executada: vivenda unifamiliar composta de semisótano e planta baixa para
vivenda, totalmente executada e en perfectas condicións de habitabilidade.
Certifico:
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Que a execución material das obras reseñadas encóntranse satisfeitas, de acordo as
prescricións técnicas pertinentes e cumpren coas condicións mínimas de habitabilidade
de acordo co Decreto 311/1992 de 12 de novembro da Consellería de Ordenación do
Territorio e Obras Públicas.
O volume da obra executada, es lixeiramente inferior o proxecto presentado mediante o
cal se obtivo a pertinente licenza municipal.
A edificación, encontrase executada na súa totalidade, e de acordo coa documentación
achegada, adaptase a vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove.
Ordenanza de aplicación.- Solo Non Urbanizable de Núcleo Rural
A obra executada, adaptase a Normativa.
Vivenda totalmente executada, rematada interiormente e pintada exteriormente,
podéndose outorgar a correspondente Licenza de Primeira Ocupación.”
Visto o disposto na Ordenanza Reguladora, pola Xunta de Goberno Local, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión de licenza de primeira ocupación de vivenda unifamiliar sita en
Ceranzos - Xuances, que se realizou baixo a dirección facultativa e de acordo co
proxecto para o que foi concedido licenza, toda vez que xa foi informado
favorablemente polo Arquitecto Técnico Director das obras a que se fixo referencia, e
conforme á certificación achegada.
2º) A aprobación da liquidación practicada según a fixación efectuada polo Arquitecto
Técnico Municipal.
3º) A expedición de licenza de 1ª ocupación, efectuándose a valoración das taxas según
importe de proxecto e ascendendo estas a 220,64€.
4º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva previo
pago da taxa correspondente, debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias
sinaladas na liquidación.
B.14) SOLICITUDE DE D. JOSE MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
RELATIVO A CONSTRUCCIÓN DUN MURO DE 50 METROS DE
LONXITUDE E 1 METRO DE ALTURA EN FONTE DE PAO – VILARIÑO
(MONTE).
Vista solicitude formulada por D. Jose Manuel Fernández Rodríguez con D.N.I nº:
33.993.547 - F con domicilio en Vilariño, 5 (27879 Monte), para realización de obras de
construción dun muro de 50 metros de lonxitude e 1metro de altura en Fonte de Pao –
Vilariño (Monte).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, subscrita polo interesado, as obras que se pretenden
sitúanse dentro da área delimitada como Solo Non Urbanizable de Común, de acordo
coa vixente Normativa Urbanística do Concello de Xove.
Solo rústico de protección ordinaria de acordo co Artigo 24 da Lei 15/2004 de 9
decembro de modificación da Lei 9/2002 de 30 de decembro de LOUPMRG; por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- O muro que se pretende non poderá sobrepasar os 1,50 metros.
- Construirase con muro de bloque de formigón branco ou pintado, ou
mampostería concertada.
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- Este cerre non poderá impactar negativamente no contorno no que se sitúa.
- As obras que se solicitan, respectarán as alienacións e sinalizacións
correspondentes.
- Dita licenza concedese sen perxuicio a terceiros.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía, pola
retirada de escombros.
- Previo o inicio das obras levantarase o correspondente trazado de planta por
parte dos servizos técnicos municipais e de acordo coas prescricións especificadas
no informe evacuado polos servizos de vías e obras da Diputación Provincial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.500,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 30,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.15)SOLICITUDE DE D. MIGUEL LOPEZ LOPEZ, RELATIVO A REBAIXE
DE ACERA PARA ENTRADA DE PARCELA E NAVE SITA NO POLIGONO
INDUSTRIAL DE CAMBA. PARCELA 43-44.
Vista solicitude formulada por D. Miguel López López con D.N.I nº: 34.637.924 - Q
con domicilio en Crta. Riobarba, 59 (27861 Covas – Viveiro), para realización de obras
de rebaixe de 20metros de acera para unha entrada a parcela e nave sita no Polígono
Industrial de Camba. Parcelas nº: 43 -44.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que informa favorablemente a
concesión do rebaixe de acera que se solicita, sempre e cando non afecte o acceso a
terceiros. Articulo 6º da Ordenanza Reguladora da Taxa por entrada de vehículos; por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- O rebaixe e pintado de acera, efectuarase de acordo coas prescricións técnicas
municipais, non podendo iniciarse os traballos, en tanto en canto non se replantee
por parte dos servizos técnicos deste Concello, dito rebaixe.
2º) A notificación ó interesado, os efectos oportunos.
B.16) SOLICITUDE DE Dª. MARIA PARDO CANOURA RELATIVO A
PINTADO EXTERIOR DA VIVENDA SITA EN PRADOVELLO, 2
(RIGUEIRA).
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Vista solicitude formulada por Dª. Maria Pardo Canoura con D.N.I nº: 33764664 - C
con domicilio en Pradovello, 2 (27879 Rigueira), para realización de obras de pintado
exterior da vivenda sita en Pradovello, 2 – Rigueira.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a vista do plano de
emprazamento aportado, subscrito polo interesado, as obras que se pretenden, sitúanse
dentro da área delimitada como chan no urbanizable de núcleo rural, de PradovelloRigueira, de acordo coas Normas Subsidiarias de Xove, en vigor; por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e entorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación o 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 as condicións de edificación.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
- As instalacións necesarias para a realización de estes traballos, deberán estar
perfectamente valladas, na zona do arcén, coas sinalizacións correspondentes, así
como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas.
- As instalacións auxiliares e a propia obra, disporán do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
- O entorno da instalación deberá estar perfectamente limpo.
- Tendo en conta que de acordo coa documentación que se aporta as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin suporán aumento
de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e entorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamento, o solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 1.986,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 39,72€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses, e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
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B.17) SOLICITUDE DE D. NILO ABAD MARTINEZ RELATIVO A ARRANXO
DA CUBERTA E TERRRAZA E PINTADO EXTERIOR DA VIVENDA SITA
EN AVDA. DIPUTACIÓN, 29 (XOVE).
Vista solicitude formulada por D. Nilo Abad Martínez con D.N.I nº: 33.764.017 - V con
domicilio en Avda. Diputación , 29 (27870 Xove), para realización de obras de arranxo
da cuberta e terraza, pintado exterior da vivenda sita na Avda. Diputación, 29 (Xove).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras de
remozamento exterior que se pretende, de acordo coa documentación que se achega,
subscrita polo interesado, sitúase dentro do núcleo urbano de Xove; por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Tendo en conta que non se achega proxecto descritivo das obras que se
pretenden e pola súa condición de obras de reparación, non poderán afectar a
elementos estruturais nin suporán aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de reparación o previsto na Lei 15/2004 de
29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do Medio Rural de
Galicia, no relativo as condicións da edificación.
- A cuberta deberá ser de pizarra.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
- As instalacións necesarias para á realización destes traballos, deberán estar
perfectamente valladas, na zona de arcen, coas sinalizacións correspondentes. Así
como a disposición correspondente de luces de sinalización en horas nocturnas, pola
súa situación en plena zona urbana.
- As instalacións auxiliares e a propia obra, disporán do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
- O entorno da instalación deberá estar perfectamente limpo.
- Deberanse satisfacer as taxas correspondentes por ocupación da vía pública,
durante o tempo de permanencia de ditas instalacións.
- Tendo en conta que de acordo coa documentación que se aporta as obras que se
pretenden, terán consideración de obra menor e pola súa condición de obras de
acondicionamento non poderán afectar a elementos estruturais, nin suporán aumento
de volume.
- Respectaranse o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e entorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de remozamento, o solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto da execución das obras, como vial.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 6.400,00€ salvo presentación de relación valorada
e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 128,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
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5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.18) SOLICITUDE DE Dª. MAGDALENA VILAR FERNANDEZ, D. RAMON
VILAR FERNANDEZ E Dª. YOLANDA VILAR FERNANDEZ RELATIVO A
RECONSTRUCIÓN E REESTRUCTURACIÓN DE VIVENDA UNIFAMILIAR
SITA EN CARRETERA MORAS, 6 (XOVE). -PROXECTO BASICO E DE
EXECUCIÓN.
