
 
Concello de Viveiro

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

SESIÓN  ORDINARIA  DA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL 
CORRESPONDENTE O DÍA VINTE DE MARZO DE 2017.

ASISTENTES:
D. JESUS ANTONIO FERNÁNDEZ CAL
Dª. MARIA ISABEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
D. JESUS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
D. EMILIO VILLARMEA MENDEZ

SECRETARIA XERAL:
Dª. MARILUZ BALSA RÁBADE

INTERVENTOR POR DELEGACIÓN: 
D. SERGIO AGUADO DELICADO

Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 13:30 do dia 20 de marzo 
de  2017,  baixo  a  Presidencia  do  Primeiro  Tenente  de  Alcalde,  D.  Jesús 
Antonio Fernández Cal (por ausencia da Sra. Alcaldesa) e coa asistenza dos 
Sres.  Concelleiros  relacionados  anteriormente,  asi  como  a  da  Secretaria 
Xeral,  María Luz Balsa Rábade, ten lugar  a sesión ordinaria  da Xunta de 
Goberno Local, en primeira convocatoria.

Excusan  a  súa  asistencia  o  concelleiro  Dª.  Lara  Fernández 
Fernández-Noriega, así como a Sra. Alcaldesa, Dª. Maria Loureiro García.
 
Á hora sinalada para este acto polo Primeiro Tenente de Alcalde, declárase 
aberto o mesmo.

1.-  APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DA  ACTA  DA  SESIÓN 
CELEBRADA O DÍA 06-03-17.

Non existindo ningunha obxección ó respecto procédese á aprobación da 
acta da sesión celebrada o día 06 de marzo de 2017. 

2.- LICENZAS URBANÍSTICAS
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EXPTE. 630/2017.- LICENZA DE AGRUPACIÓN E SEGREGACIÓN.

Vista a solicitude de licenza de Agrupación e Segregación en Suelo Rústico, 
presentada por D. Edelmiro López García para a agrupación simultánea coa 
finalidade  de  reorganizar  a  propiedade  de  2  fincas  en  solo  rústico, 
nomeadamente  as  fincas  sitas  en  LG.  MONTECELO  -  GALDO,  deste 
municipio, de referencias catastrais 27067A033004950000XX (finca matriz a 
segregar) e 27067A033004960000XI (finca a agrupar).

Resultando que, segundo consta no informe xurídico emitido pola técnico 
xurídico do Departamento de Urbanismo, resulta que constan os seguintes 
antecedentes:
 
- Con fecha 16 de febreiro de 2017, foi presentada por D. EDELMIRO LOPEZ 
GARCIA solicitude de licencia de segregación e agrupación simultánea coa 
finalidade de reorganizar a propiedade de predios en solo rústico (fincas de 
ref.  catastrais  27067A033004950000XX  e  27067A033004960000XI),  sitas 
no LG de MONTECELO, parroquia de GALDO.
Coa solicitude achegou o proxecto técnico asinado polo enxeñeiro técnico en 
topografía Samuel Miguez Bermúdez en data 13 de febreiro de 2017.

-  O  24  de  novembro  foi  emitido  polo  arquitecto  municipal  o  preceptivo 
informe técnico, favorable á licenza solicitada.

Visto o informe técnico favorable emitido polo arquitecto municipal.

No  informe  técnico  sinálase  que  a  clasificación  do  solo  segundo  a  OUP  é  solo  rústico 
especialmente  protexido.  Ordenanza  de  aplicación  9.  Preséntase  un  expediente  de 
“Segregación  e  Agrupación  de  parcelas  en  montecelo,  Galdo”,  asinado  polo  enxeñeiro 
técnico en topografía, D. Samuel Míguez Bermúdez, consistente na segregación dunha parte 
dunha finca para a inmediata agregación á adxacente. Segundo os datos das parcelas 
Respecto aos datos das parcelas sinálase o seguinte: Considéranse as medicións realizadas 
no expediente de agrupación e segregación. 

FINCAS DE PARTIDA
Finca 1: Propiedade Edelmiro López Rodríguez

27067A033004950000XX,  polígono  33,  parcela  495, 
Montecelo 

superficie catastral: 13.788,00 m2

superficie medición: 13.442,00 m   2

Finca 2: Propiedade Carmen Virginia Mateos García
27067A033004960000XI,  polígono  33,  parcela  496,  Sua 
Chousa 
superficie catastral: 7.649,00 m2

superficie medición: 7,470,00 m   2

SEGREGACIÓN
Finca 1 [13.442,00 m2] – 2.755,00 m2 

Finca 1 resultante: 10.678,00 m2

AGRUPACIÓN
Finca 2 [7,470,00 m2] + 2.755,00 m2 

Finca 2 resultante: 10.225,00 m2
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Respecto  ao  cumprimento  da  normativa  urbanística,  sinálase  que,  segundo  a  solicitude 
presentada  dáse cumprimento ao disposto no artigo 149 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, 
referido a División e segregación de predios en solo rústico, que recolle:
No solo rústico  non se poderán realizar  segregacións,  agás  no suposto  de execución  de  
infraestruturas e dotacións e no caso de parcelas vinculadas a instalacións ou explotacións  
que fosen declaradas de utilidade pública e beneficiarias de expedientes de expropiación. 
Non obstante, permítense segregacións coa finalidade de reorganizar a propiedade, sempre  
e cando non resulte un maior número de parcelas respecto do orixinariamente existente.
No presente caso trátase de segregación coa finalidade de reorganizar a propiedade de parte 
de finca, [finca 1], e a agregación á finca adxacente, [finca 2]. Non resulta un número maior  
de parcelas respecto do orixinariamente existente, non se varía o número de parcelas. [2 
fincas resultantes]. 
Respecto da normativa sectorial, maniféstase que se da cumprimento ao disposto no decreto 
330/1999, do 9 de decembro, polo que se establecen as unidades mínimas de cultivo para o  
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
Concello de Viveiro, grupo 4º, sequeiro 0,20 ha e regadío 0,20 ha.

Visto  o  informe  xurídico  favorable  emitido  pola  técnico  xurídico  do 
Departamento de Urbanismo.

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

- Competencia e procedemento. De acordo co disposto nos artigos 142,2, letra f) e 143 da 
LSG as parcelacións, segregacións e outros actos de división de terreos en calquera clase de 
solo,  cando  non  formen  parte  dun  proxecto  de  reparcelación,  están  suxeitos  a  licenza 
municipal. A competencia para outorgar as licenzas correspóndelles aos municipios, segundo 
o procedemento previsto na lexislación de réxime local e para o seu outorgamento serán 
preceptivos  os  informes  técnicos  e  xurídicos  municipais  sobre  a  súa  conformidade  coa 
legalidade urbanística.

A competencia para a concesión das licencias urbanísticas correspóndelle á persoa titular da 
alcaldía segundo dispón o artigo 21.1, letra q) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das 
bases  de  réxime  local;  dita  competencia  está  delegada  na  Xunta  de  Goberno Local  por 
resolución da Alcaldía de 3 de xullo de 2015

- Adecuación da proposta á legalidade urbanística.  O artigo 143.1 da LSG establece que as 
licenzas outorgaranse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanístico. 
A lexislación aplicable á división e segregación de predios en solo rústico é a contida nos 
artigos 148 a 150 da LSG; resulta igualmente aplicable a normativa sectorial reguladora das 
unidades  minimas  de  cultivo  que  se  concretan  na  Ley  19/1995,  de  4  de  julio,  de 
Modernización de las  Explotaciones Agrarias  e  o  Decreto autonómico 330/1999,  do  9  de 
decembro, polo que se desenvolve o lei estatal citada no ambito da Comunidade Autónoma 
de Galicia

O artigo 149 LSG, despois de prohibir con carácter xenérico as segregacións en solo rústico, 
permite as segregacións coa finalidade de reorganizar a propiedade, sempre e cando non 
resulte  un maior  numero de  parcelas  respecto  do orixinalmente  existente.  De acordo co 
documento técnico achegado polo solicitante, segrégase da finca matriz (a de ref. catastral 
27067A033004950000XX sita no Polígono 33, parcela 495, Montecelo, propiedade de don 
EDELMIRO LOPEZ RODRÍGUEZ) unha superficie de 2.755 metros cadrados; esta superficie 
agrúpase  –simultáneamente-  á  finca  de  ref.  catastral  27067A033004960000XI,  sita  no 
Polígono  33,  parcela  496,  Sua  Chousa,  propiedade  de  dona  CARMEN  VIRGINIA  MATEOS 
GARCÍA

Por outra parte,  as dúas fincas de resultado teñen unha superficie superior  á exixida no 
Decreto  autonómico  330/1999  que  é  de  2.000  metros  cadrados,  toda  vez  que  tras  a 
segregación, as superficies das fincas resultantes serán as seguintes: 

1
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a)A  finca  matriz,  de  ref.  catastral  27067A033004950000XX  sita  no  Polígono  33, 
parcela 495, Montecelo, propiedade de don EDELMIRO LOPEZ RODRÍGUEZ, quedará 
con unha superficie total de 10.678 metros cadrados

b)A finca agrupada, de ref. catastral 27067A033004960000XI,  sita no Polígono 33, 
parcela 496, Sua Chousa, propiedade de dona CARMEN VIRGINIA MATEOS GARCÍA, 
quedará con unha superficie total de 10.225 metros cadrados.

