
 
Concello de Viveiro

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO

SESIÓN  ORDINARIA  DA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL 
CORRESPONDENTE O DÍA TRES DE XULLO DE 2017.
EXPTE. 3826/2017.

ASISTENTES  :
Dª. MARIA LOUREIRO GARCÍA.
D. JESUS ANTONIO FERNÁNDEZ CAL
Dª. LARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-NORIEGA  

SECRETARIA XERAL:
Dª. MARILUZ BALSA RÁBADE

Na Casa do Excmo. Concello de VIVEIRO, sendo as 14:30 do dia 3 de xullo 
de 2017, baixo a Presidencia da Sra. Alcaldesa, Dª. María Loureiro García, 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 segunda convocatoria.

Excusan  verbalmente  a  súa  asistencia  os  concelleiros Dª.  Maria  Isabel 
Rodríguez  López,  D.  Jesus  Fernández  Fernández  e  D.  Emilio  Villarmea 
Méndez.  Non  asisten  á  presente  sesión  a  Interventora  Municipal  nin  o 
Interventor por delegación.

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

1.-  APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DA  ACTA  DA  SESIÓN 
CELEBRADA O DÍA 19-06-17.

Non existindo ningunha obxección ó respecto procédese á aprobación da 
acta da sesión celebrada o día 19 de xuño de 2017.  

2.-  DACIÓN  DE  CONTA  DE  RESOLUCIÓNS  DA  ALCALDÍA 
DICTADAS POR AVOCACIÓN DE COMPETENCIAS.

Concello de Viveiro

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



 
Concello de Viveiro

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

Por  parte  da  Sra.  Alcaldesa,  Dª.  María  Loureiro  García,  dáse  conta  das 
Resolucións  feitas  pola  Alcaldía  mediante  a  avocación  de  competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local, cos números de expedientes: 

EXPTE. 3880/2017.- EXPTE. 3870/2017.- EXPTE. 3806/2017.-

EXPTE. 1001/2017.- 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

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

3.- ESCRITOS E COMUNICACIÓNS.

EXPTE. 3759/2017.- AXUDA NO FOGAR.

Vista  a  solicitude  de  servizo  de  axuda  no  fogar  presentada  por  Dª.  Mª 
Emerita Vázquez Rey con domicilio na Ameixoa, nº 21, Vieiro, 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: Atencións de carácter persoal e doméstico.
Capacidade económica da persoa usuaria:  <  IPREM
Aportación económica: 0%
Custo directo do servizo que satisfará o 
Concello:

100%

Duración do servicio: 3 horas semanais
Revisión do mesmo: Anual.
Disponibilidade de alta efectiva oou paso a 
lista de agarda:

ALTA EFECTIVA 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Conceder o servizo de axuda no fogar a  Dª. Mª Emerita Vázquez 
Rey,  coas características especificadas no informe da traballadora social, 
con  alta  efectiva,  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 á interesada.

EXPTE. 3780/2017.- LICENZA E INSCRICIÓN NO REXISTRO 
MUNICIPAL DE PERRO PERIGOSO.

Visto o escrito presentado por Dª. Carlota Fernández González, con domicilio 
en Avda. de Xunqueira, nº 59-61, portal 3H, en Viveiro, no que solicita a 
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expedición da licenza municipal pola tenencia dun can, catalogado de raza 
perigosa, asi como a súa inscrición no rexistro de animais potencialmente 
perigosos. 

Vista a documentación presentada pola interesada, e resultando acreditada 
a raza do can, segundo a definición do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, 
polo  que  se  regula  a  tenencia  de  animais  potencialmente  perigosos  na 
Comunidad Autónoma de Galicia.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro .- Conceder a Dª. Carlota Fernández González a licenza municipal 
pola tenencia dun can, catalogado de raza perigosa, polo período de cinco 
anos. O titular da licenza deberá cumprir con todas as obrigas establecidas 
no decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenencia de 
animais potencialmente perigosos na Comunidad Autónoma de Galicia.

Segundo .- Inscribir no Libro rexistro de animais potencialmente perigosos o 
can  de  raza  perigosa,  propiedade  de  Dª.  Carlota  Fernández  González, 
debendo 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. 3334/2017.- TRANSMISIÓN DE LICENZA DE TAXI

Visto o escrito presentado por D. Ruperto Blanco Franco, con domicilio na R/ 
Teodoro de Quirós, 14-2º, en Viveiro, no que solicita a transmisión e cambio 
de titularidade da licenza de taxi Nº 4 do Concello de Viveiro a favor de D. 
José  Manuel  Franco  Díaz,  con  domicilio  na  R/  Alonso  Pérez,  28-6ºD,  en 
Viveiro,  que  asina  conxuntamente  a  solicitude  como  proba  da  súa 
aceptación.

