
 
Concello de Viveiro

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

SESION  EXTRAORDINARIA  DA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL, 
CORRESPONDENTE A O DÍA    NOVE    DE AGOSTO DE DOUS MIL 
DEZASEIS. 

ASISTENTES:
D. JESUS ANTONIO FERNANDEZ CAL
Dª. MARIA ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ
D. JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ
Dª. LARA FERNANDEZ FERNÁNDEZ-NORIEGA
D. EMILIO VILLARMEA MENDEZ

AUSENTES:
INTERVENTORA:
Dª. MARÍA ROSA ABELLEIRA FERNÁNDEZ

SECRETARIA ACCIDENTAL:
Dª. FÁTIMA MOAR RIVERA

Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 14:00 do dia 9 de agosto 
de 2016, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde en funcións, D. Jesús Antonio 
Fernández  Cal,  e  coa  asistenza  dos  Sres.  Concelleiros  relacionados 
anteriormente, asi como a da Secretaria Accidental, Dª. Fátima Moar Rivera, 
ten lugar a sesión extraordinaria da  Xunta de Goberno Local, en primeira 
convocatoria.

Á  hora  sinalada  para  este  acto  polo  Sra.  Alcaldesa,  declárase  aberto  o 
mesmo.

1.-  EXPTE.  100/2016.-    CONTRATACIÓN  OBRA  MELLORA  RÚA 
REGO DAS FLORES.-  DIRECCION XERAL DE ADMINISTRACION 
LOCAL.

Visto  o  expediente  de  contratación  CT  2016/3,  denominado  “Mellora  e 
reposición de saneamento, redes de sumidoiros e abastecemento de auga 
na rúa Rego das Frores”. 
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Visto  que  na  Xunta  de  Goberno  Local  de  data  14  de  xuño  de  2016  se 
aprobou o expediente de contratación mencionado, así como o gasto para 
realizar a actividade descrita, xunto co prego de cláusulas administrativas 
particulares e de prescricións  técnicas e a solicitude de presentación de 
ofertas a tres empresas.

Visto que na Mesa de Contratación, en sesión de 4 de xullo de 2016, deuse 
conta  das  empresas  invitadas  ao  procedemento,  e  das  finalmente 
presentadas,  procedendo  a  revisar  a  documentación  administrativa  das 
empresas presentadas, con resultado de requirimento a tres das empresas 
licitadoras para que completaran a documentación.

Visto que na Mesa de Contratación, en sesión de 15 de xullo de 2016, deuse 
conta  da  presentación  da  documentación  requirida  a  tres  das  empresas 
licitadoras e procedeuse á apertura das ofertas contidas no sobre núm. 2, 
segundo o  detalle  que constan na acta  desta  sesión,  proponiendo como 
adxudicataria do contrato á empresa CARFERLO,  S.L., por un importe de 
94.734,26 euros e un prazo de execución de obra de 14 días hábiles de 
traballo,  decidindo  igualmente  requerila  para  a  presentación  dos 
documentos previos á adxudicación do contrato.

Visto que na Xunta de Goberno Local, de 22 de xullo de 2016 deuse conta 
da proposta de adxudicación dada pola Mesa de Contratación e decisión de 
requirimento dos documentos previos á adxudicación do contrato, aos que 
fai referencia a cláusula 20 do prego de cláusulas. 

Resultando  que  no  expediente,  remitido  polo  Servizo  de  Contratación, 
consta a presentación da documentación requerida á empresa CARFERLO, 
S.L. 

Visto o informe da Técnico Xurídico, coas observacións recollidas no mesmo, 
coa conformidade de Intervención. 

A Xunta de Goberno local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Adxudicar  o  contrato  denominado  “Mellora  e  reposición  de 
saneamento, redes de sumidoiros e abastecemento de auga na rúa Rego 
das Frores” (Expte. CT 2016/3) á empresa “CARFERLO, S.L.”, con CIF núm. 
B-27.227.388, por un prazo de execución de obra de “catorce días hábiles” 
(14) e por un importe total de “noventa e catro mil setecentos trinta e catro 
euros con vinte e seis  céntimos”  (94.734,26 €).  Desglosado do seguinte 
xeito:

Orzamento base 21% IVE Orzamento total
78.292,78 € 16.441,48 € 94.734,26 €

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Servizo de Contratación para 
efectuar a notificación da adxudicación do contrato e posterior asinado do 
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mesmo, dando continuidade do expediente ata a súa conclusión.

2.-  EXPTE.  119/2016.-    REQUIRIMENTO  PREVIO  PARA  A 
ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DENOMINADO “REPOSICIÓN DO 
FIRME NO VIAL DENOMINADO “RÚA DO CIMITERIO” SITO NO 
NÚCLEO URBANO DE CELEIRO” (EXPTE. CT 2016/2).

Visto o expediente de contratación CT 2016/2, correspondente á tramitación 
do contrato denominado “Reposición de firme no vial denominado “Rúa do 
cimiterio”, sito no núcleo urbano de Celeiro” (Expte. 2016/2).

Visto que na Mesa de Contratación es sesión de 22 de xullo de 2016, deuse 
conta  das  empresas  invitadas  e  das  finalmente  presentadas  ao  referido 
procedemento,  levándose  a  cabo  a  revisión  da  documentación 
administrativa das empresas presentadas, segundo resultado que consta na 
acta da referida sesión.

Visto  que  na  sesión  da  Mesa  de  Contratación  de  1  de  agosto  de  2016 
procedeuse á apertura dos sobres núm. 2 das empresas presentadas, dando 
conta das súas ofertas, segundo os datos que constan na Acta da referida 
sesión, propoñéndose como adxudicataria do contrato á empresa “Carferlo, 
S.L.”, con CIF núm. B-27.227.388, por un prezo total de 54.450,00 €, IVE 
engadido, e por un prazo de execución de obra de 3 días hábiles, decidindo 
requerila para a presentación dos documentos previos á adxudicación do 
contrato, contemplados na cláusula 20 do prego de cláusulas regulador do 
expediente.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Requirir á empresa “Carferlo, S.L.”, con CIF núm. B-27.227.388, 
para a presentación dos documentos previos á adxudicación do contrato 
denominado “Reposición de firme no vial denominado “Rúa do cimiterio”, 
sita no núcleo urbano de Celeiro”, contemplados na cláusula 20 do prego de 
cláusulas regulador do expediente.

Segundo.-  Dar  conta do referido acordo ao Servizo de Contratación para 
efectuar o correspondente requirimento e dar continuidade do expediente 
ata a súa conclusión.

3.- EXPTE. 1234/2016.-   LICENCIA URBANÍSTICA OBRA ALONSO 
PEREZ 11-13 AUPAC URB/81/2016 .- GOMEZ TRAVIESO S.L.

Vista a solicitude de licenza presentada pola mercantil  GOMEZ TRAVIESO, 
S.L., con CIF B27102839, e domicilio a efectos de notificaión na rúa Alonso 
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Pérez, nº 9-baixo, en Viveiro, para reforma de local sito na rúa Alonso Pérez, 
11-13,  en  Viveiro,  de  referencia  catastral  3452218PJ1335S0100HA.  No 
mencionado  local  viñanse  desenvolvendo  as  actividades  de  servicio  de 
pompas  fúnebres  e  venta  polo  miudo  de  flores  naturais,  e  preténdese 
incorporar  ao  mesmo un  local  colindante  (sen  uso  na  actualidade)  para 
ampliar a zona de venta de flores, mellorando as condicións estéticas da 
fachada  e  adaptando  á  normativa  de  accesibilidade  .  Coa  solicitude  a 
mercantil interesada achegou  un proxecto básico e de execución asinado 
polo arquitecto, D. Francisco J. Hermida Trastoy visado polo COAG o 11 de 
marzo de 2016, co número 1601375 e oficio de dirección de obra a favor do 
mesmo facultativo.

Visto que o 7 de xullo de 2016 tivo entrada no rexistro xeral do Concello de 
Viveiro  a  resolución  de  30  de  xuño  de  2016  da  xefa  do  servizo  de 
coordinación da área cultural ditada por delegación da directora xeral de 
patrimonio cultural,  autorizando as actuacións propostas  toda vez que o 
inmoble atópase no contorno de protección da Porta do Cristo ou da Vila 
(elemento declarado BIC).

Visto  que  obra  no  expediente  o  preceptivo  informe  técnico  de  carácter 
favorable, segundo o indicado informe o arquitecto municipal sinala, entre 
outros:

“(...)

1. NORMATIVA APLICÁBEL

Figura  de  planeamento  municipal  aplicable,  Ordenación  Urbanística  
Provisional, OUP, Decreto 102/2006, modificada polo decreto 89/2010.

Plan Especial de Protección e Reforma Interior do cAsco Antigo de Viveiro,  
(en diante PEPRI).

2. INFORME SOBRE A SOLICITUDE:
2.1.- Clasificación e cualificación do solo
A clasificación do solo segundo a OUP é urbano consolidado, dentro do 
recinto REX do PEPRI.
Ordenanzas: R: renovación, RCI: residencial cerrada intensiva.
2.2.- Descrición da parcela
Datos catastrais:
referencia catastral nº3452218PJ1335S0100HA rúa Alonso Pérez nº11-13.
2.3.- Descrición das obras a realizar
Preséntase un proxecto de reforma de floristería en edificación existente.  
As obras afectan á fachada do inmoble e ao interior As propostas adecúanse  
ao entorno onde se atopa atendendo á súa forma e materiais empregados  
incorporando solucións actuais integradas no conxunto.
2.4.- Cumprimento da normativa urbanística
É de aplicación a ordenanza de protección do patrimonio do punto 11 
da OUP, por atoparse a parcela dentro da área de protección da Porta da 
Vila ou do Cristo, punto b, “100 metros, cando se trate de elementos de 
arquitectura  relixiosa,  arquitectura  civil  e  arquitectura  militar”,  que  está 
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incluído no inventario de Patrimonio Cultural das normas Complementarias  
e Subsidiarias de Planeamento Provinciais.
 Con data 2 de maio de 2016 a Comisión Territorial do Patrimonio Histórico  
Galego de Lugo resolve desfavorablemente.
Con  data  4  de  xullo  de  2016,  logo  da  presentación  de  reformado  de  
proxecto básico e de execución, nº 3431 de 12 de maio de 2016 no rexistro  
xeral  de  entrada  do  Concello,  a  Comisión  Territorial  do  Patrimonio 
Histórico Galego de Lugo resolve favorablemente.
2.5.- Cumprimento da normativa técnica aplicábel
O arquitecto Francisco J. Hermida Trastoy fai constar que o proxecto cumpre  
coa normativa técnica aplicábel.
2.6.- Orzamento
O  orzamento  de  execución  material  segundo  o  proxecto  presentado  
ascende a cantidade de 20.501,00€
Conforme, sen prexuízo das inspeccións que por parte do persoal municipal  
se estimen oportunas con obxecto de comprobar as obras realizadas.
2.7.- Condicionamentos
De  ser  necesario  a  ocupación  da  vía  pública  para  as  labores  de  
desescombro,  demolición,  colocación  de  andamiaxe  e/ou  instalación  de  
guindastres, deberase solicitar a preceptiva licenza.
2.8.- Fianza
Establécese  unha  fianza  de  600,00  €  en  concepto  de  garantía  para 
reparación de posíbeis danos que se podan ocasionar no espazo público á  
hora de realizar as obras de construcción.
3.CONCLUSIÓNS:
Tendo  en  conta  todo  o  dito  anteriormente  e  atendendo  á  normativa  
aplicable emítese INFORME FAVORABLE, nas CONDICIÓNS expresadas nos 
puntos  anteriores  e  no  informe  previo  da  Comisión  Provincial  do 
Patrimonio Histórico Galego de Lugo.

(...)”

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico de conformidade 
das  actuacións  solicitadas  coa  legalidade  urbanística,  asinado  polo 
arquitecto municipal. Segundo o indicado informe, o orzamento declarado 
(20,501,00 euros) verificouse de conformidade, sen prexuízo das posibles 
variacións que se poideran producir durante a execución das obras que, de 
ser o caso, darían lugar ás revisións correspondentes; o técnico municipal 
informa da necesidade de establecer unha fianza de 600,00 € en concepto 
de  garantía  para  reparación  de  posíbeis  danos  nos  espazos  públicos 
durante a execución das obras.

Visto que por parte da técnico xurídico do Departamento de Urbanismo se 
emitiu informe xurídico para dar cumprimento ao disposto no artigo 143.1 
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG).

Visto que a técnico xurídico sinala no seu informe que, de conformidade co 
disposto  no  artigo  142.2  letra  c)  da  LSG,  as  intervencións  en  inmobles 
declarados  BIC  ou  catalogados  polas  súas  singulares  características  ou 
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valores  culturais,  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou  paisaxísticos 
estarán suxeitos a licenza municipal,  sen prexuízo das autorizacións  que 
sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable. O inmoble 
de referencia atópase incluido no catálogo inventario do Plan Especial de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a 
solicitude debe tramitarse polo procedemento de licenza.  

Conforme o disposto no artigo 143.1 da LSG, as licenzas outorgaranse de 
acordo coas previsións da lexislación e planeamento urbanísticos. O punto 
terceiro  da  disposición  transitoria  primeira  da  mencionada  lei  declara 
expresamente  o  mantemento  da  eficacia  dos  decretos  autonómicos  de 
suspensión do plan que foron ditados antes da súa entrada en vigor, e ata 
que entre en vigor  o plan xeral;  na súa virtude,  a  normativa vixente no 
municipio de Viveiro, aplicable á resolución deste procedemento, é a contida 
no Decreto 102/2006, do 22 de xuño, polo que se suspende a vixencia das 
normas subsidiarias de planeamento municipal  de Viveiro e se aproba a 
ordenación  urbanística  provisional  ata  a  entrada  en  vigor  do  novo 
planeamento,  que,  no  punto  1.3  do  Anexo  regula  a  ordenanza  de  solo 
urbano da zona antiga de Viveiro,  de aplicación aos terreos incluidos no 
ambito territorial do PEPRI.

