ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL O DÍA 14 DE XANEIRO DE 2008.
Na Casa Consistorial do Concello de Xove,
Asistentes:
sendo as dezasete horas do día catorce de
Alcalde-Presidente:
xaneiro de dous mil oito, baixo a presidencia do
D. Jose Demetrio Salgueiro Rapa
Sr. Alcalde, D. José Demetrio Salgueiro Rapa,
Vocais:
coa asistencia dos Sres. concelleiros á marxe
D. José Manuel González Álvarez
relacionados, do Secretario D. Luís María
Dª Ana María Abad López
Fernández del Olmo, e da Interventora Dª Elena
Dª Mª Dolores Meitín Guerreiro
Santos Rey, procedeuse a celebrar a sesión
Secretario:
ordinaria correspondente a este día, previa
D. Luís Mª Fernández del Olmo.
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 27 de decembro de 2007.
Non formulándose ningunha reclamación, queda aprobada por unanimidade.
B.1) LICENZA MUNICIPAL DE APERTURA DE ACTIVIDADE INOCUA DE
OFICINA DE VENTAS EN URB. PALMEIRO 10-12 (RIGUEIRA).
Visto o expediente tramitado a instancia de Helmancasa S.L, con NIF: B-84469345 e
con domicilio en C/ Camino Huertas de la Vega, 36-40 bajo (37008 Salamanca) de
Xove, que solicita a regulamentaria licenza para abrir ó público un establecemento que
haberá de dedicarse a oficina de ventas (promotora) cuxo local atópase sito no Centro
Comercial (10-11) da Urbanización Palmeiro- Rigueira 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.
B.2) LICENZA MUNICIPAL DE APERTURA DE ACTIVIDADE INOCUA DE
CONSULTA VETERINARIA EN LAVANDEIRAS-XOVE.
Visto o expediente tramitado a instancia de Dª Laura Gómez Baamonde, con domicilio
en c/ San Fiz, 19 (15337 Mogor-A Coruña), no que solicita a regulamentaria licenza
para abrir ó público un establecemento que haberá de dedicarse a Centro Veterinario no
baixo de local sito en Lavandeiras S/N (Xove).
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.
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B.3) SOLICITUDE DE D. JOSE MANUEL GONZALEZ ALVAREZ,
RELATIVO A VIVENDA UNIFAMILIAR EN MORÁS.
As 17:10 horas, abandona a sesión o Sr. D. José Manuel González Álvarez,por ter
interés directo no asunto.
Vista solicitude formulada por D. José Manuel González Álvarez, con D.N.I nº:
76.563.972-P con domicilio en Avda. Diputación, 89 (27870 Xove), para realización de
obras de construcción de vivenda unifamiliar en Cruces-Morás: Polígono nº 7. -Parcela
nº 151. Referencia catastral:27025A007001510000J, según proxecto que se xunta á
solicitude.
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que a edificación que se
pretende realizar, de acordo coa documentación presentada, subscrita polo Arquitecto
don Jesús Fernández Lopez, sitúase dentro do area delimitada como Chan non
Urbanizable de Núcleo Rural. Articulo 103. -Capitulo III. -Normas Subsidiarias do
Concello de Xove. Aldea de abaixo. -Cruces. -Moras -Xove. achégase en proxecto
plano catastral coa referencia correspondente asi como a situación da parcela dentro da
cartografía catastral asinada polo promotor do proxecto básico. Nucleo Rural. - Articulo
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. Asimismo, en
proxecto, xustifícase, no apartado nº 5 da memoria urbanística. -Datos comparados, asi
como no plano de localización nº1, a adaptación do inmoble que se pretende realizar, á
vixente normativa urbanística. a edificación que se pretende, de acordo co proxecto que
se achega, adáptase á tipologia do ámbito.
Por unanimidade en votación ordinaria, acórdase:
1º) Conceder a licenza de obras solicitada para a execución das mesmas, impóñense as
condicións seguintes:
 As condicións de edificación adaptaranse ao previsto no articulo 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 lousa para o seu adecuación ao ámbito en que se sitúa.
 Solo se permite unha vivenda unifamiliar por parcela. Nin vivendas pegadas, nin
pareadas.
 No proxecto achegado, no seu apartado 5.3 da memoria, xustifícase o
cumprimento do código técnico da edificación en desenvolvemento do
preceptuado na Lei de Ordenación da Edificación no referente a: Cumplimiento
e xustificación do db de seguridade en caso de incendio (db-se).
 Co proxecto de execución se deberá xustificar o cumprimento do Código
Técnico no referente aos apartados de: cumplimiento e xustificación do db de
seguridade de utilización. (db-o seu). Cumplimiento e xustificación do db de
enerxía. (db-hei).
 En proxecto xustifícase a evacuación de augas residuais coa construción de foxa
séptica, polo que previo á concesión da Licencia de Primeira Utilización, se
deberá garantir o cumprimento do previsto no Articulo 29.g da Lei 9/2002
modificada pola Lei 15/2004 do 29 de decembro, sobre a esixencia de ter
resoltos os servizos básicos da edificación.
 A foxa séptica prevista debera gardar as distancias regulamentarias con calquera
pozo de captación de auga existente e cos predios lindantes.
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Ó tratarse dun proxecto básico, previo ao inicio das obras e antes da acta de
reformulo, se deberá presentar nas dependencias municipais, o correspondente
proxecto de execución sen o cal non se poden iniciar as obras, asi como a
designación dos técnicos responsables dos diferentes apartados da execución da
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 dende a data do outorgamento da licenza de obra.
Coa achega do proxecto de execución achegásese a correspondente
documentación dos técnicos directores de obra, arquitecto e arquitecto técnico,
asi como o coordinador de seguridade e saúde durante a execución das obras.