Vista solicitude formulada por Dª. Magdalena Vilar Fernández con D.N.I nº: 39.337.779
– M, D. Ramón Vilar Fernández con D.N.I nº: 10.774.085 – B e Dª. Yolanda Vilar
Fernández con D.N.I nº: 39.317.061 – X e con domicilio afectos de notificación en C/
Pereira, 1 –Entlo (27640 Becerreá), para realización de obras de reconstrución e
reestruturación de vivenda unifamiliar sita en Carretera Moras, 6 (Xove).- Proxecto
básico e de Execución.
- Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a
edificación que se pretende, de acordo coa documentación achegada, subscrita polo
Arquitecto D. Jose Luís Estevez Suárez, sitúase dentro da area delimitada como
Solo Urbano do núcleo de Xove, afectado pola Ordenanza 2. Extensión do casco
urbanos. Normas Subsidiarias do Concello de Xove. Así mesmo, no apartado do
proxecto Memoria Urbanística .- Datos comparados e no plano de situación nº:1,
xustifica a adaptación do inmoble que se pretende realizara a vixente Normativa
Urbanística. A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se achega,
adaptase a tipoloxía do contorno.
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Deberá respectar na súa totalidade o volume existente da edificación, así como
as características actuais da mesma.
- As condicións da edificación adaptaranse o previsto na Lei 9/2002 de 30 de
decembre de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia,
modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro, e a súa concordancia a Normativa
en vigor do Concello de Xove.
- No proxecto achegado, xustifica o cumprimento do Código Técnico da
Edificación no desenrolo do preceptuado na Lei de Ordenación da Edificación.
- Cumprimento e xustificación do DB de seguridade no caso de incendio (DB-SI).
- Cumprimento e xustificación do DB de seguridade de utilización (DB-SU).
- Cumprimento e xustificación do DB de enerxía (DB-HE).
- Así mesmo recordase o promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras, un cartel 1,50metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor branco e
texto negro, según o formato dispoñible nas dependencias municipais e que deberá
cumprimentarse con tódolos seus datos: Promotora das obras, construtor, nº de
expediente de licenza, data de inicio e finalización, así como os técnicos directores
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de obra, arquitecto e arquitecto técnico, o igual que o coordinador de seguridade e
saúde durante a execución das obras.
- As obras que se pretenden sitúanse no casco urbano de Xove e as instalacións e
medios auxiliares necesarios para a execución dos traballos, terán carácter
provisional.
- Estas instalacións, deberan estar perfectamente valladas, na zona do arcen, coas
sinalizacións correspondentes, así como a disposición correspondente de luces de
sinalización en horas nocturnas, pola súa situación en pleno centro do casco urbano.
- As obras e instalación de medios auxiliares, para á execución dos traballos
previstos no proxecto e licenza, disporán o correspondente seguro de
responsabilidade civil.
- Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade tanto para a propia obra como
para o contorno peonil e motorizado da mesma.
- Deberase satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía pública,
durante o tempo de permanencia de ditas instalacións.
- A posible instalación de grúa para a execución das obras deberá dispoñer de
Licenza de Obra independente, coa aportación documental correspondente.
- Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, así
como cumprimentados os parámetros establecidos na licenza, a retirada dos
elementos auxiliares, así como a reposición das zonas de dominio público en
perfecto estado, polos deteriores que se puidesen ter ocasionados durante a
realización dos traballos, o promotor deberá solicitar a correspondente Licenza de
Primeira Ocupación de acordo co artigo 195.6 da Lei 9/2002 modificada pola Lei
15/2004 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia.
- Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar o correspondente trazado de planta, tanto no que as alienación municipais e
de normativa se refire con independencia das alineacións e distancias dependentes
de outras administracións.
- Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente coa trazado de planta,
deberanse reflexar as areas de cesión por retranqueo de alineacións pasando dita
cesión a ser espazo de dominico público.
- Informase favorablemente o proxecto presentado.
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 153.564,64€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
3.071,29€.
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
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de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.19) SOLICITUDE DE Dª. MARIA ADELAIDA RIVEIRO CARBALLO
RELATIVO A CASETA DE MADEIRA PARA ANIMAIS EN GULPILLEIRAS,
S/N (RIGUEIRA).
Vista solicitude formulada por Dª. María Adelaida Riveiro Carballo con D.N.I nº: X2107187 - L con domicilio en Pazo, 4 (27879 Rigueira), para realización de obras dunha
caseta de madeira para animais en Gulpilleiras, S/N (Rigueira).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, subscrita pola interesada, a edificación que se solicita,
encontrase dentro da área limitada como Solo Non Urbanizable de núcleo rural, de
acordo coas vixentes Normas Subsidiarias do Concello de Xove, e o amparo do artigo
24 da Lei 15/2004 do 29 de decembro, de modificación da Lei 9/2002 de Protección do
Medio Rural de Galicia. Aplicarase o réxime previsto para núcleos rurais; por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- A edificación que se solicita, terá consideración de edificación auxiliar o servizo
da edificación principal. As condicións de edificación ateranse o especificado no
artigo 25, 27 e 29 da Lei 15/2004 de modificación da Lei 9/2002.
- Tipoloxías e condicións urbanísticas o amparo do meritado artigo 29.
Materiais:
- Cerramentos en mampostería concertada ou bloque de formigón pintado.
- Madeira tratada no seu color.
- Cuberta de pizarra.
- Altura máxima da edificación…….3,50 metros.
- Informase favorablemente a solicitude presentada, debendo axustarse as obras na
súa totalidade o solicitado, tanto no que a construción se refire como a súa
actividade.Así mesmo as obras que se pretenden, non poderán impactar
negativamente no entorno no que se sitúa.
- Os retranqueos a vía, axustaranse o previsto no Título V: Normas de ordenación
dos Sistemas, artigo 84 do Capítulo I.-Sistema viario, das Normas Subsidiarias en
vigor do Concello de Xove.
Carretera Diputación:
- Liña de edificación: 10 metros do eixe.
- No suposto de situarse a edificación dentro da área de afección do servizo
provincial de estradas, deberá solicitar o correspondente permiso e alienación.
- Previo o inicio das obras recadarase a presenza dos servizos técnicos municipais,
o obxecto de comprobar o estado do replanteo actual da edificación así como o
estado orixinario da edificación, e poder constatar o seu estado definitivo unha vez
finalizados os traballos para os que solicitan a licenza e a súa adaptación a Lei
15/2004 de 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
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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 150,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 3,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.20) SOLICITUDE DE DON JOSE LUIS RUBIO DOMINGUEZ, E DOÑA
BEGOÑA GÓMEZ MARTIN, RELATIVO A VIVIENDA UNIFAMILIAR EN
ABELA.
Vista solicitude formulada por D. José Luís Rubio Domínguez con D.N.I nº.
50.673.468-Y e Dona. Begoña Gómez Martín con D.N.I. nº 51.341.904-Q con
domicilio en C/ Clara Rey nº 11 4º Dcha.(28002 Madrid), para construción de vivenda
unifamiliar en Abela de Arriba – Rigueira –Xove.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que A edificación que
se pretende realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita polos
arquitectos Don Jorge Ricardo Goyeneche Foregger y D. Manuel Tella López, ubícanse
dentro da área delimitada como Chan non Urbanizable de Núcleo Rural. Artigo 103.Capitulo III.-Normas subsidiarias do Concello de Xove. Abela de Arriba-Rigueira.Xove. Chan de Núcleo Rural. Artigo 24 da Lei 9/2002 do 30 de decembro de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, modificada pola lei
15/2004 do 29 de decembro. Aportase en proxecto plano catastral coa referencia
correspondente así como a situación das parcelas que se agrupan, dentro da cartografía
catastral firmada polo arquitecto autor do proxecto básico. Asimesmo, en proxecto,
xustifícanse, no apartado. Nº 2 da memoria urbanística.-Datos comparados, así como o
plano de emprazamento S01-S02 e S03, a adaptación do inmoble que se pretende
realizar, a vixente normativa urbanística. A edificación que se pretende, de acordo co
proxecto e anexo que se aporta, adaptase a tipoloxía do entorno; por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 As condicións de edificación adaptaranse o previsto no Artigo 29 da lei 9/2002
do 30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia, modificada pola lei 15/2004 do 29 de decembro .