De acordo coa indicada ordenación provisional, e tendo en conta o informe 
favorable  dos  servizos  técnicos  municipais  que  obra  no  expediente,  as 
actuacións propostas cumpren coas previsións da ordenanza aplicable

O  inmoble  sobre  e  que  se  pretende  actuar  atópase  no  contorno  de 
protección  da  Porta  do  Valado  (elemento  declarado  BIC)  polo  que,  de 
conformidade co disposto no punto 11 do Anexo do Decreto 102/2006, do 
22  de  xuño,  as  actuacións  urbanísticas  dentro  das  áreas  de  protección 
definidas nas letras a), b) e c) precisarán do informe previo da Comisión 
Provincial do Patrimonio, que terá carácter vinculante; segundo se indica no 
apartado  segundo de  antecedentes,  consta  no  expediente  o  informe 
favorable nesta materia. 

A Xunta de Goberno Local,  en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda:

Primeiro  .-  Outorgar  a  “GÓMEZ  TRAVIESO,  S.L.”,  licenza  municipal  para 
reforma de local sito na rúa Alonso Pérez, 11-13, en Viveiro, de referencia 
catastral  3452218PJ1335S0100HA  de  acordo  co  proxecto  básico  e  de 
execución asinado polo arquitecto, D. Francisco J.  Hermida Trastoy visado 
polo COAG o 11 de marzo de 2016,  co  número 1601375 e baixo  a súa 
dirección de obra.

Segundo .-   A licenza municipal suxeitase ao cumprimento das seguintes 
condicións particulares:

a)   A mercantil interesada deberá constituir unha  fianza de  600,00 € 
en concepto de garantía para reparación de posíbeis danos que se 
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podan ocasionar no espazo público á hora de realizar as obras de 
construcción.

b)    De ser necesaria a ocupación da vía pública para a execución das 
obras,  colocación  de  andamiaxe  e/ou  instalación  de  guindastres, 
deberase  solicitar  e  obter  a  previa  e  preceptiva  autorización 
municipal.

c) Os entullos que se xeneren durante as obras deberán ser trasladados 
a vertedoiro autorizado.

Terceiro.- Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo de terceiros,  e non poderá ser invocada para 
excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal na que tivesen incorrido 
os titulares no exercicio das actuacións autorizadas.

Cuarto.- O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de 
terminación  de  tres  anos,  dende  a  data  do  seu  outorgamento,  e  non 
poderán interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por 
unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, 
previa  solicitude  expresa  formulada  antes  da  conclusión  dos  prazos 
determinados.

Quinto.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados e ao Departamento de Tesourería.

4.- EXPTE. 1235/2016.- Licencia Urbanística obra Avda. Benito 
Galceran 34 AUPAC/118/2016.- GAS GALICIA SOCIEDAD PARA 
EL DESARROLLO DEL GAS SA, ACOMETIDA DE REDE DE GAS 
CANALIZADO EN AVDA. BENITO GALCERAN, 34, AVDA. BENITO 
GALCERAN, 34.

Vista a solicitude de licenza presentada por GAS GALICIA SDG, S.A. con CIF 
A15383284,  e  domicilio  a  efectos  de  notificación  na  Rúa  Lisboa,  Area 
Central,  Local  31-H-I-J,  en  Santiago  de  Compostela,  A  Coruña,  para a 
extensión da rede de distribución de gas natural para usos domésticos e 
comerciais  na  rúa Benito Galcerán,  en Viveiro,  nunha  lonxitude de 278 
metros lineais e 2 acometidas a través da beirarrúa. 

Coa  solicitude  achégase  documento  técnico  denominado  “proyecto  de 
memoria de autorización conjunta anual de instalaciones de gas canalizado 
durante el año 2016 en el termino municipal de Viveiro (Lugo)” redactado 
polo enxeñeiro técnico industrial, D. Antonio Javier Sabin Vázquez en data 
30 de marzo de 2016. 
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No expediente resulta acreditado o pagamento dos tributos municipais en 
conceptos  de  ICIO  e  taxas  de  licenza  urbanística  e  expedición  de 
documentos.

Visto que constan no expediente as seguintes autorizacións e/ou informes 
sectoriais doutras administracións públicas:

a)  Resolucións do xefe do  Servizo Provincial de Lugo da AGI, de 21 de 
agosto de 2016 , autorizando a canalización paralela da rede de gas 
na rúa Benito Galcerán, 34 e a apertura de gabia para canalización de 
rede na mesma rúa.

b)  Escrito  do  mesmo  servizo  provincial  e  data,  comunicando  a  Gas 
Galicia SDG, S.A. que polo que atinxe á acometida da rede de gas 
canalizado, á competencia para autorizar obras na zona de dominio 
publico dos t ritos urbanos distinta das calzadas e das súas beiravías, 
é dos concellos.

Visto  que  obra  no  expediente  o  preceptivo  informe  técnico  de  carácter 
favorable, segundo o indicado informe o arquitecto municipal sinala, entre 
outros:

“(...)

1. NORMATIVA APLICÁBEL

Figura  de  planeamento  municipal  aplicable,  ordenación  Urbanística 
Provisional, OUP, Decreto 102/2006, modificada polo decreto 89/2010.

2. INFORME SOBRE A SOLICITUDE:
2.1.- Clasificación e cualificación do solo
A clasificación do solo segundo a OUP é solo urbano, actuacións no espazo 
público. Ordenanza
5 sistema viario.
2.2.- Descrición do ámbito de actuación
Preséntase  un  proxecto  de  instalación  de  rede  de  distribución  de  gas  
natural no temino municipal de Viveiro. avda. Benito Galcerán. Rede 278  
metros calzada e 31 metros beirarrúa. Acometidas 2, 4 metros calzada, 4  
metros beirarrúa.
2.3.- Descrición das obras a realizar
As obras pretendidas consisten na canalización subterránea dunha rede de  
distribución de gas natural e de acometidas ás fincas particulares.
2.4.- Cumprimento da normativa urbanística
As obras propostas cumpren coas normativas aplicábeis.
Informes sectoriais:
Estradas Xunta de Galicia:
Presenta  autorización  da  Axencia  Galega  de Infraestruturas,  servizo 
provincial  de  Lugo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  
Infraestruturas da Xunta de Galicia con data 21 de agosto de 2015, para  
“Acometida de rede de gas canalizado en r/Benito Galcerán 34” da estrada 
LU-102.
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Presenta  autorización  da  Axencia  Galega  de Infraestruturas,  servizo 
provincial  de  Lugo  da  Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  
Infraestruturas da Xunta de Galicia con data 21 de agosto de 2015, para  
“Apertura de gabia para canalización de red de gas na r/Benito Galcerán 34”  
da estrada LU-102.
2.5.- Cumprimento da normativa técnica aplicable
O enxeñeiro técnico industrial Antonio Javier Sabín Vázquez fai constar que  
o proxecto cumpre coa normativa técnica aplicábel.
2.6.- Orzamento
O  orzamento  de  execución  material  segundo  o  proxecto  presentado  
ascende a cantidade de 11.688,75 €.
Conforme, sen prexuízo das inspeccións que por parte do persoal municipal  
se estimen oportunas con obxecto de comprobar as obras realizadas.2.7.-  
Fianza
Establécese unha fianza de  10.000,00 €  para reposición de pavimentos  
e/ou arranxo de estragos que se podan ocasionar coa execución das obras.
2.8 .- Condicionamentos
Teranse en conta ás indicacións  de VIAQUA,  empresa adxudicataria  do  
servizo de augas, BEGASA, empresa responsábel da rede de distribución de  
enerxía eléctrica,  TELEFÓNICA-MOVISTAR,  R CABLE,  da Policía Local  e do  
persoal municipal de obras, relativas á presenza dos servizos.
Antes da colocación  das distintas  instalacións  complementarias  que se  
requiran a empresa deberá de reunirse cos servizos técnicos municipais e  
facer  un  replánteo  in-situ  para  buscar  a  idoneidade  da  ubicación  dos  
mesmos.
A canalización deberá facerse polos puntos que o Concello determine en  
cada  momento,  (estrada  ou  beirarrúa);  esto  virá  condicionado  pola  
existencia de servizos municipais. En todo caso estarase a disposición das  
directrices fixadas polos servizos técnicos municipais, antes do comezo da 
obra.
A tales efectos o arquitecto do servicio de obras do Concello,  Santiago  
Meitín  Míguez,  coordinará  coa  empresa  executora,  coas  empresas  de  
servizos coa Policía Local e co persoal municipal de obras os traballos de  
canalización da rede de cable.
O remate do pavimento realizarase cos mesmos materiais e espesores  
existentes  na  actualidade,  en  caso  de  afección  dos  servizos  municipais,  
estes deberán ser reparados á maior brevidade posíbel e sempre por conta  
da empresa solicitante. Segundo directrices dispostas polo Concelleiro de  
Obras  do  Concello  e  Viveiro,  Jesús  Fernández  Cal,  de  xeito  xenérico  a 
reposición  dos  pavimentos  dos  viais  de  titularidade  municipal  
consistirá na obriga a repoñer a totalidade da banda de rodadura  
nos viais cunha anchura inferior aos 4 metros e a totalidade do 
carril polo que discorra a rede (distancia acoutada dende o eixo do  
vial
ao  seu  borde)  nos  viais  cunha  anchura  igual  ou  superior  aos  4 
metros.  Tal  disposición  quedará  condicionada  aos  replanteos  realizados  
in-situ.  Excepcionalmente  poderanse  contemplar  outras  solucións  que  
deberán  ser  debidamente  xustificadas  no  tocante  á  súa  idoneidade  e  
aceptadas pola Concellaría de Obras.
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Adoptaranse todas as medidas de seguridade e sinalización das obras,  
durante a súa execución
e nos momentos que se atopen paradas.
Tramitarase  a  correspondente  licenza de ocupación  da vía  pública  nos  
tramos a executar.
3.CONCLUSIÓNS:
Tendo en conta todo o anteriormente e atendendo á normativa aplicable  
amítese  INFORME FAVORABLE, nas CONDICIÓNS expresadas nos puntos  
anteriores e nas preceptivas autorizacions sectoriais.

(...)”

Visto que por parte da técnico xurídico do Departamento de Urbanismo se 
emitiu informe xurídico para dar cumprimento ao disposto no artigo 143.1 
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG).

Visto  que  a  técnico  xurídico  sinala  no  seu  informe  que,  segundo  o 
procedemento.  De  acordo  co  artigo  144.1  da  LSG,  “cando  os  actos  de 
edificación e uso do solo e do subsolo que sexan realizados en terreos de 
dominio  publico  esixiranse  as  autorizacións  ou  concesións  preceptivas 
previas por parte do órgano titular do dominio público. A falta destas ou a 
súa denegación impediralle ao órgano competente outorgar a licenza e ao 
particular obter o titulo habilitante”.  As actuacións propostas consisten na 
canalización subterránea dunha rede de distribución de gas natural nunha 
lonxitude de 278 metros  que discorre poo unha via pública municipal (rua 
Benito Galcerán), polo que o procedemento axeitado é o de outorgamento 
de licenzas regulado no artigo 143 LSG, debendo resolverse de acordo coa 
normativa vixente no momento da súa concesión.

Polo  que  atinxe á  autorización  ou  concesión  previa  por  parte  do  organo 
titular  do dominio público  (o  propio Concello  de Viveiro),  indícase que  a 
mercantil  Gas  Natural  Transporte,  S.A.      é  titular  dunha  autorización 
administrativa outorgada o 7 de marzo de 2013 pola Dirección General de 
Política Energética e Minas, do Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
para a construción do gasoducto de transporte primario de gas natural, cuio 
trazado discorre na súa totalidade na provincia de Lugo, tendo igualmente 
aprobado o proxecto técnico de execución das instalacións e recoñecendose 
a utilidade pública das mesmas. E en data 22 de abril de 2014 ditouse nova 
resolución polo antedito organo, nos mesmos termos, para a execución das 
instalacións  relativas  á  Adenda  nº  1  ao  proxecto  de  autorización  de 
instalacións, de acordo co proxecto denominado “Gasoducto de Transporte 
Básico Mariña Lucense (Ribadeo-Viveiro). A condición terceira da resolución 
do 22 de abril  de 2014 dí que os cruces especiais e outras afeccións do 
gasoducto  a  bens  de  dominio  público  e  a  instalacións  de  servizos 
realizaranse de conformidade aos condicionados sinalados polos organismos 
e entidades competentes, así como por empresas de servizo público ou de 
servizos  de  interese  xeral  que  resulten  afectados  pola  construción  das 
instalacións  relativas ao proxecto do gasoducto denominado “Ramal  a la 
Mariña Lucense”.
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Visto que a técnico xurídico sinala no seu informe que, conforme o disposto 
no artigo 103.2 da Lei 34/1998, do Sector de Hidrocarburos, os titulares de 
concesións,  permisos  ou  autorizacións para  o  desenvolvemento  das 
actividades  de  fabricación,  regasificación,  almacenamento,  transporte, 
distribución e comercialización de combustibles gaseosos (dentro dos que o 
artigo  54.1,  letra  a)  menciona  o  gas  natural),  ou  para  a  construción, 
modificación  ou  ampliación  de  instalacións  necesarias  para  as  mesmas 
gozarán do beneficio de expropiación forzosa e ocupación temporal de bens 
e  dereitos  que  esixan  as  instalacións  e  servizos  necesarios,  así  como  a 
servidume de paso e limitacións de dominio nos casos que sexa preciso 
para vías de acceso, líneas de condución e distribución dos hidrocarburos, 
incluíndo as necesarias para atender a vixianza, conservación e reparación 
das instalacións.

En  consecuencia,  non  resulta  necesaria  a  autorización  municipal  para  a 
ocupación  do  subsolo  dos  viais  públicos,  por  tratarse  dun  dereito  ou 
beneficio expresamente recoñecido por una norma estatal, que deriva da 
utilidade pública das actuacións.

Conforme establece o artigo 144.3 da LSG, non se poderá conceder licenza 
sen que se acredite o previo outorgamento das autorizacións urbanísticas 
ou sectorias doutras administracións públicas, cando sexan procedentes de 
acordo co disposto nesta lei.

Segundo se indica no informe técnico,  resulta necesario no presente caso a 
autorización  previa  do  organo  competente  en  materia  de  estradas  de 
titularidade autonómica segundo o disposto na Lei 8/2013, de 28 de xuño, 
de estradas de Galicia, autorizacións se obran no expediente segundo se 
recolle no antecedente numero 2 deste informe.