Asimismo e habida conta da situación da parcela, nunha zona de transición entre
núcleo rural e de protección, se debera realizar plano de reformulo claramente
definido da situación da parcela e da edificación con respecto das diferentes
delimitacións de cada area, e a superficie resultante de parcela edificable, de
acordo coa normativa de núcleo rural, de 600 m/2 mínimos, e os
correspondentes retranqueos a lindeiros e vial.
Achegase igualmente a cédula de identificación catastral da parcela, ou a súa
escritura.
Os devanditos documentos achegásense conxuntamente co proxecto de
execución e para os efectos de comprobación coa acta de reformulo.
Recordase igualmente ao promotor a obrigatoriedade de instalar en lugar visible
das obras, un cartel 1,50 metros de lonxitude e 1,00metros de ancho, en cor
branca e texto negro, segundo o formato dispoñible nas dependencias
municipais, e que debera cumprirse con todos os seus datos: promotor das obras,
constructor, nº de expediente de licenza, data de inicio y finalización, asi como
os técnicos directores de obra, arquitecto y arquitecto técnico, ao igual que o
coordinador de seguridade y saúde durante a execución das obras.
Una vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, o
promotor debera solicitar a correspondente licenza de primeira utilización de
acordo co articulo 195.6 da lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, modificada pola lei 15/2004 do 29 de decembro.
Antes do inicio das obras, por parte dos servizos técnicos municipais, se debera
levantar a correspondente acta de reformulo, tanto no que ás aliñacións
municipais e no que a normativa se refire con independencia das aliñacións e
distancias dependente doutras administracións.
Os retranqueos a vial, axustásense ao previsto no titulo v: normas de ordenación
dos sistemas, articulo 84 do capitulo i. -sistema viario, das normas subsidiarias
en vigor do concello de Xove.
Carretera municipal. -(vial entre núcleos):
Liña de edificación….10 metros.
Liña de cierre………5,00 metros do eje,(sempre que esta distancia sexa superior
a 1,5 metros do bordo).
Viales interiores de núcleo:
Edificación consolidada…………………4,00metros a eixe.
Edificación non consolidada.(aislada)……7,00 metros a eixe.
Peche de parcela…………………………4,00 metros en ambos os dous casos.
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As obras e instalación de medios auxiliares, para a execución dos traballos
previstos en proxecto e licenza, disporán do correspondente seguro de
responsabilidade civil.
 Tomaranse as pertinentes medidas de seguridade, tanto para a propia obra coma
para o ámbito peonil e motorizado desta.
 A posible instalación de grúa para a execución das obras deberá dispoñer de
licenza de obra independente, coa aportacion documental correspondente.
 Coa aportacion do proxecto de execución achegásese o estudio básico de
seguridade e saúde, asinado por técnico competente e visado polo colexio
profesional correspondente.
 Co proxecto de execución e acta de reformulo, se deberá dar conta así mesmo da
empresa constructora das obras co seu CIF e dirección correspondente.
 Unha vez finalizadas as obras e en condicións de ser utilizada a edificación, asi
como cumpridos os parámetros establecidos na licenza, a retirada dos elementos
auxiliares, asi como a reposición das zonas de dominio publico en perfecto
estado, polas deterioracións que se puidesen ocasionar durante a realización dos
traballos, o promotor debera solicitar a correspondente licenza de primeira
utilización, coa aportacion dos documentos técnicos correspondentes, e de
acordo co articulo 195.6 da Lei 9/2002 modificada pola Lei 15/2004 do 29 de
decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
 Asimismo antes do inicio das obras e conxuntamente coa acta de reformulo, se
deberan reflectir as areas de cesión por retranqueo de aliñacións, pasando a
devandita cesión a ser espazo de dominio publico, e que quedase reflectido na
correspondente acta de conformidade do reformulo, por parte do promotor.
 Infórmase favorablemente o proxecto presentado.
OBSERVACIÓNS: non se poderán iniciar as obras sen a aportación documental do
proxecto de execución e a súa correspondente documentación adicional; asi como a
obrigatoria acta de reformulo.
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 79.506,00€.- salvo presentación de relación
valorada e asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria
1.590,12€-.
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.
As 17:20 horas, reincorporase á sesión o Sr. D. José Manuel González Álvarez.
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B.4 ESCRITO DE D. FERNANDO MENDAÑA FERNANDEZ RELATIVO A
MURO DE CIERRE EN AVDA. DIPUTACIÓN-XOVE.
Vista solicitude formulada por D. Fernando Mendaña Fernández con D.N.I nº:
33.706.063-T con domicilio en c/ Dr. Baamonde Illade, 2 (27870Xove), para realización
de obras de reposición de 15 metros de muro de bloque xa existente, por deterioro e
peligro de derrubamento do mesmo, solicitando asimesmo a colocación dun contenedor
no camiño para recoller os escombros do muro anterior en Avda. Diputación
Visto o informe do Arquitecto Técnico Municipal no que sinala que á vista da
documentación que se aporta e a falta de descrición do mesmo, dito muro, non poderá
sobrepasar 1.50 m de altura e deberáse construír en mampostería concertada vista, ou en
bloque de hormigón visto ó pintado; 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 solicitan, respetarán as alineacións e señalizacións
correspondentes, de acordo con prano de emprazamento aportado, coincidente coa
vixente Normativa urbanística do Concello de Xove.
- ALINEACIÓNS: As de planeamento.
- Informase favorablemente a licencia que se solicita, sen perxuizo de terceiros no
que os lindes contiguos se refire.