Segundo a documentación aportada a parada atenderase co vehículo marca 
Citroen,  modelo  Nuevo  C-Elysée  BlueHDi  100  Shine  (stock),  matrícula 
9037JZR, e nº de bastidorVF7DDBHY6HJ619721. A tarxeta correspondente 
ao titular actual da licenza correspóndese coa tarxeta VT nº 03401280-7.

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

Visto o expediente municipal no que se constata que a licenza de taxi figura 
dende  hai  máis  de  dous  anos  a  nome  do  transmitente,  constan  no 
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expediente certificados  de  estar  ó  día  nas  súas obrigas  tributarias  e  de 
seguridade social, así como das relacionadas coa actividade propia do taxi, 
consta así  mesmo informe do Concello da non existencia de débedas en 
período executivo, non constando así mesmo, da referida documentación, a 
existencia  de  débedas  referidas  a  sancións  pecuniarias  polo  exercizo  da 
actividade do taxi. Respecto ó limite máximo de licenzas nun mesmo titular 
non consta neste Concello a existencia doutra licenza de taxi a nome da 
persoa que adquire a licenza.

Visto que consta no expediente,  referente ó novo titular,  documentación 
acreditativa  da  non  existencia  de  débedas  tributarias  e  coa  Seguridade 
Social, autorización provisional de circulación do novo vehículo que se vai 
destinar ó servizo de taxi, compromiso de alta no IAE, compromiso de alta 
en autónomos, compromiso de contratación do seguro de responsabilidade 
civil,  declaración  xurada  na  que  se  manifesta  que  non  é  titular  neste 
momento  de  ningunha  outra  licenza  de  taxi,  compromiso  de  adicación 
exclusiva ó taxi e certificación do Concello de Viveiro respecto a que o novo 
titular non conta neste Concello con ningunha licenza de taxi ó seu nome.

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

Visto que consta no expediente informe favorable do Servizo de Mobilidade 
da Xefatura Territorial de Lugo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio 
e Infraestruturas.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Autorizar  a  transmisión  da  licenza  de  taxi  titularidade  de  D. 
Ruperto Blanco Franco, licenza de taxi nº 4, a favor de D. José Manuel Franco 
Díaz.

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

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

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

Segundo.-  Notificar  o  presente  acordo  ós  interesados,  e  proceder  ás 
anotacións  do  mesmo  no  Departamento  de  Secretaría  no  Rexistro 
correspondente así  como dar  traslado do presente acordo ao Servizo de 
Mobilidade  da  Xefatura  Territorial  de  Lugo  da  Consellería  de  Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

4.- SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN.

EXPTE. 4001/2017.- 

Vista a Orde do 23 de maio de 2017 pola que se regulan as bases que 
rexerán  o  procedemento  de  concesión  de  axudas  para  investimento  na 
mellora das infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3 e puntos 
de  atención  á  infancia  (PAI)  dependentes  das  corporacións  locais,  e  se 
convocan  para  o  ano  2017  (cofinanciadas  polo  Fondo  Europeo  de 
Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 
2014-2020). (DOG nº 105, de 5 de xuño de 2017).

Visto  o  escrito  presentado  pola  Directora  do  Centro  de  Información  ás 
Mulleres  de  Viveiro  para  a  solicitude  da  referida  subvención,  cos 
condicionamentos establecidos na referida orde, indicando que a Xunta de 
Goberno Local debe adoptar acordo sobre os seguintes puntos:

- Solicitar  subvención  para  investimento  na  mellora  das 
infraestruturas e equipamento da escola infantil 0-3 municipal 
que,  segundo  o  artigo  4.4  da  Orde  de  convocatoria  da 
Consellería  de  Política  Social,  financiarase  ata  o  100%  do 
investimento  subvencionable,  aceptando  as  condicións  e 
requisitos establecidos na convocatoria.

Primeiro.- Solicitar a subvención ao abeiro da Orde do 23 de maio de 2017 
pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para investimento na mellora das infraestruturas e equipamento das 
escolas infantís 0-3 e puntos de atención á infancia (PAI) dependentes das 
corporacións locais,  e  se  convocan para  o  ano 2017 (cofinanciadas  polo 
Fondo  Europeo  de  Desenvolvemento  Rexional  no  marco  do  programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020). (DOG nº 105, de 5 de xuño de 2017). 
Financiandose ata o 100% do investimento subvencionable, aceptando as 
condicións e requisitos establecidos na convocatoria.

Segundo.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  á  Directora  do  Centro  de 
Información ás Mulleres e Viveiro, para a súa tramitación.
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5.- RECOÑECEMENTO E LIQUIDACIÓN DE OBRIGAS. 

EXPTE. 3879/2017.-

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 3879/2017.

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.

EXPTE. 3591/2017.- 

Visto o listado de facturas e obrigas que conforma o expte. 3591/2017.

Visto o informe de reparo emitido pola Intervención en data 12 de xuño de 
2017, mediante o que se formula reparo suspensivo sobre a relación de 
obrigas para a Xunta de Goberno Local, emitidas por  Limpiezas Viveiro 
SLU,  por  un  importe  total  de  272,25  €,  que  constan  no  expediente 
3591/2017.