Respecto  á  Adecuación ás  previsións  da  lexislación  e  do  planeamento 
urbanísticos.  O artigo 143 da LSG establece que as licenzas outorgaranse 
de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos.  E o 
artigo 16.4 do Regulamento de Disciplina Urbanística de Galicia, declarado 
vixente pola disposición transitoria oitava da LSG en tanto non se opoña a 
dita lei ou resulte afectado por ela, dispón que o outorgamento das licenzas 
farase ao amparo da normativa vixente no  momento da súa concesión.

O  punto  terceiro  da  disposición  transitoria  primeira  da  mencionada  LSG 
declara expresamente o mantemento da eficacia dos decretos autonómicos 
de suspensión do plan que foron ditados antes da súa entrada en vigor, e 
ata que entre en vigor o plan xeral; na súa virtude, a normativa vixente no 
municipio de Viveiro, aplicable á resolución deste procedemento, é a contida 
no Decreto 102/2006, do 22 de xuño, polo que se suspende a vixencia das 
normas subsidiarias de planeamento municipal  de Viveiro e se aproba a 
ordenación  urbanística  provisional  ata  a  entrada  en  vigor  do  novo 
planeamento, coas modificacións introducidas polo Decreto 89/2010, do 3 
de xuño; de acordo coa indicada ordenación provisional, e tendo en conta o 
informe técnico favorable do arquitecto municipal que obra no expediente, 
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as  actuacións  propostas  cumpren  coas  previsións  das  ordenanzas 
aplicables,  reguladas  no  punto 5 do anexo do Decreto 102/2006.

A Xunta de Goberno Local,  en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Outorgar a GAS GALICIA SDG, S.A, licenza municipal de obras para 
extensión da rede de distribución de gas natural para usos domésticos e 
comerciais  na  rúa Benito Galcerán,  en Viveiro,  nunha  lonxitude de 278 
metros  lineais  e  2  acometidas  a  través  da  beirarrúa,  de  acordo  co 
documento  técnico  denominado  “proyecto  de  memoria  de  autorización 
conjunta anual de instalaciones de gas canalizado durante el año 2016 en el 
termino  municipal  de  Viveiro  (Lugo)”  redactado  polo  enxeñeiro  técnico 
industrial, D. Antonio Javier Sabin Vázquez en data 30 de marzo de 2016. 

Segundo.-  Con  independencia  das  condicións  xerais  ás  que  se  atopan 
suxeitas  tódalas  licenzas  urbanísticas,  a  presente  quedará  sometida  ao 
cumprimento  das  CONDICIÓNS  PARTICULARES  que  de  seguido  se 
transcriben:

a)   A mercantil interesada deberá constituir na Tesourería municipal, no 
prazo  dos  quince  días  seguintes  ao  da  notificación  do  acto  de 
concesión da licenza, unha fianza de   10.000,00 € para reposición de 
pavimentos e/ou arranxo de estragos que se poidan ocasionar nos 
viais municipais durante a execución das obras.

b) As  condicións  expresamente  recollidas  no  punto  2.8  do  informe 
técnico do arquitecto municipal.

Terceiro.- Esta licenza enténdese outorgada deixando a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo de terceiros,  e non poderá ser invocada para 
excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal na que tivesen incorrido 
os titulares no exercicio das actuacións autorizadas.

Cuarto.- O prazo de iniciación non poderá exceder de seis meses e o de 
terminación  de  tres  anos,  dende  a  data  do  seu  outorgamento,  e  non 
poderán interromperse as obras por tempo superior a seis meses.

O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da licenza por 
unha soa vez e por un novo prazo non superior ó inicialmente acordado, 
previa  solicitude  expresa  formulada  antes  da  conclusión  dos  prazos 
determinados.

Quinto.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados e ó Servizo de Tesourería.
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5.-  EXPTE. 1236/2016.- ORDEN DE PAGO A XUSTIFICAR PARA 
PAGO  ACTUACION  ORQUESTRA  FESTAS  DO  CARME 
PESCADERIA 2016.

Vista  a  conta  xustificativa  de  fondos  librados  a  xustificar  por  valor  de 
2.057,00 € (referencia  contable  22016001510)  a  favor  do  Concelleiro  de 
Facenda, D. Jesús Fernández Fernández, para facer fronte aos gastos por 
actuación da orquestra nas Festas do Carme 2016.

Visto  o  informe  de  Intervención,  no  que  consta  que  a  documentación 
presentada xustifica o gasto realizado de  2.057,00 € correspondéndose os 
gastos efectuados coa finalidade para a que foi concedido, sinalando que a 
xustificación se produce dentro do prazo máximo de tres meses dende a 
percepción dos fondos.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Aprobar a conta xustificativa de fondos librados a xustificar por 
valor  de  2.057,00  €  (referencia  contable  22016001510)  a  favor  do 
Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández Fernández, para facer fronte aos 
gastos por actuación da orquestra nas Festas do Carme 2016.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Intervención 
ós efectos oportunos.

6.-  EXPTE. 1237/2016.- LICENCIA URBANÍSTICA OBRA PARQUE 
EMPRESARIAL LANDROVE PARC.    I-3.  AUPAC URB/131/2016 .- 
FERNANDEZ LOPEZ JUAN CARLOS.

Vista a solicitude de licenza presentada por D. JUAN CARLOS FERNANDEZ 
LOPEZ,  con  DNI  33.319.855-P,  e  domicilio  a  efectos  de  notificación  no 
Polígono  Industrial  de  Camba,  56,  Xove,  para  construción  dunha  nave 
industrial  sen  uso  específico,  na  parcela  I-3  do  parque  empresarial  de 
Landrove-Viveiro,  con  referencia  catastral  2412312PJ1321N0001KZ.  Coa 
solicitude achegou a seguinte documentación técnica:

 Proxecto técnico (básico e de execución)  redactado polo enxeñeiro 
técnico  industrial,  D.  Ramón  González  Pérez,  visado  polo  colexio 
oficial correspondente o 26 de febreiro de 2016 co número 1725.

 Oficio  igualmente  visado  de  designación  de  D.  Ramiro  González 
Penabab como director de obras (data de visado 6 de xuño de 2016).

Visto  que  obra  no  expediente  o  preceptivo  informe  técnico  de  carácter 
favorable, segundo o indicado informe o arquitecto municipal sinala, entre 
outros:

“(...)

1. NORMATIVA APLICÁBEL
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Figura  de  planeamento  municipal  aplicable,  ordenación  Urbanística  
Provisional, OUP, Decreto 102/2006, modificada polo decreto 89/2010.

2. INFORME SOBRE A SOLICITUDE:
2.1.- Clasificación e cualificación do solo
A clasificación do solo segundo a OUP é urbano consolidado, dentro do 
Parque Empresarial de Landrove, [PSPEL].
2.2.- Descrición da parcela
Trátase dunha parcela localizada dentro do Polígono Industrial de Landrove,  
parcela I-3 cunha superficie de 1.162,00 m2, segundo datos recollidos no 
proxecto.
Datos catastrais:
referencia  catastral  nº242312PJ1321N0001KZ,  Tn  Parque  Empresarial  
Landrove, solo I-3.
Superficie da parcela 1.162,00 m2.
2.3.- Descrición das obras a realizar
Preséntase un proxecto de construcción de nave industrial sen uso 
específico.
2.4.- Cumprimento da normativa urbanística
[PSPEL] art. 41 Zona Industrial
parcela tipo A

PLAN SECTORIAL    PROXECTO
Superficie de parcela 500,00m2            1.162,00m2

Ocupación mín. de parcela                            30%                 61,96 %
Edificabilidade máx.                                     0,90 m2/m2            0,62 m2/m2

Número de plantas                                          baixo+1                baixo
Altura máxima                                                9,00 m                 8,50 m
Recuamentos lindeiros lateral e posterior    acaroado              acaroado
Líña de edificación                                           7,00 m               7,00 m.

Conta  cos  servizos  urbanísticos  de  traída  comunitaria  de  auga  potable,  
enerxía eléctrica e evacuación de augas residuais a rede xeral.
2.5.- Cumprimento da normativa técnica aplicábel
O enxeñeiro  técnico  industrial  Ramón  González  Pérez  fai  constar  que  o  
proxecto cumpre coa normativa técnica aplicábel.
2.6.- Orzamento
O  orzamento  de  execución  material  segundo  o  proxecto  presentado  
ascende a cantidade de 102.162,68 €.
Conforme, sen prexuízo das inspeccións que por parte do persoal municipal  
se estimen oportunas con obxecto de comprobar as obras realizadas.
2.7.- Condicionamentos
� O presente  proxecto  establece  como uso xenérico  o  uso  industrial  sen  
definir un uso específico.
A definición do referido uso será obxecto do correspondente expediente de  
licenza de actividade.
Deberase prever 1 praza de aparcamento por cada 100 m2  edificábeis,  
(25% de dominio público). 0,381 prazas/100 m2  admitiranse anexas á rede 
viaria  debendo  situarse  as  outras  0,619  prazas/100  m2  no  interior  da 
parcela.

Concello de Viveiro

Plaza Mayor, 1, Viveiro. 27850 Lugo. Tfno. 982560128. Fax: 982561147



 
Concello de Viveiro

Os  espazos  libres  no  interior  da  parcela  poderán  destinarse  a  
aparcamento,  espazos  de  carga  e  descarga  e/ou  zona  axardinada.  
Prohíbese utilizar estes espazos como depósito de materiais
e/ou verquido de desperdicios.
Os espazos libres de edificación deberán tratarse en todas as súas zonas  
de  tal  xeito  que  as  que  non  fiquen  pavimentadas  se  completen  con  
elementos de xardinería, decoración exterior,  etc.,  sempre concretando o  
seu uso.
Deberanse executar os entronques de xeito separativo de augas pluviais e  
de fecais con saída a arquetas independentes. Coordinaranse os traballos  
co persoal municipal de obras e compañías subministradoras. Repoñerase o  
pavimento  deteriorado  cos  mesmos  materiais  e  grosores  existentes  na  
actualidade, en caso de afección dos servizos municipais, estes deberán ser  
reparados  á  maior  brevidade  posíbel  e  sempre  por  conta  da  empresa  
solicitante.
De ser necesario a ocupación da vía pública para as labores de 
desescombro, demolición, colocación de andamiaxe, casetas de obra e/ou 
instalación de guindastres, deberase solicitar a preceptiva licenza.
2.8.- Fianza
Establécese unha fianza de 6.000,00 € en concepto de garantía para 
reparación de posíbeis danos que se podan ocasionar no espazo público 
durante a execución das obras así como durante a conexión aos servizos 
urbanísticos.
3.CONCLUSIÓNS:
Tendo en conta todo o dito anteriormente e atendendo á normativa 
aplicable emítese INFORME FAVORABLE, nas CODICIÓNS expresadas nos 
puntos anteriores.

(...)”

Visto que por parte da técnico xurídico do Departamento de Urbanismo se 
emitiu informe xurídico para dar cumprimento ao disposto no artigo 143.1 
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG).

Visto que a técnico xurídico sinala no seu informe que, conforme o disposto 
no artigo 143.1 da LSG, as licenzas outorgaranse de acordo coas previsións 
da lexislación e planeamento urbanísticos. O punto terceiro da disposición 
transitoria primeira da mencionada lei declara expresamente o mantemento 
da  eficacia  dos  decretos  autonómicos  de  suspensión  do  plan  que  foron 
ditados antes da súa entrada en vigor, e ata que entre en vigor o plan xeral; 
na súa virtude,  a normativa vixente no municipio  de Viveiro,  aplicable á 
resolución deste procedemento, é a contida no Decreto 102/2006, do 22 de 
xuño,  polo  que  se  suspende  a  vixencia  das  normas  subsidiarias  de 
planeamento  municipal  de  Viveiro  e  se  aproba  a  ordenación  urbanística 
provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento, que, no punto 12 
regula a ordenanza do parque empresarial de Landrove, no que se ubica a 
nave que se pretende construir.

Concello de Viveiro

Plaza Mayor, 1, Viveiro. 27850 Lugo. Tfno. 982560128. Fax: 982561147



 
Concello de Viveiro

As actuacións propostas cumpren coa normativa urbanística de aplicación, 
segundo  se  acredita  no  informe  técnico.  Aínda  que  segundo  o  proxecto 
técnico a edificación a construir se define como “nave industrial  sen uso 
específico” , infórmase que o uso característico do parque empresarial é o 
uso industrial, permitíndose outros usos afines ou complementarios a este, 
tales  como  naves  de  almacenamento,  talleres,  garaxes,  instalacións 
comerciais,  oficinas e  similares  ligados á actividade industrial,  quedando 
prohibidos dentro do ámbito territorial do parque empresarial de Landrove 
calquera  outro  uso  non  incluido  nos  anteriores,  nos  termos  contidos  no 
artigo  30  e  seguintes  do  Proxecto  Sectorial  do  Parque  Empresarial  de 
Landrove.

A Xunta de Goberno Local,  en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Outorgar a D. Juan Carlos Fernández López, licenza municipal para 
construcción dunha  nave industrial  sen uso específico,  na parcela  I-3  do 
parque  empresarial  de  Landrove-Viveiro,  con  referencia  catastral 
2412312PJ1321N0001KZ  segundo  o  proxecto  técnico  (básico  e  de 
execución)  redactado  polo  enxeñeiro  técnico  industrial  Ramon  Gonzalez 
Perez, visado polo colexio oficial correspondente o 26 de febreiro de 2016 co 
número 1725 e baixo a dirección facultativa do enxeñeiro técnico de obras 
públicas, D. Ramiro González Penabad. 

Segundo.-  A  licenza  outórgase  suxeita  ao  cumprimento  das  seguintes 
condicións particulares:

 A licenza de obra para construir a nave non autoriza o exercicio de 
actividade nela unha vez rematada a súa construcción,  para o cal 
será  preciso  solicitar  e  obter  a  previa  e  preceptiva  licenza  de 
actividade e apertura de establecemento.

 O interesado deberá constituir na Tesourería municipal unha fianza de 
6.000,00  euros  en  garantía  dos  posibles  danos  que  se  poideran 
ocasionar  no  espazo  público  durante  a  execución  das  obras  e  a 
conexión aos servizos urbanísticos.