- Previo o inicio das obras, por parte dos servicios técnicos municipais,
levantaráse a correspondente 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 386 € salvo presentación de relación valorada e
asinada por técnico competente, importando a liquidación tributaria 7,72 €.
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.
C) CONTAS E FACTURAS
Neste punto non se adoptou acordo ningún.
D) OUTROS ASUNTOS DE GOBERNO MUNICIPAL
D.1) ESCRITO DE Dª CARMEN PITA BEN, SOLICITANDO A BAIXA NO
SERVIZO DE AUGAS E RECOLLIDA DE LIXO.
Por Secretaría dáse conta do escrito de Dª Carmen Pita Ben, con domicilio en Toimil,
15 (27877 Xuances) no que solicita a baixa no servizo de augas e recollida de lixo do
Concello, con nº de recibo 3230001, concedido no seu día para a construcción de
vivenda, e non habendo podido facer a edificación.
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Visto o informe do Fontaneiro Municipal, no que sinala o entronque está feito dende o
ano 2005 e que non hai consumo ningún no mesmo.
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.2) APROBACIÓN DE XUSTIFICACIÓN DE GASTO DE AXUDA PARA
ACONDICIONAMENTO DE CONTORNO DE VIVENDA HABITADA
INSTADA POR D. ANTONIO CANOURA LOPEZ.
Visto informe do expediente respectivo emitido polo Arquitecto Técnico Municipal e de
conformidade co acordo de 10 de decembro de 2007 da Xunta de Goberno Local, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase aprobar a xustificación documental do
gasto da axuda concedida a D. Antonio Canoura López, con D.N.I. nº 33.706.053-J con
domicilio en Regosanguento, 4 (27879 Rigueira), por importe de 300,44€ e o seu
libramento ó interesado, condicionado a que se atope ó corrente das súas obrigas
tributarias con esta Entidade.
D.3) SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª ANTONIA MEITIN ALONSO.
Vista solicitude formulada por Dª Antonia Meitin Alonso con D.N.I. nº 33.704.933-C
con domicilio en Camba, 18 -(27877 Xuances), na que pide a súa inclusión no Servizo
de Axuda no Fogar, constando no expediente segundo o informe social a situación de
enfermidade e a súa repercusión, e descríbese a situación familiar, informándose
favorablemente a concesión do servizo durante 4 horas semanais; trala deliberación, por
unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º) Autorizar a inclusión no Servizo de Axuda no Fogar de Dª Antonia Meitin Alonso
como beneficiaria do mesmo, durante 4 horas semanais; debendo aboar o importe de
1,42€/hora, según o baremo existente. Duración do servizo: 6 meses.
2º) Facultar á Alcaldía-Presidencia para a realización de cantos actos, trámites ou
xestións sexan procedentes para o bo fin de dos acordos adoptados.
3º) A dación de conta á adxudicataria do servizo Dª Ilia Lage Canoura con domicilio en
Veiga, 6 Rigueira (Xove), aos efectos procedentes.
D.4) SOLICITUDE DE RENUNCIA NO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
FORMULADA POR Dª REGINA EIJO RAPA.
Vista solicitude formulada por Dª Regina Eijo Rapa con D.N.I. nº 33.704.736-F con
domicilio en Casaslongas, 4 (27878 Lago) no que expón que e beneficiaria do Servizo
de Axuda no Fogar dende aproximadamente 6 anos, e que non está interesada en seguir
beneficiándose do devandito Servizo, polo que solicita a súa renuncia no Servizo de
Axuda a Domicilio que presta o Concello de Xove.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Aceptar a petición de renuncia solicitada, e proceder á súa baixa dende o mes de
febreiro de 2008.
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.
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D.5) APROBACION DE BASES REGULADORAS PARA A LIMPIEZA DE
MONTES CON ARBOREDO, CORRESPONDIENTES O EXERCIZO 2008.
A proposta da Concelleira Delegada de Agricultura, Gandeira e Montes, que presenta a
documentación correspondente; pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en
votación ordinaria, acordase a aprobación das bases que rexeran para as axudas para
limpeza de montes con arborado durante el exercicio de 2008, destinándose a cuantía
máxima inicial de 40.000,00€, e a apertura do prazo e dende o 21 de xaneiro ata o 21 de
febreiro de 2008.
“BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA A LIMPEZA DE MONTES
CON ARBOREDO DO CONCELLO DE XOVE.
A persistencia do elevado número de incendios e superficie queimada no último decenio
en Galicia así como os enormes custos e perdas económicas e ambientais producidas
polos mesmos, aconsellan, alomenos polo que atinxe ó Concello de Xove, orientar a
política de defensa contra incendios forestais primando a acción preventiva e de
vixiancia das zonas de especial risco.
Por iso, de acordo coa Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e en
virtude das atribucións conferidas polo artigo 25 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases de Réxime Local e os artigos 23 e seguintes do Regulamento de Servizos das
Corporacións Locais, establécense as bases reguladoras das axudas para a limpeza de
montes con arboredo do termo municipal de Xove de acordo co seguinte articulado:
ARTIGO 1.- OBXECTO
É obxecto das presentes Bases regular as axudas a conceder polo Concello de Xove para
a limpeza de montes con arboredo sitos no Concello de Xove.
Quedan excluídos do obxecto da axuda:
-As fincas que non teñan a consideración de monte
-As superficies de monte que fosen obxecto de axuda na convocatoria do exercicio
anterior.
ARTIGO 2.- FINANCIAMENTO
As presentes axudas financiaranse con cargo ó crédito consignado na partida 533.489 do
Estado de Gastos do Orzamento Municipal vixente, ascendendo como máximo a
40.000,00 €.