 A cuberta deberá ser de pizarra para a súa ubicación no entorno no que se ubica.
 Solo se permite unha vivenda unifamiliar por parcela.
 Nin vivendas adosadas nin pareadas.
 No proxecto aportado, no seu apartado da memoria, xustifícanse o cumprimento
do código técnico da edificación no desarrollo do preceptuado na lei de
ordenación da edificación no referente o:
 Cumprimento e xustificación do DB de Seguridade no caso de incendio (DB-SI).
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 Co proxecto en execución deberase xustificar no cumprimento do código técnico
no referente os apartados de:
 Cumprimento e xustificación do DB de Seguridade de utilización. (DB-SU).
 Cumprimento e xustificación do DB de enerxía.(DB-HE)
 No proxecto xustificase a evaluación das augas residuais a rede xeral.
 Previo a concesión da licenza de primeira utilización, deberase garantizar o
cumprimento do provisto no artigo 29.G da lei 9/2002 modificada pola lei
15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os servizos básicos
da edificación.
 tratarse dun proxecto básico, previo o inicio das obras e antes da acta de
replanteo, deberase presentar nas dependencias municipais, o correspondente
proxecto de execución sin o cal non se poden iniciar as obras, así como a
designación dos técnicos responsables dos diferentes apartados da execución do
obra, director de obra, director de execución e coordinador de seguridade.
 Dito proxecto de execución deberá presentarse nas dependencias municipais nun
prazo non maior de seis meses desde a fecha do otorgamento da licenza de obra.
 Coa aportación do proxecto de execución aportarase a correspondente
documentación dos técnicos directores da obra, arquitecto e arquitecto técnico,
así como o coordinador de seguridade e salud durante a execución das obras.
 Asimesmo e habida conta da ubicación da parcela, en unha zona de transición
entre núcleo rural e de protección, deberase realizar plano de replanteo
claramente definido da ubicación da parcela e da edificación con respecto das
diferentes delimitacións de cada área, e a superficie resultante de cada parcela
edificable, de acordo coa normativa de núcleo rural, de 600m/2 mínimos, e os
correspondentes retranqueos a lindeiros e vial.
 Identificación catastral da parcela cos seus colindantes.
 Ditos documentos aportaranse conxuntamente co proxecto de execución e a
efectos de comprobación conxunta co acta de replanteo.
 Recordase igualmente o promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00 metros de ancho, en color
blanco e texto negro, según o formato dispoñible nas dependencias municipais, e
que deberá cumprimentarse con todos os seus datos: Promotor das obras,
construtor, nº de expedinte de licenza, fecha de inicio e finalización, así como os
técnicos directores da obra, arquitecto e arquitecto técnico, o igual que o
coordinador de seguridade e salud durante a execución das obras.
 Unha vez finalizadas as obras en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor deberá solicitar a correspondente licenza de primeira utilización de
acordo co artigo 195.6 da Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro.
 Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos, municipais, deberanse
levantar a correspondente acta de replanteo, tanto no que as alineacións
municipais e no que a normativa se refire con independencia das alineacións e
distancias dependente de outras administracións.
 Os retranqueos o vial,axustaranse o previsto no título: Normas de ordenación
dos sistemas, artigo 84 do capítulo I.-Sistema Viario, das normas subsidiarias en
vigor do Concello de Xove.
 Carretera municipal.-(vial entre núcleos):
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 Línea de edificación... 10 metros do eixo do vial.
 Línea de peche: 5,00 metros do eixo,(sempre que esta distancia sexa superior a
1,5 metros do borde).
 Vial interior de núcleo. (camiño lateral):
 Línea de edificación : 7,00 metros do eixo do camiño.
 Línea de peche : 4,00 metros do eixo do camiño.
 Asimesmo antes do inicio das obras e conxuntamente co acta de replanteo,
deberanse reflexar as áreas de cesión por retranqueo de alineacións, pasando dita
cesión a ser espazo de dominio público, e que quedará reflexado na
correspondente acta de conformidade do replanteo, por parte do promotor.
 Informase favorablemente do proxecto presentado.
 Observacións: non se poderán iniciar as obras sin a aportación documental do
proxecto de execución e a súa correspondente documentación adicional así como
a obrigatoriedade acta de replanteo.
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 72.322,52€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
1.446,45€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses, e 3 anos para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.21) SOLICITUDE DE Dª. BERTA MARTINEZ VAZQUEZ RELATIVO
LIMPEZA DE TERREO, RASENTEO E DESBROCE DE FINCA SITA NO
POLIGONO INDUSTRIAL DE CAMBA. PARCELA EC-A .
Vista solicitude formulada por Dª. Berta Martínez Vázquez con D.N.I nº: 34.977.761 M con domicilio en Avda. del Bierzo. Zona Central (27850 Viveiro), para realización de
obras de limpeza de terreo, rasenteo e desbroce de finca sita no Polígono Industrial de
Camba. Parcela Ec –A (Xuances).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación achegada pola solicitante, as obras que se pretenden sitúanse dentro da
área delimitada como Parque Empresarial do Polígono Industrial de Camba, na Parcela
EC-A de dito polígono; por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- O obxecto de dar cumprimento o disposto no artigo 28.D, da Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro de Protección do
Medio Rural de Galicia; este movemento de terras non poderá supoñer unha
agresión o medio natural nin poderá variar a morfoloxía do paisaxe do lugar.
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-

Sen perxuicio de terceiros, informase favorablemente as obras que se solicitan,
suxeita as condicións seguintes:
1º.-As obras a realizar adaptaranse por completo o solicitado e calquera
actuación diferente tal como situación de instalacións ou obras de edificación deberá
dispoñer da licenza correspondente.
2º.- Durante a realización dos traballos, debera estar perfectamente vallado o
contorno das obras, coas sinalizacións correspondentes de luces de sinalización en
horas nocturnas.
3º.- As obras disporán do correspondente seguro de responsabilidade civil.
4º.- O contorno da zona de traballo e acceso o mesmo dende vías municipais
deberá estar perfectamente limpo.
5ª.- A saída de camións a vías públicas deberá estar perfectamente sinalizado, así
como perfectamente limpa esa área de circulación, tanto durante a execución dos
traballos como a rematalos.
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 850,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 17,00€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 3 meses e 1 ano para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.

B.22) SOLICITUDE DE D. GABINO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ RELATIVO
A ENTRONQUE DE SANEAMENTO NUN LOCAL SOCIAL DE PALMEIRO
DE PROPIEDADE MUNICIPAL .
Vista solicitude formulada por D. Gabino Fernández Fernández con D.N.I nº:
76.524.158 - F con domicilio en Urb. Palmeiro, 36 – 4ºC (27879 Rigueira), para
realización de obras dun entronque de saneamento nun local social de Palmeiro de
propiedade municipal sito no garaxe nº: 1 sito no nivel superior do local social de
Palmeiro (Rigueira).
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que: “ Persoado o
técnico que subscribe o inmoble no que se pretende realizar un entronque do
saneamento, dende propiedade particular, que afectaría o local inmediatamente inferior,
de propiedade municipal en uso na actualidade como Local Social da Asociación de
Veciños da Urbanización de Palmeiro, este técnico informa desfavorablemente dito
entronque toda vez que estas obras prexudicarían funcionalmente o local propiedade
municipal, cunha independencia do precedente que se produciría con respecto de outros
propietarios en idénticas circunstancias, así como que existen outras posibilidades de
entronque, dende o propio local directamente o vial superior acceso, sen que afecten o
local inferior de propiedade municipal, que quedaría gravado con dita servidume.”
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
23

1º) Denegar a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, en base ó
informe elaborado polo Arquitecto Técnico Municipal.
2º) Notificar ó solicitante o presente acordo, os efectos de que presente a documentación
solicitada no devandito informe
B.23) SOLICITUDE DE D. JOSE MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ
RELATIVO A AUMENTAR EN 3 METROS A TAXEA DE ENTRADA A FINCA
SITA EN ANCIL (LAGO).
Vista solicitude formulada por D. Jose Manuel Alvarez Rodríguez con D.N.I nº:
33.992.889 - Q con domicilio en Alto de Lago, 13 (27878 Lago), para realización de
obras de aumento en 3 metros a taxea de entrada a finca sita en Ancil – Lago.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que de acordo coa
documentación que se achega, as obras que se pretenden, sitúanse dentro da area
delimitada como Solo Non Urbanizable de núcleo rural. Vía de dependencia municipal;
por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- O contorno da instalación deberá estar perfectamente limpo e sinalizado durante
a execución dos traballos.