- Conforme o disposto na ordenanza fiscal municipal n.º 5, reguladora da taxa de licencias 
urbanísticas, o interesado deberá abonar a taxa correspondente, e que non consta ingresada 
na data deste informe, ainda que lle foi requirido ao interesado en data 2 de febreiro de 
2017; non obstante, e sendo a licenza urbanística un acto reglado e debido, tal incidencia 
non afecta á obriga de outorgar a licenza solicitada. 

Conlúe o informe xurídico que visto que o expediente seguíu a tramitación 
establecida na lexislación aplicable propón a concesión da licenza referida.

A  Xunta  de Goberno  Local,  por  unanimidade,  en base  aos  antecedentes 
obrantes no expediente e en base á proposta de resolución emitida pola 
técnico xurídico do Departamento de Urbanismo, acorda:

Primeiro.- Conceder a D. Edelmiro López Rodríguez, licenza municipal para a 
segregación  de  2.755  metros  cadrados  da  finca  matriz  sita  en  LG. 
MONTECELO - GALDO, deste municipio de Viveiro, de referencia catastral 
27067A033004950000XX  para  a  agrupación  simultánea  á  finca  de  ref. 
catastral  27067A033004960000XI,  sita  no  Polígono  33,  parcela  496,  Sua 
Chousa,  propiedade  de  dona  CARMEN  VIRGINIA  MATEOS  GARCÍA,  coa 
finalidade  de  reorganizar  a  propiedade  de  predios  en  solo  rústico,  e  de 
acordo coa descrición contida no proxecto técnico redactado polo enxeñeiro 
técnico en topografía, D. Samuel Míguez Bermúdez en data 13 de febreiro 
de 2017 e no informe dos servizos técnicos municipais.

Como  consecuencia  da  agrupación  e  segregación  simultáneas,  as  fincas 
resultantes son as seguintes:
Finca n.º 1 de 10.678 m², cuios lindeiros son os que constan no punto 5.1 do 
documento técnico baixo a denominación “parcela resultante nº 1. Plano 
SEG02”
Finca n.º 2 de 10.225 m², cuios lindeiros figuran no punto 5.2 do documento 
técnico baixo a denominación de “Parcela resultante nº 2. Planos AG02 y 
AG03”.

Segundo.- A finalidade específica da agregación e segregación simultáneas 
é a reorganización da propiedade.

Terceiro.-  Dar  traslado  da  presente  resolución  ao  Departamento  de 
Urbanismo  para  a  súa  notificación  aos  interesados,  con  expresión  dos 
recursos que procedan. 

EXPTE. 1260/2017.-  LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN
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Vista a solicitude de licenza de primeira ocupación, presentada por ANDRÉS 
LÓPEZ BLANCO, S.L. para 30 VIVENDAS sitas no PORTAL Nº 3 dun edificio de 
vivendas construido ao amparo das licenzas de obra numeros 140/2003 e 
294/2004, coas modificacións autorizadas pola Xunta de Goberno en data 
13 de novembro de 2007, para un TOTAL DE 233 VIVENDAS distribuidas en 
7  PORTAIS,  emito  o  seguinte  informe-proposta  de  resolución  de 
conformidade co establecido nos artigos 142.2 letra g) da Lei 2/2016, do 10 
de  febreiro,  do  solo  de  Galicia  (en  diante,  LSG),  351.1,g)  do  Decreto 
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 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 

Visto que, no informe xurídico obrante no expediente constan os seguintes 
antecedentes:

- Mediante acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local en datas 9 de 
xuño de 2003, 3 de novembro de 2004 e 13 de novembro de 2007, foron 
outorgadas licenzas de obra para construcción de edificio para 182 vivendas 
(expediente  140/2003),  a  súa  ampliación  para  outras  22  vivendas 
(expediente 294/2004) e a modificación das anteriores ambas licenzas para 
conformar un edificio de 233 vivendas, distribuidas en 7 portais. 

- O 10 de febreiro de 2017 a mercantil Andres Lopez Blanco, S.L. presenta 
solicitude de licenza de primeira ocupación para 30 vivendas sitas no portal 
nº 3 do inmoble descrito no antecedente primeiro, achegando a seguinte 
documentación:

1
- Certificado final da dirección de obra asinado polo aparellador 

Xavier  Pardiñas  Suarez  e  visado  polo  colexio  profesional 
correspondente. A data de remate das vivendas, segundo o 
mencionado  certificado,  é  a  de  2  de  xaneiro  de  2017.  O 
certificado  final  de  obra  refírese  aos  portais  1,  2  e  3  do 
inmoble  (nos  que  hai  un  total  de  94  vivendas)  si  ben  a 
solicitude  de  LPO  efectúase  exclusivamente  para  as  30 
vivendas do portal nº 3. O mencionado documento acredita a 
efectiva  e  completa  finalización  das  obras  e  a  súa 
conformidade  cos  documentos  técnicos  autorizados  polas 
licenzas de obras correspondentes.

- Boletín de instalación e certificación parcial sexta de fin de 
obra de ICT visado polo colexio profesional. 

- Certificación  de  illamento  acústico  expedida  por  ISANOR 
Acústica (informe 003/2017) en xaneiro de 2017 acreditativa 
do  cumprimento  das  exixencias  de  illamento  previstas  nas 
NBE-CA-88 (vixentes na data do proxecto e licenza municipal).

- Certificado de cumprimento da normativa de habitabilidade 
das  vivendas,  asinado  polo  arquitecto,  D.  Emilio  Casariego 
Baamonde.

- Certificado  asinado  polo  enxeñeiro  técnico  industrial  de 
dirección de obra da instalación electrica. 
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- Copia  do  modelo  902  N  (declaración  catastral  de  nova 
construcción  e  división  horizontal  presentada  na  Xerencia 
Territorial do Catastro en Lugo en data 9 de febreiro de 2017).

- Xustificante  do  aboamento  das  taxas  municipais 
correspondentes, segundo a Ordenanza fiscal municipal nº 5, 
reguladora das taxas por licenza de primeira ocupación

-  O  20  de  febreiro  de  2017  o  interesado  incorporou  ao  expediente  os 
xustificantes  da  posta  en  funcionamento  das  instalacións  eléctrica  e  de 
fontanería  executadas  no  inmoble  (Boletíns  de  instalación  eléctrica  e 
certificados de instalación de fontanería).

-  De  acordo  co  disposto  no  artigo  143.4  da  LSG  e  355.3  do  Decreto 
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da LSG, 
os Servizos técnicos municipais practicaron unha visita de comprobación, 
despois  da cal  foi  redactado informe de conformidade do executado coa 
documentación técnica e administrativa obrante no expediente. 

Visto o informe técnico favorable emitido pola aparelladora da Oficina de 
Rehabilitación.

No informe técnico sinálase o seguinte:

Que trala solicitude realizada con data 10 de febreiro do ano en curso e nº de 
rexistro  de  entrada  2017-E-RC-713,  realizouse  a  inspección  das  30  vivendas  do 
porta nº 3 da obra, comprobando que axústanse ós proxectos presentados e ás 
seguintes licenzas de obra:

- Construción dun edificio de sótanos, baixos entreplantas comerciais, 
plantas  altas  e  ático  cun  total  de  182  vivendas  (Expediente 
140/2003), autorizada na Xunta de Goberno Local celebrada o 9 de 
xuño de 2003.

- Ampliación  de  edificio  para  22  vivendas  (Expediente  294/2004), 
autorizada na Xunta de Goberno Local celebrada o 3 de novembro 
de 2004.

- Modificado  de  proxecto  básico  e  de  execución  do  edificio  de 
vivendas, locais e garaxes, autorizada na Xunta de Goberno Local 
celebrada o 13 de novembro de 2007.

Engádese que, realizada visita de comprobación, se constata que o executado se 
axusta á documentación obrante nos expedientes de obras 140/2003 e 294/2004.

Destácase que no informe técnico sinálase que o certificado final da dirección da 
obra presentado corresponde a un total de 94 vivendas, distribuidas nos portais nº 
1,2  e  3.  O  promotor  solicita  única  e  exclusivamente  as  licenzas  de  primeira 
ocupación das vivendas correspondentes ó portal nº 3 (30 vivendas).

En  data  15  de  marzo  de  2017,  emítese  informe  técnico 
complementario  respecto  da  xustificación  do cumprimento  da  obra 
finalizada (portal 3) coas condicións establecidas tanto na Lei 2/2016, de 10 
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de febreiro de 2016, como no Decreto 143/2006, de 22 de setembro, polo 
que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 
Galicia e da Lei 8/2012, de 29 de xullo de vivenda de Galicia.