ARTIGO 3.- BENEFICIARIOS
Poderán solicitar as axudas recollidas nas presentes Bases as persoas físicas que consten
como donos do monte mediante escritura ou calquera outro documento lexítimo
acreditativo da propiedade do monte, e figuren censados no Concello de Xove con seis
meses de antelación á solicitude, continuando ata a concesión da axuda, se procedera.
No caso de beneficiarios de montes pertencentes á mesma unidade familiar, a axuda
para limpeza limitarase á unidade.
O solicitante deberá estar ó corrente do pagamento dos tributos do Concello de Xove e a
tal efecto a formulación de solicitude da axuda presupón a autorización para recadar a
información que verifique o cumprimento de tal extremo.
ARTIGO 4.- REQUISITOS DO MONTE OBXECTO DA AXUDA
-As plantacións deberán ter unha altura mínima de 1.5 metros, co que o monte non
deberá ter a madeira cortada no momento da súa visita polos técnicos do Concello.
-A superficie máxima de monte para a que se poderá solicitar a axuda será de 10
ferrados (7250 metros)
ARTIGO 5.- CONTÍA DAS AXUDAS

7

O importe subvencionado ascenderá a 17,00 € por ferrado.
ARTIGO 6.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
As solicitudes deberán presentarse no Rexistro do Concello no período que abarca
desde o 21 de xaneiro ata o 21 de febreiro de 2.008.
ARTIGO 7.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-Modelo de solicitude a facilitar polo Concello
-D.N.I. do solicitante
-Certificado de empadroamento
-Documentación acreditativa da situación do Monte: ficha do SIXPAC
-Escritura ou calquera outro documento acreditativo da propiedade do monte por parte
do solicitante
-Declaración xurada de non ter solicitada ou concedida ningunha outra axuda para a
mesma finalidade de ningunha Administración Pública, no modelo facilitado polo
Concello.
ARTIGO 8.- TRAMITACIÓN
A tramitación das axudas será efectuada pola Concellalía de Agricultura, Gandeiría e
Monte, que poderá requirir ó interesado calquera documentación complementaria para
garantir o cumprimento dos requisitos esixidos, tanto na tramitación da solicitude coma
na xustificación, para o pago da axuda.
A partires do momento da solicitude a Concellalía de Agricultura resérvase o dereito de
comprobar se o monte puidera estar limpo con anterioridade.
ARTIGO 9.- PRAZO DE EXECUCIÓN DO OBXECTO DA AXUDA
Os solicitantes disporán dun prazo que abarca desde o momento da solicitude ata o 31
de marzo para a limpeza do monte.
Non se concederán axudas para a limpeza de montes efectuada con anterioridade ó
comenzo de dito prazo.
Rematados os traballos de limpeza e con data límite 31 de marzo, deberá poñerse este
feito en coñecemento da Concellalía de Agricultura. Caso contrario, non se procederá a
efectuar a visita ó mesmo e entenderase que o solicitante desiste da súa solicitude.
ARTIGO 10.- OUTORGAMENTO DAS AXUDAS
A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para a concesión das axudas a que
se refiren as presentes bases unha vez verificado o cumprimento do obxecto da mesma
polos técnicos do Concello.
O acordo de concesión deberá adoptarse no prazo de 3 meses desde a terminación do
prazo de limpeza dos montes.
ARTIGO 11.- INCOMPATIBILIDADES
A percepción das axudas reguladas nas presentes Bases será incompatible con calquera
outra percibida das Administracións Públicas para a mesma finalidade.
DISPOSICIÓN FINAL
As presentes Bases permanecerán en vigor para os vindeiros exercicios académicos en
tanto en canto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresas. Non obstante,
mediante acordo da Xunta de Goberno Local ou resolución de Alcaldía, poderán ser
variadas as datas e os prazos de presentación de solicitudes anuais, así como a contía
total destinada ó financiamento das axudas.”
D.6) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA DOLORES SUAREZ BASANTA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
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Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Dolores Suárez Basanta con D.N.I. nº 76.557.063-E , con domicilio en
Villalpol, 21 (27877 Portocelo) por morte de unha vaca, por importe de 486,81€.
D.7) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GOMEZ GOMEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Sara Gómez Gómez con D.N.I. nº 76.563.736-W , con domicilio en Cabo, 8
(27878 Sumoas) por morte de un xato, por importe de 150,25€.
D.8) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GOMEZ GOMEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Sara Gómez Gómez con D.N.I. nº 76.563.736-W , con domicilio en Cabo, 8
(27878 Sumoas) por morte de unha vaca, por importe de 486,81€.
D.9) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GOMEZ GOMEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Sara Gómez Gómez con D.N.I. nº 76.563.736-W , con domicilio en Cabo, 8
(27878 Sumoas) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.10) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GOMEZ GOMEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Sara Gómez Gómez con D.N.I. nº 76.563.736-W , con domicilio en Cabo, 8
(27878 Sumoas) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.11) AXUDA DE GANDERÍA A Dª SARA GOMEZ GOMEZ.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª Sara Gómez Gómez con D.N.I. nº 76.563.736-W , con domicilio en Cabo, 8
(27878 Sumoas) por morte de unha vaca, por importe de 444,74€.
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D.12) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA TERESA PALEO RIVEIRA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Teresa Paleo Riveira con D.N.I. nº 77.591.671-K , con domicilio en
Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,20 €.
D.13) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA TERESA PALEO RIVEIRA.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Teresa Paleo Riveira con D.N.I. nº 77.591.671-K , con domicilio en
Vilariño, 5 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,20 €.
D.14) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARÍA JESUS FERNANDEZ SÁNCHEZ
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Jesús Fernández Sánchez con D.N.I. nº 01498620-D, con domicilio en
Ponte do Carro, 10 (27879 Rigueira) por morte de unha vaca, por importe de 486,81€.