- Unha vez executados os traballos, a zona afectada deberá quedar en perfecto
estado de uso.
- Informase favorablemente as obras que se solicitan.
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 30,00€ salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 0,60€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 1 mes e 3 meses para a súa finalización.
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.24) SOLICITUDE DE D. JOSE MANUEL ALVAREZ RODRÍGUEZ
RELATIVO A MODIFICACIÓN E AMPLIACIÓN DO PROXECTO BÁSICO E
DE EXECUCIÓN DUNHA VIVENDA UNIFAMILIAR SITA EN ANCIL
(LAGO).
Vista solicitude formulada por D. Jose Manuel Alvarez Rodríguez con D.N.I nº:
33.992.889 - Q con domicilio en Alto de Lago, 13 (27878 Lago), para realización de
obras de modificación e ampliación do proxecto básico e de execución dunha vivenda
unifamiliar sita en Ancil - Lago. Licenza proxecto básico e de execución: 12/01/2007.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a modificación e
ampliación da edificación que se pretenden, de acordo coa documentación achegada,
subscrita polo Arquitecto D. Fernando Losada Liste, sitúase dentro da area delimitada
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como Solo Non Urbanizable de núcleo rural. Artigo 103.- Capítulo III.- Normas
Subsidiarias do Concello de Xove. Ancil – Xove. Artigo 24 da Lei 9/2002 de 30 de
decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia
modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro; por unanimidade en votación
ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- Así mesmo, no apartado do proxecto, memoria urbanística.- Datos comparados e
no plano de emprazamento nº1, xustifica á adaptación do inmoble que se pretende a
vixente normativa urbanística.
- A edificación que se pretende, de acordo co proxecto que se aporta, adaptase a
tipoloxía do contorno.
- Solo se permite unha vivenda unifamilar por parcela. Nin vivenda adosadas nin
pareadas.
- As condicións da edificación adaptarse o previsto no artigo 29 da Lei 9/2002 de
30 de decembro de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia
modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro.
- No proxecto xustifica a evacuación de augas residuais coa construción dunha
fosa séptica, polo que previo a concesión da Licenza de Primeira Ocupación,
deberase garantir o cumprimento o previsto no artigo 29.G da Lei 9/2002
modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro, sobre a esixencia de ter resoltos os
servizos básicos da edificación.
- Así mesmo dita fosa séptica debera gardar as distancias regulamentarias a
lindeiros, pozo ou manancial que puidesen existir no entorno.
- No proxecto aportado, xustificase o cumprimento do Código Técnico da
Edificación no desenrolo do preceptuado na Lei de Ordenación de Edificios.
-Cumprimento e xustificación do DB de seguridade en caso de incendio ( DBSI)
- Cumprimento e xustificación do DB de seguridade de utilización ( DB-SU)
-Cumprimento e xustificación do DB de enerxía ( DB-HE)
- Así mesmo recórdase o promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras un cartel de 1,50metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor branco
e texto negro, según o formato dispoñible nas dependencia municipais e que debera
cumprimentarse con todos os seus datos: promotor das obras, construtor, nº de
expediente de licenza, data de inicio e finalización, así como os técnicos directores
de obra, arquitecto e arquitecto técnico, o igual que o coordinador de seguridade e
saúde durante a execución das obras.
- Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor debera solicitar a correspondente Licenza de Primeira Ocupación de
acordo co artigo 195.6 da Lei 9/2002 de Ordenación Urbanística e Protección do
Medio Rural de Galicia modificada pola Lei 15/2004 de 29 de decembro.
- Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, deberase
levantar a correspondente trazado de planta, tanto no que as alienacións municipais
e de normativa se refire con independencia das alienacións e distancias dependentes
de outras administracións.
- Así mesmo, previo o inicio das obras e conxuntamente co trazado de planta,
tendo en conta a situación da parcela, nunha zona de transición entre núcleo rural e
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rústico de protección ordinaria, deberase realizar plano de replanteo claramente
definido da situación da parcela e da edificación con respecto das diferentes
delimitacións de cada area, e a superficie resultante da parcela edificable, de acordo
coa normativa de núcleo rural, de 600m/2 mínimos e os correspondentes
retranqueos a lindeiros e a vía.
- Os retranqueos á vía, axustaranse o previsto no Título V: Normas de ordenación
dos sistemas. Artigo 84 do Capítulo I.- Sistema Viario, das normas subsidiarias en
vigor do Concello de Xove.
- Carreteira municipal.- (vía entre núcleos):
Liña de edificación ..............................10,00 metros
Liña de cerre .........................................5,00 metros do eixe ( sempre que
esta distancia sexa superior a 1,50 metros do borde)
- Vías interiores de núcleos:
Edificación consolidada ......................4,00metros o eixe.
Edificación non consolidada (illada) ...7,00 metros do eixe
Cerre de parcela ...................................4,00metros en ambos casos.
- Informase favorablemente a ampliación e modificación que se solicita a licenza
que se concedeu en Xunta de Goberno Local o día 12 de xaneiro de 2007.
- Os prazos da licenza para á realización das obras permanecen invariables.
- Data de finalización das obras: 12/01/2010.
- Así mesmo antes do inicio das obras e conxuntamente co trazado de planta,
debera reflectirse as áreas de cesión por retranqueo de alienacións pasando dita
cesión a ser espazo de dominio público.
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 20.314,00€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 406,48€.
4º) Fixase un prazo para inicio das obras de 6 meses e 3 anos para a súa finalización
(data: 12-1-2010).
5º) No non expresamente sinalado no acordo de concesión sométese a presente
autorización por imperativo legal, ao disposto na Lei 9/2002 de 30 de decembro e
Protección do Medio Rural de Galicia (DOG nº 252 de 31 de decembro de 2002) e do
Decreto 28/1999 de 21 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento de Disciplina
Urbanística para o desenvolvemento e aplicación da Lei do Solo de Galicia (DOG nº 32
de 17 de febreiro de 1999), así como á normativa sectorial de aplicación e á de
Seguridade e Hixiene legalmente esixible.
B.25) SOLICITUDE DE INSUA DIAZ LOPEZ, C.B RELATIVO A PROXECTO
TECNICO DE ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EN PLANTA BAIXA SEN
USO ESPECIFICO EN C/ CAMIÑO REAL, S/N (XOVE).
Vista solicitude formulada por Insua Díaz López, C.B con C.I.F nº: E-27.346.493 con
domicilio en Plaza Juan Donapetry - Baixo (27850 Viveiro), para realización de obras
de acondicionamento de local en planta baixa sen uso especifico en Edificio Riomayor Camiño Real, S/n (Xove).
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Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que as obras de
acondicionamento do local que se pretenden realizar, de acordo coa documentación que
se aporta, subscrita polo Arquitecto Técnico Don Pablo Dorado Lanza, sitúanse dentro
do Núcleo Urbano de Xove e dentro da volumetría dun edificio existente, situado na
planta baixa do mesmo e dispoñendo este inmoble da correspondente Licenza de Obra e
de Primeira Ocupación. Estas obras adaptaranse a vixente Normativa Urbanística do
Concello de Xove. Normas Subsidiarias e Complementarias do Planeamento; por
unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
- As instalacións necesarias para á realización destes traballos, deberán estar
perfectamente valladas, na zona de arcen, coas sinalizacións correspondentes. Así
como a disposición de luces de sinalización en horas nocturnas pola súa situación en
plena de zona urbana.
- As instalacións auxiliares e a propia obras, disporán do correspondente seguro
de responsabilidade civil.
- O contorno da instalación deberá estar perfectamente limpo.
- Deberase satisfacer as taxas correspondentes por ocupación de vía pública,
durante o tempo de permanencia de ditas instalacións.
- Tendo en conta que de acordo co proxecto que se achega, as obras que se
pretenden, terán consideración de obras de acondicionamento non poderán afectar a
elementos estruturais nin suporán aumento de volume.