Neste informe sinálase o seguinte:

O artigo 42, apartado 2 da Lei 8/2012, de 29 de xullo de Galicia establece que: “Sen prexuízo 
do que estableza a regulamentación urbanística, poderán outorgarse licenzas de primeira  
ocupación parciais, por edificios ou portais completos, cando a parte da obra obxecto da  
licenza cumpra os seguintes requisitos: 

1. Que teña consideración de obra completa e cumpra todas as esixencias e toda a  
normativa técnica aplicable.

2. Que sexa susceptible de utilización independente.

3. Que,  no  seu  caso,  a  urbanización  interior  e  exterior  da  parcela  resultante  
directamente  vinculada  á  edificación  para  a  que  se  solicita  a  licenza  se  atope  
totalmente finalizada e se garantan o cumprimento das obrigacións urbanísticas da  
parcela que serviu de base para a obtención da licenza de obra”.

Neste mesmo sentido pronúnciase o artigo 143, apartado 4 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro,  
do solo de Galicia onde especifica que: “Poderán outorgarse licenzas de primeira ocupación  
parciais,  por  edificios  ou  portais  completos,  nos  términos  e  condicións  que  determinen  
regulamentariamente” 

O artigo 355, apartado 3 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, continúa con esta mesma 
liña  establecendo que:  “Poderán  outorgarse  licenzas  de  primeira  ocupación  parciais  nos  
termos previstos no artigo 358.2 deste regulamento”.

Consultado o artigo 358, apartado 2 deste decreto comprobamos que modifica e amplía o 
establecido có artigo 42 da Lei 8/2012 mencionado anteriormente:

“Poderán  outorgarse  licenzas  de  primeira  ocupación  parciais,  por  edificios  ou  
portais completos, sempre que se cumpran as seguintes condicións:

a)  Que o  estado de execución das  obras autorizadas  permita a súa utilización e  
ocupación con independencia da parte do edificio ou a construción inacabada.

b) Que a parte para cuxa ocupación ou utilización se solicite licenza, fose executada  
integramente  de  conformidade  co  proxecto  autorizado  e,  se  procede,  coas  súas  
modificacións e coas condicións da licenza urbanística outorgada.

c)  Que  a  súa  utilización  e  ocupación  e  o  remate  das  obras  non  se  interfiran  
mutuamente de forma grave.

d) Outras que establezan as ordenanzas municipais da edificación, se procede”.

Na visita de inspección realizada constátase que finalizaron a totalidade das obras, dende o 
portal 7 ó 1, tal e como se especifica no certificado final da dirección da obra asinado por D.  
Xavier Pardiñas Súarez en calidade de dirección de execución material e D. Emilio Casariego 
Baamonde en calidade de dirección de obra, e que por tanto non existen incompatibilidades, 
có resto das vivendas,  para facer uso das 30 vivendas do PORTAL 3.  Considerando esta 
circunstancia dase cumprimento ós puntos a) e c) establecidos no artigo 358.2. Igualmente, 
nesta visita de inspección constátase que a obra correspondente ó portal 3 foi executada 
conforme ós proxectos e as licenzas de obra outorgadas nos expedientes de licencia de obra 
URB 140/2003 e URB 294/2004, dándose cumprimento ó apartado b) do artigo 358.2.

Por  último,  deberase  ter  en  conta  que  Viveiro  non  ten  ningunha  ordenanza  reguladora 
respecto ás licencias de 1ª ocupación polo que non procede a aplicación do apartado d) do 
artigo 358.2.
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En canto á Lei 8/2012, de 29 de xullo de Galicia, e máis concretamente ó subapartado 3 do 
artigo  42,  cabe  mencionar  que  as  obras  de  urbanización  vinculadas  ó  portal  3  están 
finalizadas  e  que o  solicitante  das  licencias de primeira ocupación acredita  os  seguintes 
certificados:

1. Certificado de idoneidade de acometida de auga e saneamento emitido pola empresa 
concesionaria da xestión da auga no municipio de Viveiro(1) (VIAQUA) 

2. Certificados  da  instalación  eléctrica  de  cada  unha  das  vivendas  asinadas  pola 
empresa “Electroxove S.L.” e pola Consellería de Innovación e Industria.

3. Certificados da instalación de fontanería de cada unha das vivendas asinadas pola 
empresa “Instalacións Veiga S.L.” e pola Consellería de Innovación e Industria.

Conclúe o informe técnico indicando que por todo o exposto anteriormente, considérase que 
o PORTAL 3 cumpre coas condicións establecidas tanto na Lei 2/2016, de 10 de febreiro de 
2016, como no Decreto 143/2006, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia e a Lei 8/2012, de 29 de xullo de vivenda de  
Galicia.

Visto  o  informe  xurídico  favorable  emitido  pola  técnico  xurídico  do 
Departamento de Urbanismo.

No informe xurídico sinálanse os antecedentes referidos no presente acordo, 
a  lexislación  aplicable  e  conclúese  sinalando  que  visto  canto  antecede, 
considérase  que  o  expediente  seguiu  a  tramitación  establecida  na 
lexislación aplicable, que a licenza pretendida é conforme coa ordenación 
urbanística  aplicable,  e  que  procede  a  súa  resolución  pola  Xunta  de 
Goberno,  en  virtude  da  delegación  de  atribucións  efectuada  mediante 
resolución da Alcaldía de data 3 de xullo de 2015, propoñendo conceder a 
ANDRES LOPEZ BLANCO,  S.L.,  licenza  de  primeira  ocupación  para  as 30 
VIVENDAS  construidas  nun  edificio  de  vivendas,  de  referencia  catastral 
1766417PJ1316N, e situado en RÚA FRAGATA MAGDALENA Nº 1, PORTAL 3, 
COVAS,  VIVEIRO desta  localidade,  construido  ao amparo das  licenzas  de 
obra numeros 140/2003 e 294/2004, coas modificacións autorizadas pola 
Xunta de Goberno en data 13 de novembro de 2007.

A Xunta  de Goberno  Local,  por  unanimidade,  en base  aos  antecedentes 
obrantes no expediente e en base á advertencia formulada pola Secretaria 
Municipal, acorda: 

Primeiro.-  Conceder  a  ANDRES LOPEZ BLANCO,  S.L.,  licenza  de  primeira 
ocupación para as 30 VIVENDAS construidas nun edificio de vivendas, de 
referencia  catastral  1766417PJ1316N,  e  situado  en  RÚA  FRAGATA 
MAGDALENA Nº 1, PORTAL 3, COVAS, VIVEIRO desta localidade, construido 
ao  amparo  das  licenzas  de  obra  numeros  140/2003  e  294/2004,  coas 
modificacións autorizadas pola Xunta de Goberno en data 13 de novembro 
de 2007.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Urbanismo 
para  a súa  notificación aos interesados,  con expresión  dos recursos  que 
procedan.
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3.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS.

EXPTE.  1618/2017.-  RENOVACIÓN  DE  LICENZA  DE  PERRO 
PERIGOSO.

Visto o escrito presentado por D. José Manuel Díaz Tarrio, con domicilio en 
Suasbarras,  nº  25,  en  Viveiro,  no  que  solicita  a  renovación  da  licenza 
municipal  pola tenencia dun can (licenza nº 1/2012), catalogado de raza 
perigosa, co microchip 981098102441657. A aptitude do animal no REGIAC 
consta como acompañamento. 

Vista  a  documentación  presentada  polo  interesado,  acompañando 
certificado  da  non  existencia  de  antecedentes  penais,  seguro  de 
responsabilidade  civil,  certificado  de  aptitude  psicolóxicca  e  certificado 
veterinario.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro .-  Conceder a D.  José Manuel  Díaz  Tarrio,  a  prórroga da licenza 
municipal pola tenencia dun can, catalogado de raza perigosa, co microchip 
981098102441657, polo período de cinco anos. 

Segundo .- Anotar no Libro rexistro de animais potencialmente perigosos a 
renovación  da  licenza.  O  titular  da  presente  licenza  debe  comunicar  ao 
Concello calquera incidencia dos datos referidos á titularidade do animal. 

Terceiro .- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Secretaría, 
ao  obxecto  da  expedición  da  correspondente  licenza  municipal,  ficha 
identificativa individual e inscrición no rexistro de A.P.P, asi como á Policía 
Local para o seu coñecemento.

EXPTE. 1696/2017.- AXUDA NO FOGAR.

Vista a solicitude de servizo de axuda no fogar presentada por D. Juan José 
Fraga Lago con domicilio en Lodeiro, nº 10-3ºB, en Viveiro.