 As  condicións  expresamente  referidas  no  punto  2.7  do  informe 
técnico asinado polo arquitecto municipal o 20 de xullo de 2016. 

Terceiro.-  As  condicións  xerais ás  que  se  suxeita  a  licenza  son  as 
seguintes:

1.1 A presente licenza só facultará ó seu titular para realizar a actuación 
solicitada e producirá efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuación 
se refire pero non alterará a situacións xurídico privadas entre este e as 
demais persoas.
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1.2 As obras executaranse con estrita suxeición ó proxecto aprobado e baixo 
a dirección do técnico que figura no expediente. Toda variación ulterior que 
se pretenda introducir precisará a conformidade previa.

1.3 O promotor queda obrigado ao cumprimento das medidas de seguridade 
e saúde no traballo previstas na lexislación vixente, coa obrigatoriedade de 
levantar un valado de protección que non poderá impedi-lo tránsito público; 
así  mesmo,  as  estadas  que  se  empreguen  deberán  acomodarse  ás 
prescricións de seguridade do persoal da obra e de terceiros que transiten 
pola vía pública

1.4  Esta  licenza  enténdese  outorgada  deixando  a  salvo  o  dereito  de 
propiedade e sen prexuízo do de terceiro e non poderá ser invocada para 
excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal na que tivesen incorrido 
os titulares no exercicio das actuacións autorizadas.

1.5 A licenza urbanística constitúe un requisito legal para a contratación da 
subministracións dos servizos de enerxía eléctrica, auga, gas, telefonía e 
telecomunicacións,  nos  casos  e  termos  establecidos  na  lexislación 
urbanística. 

1.6 Réxime de caducidade das licenzas:

a. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis 
meses, e o de terminación os tres anos, desde o día seguinte 
ao de notificación ao solicitante do outorgamento da licenza, e 
non poderán interroperse as obras por tempo superior a seis 
meses.

b. O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da 
licenza, logo da solicitude expresa, sempre que a licenza sexa 
conforme coa ordenación urbanística vixente no momento da 
concesión  da  prórroga.  Cada  prórroga  que  se  solicite  non 
poderá ser por un prazo superior ao inicialmente acordado. No 
suposto  de  edificacións  iniciadas,  a  concesión  da  prórroga 
estará  condicionada  a  que  a  edificación  sexa  rematada 
exteriormente.

c. A declaración de caducidade extinguirá a licenza, non podendo 
iniciarse nin continuar as obras, agás traballos de seguridade e 
mantemento, dos que se dará conta ao Concello apra o seu 
control.

1.7  Transmisión  da  licenza  urbanística:  As  licencias  urbanísticas  serán 
transmisibles, pero tanto o antigo como o novo titular deberán notificalo ó 
Concello. De non producirse dita comunicación, quedarán ambos suxeitos ás 
responsabilidades derivadas da actuación amparada pola licenza. Xunto coa 
comunicación,  deberá  achegarse  copia  da  licenza  que  se  pretende 
transmitir.  A  notificación  do  titular  anterior  poderá  ser  substituída  polo 
documento público ou privado que acredite a transmisión “Intervivos” ou 
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“mortis  causa” da propiedade ou posesión do inmoble, local  ou soar.  Os 
deberes  urbanísticos  sobre  os  terreos,  construcións  e  edificacións  teñen 
carácter real. As transmisións realizadas por actos “Intervivos” ou “mortis 
causa”  non  modificarán  a  situación  xurídica  do  titular,  quedando  o 
adquirente  subrogado  no  lugar  e  posto  do  transmitinte,  tanto  nos  seus 
dereitos  e  deberes  urbanísticos  como  nos  compromisos  que  este  tivese 
acordado coa administración e fosen obxecto de inscrición rexistral.

1.8 A concesión desta licenza non autoriza para a instalación de actividades 
clasificadas nin para a apertura ó público dos locais, que haberán de ser 
obxecto das correspondentes autorizacións municipais

1.9  Nas  obras  de  nova  edificación  e  reestruturación  xeral,  o  promotor 
deberá  dispoñer  dun  cartel  informativo  visible  dende  o  exterior,  no  que 
consten: 

a. O  nome  e  apelidos  dos  seguintes  técnicos:  dos  proxectistas,  dos 
directores  da  obra  e  de  execución  da  obra,  do  coordinador  de 
seguridade e saúde e dos contratistas.

b. Ordenanza que se aplica e usos aos que se vai destinar a edificación.

c. Data de expedición da licenza e prazo de execución das obras.

d. Número de plantas autorizadas.

e. Número de expediente.

f. Prazo de execución das obras.

Quinto.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados e ó Servizo de Tesourería. 

7.-  EXPTE. 1238/2016.- LICENCIA URBANÍSTICA OBRA PARQUE 
EMPRESARIAL LANDROVE PARC.    I-2,  AUPAC URB/132/2016 .- 
CARFERLO, S.L.

Vista  a  solicitude  de  licenza  presentada  por  CARFERLO,  S.L.,  con  CIF 
B27227388, e domicilio a efectos de notificación no Polígono Industrial de 
Camba, Parcelas 56-57, CP 27870 XOVE, Lugo, para construción dunha nave 
industrial  sen  uso  específico,  na  parcela  I-2  do  parque  empresarial  de 
Landrove-Viveiro,  con  referencia  catastral  2412313PJ1321N0001RZ.  Coa 
solicitude achegou a seguinte documentación técnica:

 Proxecto  técnico  redactado  polo  enxeñeiro  técnico  industrial,  D. 
Ramón González Pérez, visado polo colexio oficial correspondente o 
26 de febreiro de 2016 co número 1723.

 Oficio  igualmente  visado  de  designación  de  D.  Ramiro  González 
Penabab como director de obras (data de visado 3 de xuño de 2016).
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Visto  que  obra  no  expediente  o  preceptivo  informe  técnico  de  carácter 
favorable, segundo o indicado informe o arquitecto municipal sinala, entre 
outros:

“(...)

1. NORMATIVA APLICÁBEL
Figura de planeamento municipal aplicábel Ordenación Urbanística 
Provisional, OUP,
Decreto 102/2006, modificada polo decreto 89/2010.
2. INFORME SOBRE A SOLICITUDE:
2.1.- Clasificación e cualificación do solo
A clasificación do solo segundo a OUP é urbano consolidado, dentro do 
Parque Empresarial
de Landrove, [PSPEL].
2.2.- Descrición da parcela
Trátase dunha parcela localizada dentro do Polígono Industrial de Landrove,  
parcela I-2 cunha superficie de 1.161,00 m2, segundo datos recollidos no 
proxecto.
Datos catastrais:
referencia  catastral  nº242313PJ1321N0001RZ,  Tn  Parque  Empresarial  
Landrove, solo I-3.
Superficie da parcela 1.162,00 m2.
2.3.- Descrición das obras a realizar
Preséntase  un  proxecto  de  construcción  de  nave  industrial  sen  uso  
específico.
2.4.- Cumprimento da normativa urbanística
[PSPEL] art. 41 Zona Industrial 
parcela tipo A

PLAN SECTORIAL  PROXECTO
Superficie de parcela                               500,00m2                                         

1.162,00m2

Ocupación mín. de parcela                       30%                                61,96 %
Edificabilidade máx.                                0,90 m2/m2                                 0,62 m2/m2

Número de plantas                                        baixo+1                          baixo
Altura máxima                                               9,00 m                          8,50 m
Recuamentos lindeiros lateral e posterior   acaroado                        
acaroado
Líña de edificación                                          7,00 m                         7,00 m.

Conta  cos  servizos  urbanísticos  de  traída  comunitaria  de  auga  potable,  
enerxía eléctrica e evacuación de  augas residuais a rede xeral.
2.5.- Cumprimento da normativa técnica aplicábel
O enxeñeiro  técnico  industrial  Ramón  González  Pérez  fai  constar  que  o  
proxecto cumpre coa normativa técnica aplicábel.
2.6.- Orzamento
O  orzamento  de  execución  material  segundo  o  proxecto  presentado  
ascende a cantidade de 102.162,68 €.
Conforme, sen prexuízo das inspeccións que por parte do persoal municipal  
se estimen oportunas
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con obxecto de comprobar as obras realizadas.
2.7.- Condicionamentos
� O presente  proxecto  establece  como uso xenérico  o  uso  industrial  sen  
definir un uso específico.
A definición do referido uso será obxecto do correspondente expediente de  
licenza de actividade.
Deberase prever 1 praza de aparcamento por cada 100 m2  edificábeis,  
(25% de dominio público). 0,381 prazas/100 m2  admitiranse anexas á rede 
viaria  debendo  situarse  as  outras  0,619  prazas/100  m2  no  interior  da 
parcela.
Os  espazos  libres  no  interior  da  parcela  poderán  destinarse  a  
aparcamento,  espazos  de  carga  e  descarga  e/ou  zona  axardinada.  
Prohíbese utilizar estes espazos como depósito de materiais e/ou verquido  
de desperdicios.
Os espazos libres de edificación deberán tratarse en todas as súas zonas  
de  tal  xeito  que  as  que  non  fiquen  pavimentadas  se  completen  con  
elementos de xardinería, decoración exterior, etc.,
sempre concretando o seu uso.
Deberanse executar os entronques de xeito separativo de augas pluviais e  
de fecais con saída a arquetas independentes. Coordinaranse os traballos  
co persoal municipal de obras e compañías subministradoras. Repoñerase o  
pavimento  deteriorado  cos  mesmos  materiais  e  grosores  existentes  na  
actualidade, en caso de afección dos servizos municipais, estes deberán ser  
reparados  á  maior  brevidade  posíbel  e  sempre  por  conta  da  empresa  
solicitante.
De  ser  necesario  a  ocupación  da  vía  pública  para  as  labores  de  
desescombro, demolición,
colocación de andamiaxe, casetas de obra e/ou instalación de guindastres,  
deberase solicitar a preceptiva licenza.
2.8.- Fianza
Establécese  unha  fianza  de  6.000,00  €  en  concepto  de  garantía  para  
reparación de posíbeis danos que se podan ocasionar no espazo público  
durante a execución das obras así como durante a conexión aos servizos  
urbanísticos.
3. CONCLUSIÓNS:
Tendo en conta todo o dito anteriormente e atendendo á normativa 
aplicábel emítese INFORME FAVORÁBEL, nas CONDICIÓNS expresadas nos 
puntos anteriores.

(...)”

Visto que por  parte  do técnico  xurídico  de urbanismo se emitiu informe 
xurídico conforme para dar cumprimento ao disposto no artigo 143.1 da Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG).

Visto que a técnico xurídico sinala no seu informe que, conforme o disposto 
no artigo 143.1 da LSG, as licenzas outorgaranse de acordo coas previsións 
da lexislación e planeamento urbanísticos. O punto terceiro da disposición 
transitoria primeira da mencionada lei declara expresamente o mantemento 

Concello de Viveiro

Plaza Mayor, 1, Viveiro. 27850 Lugo. Tfno. 982560128. Fax: 982561147



 
Concello de Viveiro

da  eficacia  dos  decretos  autonómicos  de  suspensión  do  plan  que  foron 
ditados antes da súa entrada en vigor, e ata que entre en vigor o plan xeral; 
na súa virtude,  a normativa vixente no municipio  de Viveiro,  aplicable á 
resolución deste procedemento, é a contida no Decreto 102/2006, do 22 de 
xuño,  polo  que  se  suspende  a  vixencia  das  normas  subsidiarias  de 
planeamento  municipal  de  Viveiro  e  se  aproba  a  ordenación  urbanística 
provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento, que, no punto 12 
regula a ordenanza do parque empresarial de Landrove, no que se ubica a 
nave que se pretende construir.

As actuacións propostas cumpren coa normativa urbanística de aplicación, 
segundo  se  acredita  no  informe  técnico.  Aínda  que  segundo  o  proxecto 
técnico a edificación a construir se define como “nave industrial  sen uso 
específico” , infórmase que o uso característico do parque empresarial é o 
uso industrial, permitíndose outros usos afines ou complementarios a este, 
tales  como  naves  de  almacenamento,  talleres,  garaxes,  instalacións 
comerciais,  oficinas e  similares  ligados  á actividade industrial,  quedando 
prohibidos dentro do ámbito territorial do parque empresarial de Landrove 
calquera  outro  uso  non  incluido  nos  anteriores,  nos  termos  contidos  no 
artigo  30  e  seguintes  do  Proxecto  Sectorial  do  Parque  Empresarial  de 
Landrove. 

A Xunta de Goberno Local,  en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Outorgar a CARFERLO, S.L., licenza municipal para construción 
dunha  nave  industrial  sen  uso  específico,  na  parcela  I-2  do  parque 
empresarial  de  Landrove-Viveiro,  con  referencia  catastral 
2412313PJ1321N0001RZ  segundo  o  proxecto  técnico  redactado  polo 
enxeñeiro técnico industrial, D. Ramón González Pérez, visado polo colexio 
oficial correspondente o 26 de febreiro de 2016 co número 1723 e baixo a 
dirección  facultativa  do  enxeñeiro  técnico  de  obras  públicas,  D.  Ramiro 
González Penabad. 

Segundo.-   A  licenza  outórgase  suxeita  ao  cumprimento  das  seguintes 
condicións particulares:

 A licenza de obra para construir a nave non autoriza o exercicio de 
actividade nela unha vez rematada a súa construcción,  para o cal 
será  preciso  solicitar  e  obter  a  previa  e  preceptiva  licenza  de 
actividade e apertura de establecemento.

 O interesado deberá constituir na Tesourería municipal unha fianza de 
6.000,00  euros  en  garantía  dos  posibles  danos  que  se  poideran 
ocasionar  no  espazo  público  durante  a  execución  das  obras  e  a 
conexión aos servizos urbanísticos.

 As  condicións  expresamente  referidas  no  punto  2.7  do  informe 
técnico asinado polo arquitecto municipal o 20 de xullo de 2016 .
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Terceiro.-  As  condicións  xerais ás  que  se  suxeita  a  licenza  son  as 
seguintes:

1.1 A presente licenza só facultará ó seu titular para realizar a actuación 
solicitada e producirá efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa actuación 
se refire pero non alterará a situacións xurídico privadas entre este e as 
demais persoas.