- Respectarase o primitivo deseño e tipoloxía da edificación e contorno,
adaptándose na súa totalidade estas obras de acondicionamento ó solicitado.
- Durante a execución dos traballos, tomaranse por parte da contrata, as
pertinentes medidas de seguridade tanto na execución das obras como da vía.
- A apertura do local para calquera actividade, esta supeditada o outorgamento da
Licenza de Actividade para este local e para o uso actividade que se vaia a
desenrolar no mesmo.
- De acordo con todo o exposto anteriormente, informase favorablemente as obras
que se solicitan.
OBSERVACIÓNS: Deberase solicitar a licenza de apertura de actividade.
2º) A presente licenza outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen prexuízo
de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será efectiva tralo
pagamento do imposto correspondente, tendo que efectuar o ingreso nas entidades
bancarias sinaladas na liquidación.
3º) Valórase o presuposto da obra en 17.033,07€ salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 340,66€.
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
Neste punto non se adoptou ningún acordo.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL.
D.1) PETICIÓN DE RATEO DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA FORMULADO POR D. JOSE MANUEL COCIÑA
RIVERA DERIVADO DE BAIXA DEFINITIVA DE VEHÍCULO.
Vista solicitude de rateo de cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do
exercicio de 2007 , formulada por D. Jose Manuel Cociña Rivera, con D.N.I. nº:
77.591.723 - G, con domicilio en Fontes, 3 (27878 Sumoas), por baixa con data de
07/08/2007 do vehículo Peugeot 106 matricula LU-9601-J, según acredita con
documentación da Xefatura de Tráfico.
Visto informe de Secretaría relativo ó disposto na alínea terceira do art. 97 da Lei
39/1988 de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais. Por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase:
1º) O rateo da cota do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica do exercicio de
2007, correspondente ó último trimestre do ano 2007, estimando procedente a
devolución deste trimestre ó interesado.
2º) O libramento da cantidade de 8,52€ ó solicitante polos conceptos anteditos.
D.2) ESCRITO DO CLUB BALONCESTO XOVE SOLICITANDO
LIBRAMENTO DO PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN,
CONCEDIDO NA XGL DO 06/02/2007.
Vista solicitude de D. Jose Iravedra López, en calidade de presidente do Club
Baloncesto Xove e con domicilio en C/ Agramonte, 6 (27870 Xove) os efectos de
xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente de percibir da
subvención concedida por importe de 12.000,00€ na Xunta de Goberno Local de
06/02/2007.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
10.221,70€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 2.250,00€.
D.3) ESCRITO DO CLUB TENIS PALMEIRO SOLICITANDO LIBRAMENTO
DO PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN, CONCEDIDO NA XGL
DO 06/03/2007.
Vista solicitude de D. Jesús Gradaille Martínez, en representación do Club de Tenis
Palmeiro, con domicilio a efectos de notificación en Urbanización Palmeiro, 69 –
3ºA(27879 Rigueira) os efectos de xustificación de gastos e solicitude de libramento do
porcentaxe pendente de percibir da subvención concedida por importe de 1.000,00€ na
Xunta de Goberno Local de 06/03/2007.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
1.044,00€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 300,00€.
D.4) ESCRITO DO I.E.S ILLA DE SARON SOLICITANDO LIBRAMENTO DO
PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN, CONCEDIDO NA XGL DO
09/07/2007.
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Vista solicitude de D. Gabriela Etcheverry Ciancio, en calidade de secretaria do I.E.S
Illa de Sarón, con domicilio a efectos de notificación en Agramonte, S/N (27870 Xove)
os efectos de xustificación de gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente
de percibir da subvención concedida por importe de 2.405,00€ na Xunta de Goberno
Local de 09/07/2007.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
26.059,41€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 721,50€.
D.5) SOLICITUDE DE D. FERNANDO MENDAÑA RODRÍGUEZ DE BAIXA
EN VADO PERMANENTE Nº 55.
Vista solicitude formulada por D. Fernando Mendaña Rodríguez con D.N.I. nº:
76545478 – Y, con domicilio en Avda. Diputación, 55 – 1º (27870 Xove) que solicita a
baixa no vado permanente asignado á súa vivenda (vado nº55); por unanimidade en
votación ordinaria, acórdase :
1º) Conceder a baixa no vado permanente solicitado.
2º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.6) SOLICITUDE DE RENUNCIA DE Dª. ISABEL ROUCO GALDO DE
EXECUCIÓN DE OBRAS EN BELTRAN - LAGO.
Visto escrito presentado por Dª. Isabel Rouco Galdo con D.N.I. nº: 33763791 - K con
domicilio en Beltrán, 5 (27878 Lago) de renuncia a licenza de obra que se lle foi
concedida por Decreto con data 19/09/2007 consistente na cobertura con pizarra dun
galiñeiro, así como anular as taxas a liquidar.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda acepta-la
renuncia solicitada, así como anular a liquidación do imposto elaborada, e a notificación
á interesada os efectos oportunos.
D.7) SOLICITUD DE CAMBIO DE TITULARIDADE DE LICENCIA DE
ACTIVIDADE DEFINITIVA DE CANTERAS PREBETONG, S.L SITA EN
ABELLEIRA – XUANCES.
Vista solicitude de D. Manuel Gómez Álvarez en calidade de Conselleiro Delegado de
Canteras Prebetong,S.L, con C.I.F nº: B-36.816.463 con domicilio en C/ Brasil, 56
(36204 Vigo), de cambio de titularidade de licenza de actividade de canteira sita en
Abelleira - Xuances, que en la actualidade figura a nome de Áridos del Cantábrico, S.A
para que figure como novo titular Canteras Prebetong, S.L.
Visto así mesmo que con fecha 30 de marzo de 2004, expediuse a licenza municipal
para apertura dunha canteira en Abelleira – Xuances.
Vista acta de inspección de actividades do Arquitecto Técnico Municipal que manifesta
que de acordo coa solicitude de cambio de titularidade de licenza definitiva para a
actividade de canteira de extracción de áridos e das instalacións emprazadas dentro da
mesma, e persoado o técnico que suscribe no establecemento, puido constatar que a
actividade cuio cambio de titularidade se pretende, continuará coa mesma actividade
para que no seu dia se concedeu a oportuna licenza municipal a favor de Aridos del
Cantábrico S.A. como Canteira de extracción de áridos e das instalacións emprazadas
dentro da mesma. Informase favorablemente o cambio de titularidade que se solicita
para esta actividade, nas mesmas condicións que a licenza outorgada no seu dia e coa
obrigatoriedade de dar cumprimento ás normativas en vigor.
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Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade, en votación ordinaria acordase:
1º) Autorizar o cambio de titularidade da licenza de Actividades Molestas, Nocivas e
Perigosas da Canteira de Extracción de Áridos e das instalacións emprazadas dentro da
mesma, sita en Abelleira-Xuances-Xove; para que sexa substituído como titular
Canteras Prebetong S.L. con C.I.F: B-36.816.463.
2º Facultar á Alcaldía - Presidencia para a realización de cantos actos, trámites o
xestións sexan procedentes para el bo fin dos acordos adoptados.
D.8) ESCRITO DE D. JOSE MANUEL CANDAL GARCÍA, EN
REPRESENTACIÓN DE EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L
SOLICITANDO DEVOLUCIÓN DE CUOTA IAE CORRESPONDENTE O
SEGUNDO, TERCEIRO E CUARTO TRIMESTRE.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de D. Jose Manuel Candal García, en
representación de Excavaciones y Obras Candal,S.L, con CIF B-15496219, con
domicilio en Lg. A Brea – Mesón do Vento (15680 Ordes), no que sinala que a súa
representada abonou o importe da liquidación do IAE correspondente o exercicio 2007 e
presentou cese de actividade en Hacienda o día 22 de febreiro de 2007, polo que solicita
que se devolva a cota tributaria do epígrafe 1/5012 do IAE, correspondente o segundo,
terceiro e cuarto trimestre de 2007.
Visto o informe da Interventora Municipal, no que sinala que procede a devolución do
concepto solicitado.
Pola Xunta de Goberno local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Proceder á devolución a Excavaciones y Obras Candal, S.L do importe aboado polo
IAE 2007 por importe de 522,38€.