Visto o informe da traballadora social no que se propón conceder o servizo 
de axuda no fogar solicitado coas seguintes características:

Contidos prestacionais: Atenciónde carácter persoal e doméstico.
Capacidade económica da persoa usuaria:  >80%<150%   IPREM
Aportación económica: 10%
Custo  directo  do  servizo  que  satisfará  o 
Concello:

90%

Duración do servicio: 6 horas semanais
Revisión do mesmo: Pendente resolución PIA dependencia.
Disponibilidade  de  alta  efectiva  oou  paso  a Alta efectiva por via de urxencia.
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lista de agarda:

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Conceder o servizo de axuda no fogar a D. Juan José Fraga Lago, 
coas características especificadas no informe da traballadora social, con alta 
efectiva mediante vía de urxencia, sinalando que non debe sobrepasarse o 
importe establecido no orzamento para dito servizo.

Segundo.-  Dar  traslado do presente  acordo  ó  Departamento  de  Servizos 
Sociais para o seu coñecemento e notificación ó interesado.

EXPTE. 1659/2017.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.

Vista a solicitude de devolución de aval presentada por D. Pedro Rodríguez 
Regueiro, en data 13 de febreiro de 2017, co Nº de rexistro 2017-E-RC-764, 
referente ás seguintes fianzas depositadas:

“-  Fianza por  importe  de 650,00 euros,  depositada  no ano 2006 para a licenza  de obra  
390/2005.
- Fianza por importe de 60,00 euros, depositada no ano 2008 establecida pola autorización  
entronque red municipal. Expte. 10/2007.
- Fianza por imorte de 600,00 euros, deposita no ano 2011 e establecida para a autorización  
da licenza de obras URB/140/2011.”

Visto  o informe do vixiante  urbanístico,  en relación  ao expte.  290/2005, 
indica que persoado en Engrovias- Portochao, Galdo en Viveiro, , o espazo 
público  quedou  en  perfectas  condicións,  polo  que  estima  procede  a 
devolución da fianza de 650,00 euros.

Visto o informe do vixiante urbanístico, en relación ao expte. 10/2007, indica 
que  persoado  en  San  Martiño,  s/n,  Galdo  en  Viveiro,  o  espazo  público 
quedou en perfectas condicións, polo que estima procede a devolución da 
fianza de 60,00 euros.

Visto  o  informe  do  vixiante  urbanístico,  en  relación  ao  expte.  URB/ 
140/2011, indica que persoado en Engrovias- Portochao, Galdo en Viveiro, o 
espazo público quedou en perfectas condicións, polo que estima procede a 
devolución da fianza de 600,00 euros.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Proceder  ás  devolucións  das  fianzas  depositadas  por  D.  Pedro 
Rodríguez  Regueiro  para  responder  a  licenza  290/2005,  que  ascende  á 
cantidade de 650,00 euros, o expte. 10/2007, por importe de 60,00 euros e 
a licenza de obra URB/140/2011, por importe de  600,00 euros. 

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Tesourería 
para proceder á súa devolución e notificación ao interesado.

Concello de Viveiro

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



 
Concello de Viveiro

EXPTE. 1670/2017.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.

Vista  a  solicitude  de  devolución  de  aval  presentada  pola  Sociedade 
Cooperativa  Colegio  Landro,  en  data  24  de  febreiro  de  2017,  co  Nº  de 
rexistro  2017-E-RC-1081,  referente á  fianza que  ascende á cantidade de 
2.000,00 euros, en concepto de garantía dos danos que poideran ocasionar 
no  dominio  público  con  ocasión  da execución  das  obras,  en relación  ao 
expte. 3453/2016.

Visto  o  informe  do  vixiante  urbanístico,  no  que  se  indica  que  o  espazo 
público  quedou  en  perefectas  condicións,  polo  que  estima  procede  a 
devolución da fianza.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Proceder  á  devolución  da  fianza  depositada  pola  Sociedade 
Cooperativa Colegio Landro, para responder da licenza expte. 3453/2016, 
que ascende á cantidade de 2.000,00 euros.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Tesourería 
para proceder á súa devolución e notificación ao interesado.

EXPTE. 1671/2017.- CAMBIO DE VEHÍCULO TAXI.

Vista a solicitude de D. Domingo González García, con domicilio en Avda. 
Cantarrana,  nº  22-1ºD,  en  Viveiro,  titular  da  licenza  de  taxi  nº  2  deste 
Concello, no que solicita o cambio do seu vehículo marca SKODA modelo 
OCTAVIA,  matrícula  2099-HNG,  polo  vehículo  marca  CITROEN  modelo 
C-ELYSÉEE BLUE HDI EXCLUSIVE, matrícula 5096-JXG, adxuntando copia da 
ficha técnica e permiso de circulación do novo vehículo e copia da licenza 
municipal de taxi correspondente ó vehículo anterior. Consta o pago da taxa 
municipal por importe de 72,58 € segundo a ordenanza fiscal nº 32.

Por parte de Secretaría indícase que según o establecido na Lei 4/2013, de 
30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo de 
Galicia  pode  autorizarse  a  substitución  de  vehículos  para  o  exercicio  da 
actividade sempre que o vehículo que substitúa ó anterior sexa máis novo e 
reúna as condicións esixidas para a prestación do servizo.

Vista a documentación presentada coa solicitude de cambio de vehículo.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Autorizar  o  cambio  de  vehículo  adscrito  ó  servizo  de  taxi, 
solicitado por, D. Domingo González García, titular da licenza de taxi nº 2, 
de Viveiro, cambiando o vehículo marca SKODA modelo OCTAVIA, matrícula 
2099-HNG,  polo  vehículo  marca  CITROEN  modelo  C-ELYSÉEE  BLUE  HDI 
EXCLUSIVE, matrícula 5096-JXG.
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Segundo.-   Notificar  o  presente  acordo  ó  interesado  e  ó  Servizo  de 
Mobilidade, así como proceder á súa anotación no Rexistro Municipal.

EXPTE. 1812/2017.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA.

Vista a solicitude de devolución de aval presentada por D. Alejandro Balseiro 
Quelle, actuando como administrador único de HOTEL URBAN VIVEIRO, S.L., 
en data 07 de marzo de 2017, co Nº de rexistro 2017-E-RC-1242, referente á 
fianza depositada mediante transferencia bancaria de data 25 de abril de 
2011, que ascende á cantidade de 25.000,00 euros,  para responder dos 
posibles danos que se pudiesen ocasionar no espazo público ó realizar os 
entroncamentos de auga potable e alcantarillado en Navia Castrillón, nº 2, 
expte URB/203/2015.

Visto  o  informe  do  vixiante  urbanístico,  no  que  se  indica  que  o  espazo 
público  quedou  en  perefectas  condicións,  polo  que  estima  procede  a 
devolución da fianza.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Proceder  á  devolución  da  fianza  depositada  por  D.  Alejandro 
Balseiro Quelle,  para responder da licenza URB/203/2015, que ascende á 
cantidade de 25.000,00 euros, depositada no seu momento.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Tesourería 
para proceder á súa devolución e notificación ao interesado.

EXPTE. 1951/2017.- CAMBIO VEHÍCULO TAXI

Vista a solicitude de D. Ramón Cazás López, con domicilio na rúa Río de 
Loiba, nº 20, en Viveiro, titular da licenza de taxi nº 16 deste Concello, no 
que  solicita  o  cambio  do  seu  vehículo  marca  FORD  modelo  MONDEO, 
matrícula 9007-GVD, polo vehículo marca PEUGEOT modelo 508 2.0 HDI, 
matrícula  5381-JXB,  adxuntando  copia  da  ficha  técnica  e  permiso  de 
circulación  do  novo  vehículo  e  copia  da  licenza  municipal  de  taxi 
correspondente ó vehículo anterior. Consta o pago da taxa municipal por 
importe de 72,58 € segundo a ordenanza fiscal nº 32.

Por parte de Secretaría indícase que según o establecido na Lei 4/2013, de 
30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo de 
Galicia  pode  autorizarse  a  substitución  de  vehículos  para  o  exercicio  da 
actividade sempre que o vehículo que substitúa ó anterior sexa máis novo e 
reúna as condicións esixidas para a prestación do servizo.

Vista a documentación presentada coa solicitude de cambio de vehículo.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
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Primeiro.-  Autorizar  o  cambio  de  vehículo  adscrito  ó  servizo  de  taxi, 
solicitado por, D. Ramón Cazás López, titular da licenza de taxi nº 16, de 
Viveiro,  cambiando  o  vehículo  marca  FORD  modelo  MONDEO,  matrícula 
9007-GVD, polo vehículo marca PEUGEOT modelo 508 2.0 HDI,  matrícula 
5381-JXB.

Segundo.-   Notificar  o  presente  acordo  ó  interesado  e  ó  Servizo  de 
Mobilidade, así como proceder á súa anotación no Rexistro Municipal.

EXPTE. 1935/2017.- DEVOLUCIÓN FIANZA.