1.2 As obras executaranse con estrita suxeición ó proxecto aprobado e baixo 
a dirección do técnico que figura no expediente. Toda variación ulterior que 
se pretenda introducir precisará a conformidade previa

1.3 O promotor queda obrigado ao cumprimento das medidas de seguridade 
e saúde no traballo previstas na lexislación vixente, coa obrigatoriedade de 
levantar un valado de protección que non poderá impedi-lo tránsito público; 
así  mesmo,  as  estadas  que  se  empreguen  deberán  acomodarse  ás 
prescricións de seguridade do persoal da obra e de terceiros que transiten 
pola vía pública

1.4  Esta  licenza  enténdese  outorgada  deixando  a  salvo  o  dereito  de 
propiedade e sen prexuízo do de terceiro e non poderá ser invocada para 
excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal na que tivesen incorrido 
os titulares no exercicio das actuacións autorizadas

1.5 A licenza urbanística constitúe un requisito legal para a contratación da 
subministracións dos servizos de enerxía eléctrica, auga, gas, telefonía e 
telecomunicacións,  nos  casos  e  termos  establecidos  na  lexislación 
urbanística. 

1.6 Réxime de caducidade das licenzas:

a. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis 
meses, e o de terminación os tres anos, desde o día seguinte 
ao de notificación ao solicitante do outorgamento da licenza, e 
non poderán interroperse as obras por tempo superior a seis 
meses.

b. O Concello poderá conceder prórroga dos referidos prazos da 
licenza, logo da solicitude expresa, sempre que a licenza sexa 
conforme coa ordenación urbanística vixente no momento da 
concesión  da  prórroga.  Cada  prórroga  que  se  solicite  non 
poderá ser por un prazo superior ao inicialmente acordado. No 
suposto  de  edificacións  iniciadas,  a  concesión  da  prórroga 
estará  condicionada  a  que  a  edificación  sexa  rematada 
exteriormente.

c. A declaración de caducidade extinguirá a licenza, non podendo 
iniciarse nin continuar as obras, agás traballos de seguridade e 
mantemento, dos que se dará conta ao Concello apra o seu 
control
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1.7  Transmisión  da  licenza  urbanística:  As  licencias  urbanísticas  serán 
transmisibles, pero tanto o antigo como o novo titular deberán notificalo ó 
Concello. De non producirse dita comunicación, quedarán ambos suxeitos ás 
responsabilidades derivadas da actuación amparada pola licenza. Xunto coa 
comunicación,  deberá  achegarse  copia  da  licenza  que  se  pretende 
transmitir.  A  notificación  do  titular  anterior  poderá  ser  substituída  polo 
documento público ou privado que acredite a transmisión “Intervivos” ou 
“mortis  causa” da propiedade ou posesión do inmoble, local  ou soar.  Os 
deberes  urbanísticos  sobre  os  terreos,  construcións  e  edificacións  teñen 
carácter real. As transmisións realizadas por actos “Intervivos” ou “mortis 
causa”  non  modificarán  a  situación  xurídica  do  titular,  quedando  o 
adquirente  subrogado  no  lugar  e  posto  do  transmitinte,  tanto  nos  seus 
dereitos  e  deberes  urbanísticos  como  nos  compromisos  que  este  tivese 
acordado coa administración e fosen obxecto de inscrición rexistral.

1.8 A concesión desta licenza non autoriza para a instalación de actividades 
nin para a apertura ó público dos locais, que haberán de ser obxecto das 
correspondentes autorizacións municipais

1.9  Nas  obras  de  nova  edificación  e  reestruturación  xeral,  o  promotor 
deberá  dispoñer  dun  cartel  informativo  visible  dende  o  exterior,  no  que 
consten: 

a. O  nome  e  apelidos  dos  seguintes  técnicos:  dos  proxectistas,  dos 
directores  da  obra  e  de  execución  da  obra,  do  coordinador  de 
seguridade e saúde e dos contratistas.

b. Ordenanza que se aplica e usos aos que se vai destinar a edificación.

c. Data de expedición da licenza e prazo de execución das obras.

d. Número de plantas autorizadas.

e. número de expediente.

f. Prazo de execución das obras.

Quinto.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados e ó Servizo de Tesourería. 

8.-  EXPTE.  1241/2016.-    LICENZA  URBANÍSTICA  OBRA  EN 
CORREDOIRA 4-6, FARO, AUPAC URB/157/2016.- MARIA JESUS 
LAGE CASAS. 

Vista a solicitude de licenza presentada por Dª María Jesús Lage Casas, con 
DNI  77591992-C, e  domicilio  a  efectos  de  notificación  na  rúa  Uxio 
Novoneyra,  3-3ºD,  27780  Foz,  Lugo,  para a  rehabilitación  de  vivenda 
unifamiliar  sita  en  Corredoira-Faro,  nº  4  e  6,  en  Viveiro,  nas  fincas  de 
referencias  catastrais  5192903PJ1359S0002PJ  e  5192914PJ1359S0002DJ. 
Coa  solicitude  achégase  proxecto  básico  e  de  execución  asinado  polo 
arquitecto, D. Francisco José Hermida Trastoy visado polo COAG en data 2 de 
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maio de 2016 co número 1602427 e oficio de  encomenda da dirección de 
obra a favor do mesmo técnico. 

Visto que o 7 de xullo de 2016, mediante escrito rexistrado de entrada co 
numero  2016-E-RC-2002  incorporouse  ao  expediente  a  certificación 
catastral  das  anteditas  parcelas,  consecuencia  da  variación  operada  no 
tamaño e forma das mesmas, e plano A1’, (datado en xullo ) de situación, 
emprazamento e memoria urbanística, que inclúe a nova disposición das 
parcelas,  cotas  de  dimensións  e  distancias  a  lindeiros,  superficies, 
colindantes  e  xustificación  da  normativa  urbanística.  Dito  documento 
substitúe ao plano A1 do mesmo título, datado en abril e que integraba o 
documento técnico que se solicita a licenza.

No expediente resulta acreditado o pagamento dos tributos municipais en 
conceptos  de  ICIO  e  taxas  de  licenza  urbanística  e  expedición  de 
documentos

Visto que obra no expediente o preceptivo informe técnico de conformidade 
das  actuacións  solicitadas  coa  legalidade  urbanística,  asinado  polo 
arquitecto  municipal  o  20  de  xullo  de  2016  co  número  2016-0092.  As 
concretas actuacións a executar, segundo o informe técnico, consisten en 
obras  de  rehabilitación  interior  e  modificación  dos  ocos  de  fachada  de 
edificación existente de carácter tradicional, as cales cumpren o disposto no 
artigo 40 da lei 2/2016 do Solo de Galicia, sobre edificacións existentes de 
carácter tradicional en solo de núcleo rural, mantendose as características 
esenciais do edificio, do lugar e da súa tipoloxía orixinaria;  as actuacións 
descritas adecúanse á ordenanza de aplicación (a regulada no punto num. 
7  - solo de núcleo rural - do anexo do decreto 102/2006, do 22 de xuño, 
coas modificacións introducidas polo Decreto 89/2010, do 3 de xuño). 

O  orzamento  declarado  (98.809,00  euros)  resulta  conforme,  segundo  o 
técnico  municipal,  sen  prexuízo  das  posibles  variacións  que  se  poideran 
producir durante a execución das obras que, de ser o caso, darían lugar ás 
revisións correspondentes.

De  acordo  co  informado  polo  técnico  municipal  (informe  2016-0108), 
cómpre establecer unha fianza de 1.000,00 € en concepto de garantía para 
reparación de posíbeis danos que se podan ocasionar no espazo público á 
hora de realizar as obras de construción.

Visto que por  parte  do técnico  xurídico  de urbanismo se emitiu informe 
xurídico, para dar cumprimento ao disposto no artigo 143.1 da Lei 2/2016, 
do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG).

Visto que a técnico xurídico sinala no seu informe que,  Procedemento. De 
conformidade co disposto no artigo 142.2 da LSG, en relación co artigo 2.2, 
letra b) da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación 
(LOE), as actuacións proxectadas constitúen actos de edificación e uso do 
solo que, conforme á normativa xeral de ordenación da edificación, precisan 
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de  proxecto  de  obras  de  edificación,  polo  que  están  suxeitos  a  licenza 
municipal, sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo 
coa  lexislación  sectorial  aplicable.  O  procedemento  de  outorgamento  de 
licenzas  urbanísticas  é  o  regulado  no  artigo  143  da  LSG.  O  expediente 
dispón  da  documentación  completa,  necesaria  para  outorgamento  da 
licenza, non precisando de autorizacións e/ou informes sectorias  segundo 
se desprende do informe técnico ao expediente.

Conforme o disposto no artigo 143.1 da LSG, as licenzas outorgaranse de 
acordo coas previsións da lexislación e planeamento urbanísticos. O punto 
terceiro  da  disposición  transitoria  primeira  da  mencionada  lei  declara 
expresamente  o  mantemento  da  eficacia  dos  decretos  autonómicos  de 
suspensión do plan que foron ditados antes da súa entrada en vigor, e ata 
que entre en vigor  o plan xeral;  na súa virtude,  a  normativa vixente no 
municipio de Viveiro, aplicable á resolución deste procedemento, é a contida 
no Decreto 102/2006, do 22 de xuño, polo que se suspende a vixencia das 
normas subsidiarias de planeamento municipal  de Viveiro e se aproba a 
ordenación  urbanística  provisional  ata  a  entrada  en  vigor  do  novo 
planeamento, coas modificacións introducidas polo Decreto 89/2010, do 3 
de xuño; de acordo coa indicada ordenación provisional, e tendo en conta o 
informe técnico favorable do arquitecto municipal que obra no expediente, 
as actuacións propostas cumpren coas previsións da ordenanza de solo de 
núcleo rural, regulada no punto 7 do anexo do Decreto 102/2006.

A Xunta de Goberno Local,  en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda: 

Primeiro.- Outorgar  a Dª. María Jesús Lage Casas, licenza municipal para a 
rehabilitación de vivenda unifamiliar sita en Corredoira-Faro, nº 4 e 6, en 
Viveiro,  nas  fincas  de  referencias  catastrais  5192903PJ1359S0002PJ  e 
º5192914PJ1359S0002DJ  de  acordo  co  proxecto  básico  e  de  execución 
asinado polo arquitecto, D. Francisco Jose Hermida Trastoy visado polo COAG 
en data 2 de maio de 2016 co número 1602427, e baixo a súa dirección 
facultativa.

Segundo .-   A licenza municipal suxeitase ao cumprimento das seguintes 
condicións particulares:

a) A interesada deberá constituir na Tesourería Municipal, no prazo 
dos quince días seguintes ao da notificación do acto de concesión 
da  licenza,  unha  fianza  en garantía  dos  posibles  danos  que  se 
ocasionen no espazo público durante a execución das obras, en 
contía de MIL EUROS (1.000,00). 

b) As características estéticas e construtivas e os materiais, cores e 
acabados  serán  acordes  coa  paisaxe  rural  e  coas  construcións 
tradicionais do contorno.

c) De ser necesaria a ocupación da vía pública para a execución das 
obras, colocación de andamiaxe e/ou instalación de guindastres, 
deberase  solicitar  e  obter  a  previa  e  preceptiva  autorización 
municipal.
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d) Os  entullos  que  se  xeneren  durante  as  obras  deberán  ser 
trasladados a vertedoiro autorizado.

Terceiro  .-  Dar  traslado  do  expediente  á  Tesourería  municipal  para  os 
efectos de requirir a constitución da fianza indicada na letra a) do apartado 
anterior.
 
Cuarto .- As condicións xerais ás que se suxeita a licenza son as seguintes:
1.1 A presente licenza só facultará ó seu titular para realizar a actuación 

solicitada e producirá efectos entre o Concello e o suxeito a cuxa 
actuación se refire pero non alterará a situacións xurídico privadas 
entre este e as demais persoas

1.2 As obras executaranse con estrita suxeición ó proxecto aprobado e 
baixo  a  dirección  do  técnico  que  figura  no  expediente.  Toda 
variación  ulterior  que  se  pretenda  introducir  precisará  a 
conformidade previa.

1.3 O  promotor  queda  obrigado  ao  cumprimento  das  medidas  de 
seguridade e saúde no traballo previstas na lexislación vixente, coa 
obrigatoriedade de levantar un valado de protección que non poderá 
impedi-lo tránsito público; así mesmo, as estadas que se empreguen 
deberán acomodarse  ás prescricións  de seguridade  do persoal  da 
obra e de terceiros que transiten pola vía pública.

1.4 Esta  licenza  enténdese  outorgada  deixando  a  salvo  o  dereito  de 
propiedade e sen prexuízo do de terceiro e non poderá ser invocada 
para  excluír  ou  diminuír  a  responsabilidade  civil  ou  penal  na  que 
tivesen incorrido os titulares no exercicio das actuacións autorizadas.

1.5 A licenza urbanística constitúe un requisito legal para a contratación 
da  subministracións  dos  servizos  de  enerxía  eléctrica,  auga,  gas, 
telefonía e telecomunicacións,  nos casos e termos establecidos na 
lexislación urbanística.

1.6 Réxime de caducidade das licenzas:
a. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis 

meses,  e  o  de  terminación  os  tres  anos,  desde o  día 
seguinte ao de notificación ao solicitante do outorgamento 
da licenza, e non poderán interroperse as obras por tempo 
superior a seis meses.

b. O  Concello  poderá  conceder  prórroga  dos  referidos  prazos  da 
licenza,  logo  da  solicitude  expresa,  sempre  que  a  licenza  sexa 
conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no  momento  da 
concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non poderá 
ser por un prazo superior ao inicialmente acordado. No suposto de 
edificacións  iniciadas,  a  concesión  da  prórroga  estará 
condicionada a que a edificación sexa rematada exteriormente.

c. A declaración de caducidade extinguirá a licenza,  non podendo 
iniciarse nin continuar as obras, agás traballos de seguridade e 
mantemento,  dos  que  se  dará  conta  ao  Concello  apra  o  seu 
control.