D.15) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEFA COUSO GARCÍA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Josefa Couso García con D.N.I. nº 10.792.753-A, con domicilio en
Loureiro, 2 (27879 Monte) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.16) AXUDA DE GANDERÍA A D.FRANCISCO PEREZ PÉREZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. Francisco Pérez Pérez con D.N.I. nº 77.591.698-W , con domicilio en
Soutorrendondo, 3 (27879 Rigueira) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.17) AXUDA DE GANDERÍA A D. EMILIO VÁZQUEZ LÓPEZ .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
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as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. Emilio Vázquez López, con D.N.I. nº 76.564.029-L, con domicilio en Gondar,
8 (27879 Monte) por morte de unha vaca, por importe de 402,67€.
D.18) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA DOLORES MIGUEZ GALDO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Dolores Míguez Galdo con D.N.I. nº 76.564.008-K, con domicilio en C/
Acceso Apeadero, 18 3º A (27870 Xove) por morte de un xato, por importe de 150,25€.
D.19) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA IMELDA BAÑO LOUZAO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Imelda Baño Louzao con D.N.I. nº 76.564.099-C, con domicilio en
C/Tomas Mariño Pardo, 8 2º A (27870 Xove) por morte de unha vaca, por importe de
444,74€.
D.20) AXUDA DE GANDERÍA A D. PLACIDO GÓMEZ ALBO.
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. Plácido Gómez Albo con D.N.I. nº 76.556.788-T, con domicilio en Torre, 8
(27878 Sumoas) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
D.21) AXUDA DE GANDERÍA A D. ANTONIO BASANTA RIVEIRA .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A D. Antonio Basanta Riveira con D.N.I. nº 76.545.661-M, con domicilio en
Portocelo, 8 (27878 Portocelo) por morte de unha vaca, por importe de 444,74€.
D.22) AXUDA DE GANDERÍA A Dª MARIA JOSEFA GARCIA FRANCO .
Visto o expediente incoado ó efecto e os informes existentes no mesmo, da Sra.
Delegada de Agricultura, Gandería e Montes e do veterinario en exercicio neste
Concello, por unanimidade en votación ordinaria acórdase a concesión da axuda según
as bases establecidas ó efecto, para o beneficiario e pola contía que se relaciona
seguidamente:
A Dª María Josefa García Franco con D.N.I. nº 76.564.036-A, con domicilio en
Ferrol, 3 (27879 Rigueira) por morte de un xato, por importe de 120,20€.
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D.23) ESCRITO DO CLUB DE TIRO COSTA LUCENSE, SOLICITANDO
LIBRAMENTO DO PORCENTAXE PENDENTE DE SUBVENCIÓN,
CONCEDIDO O 10/12/2007
Vista solicitude de D. Juan José Rego Rouco en representación do Club de Tiro Costa
Lucense, con domicilio en A Vara (27877 Xuances) os efectos de xustificación de
gastos e solicitude de libramento do porcentaxe pendente de percibir da subvención
concedida por importe de 3000€ na Xunta de Goberno Local de 10/12/2007.
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acorda:
1º) Acepta-la xustificación de gastos presentada, según facturas adxuntas por importe de
8.363,20€.
2º) O libramento do 30% pendente de percibir por importe de 900,00€.
D.24)SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN DE XORNADA DO SERVIZO
MUNICIPAL DE AXUDA NO FOGAR DE Dª JOSEFA BASANTA MASEDA.
Vista solicitude formulada por Dª Josefa Basanta Maseda con domicilio en Villalpol, 32
(27879 Portocelo) na que solicita a ampliación 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) Aumentar 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.25) SOLICITUDE DE MARIA PILAR BOIX OCHANDO DE SEGREGACION
DE FINCA SITA EN ALDEA DE ABAIXO, 3 (MORÁS).
Dada conta do escrito presentado por Dª María Pilar Boix Ochando, con D.N.I. nº
125538-G e con domicilio en Aldea de Abaixo, 3 (27878 Morás) no que solicita
segregación de 2.503,00m2 de parcela sita en Aldea de Abaixo, 3(Morás): Polígono 7.Parcela 121, segundo o deseño que se xunta.
Visto o informe emitido polo Arquitecto Técnico no que se sinala que a parcela a
segregación da cal se pretende, atopa dentro da área delimitada como Chan Non
Urbanizable de Núcleos Rurais. -Artigo 103.Normas Subsidiarias Ayto. de Xove. Chan
de Núcleo Rural de acordo co articulo 24 da Lei 15/2004 do 29 de decembro, de
modificación da Lei 9/2002 do 30 de decembro. Núcleo rural tradicional de Aldea de
Abaixo. –Morás. De acordo coa documentación achegada, subscrita polo arquitecto
técnico, D. Pablo Dorado Lanza e referida á actual normativa en vigor, na que se
xustifica o estipulado no artigo 13 da Lei 9/2002, referido á delimitación de núcleo rural
consolidado, así como polo disposto no artigo 205 da Lei 9/2002, segregación de nova
parcela, da matriz con edificación e polas dimensións das parcelas, pódese realizar a
segregación que se solicita, sempre e cando resulte de cada unha das parcelas
segregadas, unha superficie mínima de 600 M/2, con fachadas ambas as dúas ao vial de
acceso, e posibilidade de retranquear 3 metros, calquera edificación dentro de cada unha
das parcelas resultantes, cos lindes lindantes, así como as correspondentes distancias
frontais a viais. De acordo coa documentación achegada unha parte do terreo nunha
superficie de 239,00 m/2,( que non chega a representar o 4% do total da parcela),
quedaría dentro da área delimitada como Chan no Urbanizable de Protección Ordinaria,
pero que de acordo co estipulado no artigo 13.3 da Lei 9/2002, modificada pola Lei
15/2004 a liña perimetral que encerre as edificacións tradicionais do asentamento
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seguindo o parceiro delimitan o ámbito do núcleo rural tradicional, pois podendo
incluírse esta pequena porción do terreo no núcleo rural tradicional de Aldea de Abaixo.