Vista  a  solicitude  de  devolución  de  aval  presentada  por  D.  Isidro  José 
Fernández  Pérez,  presentada  en  data  09  de  marzo  de  2017,  co  Nº  de 
rexistro  2017-E-RC-1289,  referente  á  fianza  depositada  mediante 
transferencia bancaria para garantía dos posibles danos que se ponderan 
ocasionar no espazo público ó facer o entroncamento ao servizo de auga 
potable,  en  Vilar,  Galdo,  Viveiro,  con  número  de  expte.  10/10, 
correspondente á licenza 10.09.15/LAG.4.

Visto o informe emitido polo vixiante urbanístico, en data 14 de marzo de 
2017,  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.  Isidro  José 
Fernández  Pérez  para  garantía  dos  posibles  danos  que  se  poideran 
ocasionar no espazo público ó facer o entroncamento ao servizo de auga 
potable  en  Vilar,  Galdo,  Viveiro,  con  número  de  expte.  10/10, 
correspondente á licenza 10.09.15/LAG.4.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Tesourería 
para proceder á súa devolución e notificación ao interesado.

5.- PROPOSTAS DE GASTOS

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.  724/2017.- 
EXPTE. 725/2017.- EXPTE. 1630/2017.- EXPTE. 1628/2017.- 
EXPTE. 1697/2017.- EXPTE. 1337/2017.- EXPTE. 1764/2017.-
EXPTE. 601/2017.- EXPTE. 1631/2017.- EXPTE. 1026/2017.- 
EXPTE. 4706/2017.- EXPTE. 4705/2016.- EXPTE. 1750/2017.- 
EXPTE. 1777/2017.- EXPTE. 1776/2017.-EXPTE. 1775/2017.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
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Primeiro.- Aprobar a autorización dos referidos gastos.

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

6.- RECOÑECEMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS. 

EXPTE. 1759/2017.-

Vista a proposta do Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández Fernández, 
coa conformidade da Intervención, para a aprobación de facturas e obrigas

Visto que, segundo consta no informe de intervención obrante no expte, as 
facturas nº  de rexistro de entrada F/2017/431e F/2017/611,  anúlanse da 
relación de obrigas remitida para aprobar pola Xunta de Goberno Local.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan das mesmas, 
que  se  recollen  na  proposta  do  concelleiro  de  facenda  referente  ao 
expediente 1759/2017,coa excepción das facturas nº de rexistro de entrada 
F/2017/431e F/2017/611.

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.

EXPTE. 1980/2017.- 

Vista a proposta do Concelleiro de Facenda, D. Jesús Fernández Fernández, 
coa conformidade da Intervención, para a aprobación de facturas e obrigas

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan das mesmas, 
que  se  recollen  na  proposta  do  concelleiro  de  facenda  referente  ao 
expediente 1980/2017.

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.

7.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN
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EXPTE. 2917/2016 .- APROBACIÓN DO PROXECTO

Visto o Proxecto da obra: Proyecto de señalización de la ruta de senderismo 
denominada “Monte San Roque a Penedo do Galo” no Concello de Viveiro 
(Lugo), redactado polo arquitecto de obras municipal en marzo de 2017, cun 
orzamento de 8.000,00 euros.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Expoñer ó público durante 20 días, mediante anuncio no Boletín 
Oficial da Provincia, o Proyecto de señalización de la ruta de senderismo 
denominada “Monte San Roque a Penedo do Galo” no Concello de Viveiro 
(Lugo).
 
Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación para o 
seu coñecemento e efectos, así como para a tramitación das autorizacións 
sectoriais previstas no proxecto.

EXPTE. 2898/2016.- SOLICITUDE DE PRÓRROGA.

Vista a solicitude de prórroga para o remate da obra “Acondicionamento e 
mellora dos viais de acceso ao Casco Histórico de Viveiro”, presentada pola 
empresa adxudicataria Villasuso Ortegal S.L., na que se sinala o seguinte:

“(...)
para la realización de los trabajos en la zona de Camiño Real es necesaria la autorización del  
control arqueológico por parte de Patrimonio. El proyecto se presenta en fecha 2/03/2017, no  
habiendo obtenido autorización a día de hoy.
Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de la obra termina el día 13/03/2017,
SE SOLICITA
La concesión  de prórroga para  la terminación de la ejecución de la obra,  por  el  tiempo  
equivalente  a la  suspensión de los trabajos desde la presentación  del  proyecto  hasta  la  
autorización de Patrimonio”.

Visto  o  informe emitido  pola  Secretaria  Municipal,  no  que  se  sinala  que 
tendo en conta os datos que constan no expediente referentes ao control 
arqueolóxico e as previsións recollidas na normativa vixente en materia de 
contratación, pode entenderse que non resulta imputable ao contratista, nos 
termos do artigo 212 do TRLCSP, a demora no prazo de execución da obra, 
toda  vez  que  á  data  de  hoxe  non  consta  no  Concello  a  recepción  da 
autorización do Servizo de Patrimonio Cultural para a realización do control 
arqueolóxico na zona do Camiño Real, polo que, en tanto non se conte coa 
mesma non poderían levarse a cabo as obras previstas no proxecto para 
dita  zona,  indicando  que  en  base  aos  antecedentes  e  fundamentos 
recollidos no referido informe cabería a concesión de prórroga para o remate 
das  obras  polo  tempo  igual  ao  que  medie  entre  a  presentación  polo 
contratista do proxecto de control arqueolóxico e a recepción polo Concello 
da autorización do mesmo polo Servizo Provincial de Patrimonio.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:
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Primeiro.- A concesión de prórroga para o remate das obras exclusivamente 
polo tempo igual  ao que medie entre a presentación polo contratista do 
proxecto de control arqueolóxico e a recepción polo Concello da autorización 
do mesmo polo Servizo Provincial de Patrimonio.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Servizo de Contratación para 
a súa notificación ao contratista adxudicatario da obra. Deberá comunicarse 
ao contratista a recepción polo Concello  da autorización do mesmo polo 
Servizo Provincial de Patrimonio.

EXPTE. 3561/2016.- PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE.

Visto o Plan de Seguridade e Saúde presentado por CARFERLO, S.L. referente á obra 
"Pavimentación e reposición da rede de saneamento no tramo inicial do Camiño Real  
de Vieiro-Viveiro".

Visto o informe favorable a este Plan de Seguridade e Saúde emitido pola arquitecta 
técnica, Dª. Irene Fernández Cora, como coordinadora n calidade de coordinador de 
seguridade e saúde durante a execución das obras do proxecto referido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Prestar  aprobación  ó  Plan  de  Seguridade  e  Saúde  presentado  por 
CARFERLO,  S.L.,  referente  á  obra  "Pavimentación  e  reposición  da  rede  de  
saneamento no tramo inicial do Camiño Real de Vieiro-Viveiro".

Segundo.- Notificar este acordo ó Servizo de Contratación para a súa notificación ó 
interesado e para a continuidade do expediente.

8.- EXENCIÓN I.V.T.M. POR MINUSVALÍA

EXPTE. 537/2016.- CAMBIO DE EXENCIÓN

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
Silvia  Otero  Da  Silva,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo,  Renault 
Megane, matrícula 6391GYT, así como a baixa para o actual vehículo para o 
que a tiña concedida (peugeot 306, matrícula LU6025U).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para o  que  se solicita  a  minusvalía,  Renault  Megane,  matrícula 
6391GYT, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.
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Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente ao  100% da cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  Renault 
Megane, 1.5, Turismo, matrícula 6391GYT, titularidade de Dª. Silvia Otero 
Dasilva, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. Silvia Otero Da 
Silva,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  RENAULT  MEGANE 
1.5-Turismo,  matrícula 6391-GYT, do 100% da cota íntegra do imposto, para 
o exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Peugeot 306, matrícula 
LU6025U no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do vehículo 
Renault Megane, matrícula 6391GYT.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE..- 1053/2017.- EXENCIÓN 

Vista  a  solicitude  de  exención  do  IVTM  presentada  por  Dª.  Mª  del  Mar 
Fanego  Segundo,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo,  VOLKSWAGEN 
POLO 1.9, matrícula 3766-CGL. 