2º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.9) SOLICITUDE DE D. MANUEL BASANTA GONZALEZ DE
SEGREGACION DE FINCA SITA EN BORDECAS – CAMBA (XUANCES).
Dada conta do escrito presentado por D. Manuel Basanta González, con D.N.I. nº:
33.764.823 - H, e con domicilio en Rúa Grupo Atalaya, 5 – 3ºB(27890 San Ciprian), no
que solicita segregación de parcela sita en Bordecas – Camba (Xuances), segundo o
proxecto que se xunta.
Visto o informe emitido polo Arquitecto Técnico no que se sinala que:
“A parcela que se pretende segregar, sitúase dentro de unha área delimitada como Solo
Non Urbanizable de Núcleos Rurais.-Artigo 103.Normas Subsidiarias Concello de
Xove. Solo de Núcleo Rural de Acordo co artigo 24 da Lei 15/2004 do 29 de decembro,
de modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro.
De acordo coa documentación aportada, subscrita pola Arquitecta Dª Patricia Vázquez
Mille e referida a actual Normativa vixente, na que se especifica o estipulado no artigo
13.3 da Lei 9/2002, modificada pola Lei 15/2004 referido a delimitación do núcleo rural
consolidado e pola dimensión das parcelas, pódese realizar a segregación solicitada,
sempre e cando resulte de cada unha das parcelas segregadas, unha superficie mínima
de 600 m/2, con fachadas ambas o vial do acceso, e posibilidade de retranquear
3,00metros, calquera edificación dentro de cada unha das parcelas resultantes, cos lindes
colindantes, así como as correspondentes distancias frontais e viais.
Así mesmo o amparo do estipulado no artigo 205, trátase claramente dentro dunha
parcela da mesma propiedade na que se pretenden separar unha parte da parcela da finca
matriz, para a creación de outra nova dentro do mesmo núcleo rural e perfectamente
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edificables, ambas, polas superficies das mesmas e con acceso rodado consolidado, e
quedando ditas parcelas edificables para unha única vivenda unifamiliar, e respetando
este modo o espírito da Lei do Solo de Galicia de evitar a creación de urbanizacións
encubertas dentro do ámbito do núcleo rural tradicional.
Por todo o anterior exposto;
Integración das parcelas dentro do ámbito do núcleo rural tradicional de Camba,
parcelas superiores a 600,00m/2, e ambas con fachada o vial público, infórmase
favorablemente a segregación que se solicita, quedando a configuración definitiva da
finca segregada coas superficies seguintes:
Pacela matriz nº822: 1.624,00m/2.Parcelas resultantes da segregación proposta:
Parcela A: 1.000,00m/2.Parcela B: 624,00m/2.-”
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de segregación interesada, nos termos recollidos na
documentación que consta no expediente.
2º) Dar traslado do presente acordo ó interesado así como fotocopia de toda a
documentación, os efectos procedentes.
D.10) LICENZA MUNICIPAL DE APERTURA DE ACTIVIDADE INOCUA DE
CLINICA DENTAL SITA EN AVDA. DIPUTACIÓN, 66 BAIXO (XOVE)
Visto o expediente tramitado a instancia de D. Sergio Javier Rosenfeld Mindlin, con
domicilio en Avda. Ferrol, 13 – 3ºA (27850 Viveiro), que solicita a regulamentaria
licenza para abrir ó público un establecemento que haberá de dedicarse a clínica dental,
cuxo local atópase sito en Avda. Diputación, 66 baixo deste termo municipal.
Cumpridos os trámites esixidos e resultando acreditado o dereito á licenza que se
pretende obter. No uso das facultades conferidas pola Lei Reguladora das Bases de
Réxime Local, de 2 de abril de 1985 e Texto Refundido das Disposicións Legais en
materia de Réxime Local aprobado por R. D. Lexislativo 781/1986 de 18 de abril, en
consonancia coa correspondente Ordenanza fiscal, a Xunta de Goberno Local, en
votación ordinaria acorda conceder a licenza que se solicita.
D.11) ESCRITO DE IMPULSO INDUSTRIAL ALTERNATIVO, S.A
SOLICITANDO LA RECTIFICACION DE RECIBO DE IAE 2007.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de Impulso Industrial Alternativo S.A, con CIF
A82068446 , con domicilio en Paseo Castellana, 123 D 7 B (28046 Madrid), no que
sinala que o centro de traballo cerrouse no primeiro trimestre de 2007, polo que solicita
se volva a emitir dito recibo, liquidando solo o primeiro trimestre de 2007.
Visto o informe da Interventora Municipal, no que sinala que procede a emisión do
novo recibo solicitado.
Pola Xunta de Goberno local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Proceder a emisión de novo recibo do IAE 2007 correspondente o primeiro
trimestre de 2007.
2º) A notificación ó interesado os efectos procedentes.
D.12) APROBACIÓN DE XUSTIFICACIÓN DE GASTO DE AXUDA PARA
ACONDICIONAMENTO DE CONTORNO DE VIVENDA HABITADA
INSTADA POR Dª. MARIA FENE PEREZ CASARIEGO.
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Visto informe do expediente respectivo emitido polo Arquitecto Técnico Municipal no
que sinala: “ Persoado o técnico que suscribe no domicilio da solicitante, no lugar de
Gulpilleiras nº: 2 – Rigueira, puido constatar que no contorno da súa vivenda
executáronse os traballos correspondentes o contorno da súa vivenda. Ditos traballos
están en sintonía co presuposto presentado polo solicitante” e de conformidade co
acordo de 23 de xaneiro de 2006 da Xunta de Goberno Local, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase aprobar a xustificación documental do gasto da axuda
concedida a Dª. Maria Fene Perez Casariego, con D.N.I. nº: 76.536.419 - D, con
domicilio en Pazo, 2 (27879 Rigueira), por importe de 299,47€ e o seu libramento á
interesada, condicionado a que se atope ó corrente das súas obrigas tributarias con esta
Entidade.
D.13)
AXUDA
PARA
OBRA
NO
MEDIO
RURAL
PARA
ACONDICIONAMENTO DE CONTORNO DE VIVENDA HABITADA,
INSTADA POR Dª. LUISA ALVAREZ PRIETO.
Pola Xunta de Goberno Local, vista a solicitude, formulada por Dª. Luisa Alvarez Prieto
con D.N.I. nº: 33763780 - X, con domicilio en Vilar, 20 (27878 Lago) para contorno de
vivenda a acondicionar sita no mesmo lugar e visto informe favorable do Arquitecto
Técnico Municipal, sempre e cando se atope aberto o prazo correspondente para as ditas
axudas no medio rural, e toda vez que se abriu un prazo no mes de abril, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión da axuda ó solicitante, para acondicionamento de contorno de vivenda
habitada ata un importe máximo de 300,51€ para o fin antedito de conformidade co
acordo da Xunta de Goberno Local nesta materia.
2º) Unha vez rematadas as obras, o solicitante deberá avisar ó Arquitecto Técnico
Municipal para que efectúe visita de comprobación.
3º) Despois da visita de comprobación o interesado presentará no Concello a factura
para xustificación documental do gasto e aprobación do pago pola Xunta de Goberno
Local da cantidade procedente.
D.14) DECRETOS E RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA. DAR CONTA.
Por Secretaría dáse conta á Xunta de Goberno Local dos decretos e resolucións ditados
polo Sr. Alcalde Presidente, dende a data de celebración da anterior sesión da Xunta de
Goberno Local, ata o dia de hoxe.
A Xunta de Goberno Local dáse por enterada.
D.15) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TERMALISMO SOCIAL A D. NAZARIO
SÁNCHEZ MARTÍNEZ.
Vista solicitude formulada por D. Nazario Sánchez Martínez con D.N.I. nº 33.705.378 M, con domicilio en Carballo nº 4 (27878 Morás) para axuda de viaxe de terceira idade
a balneario, acompañando certificación correspondente á súa estancia, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase a concesión e libramento dunha axuda por importe de 60
€ debendo atoparse o perceptor da axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta
entidade.
D.16) AXUDA DE INDIVIDUAL DE TURISMO SOCIAL A DNA. EMMA
LÓPEZ ABAD.