Así mesmo ao amparo do estipulado no Articulo 205.d, trátase claramente dentro dunha
parcela da mesma propiedade na que se pretende separar a parte de parcela edificada
para a creación doutra nova dentro do mesmo núcleo rural e perfectamente edificable
por as superficie desta e con acceso consolidado, quedando a devandita parcela
edificable para unha soa vivenda unifamiliar, e a parcela a como resto da matriz e que
xa dispón da edificación existente como non edificable para máis vivendas,
respectándose deste modo o espírito da Lei do Chan de Galicia de evitar a creación de
urbanizacións encubertas dentro de ámbito do núcleo rural tradicional. Por todo o
anteriormente exposto informase favorablemente a segregación que se solicita,
quedando a configuración definitiva do terreo segregado coas superficies seguintes:
 Parcela de acordo cos datos catastrais………………………. 6.010,00m/2.  Parcela de acordo coa medición aportada………………… 5.968,00m/2.  Parcela de acordo coa escritura que se aporta……………… 5.075,00m/2. Toma como medida a exposta no proxecto de segregación que se achega asinada polo
técnico autor do mesmo……………………………………………….5.968,00m/2. Parcelas resultantes da segregación proposta:
 Parcela b edificable……………………………………….….…. 2.503,00m/2.  Parcela a con edificación xa existente…………………..…..… 3.465,003m/2. Así mesmo e a maior abundamiento; o Decreto 330/1999 de 9 de decembro, polo que se
establecen as unidades mínimas de cultivo para o territorio da comunidade autónoma de
Galicia, fixa para o concello de Xove, 20 áreas para secaño e 20 áreas para regadío, polo
que en calquera caso, estas dúas parcelas resultantes da segregación, que se solicita
dentro da delimitación de núcleo rural de aldea de abaixo, superan ademais, a unidade
mínima de cultivo que se esixe para chan rústico.
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 á solicitante, do presente acordo así como fotocopia de toda a
documentación, os efectos procedentes.
D.26) SOLICITUDE DE D. MARCELO GRADAILLE CHAO, DE AXUDA
ECONÓMICA PARA O CLUB DE TENIS PALMEIRO.
Visto o escrito de D. Marcelo Gradaille Chao, como Presidente do Club de Tenis
Palmeiro, con domicilio a efectos de notificación en Urbanización Palmeiro, 69 3º A
(27879 Xove) no que solicita unha subvención para o financiamento de actividade
deportiva (material deportivo e desprazamentos).
Segundo consta no informe da Interventora Municipal emitido con data 14 de xaneiro
de 2008 a proposta axústase ó establecido no artigo 22.2.a) da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, Xeral de Subvencións, e debe acomodarse ás esixencias do capítulo I do
Título V das Bases de Execución do Orzamento para 2.007, aprobadas polo Pleno en
sesión de 11 de xaneiro de 2.007
Vista a existencia de crédito para o gasto no vixente Orzamento
Pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en votación ordinaria acórdase:
1º.- A concesión da subvención económica nominativa por importe de 1.000€ para o
financiamento da actividade deportiva do devandito club
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Esta subvención é compatible coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou
recursos para a mesma finalidade, procedentes doutras Administracións ou entes
Públicos ou privados, se ben en ningún caso o importe dos fondos obtidos poderá
superar o costo da actividade subvencionada.
2º.- O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 700€ correspondente ó 70%
da subvención concedida.
3º.- Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 1.000 € procédese ó libramento do 30% pendente de percepción
4º.- Consonte ó establecido na Base 42 das de execución do Orzamento, para a
xustificación da axuda deberá presentarse no rexistro Xeral do Concello a seguinte
documentación:
-Unha declaración de tódalas axudas que se percibiron ou solicitaron para a actividade
subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións públicas. Poderá
utilizarse o modelo facilitado polo Concello.
-Certificado ou declaración responsable do solicitante ou representante legal da entidade
acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais co Concello e coa
Seguridade Social se fose o caso.
-Estado ou balance de gastos e ingresos asinado polo Presidente así como polo
Secretario da entidade relativo á actividade e período subvencionado.
-Unha Memoria da actividade realizada ou no seu caso, exemplar da documentación e
propaganda escrita e gráfica relativa á mesma e na que se anuncie a colaboración
municipal.
-Orixinais ou copias cotexadas das facturas ou documentos acreditativos do gasto
realizado que deberán cumpri-los seguintes requisitos:
-O beneficiario deberá figurar obrigatoriamente como destinatario da factura.
-Expresar con detalle os bens e servizos adquiridos.
-Debe figurar claramente o nome ou razón social e NIF da empresa que emite a
factura.
5º.- A xustificación da subvención deberá presentarse, en todo caso, antes da
finalización do exercicio orzamentario correspondente, e no caso de subvencións
concedidas dentro do último trimestre do exercicio, antes do 31 de xaneiro do exercicio
seguinte.
D.27)APROBACION DAS BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA
EXPLOTACIÓNS GANDEIRAS DE GANDO VACÚN DO CONCELLO DE
XOVE.