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  VOLKSWAGEN  POLO  1.9, 
matrícula 3766-CGL, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100%  da  cuota  íntegra  do  IVTM  do  vehículo 
VOLKSWAGEN POLO 1.9, matrícula 3766-CGL, titularidade de Dª. Mª del Mar 
Fanego  Segundo,  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con  carácter 
indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM  solicitada  por  Dª.  Mª  del  Mar 
Fanego  Segundo,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo 
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VOLKSWAGEN POLO 1.9, matrícula 3766-CGL, do 100% da cota íntegra do 
imposto,  para  o  exercicio  2017  e  a  partir  dese  exercicio  con  carácter 
indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo VOLKSWAGEN POLO 1.9, 
matrícula 3766-CGL no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1054/2017.-  EXENCIÓN 

Vista  a  solicitude  de  exención  do  IVTM  presentada  por  D.  Simón  López 
Lestón,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  CITROEN  C4  y 
matrícula 6895-GKN.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía, modelo CITROEN C4 y matrícula 
6895-GKN, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
CITROEN C4 y matrícula 6895-GKN, titularidade de D. Simón López Lestón, 
para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM solicitada  por  D.  Simón  López 
Lestón,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  CITROEN  C4  y 
matrícula 6895-GKN, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo CITROEN C4 y matrícula 
6895-GKN no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
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seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1055/2017.- EXENCIÓN   

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Fernando López Morillas, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo SEAT 
IBIZA y matrícula 7607-JPM.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía, modelo SEAT IBIZA y matrícula 
7607-JPM, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo SEAT 
IBIZA y matrícula 7607-JPM, titularidade de D. Fernando López Morillas, para 
o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Fernando López 
Morillas,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  SEAT  IBIZA  y 
matrícula 7607-JPM, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo vehículo  modelo SEAT 
IBIZA y matrícula 7607-JPM no correspondente padrón fiscal.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1059/2017.- EXENCIÓN 

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Francisco Jiménez Corpas, e domicilio en Viveiro, para o  vehículo modelo 
MERCEDES BENZ 350 CDI y matrícula 6440-HRC.
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Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía,  modelo MERCEDES BENZ 350 
CDI  y  matrícula  6440-HRC,  figura  a  nome  do  solicitante  e  se  atopa  ao 
corrente no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
MERCEDES BENZ 350 CDI y matrícula 6440-HRC, titularidade de D. Fernando 
López Morillas, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Francisco Jiménez 
Corpas, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo MERCEDES BENZ 350 
CDI  y  matrícula  6440-HRC do 100% da cota  íntegra  do imposto,  para  o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  alta  da  exención  do  vehículo  vehículo  modelo 
MERCEDES BENZ 350 CDI y matrícula 6440-HRC no correspondente padrón 
fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1060/2017.- EXENCIÓN   

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Juan Gato Castelo, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo PEUGEOT 
2008 STY PTECH110S&S y matrícula 0962-JPJ.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía,  modelo PEUGEOT 2008 STY 
PTECH110S&S y matrícula 0962-JPJ, figura a nome do solicitante e se atopa 
ao corrente no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
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PEUGEOT 2008 STY PTECH110S&S y matrícula 0962-JPJ, titularidade de D. 
Juan  Gato  Castelo,  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con  carácter 
indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Juan Gato Castelo, 
e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  PEUGEOT  2008  STY 
PTECH110S&S y matrícula 0962-JPJ do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  alta  da  exención  do  vehículo  vehículo  modelo 
PEUGEOT 2008 STY PTECH110S&S y matrícula 0962-JPJ no correspondente 
padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1063/2017.- CAMBIO DE EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Francisco Fernández Seoane, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo 
MERCEDES BENZ C 220 D y matrícula 5901-JNY, así como a baixa para o 
actual  vehículo  para  o  que  a  tiña  concedida  (OPEL  ASTRA,  matrícula 
8237-FHZ).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía, modelo MERCEDES BENZ C 220 
D y matrícula 5901-JNY, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente 
no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
MERCEDES BENZ C 220 D y matrícula 5901-JNY, titularidade de D. Francisco 
Fernández  Seoane,  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con  carácter 
indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:
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Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM  solicitada  por  D.  Francisco 
Fernández  Seoane,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo 
MERCEDES BENZ C 220 D y matrícula 5901-JNY, do 100% da cota íntegra do 
imposto,  para  o  exercicio  2017  e  a  partir  dese  exercicio  con  carácter 
indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo OPEL ASTRA, matrícula 
8237-FHZ no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do vehículo 
modelo MERCEDES BENZ C 220 D y matrícula 5901-JNY.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1064/2017.-  EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Vicente Enrique Gómez Martínez, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, 
FORD FOCUS, matrícula 1768-GMF. 

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  FORD  FOCUS,  matrícula 
1768-GMF, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100%  da  cuota  íntegra  do  IVTM  do  vehículo  FORD 
FOCUS,  matrícula  1768-GMF,  titularidade  de  D.  Vicente  Enrique  Gómez 
Martínez, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Vicente Enrique 
Gómez  Martínez,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  FORD 
FOCUS, matrícula 1768-GMF, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo FORD FOCUS y matrícula 
1768-GMF no correspondente padrón fiscal
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Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1066/2017.-   CAMBIO DA EXENCIÓN           

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. José 
Sánchez  Casas,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo,  modelo  DACIA 
DUSTER, matrícula 2195-JPG, así como a baixa para o actual vehículo para o 
que a tiña concedida (Opel Meriva 1.7 CDTI ENJOY, matrícula 3147-FGZ).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  DACIA  DUSTER, 
matrícula 2195-JPG, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
DACIA DUSTER, matrícula 2195-JPG , titularidade de D. José Sánchez Casas, 
para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM solicitada  por  D.  José  Sánchez 
Casas  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  DACIA  DUSTER, 
matrícula 2195-JPG, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Opel Meriva 1.7 CDTI 
ENJOY,  matrícula  3147-FGZ  no  correspondente  padrón  fiscal  e  á  alta  da 
exención do vehículo modelo DACIA DUSTER, matrícula 2195-JPG.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1067/2017.- CAMBIO DA EXENCIÓN    
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Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Jesús Angel Castro Aguiar, e domicilio en Viveiro, para o vehículo,  modelo 
RENAULT TALISMAN y matrícula 2015-JRY, así como a baixa para o actual 
vehículo para o que a tiña concedida (Renault Laguna, matrícula 0693 DBG).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía,  modelo RENAULT TALISMÁN, 
matrícula 2015-JRY, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
RENAULT  TALISMAN y  matrícula  2015-JRY,  titularidade  de  D.  Jesús  Angel 
Castro Aguiar, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Jesús Angel Castro 
Aguiar,  e  domicilio  en Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  modelo  RENAULT 
TALISMÁN, matrícula 2015-JRY, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  baixa  da  exención  do  vehículo  Renault  Laguna, 
matrícula 0693 DBG no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do 
vehículo modelo RENAULT TALISMÁN, matrícula 2015-JRY.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1070/2017.- CAMBIO DE EXENCIÓN 

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Francisco  López  García,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo,  modelo 
MERCEDES BENZ C 220 D y matrícula 5102-JRW, así como a baixa para o 
actual  vehículo  para  o  que  a  tiña  concedida  (Peugeot  406  STDT  2.1, 
matrícula LU-0233-V).
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Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita  a minusvalía,  MERCEDES BENZ C 220 D, 
matrícula 5102-JRW, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
MERCEDES BENZ C 220 D y matrícula 5102-JRW, titularidade de D. Francisco 
López García, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Jesús Angel Castro 
Aguiar, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo  modelo MERCEDES 
BENZ C 220 D y matrícula 5102-JRW, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Peugeot 406 STDT 2.1, 
matrícula LU-0233-V no correspondente padrón fiscal e á alta da exención 
do vehículo modelo MERCEDES BENZ C 220 D y matrícula 5102-JRW.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1072/2017.-  EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. José 
Manuel Franco Fernández, e domicilio en Viveiro, para o vehículo,  modelo 
CITROËN C5, matrícula 5480-BZF.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía, modelo CITROËN C5, matrícula 
5480-BZF, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
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CITROËN C5,  matrícula  5480-BZF,  titularidade  de  D.  José  Manuel  Franco 
Fernández, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM  solicitada  por  D.  José  Manuel 
Franco Fernández, e domicilio en Viveiro, para o vehículo  modelo CITROËN 
C5,  matrícula  5480-BZF,  do  100%  da  cota  íntegra  do  imposto,  para  o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder á alta da exención do vehículo  modelo CITROËN C5, 
matrícula 5480-BZF no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1073/2017.- EXENCIÓN    

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Pedro Rodríguez Regueiro, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo 
MERCEDES BENZ 300 D y matrícula C-9218-BD.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía, modelo MERCEDES BENZ 300 D 
y matrícula C-9218-BD, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente 
no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
MERCEDES BENZ 300 D y matrícula  C-9218-BD,  titularidade de D.  Pedro 
Rodríguez  Regueiro,  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con  carácter 
indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Pedro Rodríguez 
Regueiro, e domicilio en Viveiro, para o vehículo  modelo MERCEDES BENZ 
300 D y matrícula C-9218-BD, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Concello de Viveiro

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



 
Concello de Viveiro

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo modelo MERCEDES BENZ 
300 D y matrícula C-9218-BD no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1074/2017.- EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Néstor  Varela  García,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo,  modelo 
PEUGEOT 205 GLD e matrícula LU-5081-M.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía,  modelo PEUGEOT 205 GLD e 
matrícula LU-5081-M, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
PEUGEOT 205 GLD e matrícula LU-5081-M, titularidade de D. Néstor Varela 
García, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención de IVTM solicitada por  D.  Néstor  Varela 
García, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo PEUGEOT 205 GLD e 
matrícula LU-5081-M, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo  modelo PEUGEOT 205 
GLD e matrícula LU-5081-M no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1075/2017.- EXENCIÓN 
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Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
María del Mar Fernández Folgueira, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, 
modelo FIAT PANDA e matrícula 0447-CTL. 