Vista solicitude formulada por Dna. Emma López Abad con D.N.I. nº 33.707.037 - P,
con domicilio en Avda. Diputación nº 51 (27870 Xove) para axuda de viaxe de turismo
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social, acompañando certificación correspondente á súa estancia, por unanimidade en
votación ordinaria acórdase a concesión e libramento dunha axuda por importe de 60 €
debendo atoparse o perceptor da axuda ó corrente das súas obrigas fiscais con esta
entidade.
D.17)
SOLICITUDE
DE
MODIFICACIÓN
DA
TARXETA
DE
ESTACIONAMENTO PARA MINUSVÁLIDOS DE D. DAVID ANSELMO
COCIÑA LÓPEZ.
Vista solicitude formulada por D. David Anselmo Cociña López con D.N.I. nº
32.560.869 – E, con domicilio en Avda. Diputación nº 68 (27870 Xove) no que
manifesta que ten recoñecida un grao de minusvalía do 38% e que sufre a amputación
do membro inferior dereito, polo que solicita a modificación da Tarxeta de
Estacionamento para Minusválidos por cambio de vehículo.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Conceder a modificación da Tarxeta de Estacionamento para Minusválidos
solicitada, para que esta sexa asignada ó vehículo con matrícula 4314 FVN marca Opel
Meriva.
2º) A Notificación a D. David Anselmo Cociña López, con domicilio en Avda.
Diputación, 68 (Xove), os efectos procedentes.
D.18) SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE DNA. ESTELMA LÓPEZ PÉREZ.
Vista solicitude formulada por Dna. Estelma López Pérez, con domicilio en San Vicente
n º 5 (27979 Rigueira) na que solicita a ampliación de 2 horas do Servizo Municipal de
Axuda no Fogar que pasará a ser de 12 horas semanais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aumentar o número de horas da solicitante para que pasen a ser 12 horas semanais.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.19) SOLICITUDE DE REDUCCIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE DNA. GEMA DOMINGUEZ
LOUZAO.
Vista solicitude formulada por Dna. Gema Domínguez Louzao, con domicilio en Ponte
do Carro nº 6 – (27879 Rigueira) na que solicita a redución de 2 horas do Servizo
Municipal de Axuda no Fogar que pasará a ser de 4 horas semanais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Reducir o número de horas da solicitante para que pasen a ser 4 horas semanais.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.20) SOLICITUDE DE REDUCCIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE Mª DOLORES DIAZ MARTINEZ.
Vista solicitude formulada por Dª Maria Dolores Diaz Martinez, con domicilio en Avda.
Diputación, 60 (27870 Xove) na que solicita a redución de 3 horas do Servizo
Municipal de Axuda no Fogar que pasará a ser de 9 horas semanais.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
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1º) Reducir o número de horas da solicitante para que pasen a ser 9 horas semanais.
2º) A notificación á interesada, os efectos oportunos
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.21) ESCRITO DE KINARKA SOLICITANDO LA RECTIFICACION DE
RECIBO DE IAE 2007.
Por Secretaría dáse conta da solicitude de Kinarca, con CIF ES-A36.646.040 , con
domicilio en Camiño de Romeu, 25 (36.213 Vigo), no que solicita se volva a emitir dito
recibo, liquidando solo os 2 primeiros trimestre de 2007.
Visto o informe da Interventora Municipal, no que sinala que procede a emisión do
novo recibo solicitado.
Pola Xunta de Goberno local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Proceder a emisión de novo recibo do IAE 2007 correspondente os 2 primeiros
trimestre de 2007.
D.22) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA OBRA A D.
DANIEL CAJETE FERNÁNDEZ EN PENAS AGUDAS, 4 (MONTE).
Vista solicitude presentada por D. Daniel Cajete Fernández, con D.N.I. nº: 76.569.955 B, con domicilio en Penas Agudas, 6 (27879 Monte), para entroncamento de auga , para
vivenda sita en Penas Agudas, 4 -Monte, por parte desta Xunta de Goberno Local,
previa deliberación, visto informe do fontaneiro municipal no que sinala que será
necesario a construción dunha arqueta de chaves e colocación dun contador, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. Daniel Cajete Fernández para
vivenda sita en Penas Agudas, 4 - Monte.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será
efectiva previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a
oportuna valoración polos servizos municipais, que realizarán o entroncamento,
debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación, debendo
ser instalado o contador polos servizos municipais.
D.23) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA E REDE DE
SUMIDOIROS PARA OBRA A D. MIGUEL LOPEZ LOPEZ NO PARQUE
EMPRESARIAL DE XOVE PARCELA 43 -44 (XUANCES).
Vista solicitude presentada por D. Miguel López López, con D.N.I. nº: 34.637.924 - Q,
con domicilio en Crta. De Riobarba, 59 (27850 Covas), para entroncamento de auga e
rede de sumidoiros para nave sita en Polígono Industrial de Camba -Xuances, por parte
desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe do fontaneiro
municipal no que sinala que será necesario a colocación dun contador, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. Miguel López López para nave
industrial sita no Polígono Industrial de Camba – Xuances.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será
efectiva previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a
oportuna valoración polos servizos municipais, que realizarán o entroncamento,
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debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación, debendo
ser instalado o contador polos servizos municipais.
D.24) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA E REDE DE
SUMIDOIROS PARA OBRA A D. JOSE MANUEL GARCIA PEREZ EN AVDA.
DIPUTACIÓN, 44 (XOVE).
Vista solicitude presentada por D. Jose Manuel García Pérez, con D.N.I. nº: 77592003 P, con domicilio en Avda. Diputación, 44 (27870 Xove), para entroncamento de auga e
rede de sumidoiros, para ampliación de edificio sito en Avda. Diputación, 44 - Xove,
por parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe do
fontaneiro municipal no que sinala que será necesario a construción dunha arqueta de
chaves, a canalización de 3metros de tubaria 32 en 10 Atm. U.A e colocación dun
contador. A obra será realizada por Garper , por unanimidade en votación ordinaria
acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. Jose Manuel García Pérez.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será
efectiva previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a
oportuna valoración polos servizos municipais, que realizarán o entroncamento,
debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación, debendo
ser instalado o contador polos servizos municipais.
D.25) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA PARA OBRA A Dª.
BELEN LAZARO SEARA EN PRAIA DE ESTEIRO - XUANCES.
Vista solicitude presentada por Dª. Belén Lázaro Seara, con D.N.I. nº: 33.303.543 - A,
con domicilio en C/ Benito Galcerán, 22 – 24 5ºG (27850 Viveiro), para entroncamento
de auga para construción de vivenda unifamiliar sita en Praia de Esteiro - Xuances, por
parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe do encargado de
augas, no que sinala que será necesaria a construción dunha arqueta de chaves, a
canalización de 4metros de tubaria de 25 en 10Atm. U. A e colocación dun contador.
Será necesario cruzar a Carretera pertencente a Diputación Provincial, e valorase a obra
a realizar de acordo co vixente Acordo Regulador do prezo público pola prestación de
servizos mediante persoal, maquinaria e outros medios municipais, en 229,49€, co
seguinte desglose:
1 Arqueta con tapa 30X30 ............................................................................. 26,49€
1 Collarín de 40 jinten ...................................................................................... 4,25€
1 Chave de ¾ bola ............................................................................................ 6,13€
1 Chave de paso 1 bola..................................................................................... 8,92€
1 Redución 1” – ¾ latón ................................................................................... 2,23€
2 Terminais de 25 – ¾ ..................................................................................... 7,00€
4 Tubo de 25 en 10 Atm U.A ........................................................................... 6,82€
4 Mano de Obra de 1 oficial e 2 peóns......................................................... 124,00€
0.4 Metros canalización en todo tipo de terreo............................................... 12,00€
Subtotal:................................................................................................... 197,84€
IVA 16%:.................................................................................................. 31,65€
TOTAL ................................................................................................... 229,49€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
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1º) A concesión do entroncamento solicitado por Dª. Belén Lázaro Seara para
construción dunha vivenda unifamiliar sita en Praia de Esteiro – Xuances.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será
efectiva previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a
oportuna valoración polos servizos municipais, que realizarán o entroncamento,
debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación, debendo
ser instalado o contador polos servizos municipais.
D.26) CONCESIÓN DE ENTRONCAMENTO DE AUGA E REDE DE
SUMIDOIROS PARA OBRA A D. JOSE MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ
EN ANCIL-LAGO.