1.7 Transmisión  da  licenza  urbanística:  As  licencias  urbanísticas  serán 
transmisibles,  pero  tanto  o  antigo  como  o  novo  titular  deberán 
notificalo ó Concello. De non producirse dita comunicación, quedarán 
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ambos  suxeitos  ás  responsabilidades  derivadas  da  actuación 
amparada pola licenza. Xunto coa comunicación, deberá achegarse 
copia da licenza que se pretende transmitir. A notificación do titular 
anterior poderá ser substituída polo documento público ou privado 
que  acredite  a  transmisión  “Intervivos”  ou  “mortis  causa”  da 
propiedade  ou  posesión  do  inmoble,  local  ou  soar.  Os  deberes 
urbanísticos  sobre  os  terreos,  construcións  e  edificacións  teñen 
carácter  real.  As transmisións realizadas por  actos “Intervivos” ou 
“mortis  causa”  non  modificarán  a  situación  xurídica  do  titular, 
quedando o adquirente subrogado no lugar e posto do transmitinte, 
tanto  nos  seus  dereitos  e  deberes  urbanísticos  como  nos 
compromisos que este tivese acordado coa administración e fosen 
obxecto de inscrición rexistral.

1.8 Nas obras de nova edificación e reestruturación xeral,  o promotor 
deberá dispoñer dun cartel informativo visible dende o exterior, no 
que consten: 

a) O nome e apelidos dos seguintes técnicos:  dos proxectistas, 
dos directores da obra e de execución da obra, do coordinador 
de seguridade e saúde e dos contratistas.

b) Ordenanza  que  se  aplica  e  usos  aos  que  se  vai  destinar  a 
edificación.

c) Data de expedición da licenza e prazo de execución das obras.
d) Número de plantas autorizadas.
e) Número de expediente.
f) Prazo de execución das obras.

Quinto.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados e ó Departamento de Tesourería. 

9.-  EXPTE.  1291/2016.-  LICENCIA  URBANÍSTICA  OBRA 
OUTEIRO, 4, CELEIRO .- BASANTA CABEZA MANUEL JOSE.

Vista a solicitude de licenza presentada por D. Manuel Jose Basanta Cabeza, 
con  DNI  42954212-X,  e  domicilio  a  efectos  de  notificación  no  lugar  de 
Outeiro, nº 6, Celeiro, en Viveiro, para executar obras en Outeiro 4, Celeiro 
consistentes na SUBSTITUCIÓN DE CUBERTA EN VIVENDA UNIFAMILIAR , en  
INMOBLE  con  referencia  catastral  3975106PJ1337N0002ZD  .  Achega  coa 
solicitude un proxecto  técnico  asinado pola  arquitecta,  Dª.  Susana  Pérez 
Pereiras visado polo COAG o 10 de febreiro de 2015 co numero 1500721.

Visto  que  obra  no  expediente  o  preceptivo  informe  técnico  de  carácter 
favorable, segundo o indicado informe o arquitecto municipal sinala, entre 
outros:

“(...)

1. NORMATIVA APLICÁBEL
Figura  de  planeamento  municipal  aplicábel  Ordenación  Urbanística  
Provisional, OUP, Decreto 102/2006, modificada polo decreto 89/2010.
2. INFORME SOBRE A SOLICITUDE:
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2.1.- Clasificación e cualificación do solo
A clasificación do solo segundo a OUP é solo urbanizábel. Ordenanza de 
aplicación 9 solo rústico especialmente protexido.
2.2.- Descrición da parcela
datos catastrais:  referencia catastral  nº3975106PJ1337N0002ZD, Cl.  Pista  
Outeiro 4.
Conta  cos  servizos  urbanísticos  de  traída  comunitaria  de  auga  potable,  
enerxía eléctrica e rede de alcantarillado.
2.3.- Descrición das obras a realizar
Preséntase  un  proxecto  de  substitución  de  cuberta  en  vivenda 
unifamiliar existente. As modificacións propostas adecúanse ao entorno  
onde  se  atopa  atendendo  á  súa  forma  e  materiais  empregados  
incorporando solucións actuais integradas no conxunto.
2.4.- Cumprimento da normativa urbanística
Trátase  de  obras  de substitución de  cuberta  de  edificación  existente de  
caracter tradicional. Dáse cumprimento ao disposto na lei 2/2016 do Solo de  
Galicia no artigo 40 referido a edificacións existentes de carácter tradicional  
en  solo  rúsitico.  Mantéñense  as  características  esenciais  do  edificio,  do  
lugar e da súa tipoloxía orixinaria.
Afeccións:
A  parcela  atópase  dentro  da  zona  de  protección  das  liñas  ferroviarias,  
calquera  tipo  de  obras  dentro  diste  ámbito  requirirán  da  autorización  
sectorial  do  administrador  de  infraestructuras  ferroviarias,  ADIF.  Ley  
39/2003  de  17  de  noviembre  del  sector  ferroviario  e  Real  Decreto  
2387/2004 de 30 de decembro por el que se aprueba el Reglamento del  
Sector Ferroviario.
Presenta autorización de ADIF con data 18 de xullo de 2016.
2.5.- Cumprimento da normativa técnica aplicábel
A arquitecta Susana Pérez pereiras fai constar que o proxecto cumpre coa  
normativa técnica aplicábel.
2.6.- Orzamento
O  orzamento  de  execución  material  segundo  o  proxecto  presentado  
ascende a cantidade de 11.248,11€
Conforme, sen prexuízo das inspeccións que por parte do persoal municipal  
se estimen oportunas con obxecto de comprobar as obras realizadas.
2.7.- Condicionamentos
De  ser  necesario  a  ocupación  da  vía  pública  para  as  labores  de  
desescombro,  demolición,  colocación  de  andamiaxe  e/ou  instalación  de  
guindastres, deberase solicitar a preceptiva licenza.
2.8.- Fianza
Establécese  unha  fianza  de  600,00  €  en  concepto  de  garantía  para 
reparación de posíbeis danos que se podan ocasionar nos bens municipais  
motivados polas obras de construcción.
3. CONCLUSIÓNS:
Tendo  en  conta  todo  o  dito  anteriormente  e  atendendo  á  normativa  
aplicábel emítese INFORME FAVORÁBEL, nas CONDICIÓNS expresadas nos 
puntos  anteriores  e  nos  condicionamentos  que  se  establecen  na 
preceptiva autorización sectorial.

(...)”
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Visto  que  de conformidade co  artigo 13.2  do Regulamento  de Disciplina 
Urbanística de Galicia, aprobado polo Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro 
(expresamente declarado vixente polo disposición transitoria oitava da LSG), 
consta no expediente a autorización da administración afectada sobre os 
aspectos  da  súa  competencia,  e  que  no  presente  caso  atinxen  ao 
administración de infraestruturas ferroviarias (ADIF), por se atopar a parcela 
dentro da zona de protección das liñas ferroviarias.

Visto que conforme as ordenanzas fiscais municipais reguladoras do ICIO e 
das taxas de licenza urbanística e expedición de sellos municipais,  foron 
autoliquidados e ingresados os tributos municipais que gravan o expediente, 
calculadas sobre un orzamento de execución material de 11.248,11 euros, 
que foi verificado de conformidade polo arquitecto municipal, sen prexuízo 
das  oportunas  inspeccións  municipais  que  poideran  lugar  a  liquidacións 
complementarias.

Visto que por parte da técnico xurídico do Departamento de Urbanismo se 
emitiu informe xurídico de conformidade co establecido no artigo 143.2 da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG) e no artigo 
172 do Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las  Entidades  Locales  aprobado  polo  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
novembro.

Respecto á  lexislación aplicable no procedemento de concesión de licenza 
urbanística é a seguinte :

- Artigos 142 e seguintes da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
Solo de Galicia.

- Artigos 9 a 19 do Regulamento de Disciplina Urbanística de 
Galicia, aprobado polo Decreto 28/1999, de 21 de xaneiro.

- Artigo  61.1  o)  da  Lei  5/1997,  de  Administración  Local  de 
Galicia.

As  licenzas  outorgaranse  de  acordo  coas  previsións  da  lexislación  e  do 
planeamento urbanísticos.  O Planeamento aplicable para a resolución da 
solicitude de licenza urbanística é o contido no Decreto 102/2006, do 22 de 
xuño,  polo  que  se  suspende  a  vixencia  das  normas  subsidiarias  de 
planeamento  municipal  de  Viveiro  e  se  aproba  a  ordenación  urbanística 
provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento, que, no punto 8 do 
Anexo regula o réxime do solo urbanizable no que será aplicable, segundo o 
oapartado 3, a ordenanza de solo rústico especialmente protexido daquela 
ordenación provisional , e regulada no punto 9 do anexo.

No informe dos servizos técnicos municipais acredítase a adecuación das 
actuacións propostas á lexislación e o planeamento urbanísticos

De conformidade co disposto nos artigos 1 e 3 do Decreto de 17 de xuño de 
1955,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de  Servizos  das  Corporacións 
Locais e no artigo 24.5 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais, aprobada polo Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, os 
Concellos  están  facultados  para  intervir  a  actividade  dos  administrados 
mediante  a  esixencia  de  deposito  previo  de  garantías  que  sirvan  para 
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responder  dos  datos  que  poideran  ocasionarse  no  dominio  público  con 
ocasión da execución de obras, coa finalidade de reconstruir ou reparar os 
posibles danos que nel se causaren. Segundo o informe técnico emitido polo 
arquitecto municipal, a garantía a establecer para a reparación dos posibles 
danos  nos  beNs municipais  e espazos públicos  durante a  execución  das 
obras é de 600,00 euros.

Visto canto  antecede,  este  servizo  considera  que  o expediente seguíu  a 
tramitación establecida na lexislación aplicable e que a licenza pretendida é 
conforme coa ordenación urbanística.

A Xunta de Goberno Local,  en base á proposta de resolución da técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Conceder Licencia Urbanística a D. Manuel Jose Basanta Cabeza, 
para executar obras en Outeiro 4 Celeiro consistentes na SUBSTITUCIÓN DE 
CUBERTA EN VIVENDA UNIFAMILIAR , en  INMOBLE con referencia catastral 
3975106PJ1337N0002ZD,  de  acordo  co  proxecto  técnico  asinado  pola 
arquitecta, Dª. Susana Pérez Pereiras visado polo COAG o 10 de febreiro de 
2015 co numero 1500721, e co cumprimento das seguintes determinacións:

a. As obras axustaranse na súa execución ao proxecto técnico achegado 
coa solicitude.

b. Previamento ao inicio da súa execución, o promotor deberá presentar 
no  rexistro  do  Concello  de  Viveiro,  para  a  súa  incorporación  ao 
expediente,  os  oficios  de  dirección  de  obra  (de  arquitecto)  e  de 
execución material (aparellador) así como designación de coordinador 
en materia de seguridade e saúde.

c. O promotor deberá constituir na Tesourería municipal, no prazo dos 
quince  días  seguintes  ao  da  notificación  do  acto  de  concesión  da 
licenza,  unha fianza de 600,00 euros en garantía  da reposición de 
pavimentos e/ou arranxo de desperfectos que se poidan ocasionar 
nos viais municipais durante a execución das obras. Unha copia do 
xustificante  de  ter  cumprida  dita  obriga  deberase  incorporar  ao 
expediente urbanístico.

d. De  ser  necesario  a  ocupación  da  vía  pública  para  as  labores  de 
desescombro, demolición, colocación de andamiaxe e/ou instalación 
de  guindastres,  deberase  solicitar  e  obter  a  previa  autorización 
municipal.

Segundo.- Dar traslado deste acordo ó Servizo de Urbanismo ós efectos de 
proceder á súa notificación ós interesados e  ó Departamento de Tesourería. 

10.- EXPTE. 1470/2016.- JOSÉ CAMILO ARIAS, SOLICITANDO 
DEVOLUCIÓN DE FIANZA. 
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Vista a solicitude de devolución de aval presentada por D. José Camilo Arias 
Rial, con DNI 33.992.511-Y, presentada en data 15 de xullo de 2016, co Nº 
de rexistro 5188, e domilicio a efectos de notificacións na rúa Misericordia, 
nº 50-1ºC, en Viveiro, referente á fianza depositada mediante transferencia 
bancaria para garantía dos posibles danos que se ponderan ocasionar no 
espazo público ó facer o entroncamento á rede de sumidoiro en Souto da 
Feira-Vieiro, expte. LAG 15/15, por importe de 400,00 euros.

Visto o informe emitido polo vixiante urbanístico, en data 21 de xullo de 
2016,  no  que  se  indica  que  o  espazo  público  quedou  en  perfectas 
condicións, polo que procede a devolución da fianza.

A Xunta de Goberno Local,en virtude da previsión do informe do vixiante 
urbanístico, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Proceder á devolución da fianza depositada por D. José Camilo 
Arias Rial para garantía dos posibles danos que se poideran ocasionar no 
espazo público ó facer o entroncamento á rede de sumidoiro en Souto da 
Feira-Vieiro, expte. LAG 15/15, por importe de 400,00 euros.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo a Xestíon Tributaria para a súa 
notificación  ó  interesado,  asi  como ós  Departamentos  de  Intervención  e 
Tesourería para a súa tramitación.

11.- EXPTE. 1471/2016.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS 
DA ALCALDÍA DICTADAS POR AVOCACIÓN DE COMPETENCIA.

Por  parte  da  Sra.  Alcaldesa,  Dª.  María  Loureiro  García,  dáse  conta  das 
Resolucións  feitas  pola  Alcaldía  mediante  a  avocación  de  competencias 
delegadas  na  Xunta  de  Goberno  Local,  que  se  corresponden  coas 
Resolucións Número 712,  Número 721,  Número 724 e Número 736,  que 
figuran no ANEXO I da presente Acta.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Darse por informada dos Decretos ditados pola Alcaldía por avocación de 
competencias,  entendendo  que  en  tódolos  casos  existía  motivación 
suficiente da urxencia para a súa realización. 

12.-  EXPTE. 1475/2016.-  SAMUEL REGAL PINO, SOLICITANDO 
ASIGNACIÓN DE NÚMERO PARA VIVENDA.
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Visto o escrito presentado por D. Samuel Regal Pino, con DNI 33.992.672-Y, 
e domicilio a efectos de notificación no Muelle Sur, nº 21, en Celeiro, Viveiro, 
no que manifesta que é propietario dunha vivenda no Camino Flora, s/n, en 
Area,  Viveiro;  solicitando  le  comuniquen  dirección  correcta,  asi  como  a 
asignación do número para o dito inmoble. 