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía, modelo FIAT PANDA e matrícula 
0447-CTL, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo FIAT 
PANDA e matrícula 0447-CTL, titularidade de Dª. María del Mar Fernández 
Folgueira, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. María del Mar 
Fernández Folgueira, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo modelo 
FIAT PANDA e matrícula 0447-CTL,  do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo  modelo FIAT PANDA e 
matrícula 0447-CTL no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1078/2017.-  EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Jesús López Pernas, e domicilio en Viveiro, para o vehículo,  modelo LAND 
ROVER FREELANDER e matrícula 8371-BSR.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  LAND  ROVER 
FREELANDER e matrícula 8371-BSR, figura a nome do solicitante e se atopa 
ao corrente no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
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concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
LAND ROVER FREELANDER e matrícula 8371-BSR, titularidade de D. Jesús 
López Pernas, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM  solicitada  por  D.  Jesús  López 
Pernas, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo modelo LAND ROVER 
FREELANDER e matrícula 8371-BSR, do 100% da cota íntegra do imposto, 
para o exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder á alta da exención do vehículo  modelo LAND ROVER 
FREELANDER e matrícula 8371-BSR no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 1739/2016.- EXENCIÓN 

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. José 
Ignacio Díaz García, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo CITROEN 
C4 1.6 e matrícula 1114DZL.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para o que se solicita  a minusvalía,  modelo CITROEN C4 1.6 e 
matrícula 1114DZL, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
CITROEN C4 1.6 e matrícula 1114DZL, titularidade de D. José Ignacio Díaz 
García, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. José Ignacio Díaz 
García, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo modelo CITROEN C4 
1.6  e  matrícula  1114DZL,  do  100% da  cota  íntegra  do  imposto,  para  o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo modelo CITROEN C4 1.6 
e matrícula 1114DZL no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE.- 361/2016.- EXENCIÓN 

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
Beatriz Piñeiro Varela, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo AUDI 
A4 LIMOUSINE - Turismo e matrícula 3584JMM.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía,  modelo AUDI A4 LIMOUSINE - 
Turismo e matrícula 3584JMM, figura a nome do solicitante e se atopa ao 
corrente no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo AUDI 
A4 LIMOUSINE - Turismo e matrícula 3584JMM, titularidade de Dª. Beatriz 
Piñeiro Varela, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. Beatriz Piñeiro 
Varela,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  modelo  AUDI  A4 
LIMOUSINE -  Turismo e matrícula 3584JMM, do 100% da cota íntegra do 
imposto,  para  o  exercicio  2017  e  a  partir  dese  exercicio  con  carácter 
indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  alta  da  exención  do  vehículo  modelo  AUDI  A4 
LIMOUSINE - Turismo e matrícula 3584JMM no correspondente padrón fiscal
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Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1052/2017.-  EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
María Cruz García Castaño, e domicilio en Viveiro, para o vehículo,  modelo 
OPEL VECTRA e matrícula 5273-CXB.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  OPEL  VECTRA  e 
matrícula 5273-CXB, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo OPEL 
VECTRA  e  matrícula  5273-CXB,  titularidade  de  Dª.  María  Cruz  García 
Castaño, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. María Cruz García 
Castaño,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  modelo  OPEL 
VECTRA e matrícula 5273-CXB, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo modelo OPEL VECTRA e 
matrícula 5273-CXB no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1051/2017.-  EXENCIÓN  
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Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
María Josefa Girón Diaz, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo OPEL 
CORSA C 15 D e matrícula PO-1008-AW.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía, modelo OPEL CORSA C 15 D e 
matrícula PO-1008-AW, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente 
no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo OPEL 
CORSA C 15 D e matrícula PO-1008-AW, titularidade de Dª.  María Josefa 
Girón Diaz, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. María Josefa Girón 
Diaz, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo modelo OPEL CORSA C 
15 D e matrícula PO-1008-AW do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo  modelo OPEL CORSA C 
15 D e matrícula PO-1008-AW no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1076/2017.-  EXENCIÓN 

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Juan  José  Fraga  Lago,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo,  modelo 
RENAULT MEGANE e matrícula 8052-HNV.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía,  modelo RENAULT MEGANE e 
matrícula 8052-HNV, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto o informe da traballadora social, no que se indica que procede a 
concesión da exención con carácter definitivo.
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Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
RENAULT MEGANE e matrícula 8052-HNV, titularidade de D. Juan José Fraga 
Lago, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Juan José Fraga 
Lago, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo  RENAULT MEGANE e 
matrícula 8052-HNV do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  alta  da  exención  do  vehículo  modelo  RENAULT 
MEGANE e matrícula 8052-HNV no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1089/2017.- EXENCIÓN   

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Arturo Rego García, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo KIA RIO e 
matrícula 2472-HTL.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo para o que se solicita a minusvalía,  modelo KIA RIO e matrícula 
2472-HTL, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no seguro do 
vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo KIA 
RIO e matrícula 2472-HTL,  titularidade de D.  Arturo Rego García,  para o 
exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. Arturo Rego García 
,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  KIA  RIO  e  matrícula 
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2472-HTL do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 2017 e a 
partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  alta  da  exención  do  vehículo  modelo  KIA  RIO  e 
matrícula 2472-HTL no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1090/2017.-  EXENCIÓN   

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª 
Carmen Elena Ruiz Henao, e domicilio en Viveiro, para o vehículo,  modelo 
SEAT IBIZA 1.9 e matrícula 2708-DZX.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  SEAT  IBIZA  1.9  e 
matrícula 2708-DZX, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar exente ao 100% da cuota íntegra do IVTM do vehículo modelo SEAT 
IBIZA  1.9  e  matrícula  2708-DZX,  titularidade  de  Dª  Carmen  Elena  Ruiz 
Henao, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª Carmen Elena Ruiz 
Henao, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo  modelo SEAT IBIZA 
1.9 e  matrícula  2708-DZX do 100% da cota  íntegra  do imposto,  para  o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo modelo SEAT IBIZA 1.9 e 
matrícula 2708-DZX no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 

Concello de Viveiro

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



 
Concello de Viveiro

Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1085/2017.- CAMBIO DE EXENCIÓN 

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. Mª 
Celia Parapar Cora, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo RENAULT 
MEGANE CLASSIC e matrícula S-7685-AM, así como a baixa para o actual 
vehículo para o que a tiña concedida (Seat Ibiza, 14,  matrícula LU-5211-S).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  RENAULT  MEGANE 
CLASSIC e matrícula S-7685-AM, figura a nome do solicitante e se atopa ao 
corrente no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
RENAULT MEGANE CLASSIC e matrícula S-7685-AM, titularidade de Dª. Mª 
Celia  Parapar  Cora,  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con  carácter 
indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. Mª Celia Parapar 
Cora  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  modelo  RENAULT 
MEGANE  CLASSIC  e  matrícula  S-7685-AM  ,  do  100% da  cota  íntegra  do 
imposto,  para  o  exercicio  2017  e  a  partir  dese  exercicio  con  carácter 
indefinido.

Segundo.-  Proceder  á  baixa  da  exención  do  vehículo  Seat  Ibiza,  14, 
matrícula LU-5211-S, no correspondente padrón fiscal e á alta da exención 
do vehículo modelo RENAULT MEGANE CLASSIC e matrícula S-7685-AM.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1081/2017.- CAMBIO DE 
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Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. Mª 
Digna Gato Vázquez, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo Nissan 
Micra e matrícula 8902JSY, así como a baixa para o actual vehículo para o 
que a tiña concedida (Citroen C3,  matrícula 9386JCY).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  Nissan  Micra  e 
matrícula 8902JSY, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
Nissan  Micra  e  matrícula  8902JSY, titularidade  de  Dª.  Mª  Digna  Gato 
Vázquez, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. Mª Digna Gato 
Vázquez e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo modelo Nissan Micra 
e matrícula 8902JSY, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Citroen C3,  matrícula 
9386JCY, no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do vehículo 
modelo Nissan Micra e matrícula 8902JSY. 