Vista solicitude presentada por D. José Manuel Alvarez Rodríguez, con D.N.I. nº:
33.992.889-Q , con domicilio en Alto de Lago, 13 (27878 Lago), para entroncamento de
auga e rede de sumidoiros, para a próxima construción de vivenda unifamiliar sita en
Ancil-Lago; por parte desta Xunta de Goberno Local, previa deliberación, visto informe
do encargado de augas, no que sinala que será necesaria a construción dunha arqueta de
chaves, a canalización de 3 metros de tubaria de 32 en 10Atm. U. A e colocación dun
contador, e se valora a obra a realizar de acordo co vixente Acordo Regulador do prezo
público pola prestación de Servizos mediante persoal, maquinaria e outros medios
municipais, en 244,30€, co seguinte desglose:
1 Arqueta con tapa 40X40.............................................................................. 34,86€
1 Collarín de 40 jinten ...................................................................................... 4,25€
2 Chave de 1 bola ........................................................................................... 17,84€
1 Mamelón de 1” latón ..................................................................................... 2,61€
4 Mano de obra de 1 oficial e 2 peóns.......................................................... 124,00€
0.3 Metros canalización en todo tipo de terreo................................................. 9,00€
2 Terminais de 32-1” ........................................................................................ 5,65€
3 Tubo de 32 en 10Atm.U.A ............................................................................ 6,75€
Subtotal:................................................................................................. 210,61€
IVA 16%: ................................................................................................ 33,69€
TOTAL:................................................................................................ 244,30€
Por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión do entroncamento solicitado por D. José Manuel Alvarez Rodriguez,
para construción dunha vivenda unifamiliar sita en Ancil-Lago.
2º) O presente entroncamento outórgase coa salvedade do dereito de propiedade, sen
prexuízo de terceiros, e doutras autorizacións que poidan corresponder, e só será
efectiva previo pago da taxa e gastos correspondentes, ó cal efecto se lle transmitirá a
oportuna valoración polos servizos municipais, que realizarán o entroncamento,
debendo efectuar o ingreso nas entidades bancarias sinaladas na liquidación, debendo
ser instalado o contador polos servizos municipais.
D.27) ESCRITO DA COMUNIDADE DE MONTES DE LAXAMOURA,
SOLICITANDO LIBRAMENTO DO PORCENTAXE PENDENTE DE
SUBVENCIÓN, CONCEDIDO PARA A FEIRA DE GANDO DE SAN
BARTOLO 2007.
Vista solicitude de D. José Manuel Fernández Rodriguez, con domicilio en Vilariño, 5
(27879 Monte) os efectos de xustificación de gastos e solicitude de libramento do

36

porcentaxe pendente de percibir da subvención concedida por importe de 3.000€ na
Xunta de Goberno Local de 1 de agosto de 2007.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
3.736,87€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 900€.
D.28) APROBACIÓN DO PADRÓN MUNICIPAL DE VADOS DO EXERCICIO
2007.
Seguidamente, por Secretaría dáse conta do Padrón Municipal de Vados correspondente
o exercicio 2007, o cal consta de 75 usuarios, e ascende a un total de 788,04€.
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aprobar provisionalmente o Padrón Municipal de Vados, correspondente o exercicio
2007.
2º) A publicación de anuncio no Boletín Oficial da Provincia, os efectos de
reclamacións, entendéndose definitivamente aprobado, no caso de que estas non se
presentasen.
D.29) ACORDO DE CONCESIÓN DE AXUDAS Ó ESTUDIO PARA O CURSO
2006-2007 DE TRANSPORTE, COMEDOR, DOUTORADO E OPOSICIONS.
Por Secretaria dáse conta do informe da Traballadora Social, Dª Ana de la Barrera Vila
relativo á solicitudes de becas transporte, comedor, doutorado e oposicións para o curso
2006-2007.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria, acorda a
concesión e denegación das axudas ó estudio seguintes, así como a notificación os
interesados:
CONCEDIDAS:
NOME:
- Catalina Dominguez Cociña
- Elena Miragaya Prieto
- Silvia Anes Suárez
- Nazaret Canosa Insua
- Vanesa González Míguez
- Felipe Canoura Fernández
- Manuel Cordovilla González
- David Bermudez Ramudo
- Yesica Loureiro Cociña

IMPORTE:
1.205,00€
1.205,00€
1.205,00€
1.205,00€
1.205,00€
1.205,00€
302,00€
302,00€
100,66€

DENEGADAS:
NOME:
- Adriana Gadea Insua
- Ivan González Meitin

MOTIVO DA DENEGACIÓN:
Non ter xustificada a súa asistencia durante o
curso 2006-2007.
Non ter xustificada a súa asistencia durante o
curso 2006-2007.

D.30) ESCRITO DE D. JOSE MIGUEZ ABAD, SOLICITANDO A BAIXA NO
SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
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Por Secretaría dáse conta do escrito de D. Jose Miguez Abad con domicilio en
Lamaboa, 1 (27870 Xove) no que solicita a baixa no servizo de augas e recollida de lixo
do Concello, con nº de recibo 787000, pola venda da vivenda.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que: baixa de auga por non
facerse cargo o propietario dos costes do mesmo e non dar datos para dito cambio.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Autoriza-la baixa solicitada.
2º) A notificación ó interesado así como ó Servizo de Augas do Concello, os efectos de
baixa do devandito recibo.
D.31) ESCRITO DE D. ABEL LOPEZ QUELLE, SOLICITANDO A BAIXA NO
SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de D. Abel López Quelle con domicilio en C/
Grupo Escolar, 13 – 1ºIzq no que solicita a baixa no servizo de augas e recollida de lixo
do Concello, con nº de recibo 1016600, por cambio de acometida.
Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala que: baixa contador destinado a
rego de verduras.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Autoriza-la baixa solicitada.
2º) A notificación ó interesado así como ó Servizo de Augas do Concello, os efectos de
baixa do devandito recibo.
D.32) SOLICITUDE DE
LUIS ANGEL IGLESIAS HERMIDA
DE
SEGREGACION DE PARCELA SITA EN VILAR-LAGO
Dada conta do escrito presentado por D. Luís Angel Iglesias Hermida con D.N.I. nº
33.812.288-B e con domicilio en Viveiro no que solicita segregación de 2.223m2 de
parcela sita en Cierre de la Granda (Lago): Polígono 28, parcela 110; segundo o deseño
que se xunta.
Visto o informe emitido polo Arquitecto Técnico no que se sinala que a parcela a que se
pretende segregar, de acordo coa documentación aportada, polo solicitante, encontrase
dentro do área delimitada como Chan non Urbanizable Común.-Artigo 104. Normas
Subsidiarias Concello de Xove. Chan rústico de protección ordinaria. Artigo 29.1 da lei
15/2004 do 29 de decembro de modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro.
De acordo coa documentación aportada, e referida a actual normativa vixente, e polas
características e ubicación das parcelas, o amparo do Artigo 41 da lei 15/2004 de
modificación da Lei 9/2002, deberase emitir informe previo da Delegación de
Agricultura, antes da concesión da licenza por parte deste Concello.
Este técnico informa favorablemente da segregación que se solicita, toda vez que por
parte da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural, emitiuse o
correspondente informe favorable, para a segregación da finca denominada como Cierre
de la Granda, situado na parroquia de Lago, de este municipio, de Xove, con unha
superficie de 2 has 16 áreas e 2 centiáreas, e as fincas resultantes da segregación, terán
unha cabida de 93 áreas e a outra finca será de 1 hectárea , 22 áreas e 23 centiáreas,
respectivamente, en consecuencia, a división respecta a superficie mínima indivisible
que determina a lexislación agraria.
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de segregación interesada, nos termos recollidos na
documentación que consta no expediente.
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2º) Dar traslado do presente acordo ó interesado, así como
documentación, os efectos procedentes.

fotocopia de toda a

Sen máis asuntos que tratar, sendo as vinte horas, polo Sr. Alcalde -Presidente, remátase
a sesión, extendéndose a acta presente, de todo o que, como Secretario, certifico.
Vº e PR
O ALCALDE,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

O SECRETARIO,

Asdo. Pablo Sánchez Lage
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