Visto o informe emitido polo Negociado de Estatística, no que se fai constar 
que,  o  propietario  do  inmoble  adxunta  plano  de  situación  e  referencia 
catastral  da  situación  do  inmoble,  e  que  dada  a  dificultade  de  situar  a 
mesma en Area ou Augadoce, e convinte a inspección do lugar polo vixiante 
urbanístico.

Visto o informe emitido polo Vixiante Urbanístico, de data 29 de xullo de 
2016,  no  que  fai  constar  que  persoado  en  Faro,  Camiño  de  Flora,  s/n, 
Viveiro,  aparece  unha  casa  con  finca  e  o  seu  peche,  dando  a  fronte  á 
beirarrúa, e ésta á pista denominada Camiño Flora, sinala que non hai feito 
un  deseño  para  numerar  estes  solares,  non  queda  ouotra  que  darlle  o 
seguinte número ó derradeiro da lista, que van correlativos, da parroquia de 
Faro.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade,  acorda  dar  traslado  ao 
negociado  de  estatística  para  asignación  do  número  de  goberno 
correspondente.

13.-  EXPTE.  1507/2016.-  SUBVENCIÓNS  PLAN  EMPREGO 
DIPUTACIÓN. SOLICITANDO ADHESIÓN AO PLAN DE EMPREGO.

Visto  o  escrito  do  presidente  da  Excma.  Deputación  Provincial,  no  que 
comunica  entre  outros,  que  ao  Concello  de  Viveiro  asignouse  unha 
cantidade de 63.502,67 euros, do vixente orzamento da Diputación, para o 
financiamento  do  “Programa  Depuemprego”  aos  requirimentos  da  lei 
39/2015,  de  1  de  outubro  do  Procedemento  Administrativo  Común  das 
Administracións  Públicas  e  a  Lei  40/2015  do  1  de  outubro  do  Réxime 
Xurídico do Sector Público. Co gallo de articular esta colaboración aprobase 
un  convenio  de  colaboración  e  un  modelo  de  adhesión  tipo  coa 
documentación establecida no mesmo.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primerio.- Adherirse ao convenio de colaboración da Deputación Provincial 
do “Programa Depuemprego”, por importe de 63.502,67 euros.

Segundo.-  Dar  traslado do presente  acordo  o  Departamento  de  Servizos 
Socias  para  tramitar  o  expediente,  dentro  do  prazo establecido,  que  da 
dereito á adhesión.

14.-  EXPTE.  1508/2016.-  SUBVENCIÓNS  DEPUTACION 
PROVINCIAL DE LUGO.- SOLICITUDE DE ADHESIÓN CONVENIO 
EFICIENCIA ENERXÉTICA.
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Visto  o  escrito  do  presidente  da  Excma.  Deputación  Provincial,  no  que 
comunica  entre  outros,  que  ao  Concello  de  Viveiro  asignouse  unha 
cantidade de 31.529,85 euros, do vixente orzamento da Diputación, para o 
financiamento de actuacións en materia de aforo e eficiencia enerxética en 
instalacións públicas. Co gallo de articular esta colaboración aprobase un 
convenio de colaboración e un modelo de adhesión tipo coa documentación 
establecida no mesmo.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primerio.- Adherirse ao convenio de colaboración da Deputación Provincial 
en materia  de aforo e  eficiencia  enerxética  en instalacións  públicas,  por 
importe de 31.529,85  euros.

Segundo.-  Dar  traslado do presente  acordo  o  Departamento  de  Servizos 
Socias  para  tramitar  o  expediente,  dentro  do  prazo establecido,  que  da 
dereito á adhesión.

15.-  EXPTE.  1511/2016.-  SOLICITANDO SUBVENIÓN PARA OS 
PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL.

Visto que no DOG 18/07/2016 publicouse a ORDE do 4 de xullo de 2016 pola 
que se establecen as bases reguladoras de subvencións para o investimento 
en  centros  de  inclusión  e  emerxencia  social  e  de  programas  que 
desenvolveránas corporacións locais para a inclusión social  da poboación 
xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión, e se procede á 
súa  convocatoria  para  os  exercicios  2016-2017,  cofinanciada  polo  Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional e Fondo Social Europeo 2014-2020.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar os seguintes proxectos:

1. Desenvolvemento socio laboral da poboación xitana. 

2. Educación familiar.

3. Integración social e laboral da poboación inmigrante.

Segundo.- Solicitar a subvención para os anteditos proxectos.

Terceiro.- Dar traslado ó encargado da tramitación das subvencións.

16.- EXPTE. 1548/2016.- CLUB DE BILLAR CASINO DE VIVEIRO, 
SOLICITANDO  ANTICIPO  DE  SUBVENCIÓN  SEGÚN  CONVENIO 
VIXENTE 2016.
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Vista  a  proposta  do  Concelleiro  de  Deportes,  na  que  se  indica:Que  na  sesión 
extraordinaria,  da  Xunta  de  Goberno  Local,  do  5  de  abril  de  2016,  se  aprobo  un 
Convenio de colaboración co Club Villar Casino de Viveiro, cuia validez se extende 
desde o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 2016. 

Na cláusula primeira dese convenio se indica “O Concello de Viveiro 
aportará á asociación deportiva “CLUBE BILLAR CASINO DE VIVEIRO” 
a cantidade de 500,00 € para o exercicio 2016 como subvención.

.......

Non obstante  poderase anticipar ata un 80 % sen necesidade de 
xustificación previa do gasto e sen constituir ningún tipo de garantía. 
Isto é asi, pola necesidade de afrontar gastos dende o principio da 
tempada...”

- Que en data 4 de xullo de 2016 se recibe solicitude, no Rexistro Xeral  
co nº 2016-RC-4884, de abono de anticipo do 80 % (400,00 euros) 
correspondente á subvención do ano actual entre este Concello e a 
entidade.

Visto que consta informe favorable de Intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar o anticipo do 80% da subvención por importe de 400,00 
euros,  con  dispensa  de  garantía,  con  cargo  á  aplicación  3400-48910 
(Subvención Club Billar Casino de Viveiro).

Segundo.- Notificar o presente acordo á referida asociación, indicándolle que 
antes do pago deberá acreditar estar ó corrente das súas obrigas tributarias 
e coa Seguridade Social.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo á Xestión Tributaria para a súa 
notificación  ós  Departamentos  de  Intervención  e  Tesourería  para  o  seu 
coñecemento e efectos.

17.-  EXPTE. 1549/2016.- ASOCIACIÓN COMERCIANTES BEIRAS 
DE VIVEIRO, SOLICITANDO ANTICIPO SUBVENCION CONVENIO 
2016.

Vista a proposta do Concelleiro de Facenda, na que se indica:
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- Que na sesión extraordinaria, da Xunta de Goberno Local, do 3 de 
xuño de 2016, se aprobo un Convenio de colaboración coa Asociación 
Comerciantes Beiras de Viveiro de vixencia durante o ano 2016.

Na cláusula primeira dese convenio se indica “O Concello de Viveiro 
aportará  á  entidade  “ASOCIACIÓN  DE  COMERCIANTES  BEIRAS  DE 
VIVEIRO”  a  cantidade  de  3.000,00  euros  con  cargo  á  aplicación 
4300-48930 polos gastos realizados e a xustificar do ano 2016”

.......

Non  obstante   poderase  anticipar  ata  un  90  %  con  dispensa  de 
garantía. Isto é asi, pola necesidade de afrontar gastos ordinarios e 
urxentes (alquileres, mobiliario, publicidad...”

- Que en data 30 de xuño de 2016 se recibe solicitude, no Rexistro 
Xeral  co  nº  2016-RC-4708,  de  abono  de  anticipo  estipulado 
correspondente á subvención do ano actual entre este Concello e a 
asociación.

Visto que consta informe favorable de Intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Aprobar  o  anticipo  da  subvención  á  Asociación  Comerciantes 
Beiras de Viveiro, por importe de 2.700,00 euros, con dispensa de garantía, 
como figura no convenio, con cargo á aplicación 4300-48930 (Subvención 
Asoc. Comerciantes Beiras de Viveiro).

Segundo.- Notificar o presente acordo á referida asociación, indicándolle que 
antes do pago deberá acreditar estar ó corrente das súas obrigas tributarias 
e coa Seguridade Social.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo á Xestión Tributaria para a súa 
notificación  ós  Departamentos  de  Intervención  e  Tesourería  para  o  seu 
coñecemento e efectos.

18.-  EXPTE.  1550/2016.-  ASOCIACION  CENTRO  COMERCIAL 
CASCO  HISTORICO,  SOLICITANDO  ANTICIPO  SUBVENCIÓN 
SEGÚN CONVENIO 2016.

Vista a proposta do Concelleiro de Facenda, na que se indica:
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- Que na sesión extraordinaria, da Xunta de Goberno Local, do 3 de 
xuño de 2016, se aprobo un Convenio de colaboración coa Asociación 
Centro Comercial  Casco Histórico de Viveiro de vixencia durante o 
ano 2016.

Na cláusula primeira dese convenio se indica “O Concello de Viveiro 
aportará  á  entidade  “ASOCIACIÓN  CENTRO  COMERCIAL  CASCO 
HISTÓRICO DE VIVEIRO” a cantidade de 3.000,00 euros con cargo á 
aplicación 4300-48920 polos gastos realizados e a xustificar do ano 
2016”

.......

Non  obstante   poderase  anticipar  ata  un  90  %  con  dispensa  de 
garantía. Isto é asi, pola necesidade de afrontar gastos ordinarios e 
urxentes (alquileres, mobiliario, publicidad...”

- Que en data 30 de xuño de 2016 se recibe solicitude, no Rexistro 
Xeral  co  nº  2016-RC-4700,  de  abono  de  anticipo  estipulado 
correspondente á subvención do ano actual entre este Concello e a 
asociación.

Visto que consta informe favorable de Intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar o anticipo da subvención á Asociación Centro Comercial 
Casco Histórico de Viveiro, por importe de 2.700,00 euros, con dispensa de 
garantía,  como  figura  no  convenio,  con  cargo  á  aplicación  4300-48920 
(Subvención Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro).

Segundo.- Notificar o presente acordo á referida asociación, indicándolle que 
antes do pago deberá acreditar estar ó corrente das súas obrigas tributarias 
e coa Seguridade Social.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo á Xestión Tributaria para a súa 
notificación  ós  Departamentos  de  Intervención  e  Tesourería  para  o  seu 
coñecemento e efectos.

19.-  EXPTE. 1553/2016.- RECOÑECEMENTO E LIQUIDACIÓN DE 
OBRIGAS (F/2016/30) (O/2016/38).

Vista a proposta do Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández Fernández, 
coa  conformidade  da  Intervención,  que  recolle  facturas  e  obrigas,  que 
figuran no ANEXO II da presente Acta.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
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Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan das mesmas 
que se relacionan no ANEXO II desta Acta.

Segundo.- Dar conta deste acordo ó Departamento de Intervención para o 
seu  coñecemento,  e  proceder  a  súa  notificación  ós  Departamentos  de 
Tesourería e Servizos Económicos. 

20.-  EXPTE.  1558/2016.-  LPO  VIVENDA  UNIFAMILIAR  EN 
AREA-FARO (SANTOS ALONSO) .- SANTOS ALONSO ANTONIO.

Vista a solicitude de licenza de primeira ocupación, para o INMOBLE do que 
non  consta  a  referencia  catastral  (VIVENDA  UNIFAMILIAR  ILLADA  en 
Area-Faro), presentada por D. Antonio Santos Alonso, con DNI 33.677.864-E, 
e domicilio a efectos de notificación na rúa Lavandeiras, nº 2-3, Celeiro, en 
Viveiro.

Visto que segundo consta en informe de 24 de abril de 2006 obrante no 
expediente, asinado pola aparelladora da oficina municipal de rehabilitación 
do casco antigo de Viveiro, con fecha de xaneiro de 2006 foi presentada 
unha solicitude de licenza de primera ocupación para o INMOBLE (VIVENDA 
UNIFAMILIAR ILLADA), do que non consta a súa referencia catastral , situado 
en AREA-FARO, de esta localidad, por parte de SANTOS ALONSO ANTONIO, 
[titular da licencia de obras tramitada co n.º expte. 258/2002]. 

Visto  que  de  conformidade  co  disposto  na  normativa  de  aplicación, 
practicouse  polos  servizos  técnicos  municipais  a  oportuna  visita  de 
comprobación tras a que se emitíu informe en fecha 4 de abril de 2006, do 
seguinte tenor literal: 

“  (...)  “Con  relación  á  obra  realizada  por  Don  Antonio  Santos  Alonso,  sita  na  
parroquia de Faro (...) Que visitou a edificación referenciada comprobando ca obra  
se axusta ó proxecto,  con pequenas  variaciones de distribución interior,  que se  
presentou no seu día e con o que se concedió definitivamente licenza de obra en  
Comisión de Gobierno o día  11 de novembro de 2002.  Igualmente  compróbase  
unha  serie  de  aspectos  básicos  en  canto  á  habitabilidade  e  seguridade  na  
edificación.

Con referencia ó expediente de legalidade urbanística número 16A092004, aberto  
pola  construcción  dun  semisótano,  infórmase  que  na  actualidade  atópase  
totalmente enterrado e non se pode acceder ó interior.

En  canto  ó  expediente  de  legalidade  urbanística  16092004,  aberto  pola  
construcción dunha rampla e muros, infórmase que con data 28 de xuño de 2005,  
solicítase licenza de obra para a execución das obras de urbanización. A data de  
hoxe, e según a Oficina de Urbanismo e Contratación, ditas obras non teñen licenza  
de obra (...)” 

Non consta no expediente a resolución do procedemento. 