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1083/2017.- EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. José 
Miguel Caballeiro Junquera, e domicilio en Viveiro, para o vehículo,  modelo 
HONDA HR V e matrícula 3259-FGZ.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  HONDA  HR  V  e 
matrícula 3259-FGZ, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.
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Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
HONDA HR V e matrícula 3259-FGZ, titularidade de D. José Miguel Caballeiro 
Junquera, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM  solicitada  por  D.  José  Miguel 
Caballeiro Junquera, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo HONDA 
HR V e matrícula 3259-FGZ do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo  modelo HONDA HR V e 
matrícula 3259-FGZ no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1057/2017.-     CAMBIO DE EXENCIÓN   

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. José 
Pena Paleo, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo RENAULT CLIO e 
matrícula LU-7969-U, así como a baixa para o actual vehículo para o que a 
tiña concedida (Citroen Saxo,  matrícula M7155TS).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  RENAULT  CLIO  e 
matrícula LU-7969-U figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
RENAULT CLIO e matrícula LU-7969-U, titularidade de D. José Pena Paleo, 
para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:
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Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. José Pena Paleo e 
domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  modelo  RENAULT  CLIO  e 
matrícula LU-7969-U, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Citroen Saxo,  matrícula 
M7155TS, no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do vehículo 
modelo RENAULT CLIO e matrícula LU-7969-U.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 1058/2017.- CAMBIO DE EXENCIÓN 

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. José 
Costa  Castro,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo,  modelo  RENAULT 
KADJAR  1.5DCI  ENERGY  e  matrícula  0168-JRX,  así  como  a  baixa  para  o 
actual vehículo para o que a tiña concedida (Renault Megane,  matrícula 
0199FLM).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  RENAULT  KADJAR 
1.5DCI ENERGY e matrícula 0168-JRX figura a nome do solicitante e se atopa 
ao corrente no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
RENAULT KADJAR 1.5DCI ENERGY e matrícula 0168-JRX, titularidade de D. 
José  Costa  Castro  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con  carácter 
indefinido.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por D. José Costa Castro 
e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo  modelo  RENAULT  KADJAR  1.5DCI 
ENERGY e matrícula 0168-JRX, do 100% da cota íntegra do imposto, para o 
exercicio 2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.
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Segundo.-  Proceder  á  baixa  da  exención  do  vehículo  Renault  Megane, 
matrícula 0199FLM, no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do 
vehículo modelo RENAULT KADJAR 1.5DCI ENERGY e matrícula 0168-JRX.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.

EXPTE. 2030/2016.- EXENCIÓN   

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por Dª. 
Carmen Dolores Fernández Cobelo, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, 
modelo AUDIO 80 2 0 I (Turismo) e matrícula LU-9374-N.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  AUDIO  80  2  0  I 
(Turismo) e matrícula LU-9374-N, figura a nome do solicitante e se atopa ao 
corrente no seguro do vehículo.

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
AUDIO 80 2 0 I (Turismo) e matrícula LU-9374-N, titularidade de Dª. Carmen 
Dolores  Fernández  Cobelo,  para  o  exercizo  2017  e  a  partir  deste  con 
carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-  Conceder a exención de IVTM solicitada por Dª. Carmen Dolores 
Fernández Cobelo, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo  modelo 
AUDIO 80 2 0 I (Turismo) e matrícula LU-9374-N, do 100% da cota íntegra do 
imposto,  para  o  exercicio  2017  e  a  partir  dese  exercicio  con  carácter 
indefinido.

Segundo.- Proceder á alta da exención do vehículo modelo AUDIO 80 2 0 I 
(Turismo) e matrícula LU-9374-N no correspondente padrón fiscal

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
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acordo.

EXPTE. 1061/2017.- CAMBIO DE EXENCIÓN  

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Xusto  Chao  Rodríguez,  e  domicilio  en  Viveiro,  para  o  vehículo,  modelo 
SUZUKI  BALENO  e  matrícula  7825-JPB,  así  como  a  baixa  para  o  actual 
vehículo para o que a tiña concedida (Opel Astra, matrícula 7570 CDZ).

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  SUZUKI  BALENO e 
matrícula 7825-JPB, figura a nome do solicitante e se atopa ao corrente no 
seguro do vehículo.

Vista la solicitud de D. CHAO RODRIGUEZ XUSTO con el NIF: 33831142M y 
una vez comprobada la base de datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de 
Lugo,  se ha podido confirmar que el  vehículo modelo SUZUKI  BALENO e 
matrícula 7825-JPB figura a nombre del solicitante y está a día de hoy al 
corriente en el seguro del vehículo. 

Visto  o  informe  da  traballadora  social,  no  que  se  indica  que  procede  a 
concesión da exención con carácter definitivo.

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente  ao  100% da  cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  modelo 
SUZUKI  BALENO  e  matrícula  7825-JPB,  titularidade  de  D.  Xusto  Chao 
Rodríguez, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, e en base á proposta emitida 
por Xestión Tributaria, acorda:

Primeiro.-   Conceder  a  exención  de  IVTM  solicitada  por  D.  Xusto  Chao 
Rodríguez, e domicilio en Viveiro, para o vehículo modelo SUZUKI BALENO e 
matrícula 7825-JPB, do 100% da cota íntegra do imposto, para o exercicio 
2017 e a partir dese exercicio con carácter indefinido.

Segundo.- Proceder á baixa da exención do vehículo Opel Astra, matrícula 
7570 CDZ no correspondente padrón fiscal e á alta da exención do vehículo 
modelo SUZUKI BALENO e matrícula 7825-JPB.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para a súa 
notificación ao interesado, con indicación dos recursos que contra o mesmo 
se  poderan  interponer  e  para  o  traslado  do  presente  acordo  aos 
Departamentos de Intervención e Tesourería do Concello de Viveiro, para o 
seu coñecemento e aos efectos do cumprimento do disposto no presente 
acordo.
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EXPTE. 1091/2017.- EXENCIÓN   

Vista a solicitude de exención por minusvalía do IVTM presentada por D. 
Angel Gómez Vázquez, e domicilio en Viveiro, para o vehículo, modelo FORD 
FIESTA e matrícula LU-4405-U.

Visto o informe emitido pola Policía Local, no que se sinala que  o 
vehículo  para  o  que  se  solicita  a  minusvalía,  modelo  FORD  FIESTA  e 
matrícula LU-4405-U, figura a nome do solicitante e constando que a día de 
hoxe  o  seguro  que  tiña  contratado  finalizou  o  26-01-2017,  non  tendo 
reflexado seguro algún. 

Visto o informe proposta emitido por Xestión Tributaria no que se propón 
declarar  exente ao  100% da cuota  íntegra  do IVTM do vehículo  Renault 
Megane, 1.5, Turismo, matrícula 6391GYT, titularidade de D. Angel Gómez 
Vázquez, para o exercizo 2017 e a partir deste con carácter indefinido.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, tendo en conta o referido no 
informe da Policía Local, acorda:

Primeiro.-   Requerir  ao  solicitante  aos  efectos  de  cumprimentar  a 
documentación referente ao seguro do vehículo en vigor para a posterior 
concesión da exención solicitada.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para levar a 
efecto o acordado no punto primeiro.

8.- ENTRONCAMENTOS

EXPTE.  1724/2017.-  ENTRONCAMENTO  Á  REDE  DE 
SUMIDORIOS

Vista a solicitude de D. Andrés Temprano Ferreiro, con domicilio a efectos de 
notificación na Ameixoa, nº 38, en Viveiro, para realizar o entronque á rede 
de sumidoiros,  para a vivenda con referencia  catastral  000703500PJ13C, 
sita en Pelourao, Vieiro, nº 28,  Viveiro, para o tipo de obra: vivenda. 

Resultando  que  no  informe  emitido  pola  empresa  concesionaria  deste 
servizo se recollen os seguintes aspectos:
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Concello de Viveiro

Rede xeral do posible entroncamento PVC. 315

Diámetro da acometida 160

Lonxitude da acometida 17m

Terreo Asfalto

Observacións Ten que romper asfalto

Tendo  en  conta  que  segundo  o  referido  en  dito  informe  é  preciso  a 
realización de obras para levar a cabo a acometida, polo que a autorización 
para  dito  entronque  non  pode  concederse  sen  que  o  interesado  teña 
presentada  a  comunicación  previa  ou  concedida  a  oportuna  licenza 
urbanística para a realización das obras precisas para realizar o entronque.

Resultando  que  consta  no  expediente  a  presentación  de  comunicación 
previa  para  a  realización  de  ditas  obras,  contando  co  visto  e  prace  do 
arquitecto municipal. Establécese polo arquitecto municipal unha fianza de 
300,00 euros en concepto de garantía  para reparación de posibles danos 
que se podan ocasionar no espazo público.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Autorizar o entroncamento á rede de sumidoiros solicitada por D. 
Andrés  Temprano  Ferreiro,  debendo  aboar  as  taxas  municipais 
correspondentes no Banco Sabadel, no número de conta: ES51. 0081. 2146. 
98.  0001000001,  por  un importe de 14,68 euros,  segundo o art.  5.1 da 
Ordenanza, e depositar unha fianza para responder da reposición do firme 
afectado, por un importe de 300,00 euros.

Segundo.- Notificar este acordo ó interesado e á empresa  Viaqua, S.A.U.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo a Xestión Tributaria para o seu 
coñecemento e efectos de notificación ao Departamento de Tesourería e ós 
interesados.

9.- ROGOS E PREGUNTAS

E non habendo máis asuntos que tratar, por parte da Sra. Alcaldesa 
levántase  a  sesión,  sendo as  14:10  horas do dia  20 de marzo de 
2017, extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu 
Secretaria dou fe.
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