A proposta da Concelleira Delegada de Agricultura, Gandeira e Montes, que presenta a
documentación correspondente; pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade en
votación ordinaria, acordase a aprobación das bases que rexeran para as axudas para
explotacións gandeiras de gando vacún do concello de Xove a partires do 1 de febreiro
do ano 2008 e sucesivos, e que se transcriben literalmente a continuación:
“BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA EXPLOTACIÓNS
GANDEIRAS DE GANDO VACÚN DO CONCELLO DE XOVE
A concepción moderna da agricultura e da gandería considera ambas actividades
humanas como funcións sociais que van mas alá do seu primixenio papel de medio de
producción de alimentos para o consumo, ou da súa ulterior consideración como unha
actividade económica propia do que se deu en chamar sector primario, en
contraposición aos sectores secundario ou industrial, ou terciario ou de servizos.
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Hoxe, a agricultura e a gandería alcanzaron unha notable dimensión social, ó contribuír
a evitar ou retrasar o despoboamento do medio rural, con todo o que de positivo se
deriva deste mantemento dos núcleos de poboación rural, especialmente para a
preservación das culturas tradicionais dos pobos e o equilibrio do medio ambiente.
Tamén se vincula inevitablemente a actividade agropecuaria coa calidade dos alimentos
e do consumo humano. Precisamente, os últimos anos do século XX foron abundantes
na aparición de lamentables e alarmantes episodios de deficiencias na producción de
alimentos agrícolas e gandeiros. Unha agricultura e unha gandería de calidade son e
serán no futuro unha garantía sanitaria para os cidadáns obrigados a nutrirse de
alimentos e productos provintes de ambas.
Por iso, de acordo coa Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións, e en
virtude das atribucións conferidas polo artigo 25 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora
das Bases de Réxime Local e os artigos 23 e seguintes do Regulamento de Servizos das
Corporacións Locais, establécense as bases reguladoras das axudas para explotacións
gandeiras de gando vacún do Concello de Xove de acordo co seguinte articulado:
ARTIGO 1.- OBXECTO
É obxecto das presentes Bases regular as axudas a conceder polo Concello de Xove para
compensar ós titulares de explotacións gandeiras de gando vacún sitas no concello por
perdidas derivadas da morte da reses.
Aos efectos das presentes bases enténdese por explotación gandeira o conxunto de bens
e dereitos organizados empresarialmente polo seu titular no exercicio da actividade
gandeira e que constitúa en sí mesma unha unidade técnico- económica na que se teñan,
críen, ou manipulen animais, sen perxuízo da súa división, por razóns técnicas, en
diferentes unidades de producción.
ARTIGO 2.- FINANCIAMENTO
As presentes axudas financiaranse con cargo ó crédito consignado na partida 531.489 do
Estado de Gastos do Orzamento Municipal vixente, ascendendo como máximo a
25.000,00 €.
O Concello resérvase a facultade de reducir o número tope de cabezas subvencionadas
en función das dispoñibilidades orzamentarias así como de circunstancias sobrevidas
que puidesen acontecer.
ARTIGO 3.- CENSO DE GANDO
Toda explotación gandeira deberá estar rexistrada no censo municipal que a tal efecto
elaborará a Concellalía de Agricultura, Gandeiría e Monte.
ARTIGO 4.- BENEFICIARIOS
Poderán solicitar as axudas recollidas nas presentes Bases as persoas físicas ou
xurídicas que consten como titulares da explotación gandeira e estean censados no
Concello. (C.E. 27025....)
O solicitante deberá estar ó corrente do pagamento dos tributos do Concello de Xove e a
tal efecto a formulación de solicitude da axuda presupón a autorización para recadar a
información que verifique o cumprimento de tal extremo.
ARTIGO 5.- REQUISITOS DO GANDO OBXECTO DA AXUDA
Para poder disfrutar da axuda o gando deberá dispor da carta de saneamento, excepto as
reses que nazan ou se compren entre campañas de saneamento. Neste caso, se o xato
está chapeado esixirase que estea anotado no Libro de Explotación do titular.
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Asímemo, para ter dereito á subvención no que atinxe a gando comprado, deberá ter una
estadía mínima de dous meses na explotación do solicitante, tanto se trate das reses
como das súas futuras crías.
ARTIGO 6.- CONTÍA DAS AXUDAS
A axuda alcanzará como máximo un número de dez reses por explotación e varía en
función da idade do animal de acordo co seguinte baremo:
IDADE
AXUDA €
 Menos de 1 mes
120
 Entre 1 e 6 meses
200
 Entre 6 e 9 meses
300
 Entre 9 meses e 2 anos
400
 Entre 2 e 4 anos
500
 Entre 4 e 7 anos
400
 Entre 7 e 10 anos
300
 Entre 10 e 14 anos
200
 Máis de 14 anos
0
Asímesmo, os abortos de máis de sete meses, percibirán 60 € por cría.
ARTIGO 7.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES
As solicitudes deberán presentarse no departamento de Agricultura do Concello antes de
que transcorran 2 meses dende a data da morte do animal obxecto de axuda.
ARTIGO 8.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 Modelo de solicitude a facilitar polo Concello
 D.N.I. do solicitante
 Certificado de empadroamento
 Documentación acreditativa da titularidade da explotación (Fotocopia
compulsada da portada do Libro da Explotación e da páxina na que estea inscrito
o animal)
 Certificado veterinario oficial donde deberá constar a causa da norte do animal,
o número de crotal, a idade e maila raza.
 Fotocopia compulsada da carta de saneamento actual. No caso de que o animal
fose adquirido noutra explotación, fotocopia da carta de saneamento da
explotación da que procede.
 Fotocopia compulsada do D.I.B. do animal, que deberá estar dado de baixa na
Oficina Agraria Comarcal.
 Fotocopia compulsada do documento de recollida de animais mortos.