Visto que o 28 de marzo de 2016 foi emitido novo informe polos servizos 
técnicos  municipais  como  consecuencia  do  escrito  presentado  por  Jose 
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Antonio Santos Perez (fillo do promotor da obra) en data 16 de febreiro do 
ano actual, solicitando o outorgamento da licenza de primeira ocupación, 
para a vivenda construida ao amparo da licenza 258/2002, toda vez que o 
expediente atópase sen resolver. Do mencionado informe técnico conclúese 
que,  despois  de  efectuada  unha  nova  visita  de  inspección  á  vivenda 
unifamiliar, ésta atópase nas mesmas condicións que no ano 2006 (é dicir, e 
segundo  indica  no  apartado  2  de  antecedentes,  a  obra  adáptase  ao 
proxecto e á licenza outorgada o 11 de novembro de 2002). 

Visto  o  informe xurídico  emitido  pola  técnico  xurídico  de  urbanismo,  de 
conformidable  co  establecido  no  artigo  143.2  da  Lei  2/2016,  do  10  de 
febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG) e no artigo 172 do Reglamento 
de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades 
Locales aprobado polo Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

A  Xunta  de  Goberno  Local,  por  unanimidade,  e  en  base  a  proposta  de 
Resolución do informe da técnico xurídico de urbanismo, acorda:

Primeiro.-  Conceder  a  licenza  de  primeira  ocupación  para  o  inmoble 
(VIVENDA  UNIFAMILIAR  ILLADA),  con  referencia  catastral 
4992901PJ1349S0002UD, situado en AREA-FARO, desta localidade, a favor 
de  SANTOS ALONSO ANTONIO,  titular  de  la  licencia  de  obras  n.º  expte. 
258/2002. 

Segundo.- Notificar a presente resolución ao interesado. 

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Urbanismo, ó 
obxecto  de  que  se  notifique  o  presente  acto,  finalizador  da  vía 
administrativa, ós interesados. 

21.-  EXPTE.  1569/2016.-  (SUBVENCIÓNS)  APORTACION 
CONSERVATORIO .- DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO.

Visto o escrito da Deputación Provincial de Lugo, no que comunica que o 27 
de xuño de 2016, aprobáronse os Orzamentos Xerais,  que recollen unha 
subvención  a  favor  do  Concello  de  Viveiro  en  concepto  de  “aportación 
conservatorios”, por importe de 15.000,00 euros, polo que decide conceder 
un anticipo do 90 % do importe total da mesma.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Aceptar  a  subvención  concedida pola  Deputación Provincial  de 
Lugo, e o anticipo do 90% para “aportación conservatorios”. 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Servizo de Subvencións para 
tramitar o expediente.
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22.-  EXPTE.  1570/2016.-  (SUBVENCIÓNS)  FESTA  DA 
MERLUZA .- DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO.

Visto o escrito da Deputación Provincial de Lugo, no que comunica que o 27 
de xuño de 2016, aprobáronse os Orzamentos Xerais,  que recollen unha 
subvención  directa  nominativa  a  favor  do  Concello  de  Viveiro  para  a 
realización da “Festa da Merluza”, por importe de 3.000,00 euros. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Aceptar  a  subvención  directa  nominativa  concedida  pola 
Deputación Provincial de Lugo, para a realización da “Festa da Merluza”, por 
importe de 3.000,00 euros. 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Servizo de Subvencións para 
tramitar o expediente.

23.-  EXPTE.  175/2016.-  TRAMITACIÓN  FASE  XIV.-    INFORMES 
TECNICOS  CH  CORA  2016-0019  [respuesta  alegaciones 
Rebeca Valella. Rosalia de Castro nº 39-41]

Visto o informe da técnica da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de 
Viveiro, en relación as alegacións presentadas por Dona Rebeca Valella o día 
27  de  xullo  de  2016,  con  n.º  de  rexistro  de  entrada  no  Concello 
2016-E-RC-5425. 

Visto que con data 24 de decembro de 2015 saen publicadas no BOP de 
Lugo a convocatoria de axudas para a rehabilitación de inmobles sitos no 
Casco Histórico de Viveiro,  así  como os requisitos que deben cumprir  os 
edificios e viviendas que a ellas se acollan.

Visto que con data 4 de febreiro de 2016 recíbese no Concello de Viveiro a 
documentación e solicitude de subvención de Dona Rebeca Valella.

Visto que entre a diversa documentación aportada para optar ás axudas, 
figura  a  licencia  de  obra,  proxecto,  certificado  final  de  obra  e  licencia 
municipal de primeira ocupación. Logo de revisada toda a documentación 
compróbase que ás obras xa están executadas e postas en servicio pola 
propiedade do inmoble.

Visto  que  na  convocatoria  das  axudas  para  a  Fase  XIV  do  Plan  de 
Rehabilitación  do  Casco  Histórico  de  Viveiro,  no  seu  apartado  4  di 
textualmente o seguinte: “  Poderanse acoller as axudas as actuacions xa  
iniciadas  pero  que  non  estean  finalizadas  á  data  da  presentación  das  
solicitudes”

Visto que con data 15 de abril de 2016, requiserelle á propiedade de novo 
proxecto e licencia das obras entre outra documentación para que sexan 
valoradas con obxecto de poder optar á subvención, debido que as obras 
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presentadas xa estaban executadas e xustificadas, polo tanto non poden ser 
subvencionadas.

Visto que con data 25 de abril de 2016 recíbese no Concello documentación 
relativa ó requerimento, no que se presenta o mesmo proxecto e memoria 
técnica das obras que xa están rematadas.

Vissto  que  por  parte  da  Oficina  de  Rehabilitación  do  Casco  Histórico, 
inicianse tódos os trámites para elaborar a lista de admitidos na Fase XIV do 
Plan de Rehabilitación. A lista provisional remítese á Xunta de Goberno Local 
para a súa aprobación. Na lista presentada exclúese a solicitude de Dona 
Rebeca Valella debido ó incumprimento do punto 4 das bases anteriormente 
citadas, dando traslado á interesada por medio do seu representante.

Visto que con data 27 de xullo de 2016, recíbese neste Concello alegacións 
a diversos puntos que son aclarados a continuación:

-  Todas  as  referencias  que  se  fan con  respecto  ó  proceso  da  obra,  son 
comprobacións  durante  a  execución  da  mesma  ós  efectos  de  que  se 
executase dita intervención conforme á licencia outorgada é a normativa 
vixente.

- A Oficina de Rehabilitación é sabedora de que se interesaron verbalmente 
polas subvencions do Casco Histórico de Viveiro,  comprobadas o rexistro 
xeral de entrada do Concello de Viveiro non consta solicitude formal para a 
tramitación de subvención nas datas que o interesado se refiere do ano 
2005.

-  Con  respecto  ás  alegacions  para  a  inclusión  na  Fase  XIV  do  Plan  de 
Rehabilitación  do  Casco  Histórico  de  Viveiro,  como  xa  se  indicou  nos 
parágrafos anteriores e en virtude do apartado 4 donde di textualmente o 
seguinte: “ Poderanse acoller as axudas as actuacions xa iniciadas pero que  
non estean finalizadas á data da presentación das solicitudes”. Indicar que a 
documentación  aportada  polo  interesado  tanto  inicialmente,  como  en 
resposta ó requerimento (Proxecto básico e de execución da reconstrucción 
do  inmoble,  licenza  de  obra  Expte.  2005/159),  facturas,  xustificantes 
bancarios dos pagos, Licenza de Primeira Ocupación do inmoble (223/2009), 
certificado final de obra asinado por técnico competente con data 25 de 
setembro  de  2008),  indican  claramente  que  a  obra  está  totalmente 
rematada e posta en servicio. 

A Xunta  de Goberno Local,  segundo  o informe da técnico  da Oficina de 
Rehabilitación, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Desestimar  as  alegacions  presentadas  e  elevar  a  definitiva  a 
resolución da Xunta de Goberno Local de 14 de xuño de 2016.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo á Oficina do Casco Histórico para 
a súa tramitación. 
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24.-  EXPTE. 84/2016.- CAMBIO E TITULARIDAD E LICENZA DE 
AUTOTAXI, JOSE MIGUEL JUNQUERA CABALLERO TRANSMISIÓN 
DE LICENZA A MARIA DEL CARMEN FRANCO RODRÍGUEZ.

Visto o escrito de D. José Miguel Caballero Junquera, con DNI 52.293.123-R, 
e  domicilio  a  efectos  de  notificación  na  Avda.  Cantarrana,  11-entlo.,  en 
Viveiro, no que solicita a transmisión e cambio de titularidade da licenza de 
taxi  Nº  5  do  Concello  de  Viveiro  a  favor  de  Dª.  María  Carmen  Franco 
Rodríguez,  con DNI  33.992.832-M,  que asina conxuntamente a  solicitude 
como proba da súa aceptación.

Segundo a documentación aportada coa solicitude a parada atenderase co 
mesmo vehículo  adscrito  á  mesma,  un  vehículo  marca  Renault,  modelo 
Laguna  Gran  Tour,  matrícula  4453-HMX,  e  nº  de  bastidor 
VF1KT32J646978614, coa tarxeta VT nº 05852477-7.

Visto que por parte do titular da licenza advirtese que lle foi  reconocida 
unha incapacidad permamente total para a profesión habitual.

Por parte de Secretaría indícase que a transmisión de licenzas de taxi deben 
cumprir  os  requisitos  establecidos  na  Lei  4/2013,  de  30  de  maio,  de 
transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia, debendo 
cumprirse os requisitos referidos no momento da autorización do cambio de 
titularidade.

Visto o expediente municipal no que se constata que a licenza de taxi non 
figura dende hai máis de dous anos a nome do transmitente, e tendo en 
conta  que  sofre  unha  incapacidade  permanente,  e  que  esta  limitación 
temporal esta incluída na Lei, será aplicable neste caso. Está constatado no 
expediente  que  transmitente  e  adquirente  están ó  día  nas  súas  obrigas 
tributarias e de seguridade social e das relacionadas coa actividade propia 
do servizo de taxi, dos que constan no expediente certificados de estar ó día 
nas  súas  obrigas  tributarias  e  de  seguridade  social,  así  como  das 
relacionadas coa actividade propia do taxi, consta así mesmo informe do 
Concello da non existencia de sancións pecuniarias ó titular da licenza como 
consecuencia  do  exercizo  da  actividade.  Respecto  ó  limite  máximo  de 
licenzas nun mesmo titular consta neste Concello a existencia doutra licenza 
de taxi a nome da persoa que adquire a licenza.

Visto que consta no expediente,  referente ó novo titular,  documentación 
acreditativa  da  non  existencia  de  débedas  tributarias  e  coa  Seguridade 
Social, contrato de compravenda do vehículo que se vai destinar ó servizo 
de taxi,  compromiso de alta no IAE,  compromiso  de alta en autónomos, 
compromiso  de  contratación  do  seguro  de  responsabilidade  civil, 
declaración xurada na que se manifesta que non é titular neste momento de 
ningunha outra licenza de taxi, compromiso de adicación exclusiva ó taxi e 
certificación do Concello de Viveiro respecto a que o novo titular non conta 
neste Concello con ningunha licenza de taxi ó seu nome.
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Visto que consta no expediente informe favorable do Servizo de Mobilidade 
da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestructuras.

Visto o establecido na Lei 4/2013, de 30 de maio, de transporte público de 
persoas en vehículos de turismo de Galicia, e comprobada por este Concello 
a documentación presentada e o cumprimento dos requisitos previstos para 
a autorización da transmisión da licenza de taxi. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Autorizar a transmisión da licenza de taxi titularidade de D. José 
Miguel Caballero Junquera, licenza de taxi nº 5, a favor de Dª. María Carmen 
Franco Rodríguez.

Esta transmisión está condicionada, segundo o establecido no artigo 17 da 
Lei  4/2013  referida,  na  súa  eficacia,  ó  outorgamento  da  autorización 
interurbana  de  taxi  ó  novo  titular.  Para  tal  fin,  unha  vez  autorizada  a 
presente transmisión polo Concello e unha vez inscrita a nova titularidade 
no Rexistro de Títulos Habilitantes, a persoa interesada deberá solicitar á 
Dirección Xeral competente en materia de transportes da Xunta de Galicia a 
transmisión  de  autorización  interurbana  de  taxi,  que  resolverá  de  xeito 
congruente co contido do informe emitido. No prazo máximo dun mes dende 
a  notificación  da  autorización  de  transmisión  desta  última  deberá  darse 
inicio efectivo ó exercizo da actividade.

O transmitente da licenza non poderá volver ser titular doutra licenza de 
taxi neste Concello ata que transcorra un período de cinco anos dende a 
transmisión.

Non se  poderá  realizar  ningún tipo  de negocio  xurídico  que  comporte  a 
transmisión das licenzas de taxi e das autorizacións interurbanas de taxi, e 
dos  vehículos  afectados  a  elas,  á  marxe  do  procedemento  legalmente 
establecido.

O vehículo poderá ser o mesmo, cando o novo titular adquirise a disposición 
sobre tal vehículo, o que consta acreditado na documentación obrante no 
expediente.

O  adquirente  debe  proceder  ó  ingreso  da  taxa  correspondente  pola 
adquisición  da  licenza  de  taxi,  que  ascende  segundo  o  establecido  na 
Ordenanza Fiscal Nº 32, a un importe de 1.061,94 euros.

Segundo.-  Notificar  o  presente  acordo  ós  interesados,  e  proceder  ás 
anotacións  do  mesmo  no  Departamento  de  Secretaría  no  Rexistro 
correspondente.

25.- PROPOSTAS DE GASTOS
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Vistas  as  propostas  de  gasto  presentadas  polos  Concelleiros,  coa 
fiscalización  previa  de  conformidade  pola  Intervención,  certificando  a 
existencia  de  crédito,  cos  números  de  expedientes  EXPTE.  1341/2016, 
EXPTE.  1439/2016,  EXPTE.  1501/2016,  EXPTE.  1579/2016, EXPTE. 
1580/2016 e EXPTE. 1581/2016, que se relacionan no ANEXO III da presente 
Acta.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a autorización dos gastos referidos no Anexo III.

Segundo.- Dar conta do presente acordo ao Departamento de Intervención e 
ós concelleiros proponentes das propostas de gasto aprobadas.

E  non  habendo  máis  asuntos  que  tratar,  por  parte  da  Sra.  Alcaldesa 
levántase  a  sesión,  sendo  as  15:00 horas do dia  9  de  agosto  de  2016, 
extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu Secretaria dou 
fe.
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