 Certificado da entidade bancaria indicando o número de conta do solicitante
 Declaración xurada de non ter solicitada ou concedida ningunha outra axuda
para a mesma finalidade de ningunha Administración Pública, no modelo
facilitado polo Concello.
ARTIGO 9.- TRAMITACIÓN
A tramitación das axudas será efectuada pola Concellalía de Agricultura, Gandeiría e
Monte, que poderá requirir ó interesado calquera documentación complementaria para
garantir o cumprimento dos requisitos esixidos, tanto na tramitación da solicitude coma
na xustificación, para o pago da axuda.
ARTIGO 10.- OUTORGAMENTO DAS AXUDAS
A Xunta de Goberno Local será o órgano competente para a concesión das axudas a que
se refiren as presentes bases.
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ARTIGO 11.- INCOMPATIBILIDADES
A percepción das axudas reguladas nas presentes Bases será incompatible con calquera
outra percibida das Administracións Públicas para a mesma finalidade.
DISPOSICIÓN FINAL
As presentes Bases terán carácter anual; non obstante, permanecerán en vigor para os
vindeiros exercicios académicos en tanto en canto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresas, podendo mediante acordo da Xunta de Goberno Local ou
Resolución de Alcaldía, variarse as datas e os prazos de presentación de solicitudes, así
como a contía total destinada ó financiamento das axudas.”
D.28)ESCRITO
DE
D.
ALFREDO
GARCÍA
FERNÁNDEZ,
EN
REPRESENTACIÓN DA U.D. XOVE–LAGO, SOLICITANDO ADIANTO DE
SUBVENCIÓN PARA A TEMPADA 2008.
Visto escrito de D. Alfredo García Fernández, como Presidente da Unión Deportiva
Xove-Lago, con domicilio a efectos de notificación en Acceso ó Campo de Fútbol, 28
(27870 Xove) no que solicita un adianto con cargo os presupostos de 2008 para poder
pagar ós xogadores ata xaneiro de 2008.
Pola Xunta de Goberno Local, visto que nas bases de execución orzamentarias existe
unha consignación máxima prevista para o exercicio 2008 de 60.000€, por unanimidade
en votación ordinaria acórdase:
1º) A concesión dun adianto de 24.000€ da subvención consignada nas Bases de
Execución do Presuposto, e que ascenden a 60.000€ destinados a sufragar as actividades
da Unión Deportiva Xove Lago durante a tempada 2008, conforme á petición
formulada.
2º) O libramento en concepto de anticipo da cantidade de 24.000 € ó interesado,
correspondentes ó 40% da subvención concedida.
3º) Unha vez efectuada a xustificación documental do gasto por un importe igual ou
superior a 60.000€ procederase ó libramento do 60% pendente de percepción.
4º) Conforme ó informe emitido pola Intervención Municipal, para a xustificación da
axuda deberá presentarse no Rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:
 Unha declaración de tódalas axuda que se percibiron ou se solicitaron para a
actividade subvencionada, sexan de particulares ou de outras administracións
públicas, posto que o importe total das mesmas no pode supera-lo custo da
actividade subvencionada en ningún caso, por aplicación do Artigo 19.3 da Lei
Xeral de Subvencións.
 Certificado acreditativo de atoparse ó corrente das súas obrigas fiscais con este
Concello, tal e como establece o artigo 189.2 do R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
 Unha breve memoria da actividade realizada.
 Un estado ou balance de gastos e ingresos, asinado polo Presidente, así como
polo Secretario de entidade relativo á actividade e período subvencionado.
 Copias cotexadas ou orixinais de facturas e documentos acreditativos do gasto
realizado, que debería ser alomenos polo dobre da subvención concedida. Na
citada factura deberá facerse constar “Pagado” pola entidade subministradora
correspondente. Non deben admitirse documentos tales como albarás ou
calquera outro no que non se faga constar o nome ou razón social do beneficiario
da subvención. Asimesmo tampouco se admitirán documentos emitidos a nome
particular do representante da entidade ou calquera outra persoa que poiderar
actuar en nome do beneficiario.
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5º) A notificación ó interesado, os efectos procedentes.
D.29) ESCRITO DA DIRECCION XERAL DE MONTES DA XUNTA DE
GALICIA RELATIVO A ADHESIÓN O CONVENIO PARA A PROTECCION
DE NUCLEOS RURAIS MEDIANTE A REALIZACION DE TRABALLOS DE
PREVENCION E DEFENSA CONTRAINCENDIOS FORESTAIS NAS AREAS
DE ESPECIAL PROTECCION.
Por Secretaría dáse conta do escrito do Director Xeral de Montes da Consellería do
Medio Rural, relativo a convenio para a protección de núcleos rurais mediante a
realización de traballos de prevención e defensa contraincendios forestais nas areas de
especial protección.
Pola Xunta de Goberno Local en votación ordinaria acorda:
1º) Adherirse o citado convenio de colaboración.
2º)A remisión de forma urxente da solicitude de adhesión nos termos contidos no
antecitado escrito do Director Xeral de Montes.
3º) Facultar expresamente a D. José Demetrio Salgueiro Rapa, Alcalde Presidente do
Concello de Xove, para a sinatura de cantos documentos de carácter público ou privado
sexan necesarios para efectividade e desenvolvemento do presente acordo.
Sen máis asuntos que tratar, sendo as dezaoito horas e trinta minutos, polo Sr. Alcalde Presidente, remátase a sesión, estendéndose a acta presente, de todo o que, como
Secretario, dou fé.

Vº e PR
O ALCALDE,

Asdo: José Demetrio Salgueiro Rapa

O SECRETARIO,

Asdo.:Luís Mª Fernández del Olmo.
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