Resultando  que  en  data  19  de  xuño  de  2017,  por  parte  de  Alcaldía  se 
procedeu ao levantamento do reparto formulado pola Intervención, en base 
aos seguinte:

“Tendo en conta que no informe referido, por parte da Intervención, se indica que:
“1. Existe consignación no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación 
de facturas anteriores, polo importe total de 272,50 €.
2. Segundo o artigo 214 do TRLRFL, a función interventora ten por obxecto entre outros, 
fiscalizar todos os actos das entidades locais que dean lugar ao recoñecemento e liquidación 
de obrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de 
que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.”
Tendo en conta o reparo suspensivo se motiva na disconformidade na tramitación dos gastos 
que se reflicten nas facturas obxecto de informe, en canto supoñen gastos realizados sen os 
trámites de consignación orzamentaria previa, aínda que a teñen, sen fiscalización previa e 
omitir  outros requisitos e trámites esenciais dos procementos de contratación ao non ter 
cobertura  como  contrato  menor  por  ter  unha  duración  superior  a  un  ano  sendo  gastos 
periódicos e repetitivos e non consta contrato anterior para o mesmo obxecto e co mesmo 
acreedor.
Tendo en conta que neste momento xa se está a tramitar, no Departamento de Contratación,  
o expediente para licitar o servizo de limpeza de diversos edificios municipais do Concello de 
Viveiro,  atopándose  redactado  a  día  de  hoxe  un  borrador  do  prego  de  cláusulas 
administrativas particulares, que precisa de varias modificacións.
Resultando que o Concello non pode prescindir do servizo de limpeza, que debe continuar 
realizándose mentres non se remate o expediente de contratación iniciado.
Tendo en conta os seguintes FUNDAMENTOS:
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I. Que o artigo 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo 
establece  que  cando  o  órgano  ó  que  afecte  o  reparo  non  estea  de  acordo  con  este 
corresponderá  ao  presidente  da  entidade  local  resolver  a  discrepancia,  sendo  a  súa 
resolución executiva.
II.  Tendo en conta  que xa se atopa en tramitación o expediente  de contratación para o 
servizo de limpeza.
III. Tendo en conta que este servizo resulta indispensable para o funcionamento do concello, 
do que non se pode prescindir e que, en tanto non se remate o oportuno expediente de 
contratación, é preciso continuar coa súa prestación.
IV. Tendo en conta que se trata de facturas existentes no Concello e que polo tanto éste se 
atopa obrigado ao seu pagamento en virtude da teoría do enriquecemento inxusto, pola que 
debe existir unha correlativa compensación da Administración que recibe a prestación a favor 
do acreedor.
Esta Alcaldía dicta a seguinte RESOLUCIÓN:
1º.- Acordar o levantamento do reparo en base ao exposto nos fundamentos I, II, III e IV.”

Resultando que pola Alcaldía, mediante resolución de data 3 de xullo de 
2015  se  acordou  delegar  na  XGL  a  competencia  para  a  autorización, 
disposición  e  recoñecemento  de  gastos  orzamentarios  que  requiran 
fiscalización previa. 

Resultando que o reparo suspensivo formulado pola Intervención á mesma, 
foi  levantado pola Alcaldía,  a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade, 
acorda:
 
Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan das mesmas, 
recollidas na relación que figura no expediente 3591/2017.

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.

EXPTE. 3704/2017.-

Visto o listado de facturas e obrigas que conforma o expte. 3704/2017.

Visto o informe de reparo emitido pola Intervención en data 14 de xuño de 
2017, mediante o que se formula reparo suspensivo sobre a relación de 
obrigas para a Xunta de Goberno Local, emitidas por  Origen Viveiro SL, 
por  un  importe  total  de  6.708,29  €, que  constan  no  expediente 
3704/2017.

Resultando  que  en  data  19  de  xuño  de  2017,  por  parte  de  Alcaldía  se 
procedeu ao levantamento do reparto formulado pola Intervención, en base 
aos seguinte:

“Tendo en conta que no informe referido, por parte da Intervención, se indica que:
“1. Existe consignación no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación 
de facturas anteriores, polo importe total de 6.708,29 €.
2. Segundo o artigo 214 do TRLRFL, a función interventora ten por obxecto entre outros, 
fiscalizar todos os actos das entidades locais que dean lugar ao recoñecemento e liquidación 
de obrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de 
que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.”
Tendo en conta o reparo suspensivo se motiva na disconformidade na tramitación dos gastos 
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que se reflicten nas facturas obxecto de informe, en canto supoñen gastos realizados sen os 
trámites de consignación orzamentaria previa, aínda que a teñen, sen fiscalización previa e 
omitir  outros requisitos e trámites esenciais dos procementos de contratación ao non ter 
cobertura como contrato menor e non consta contrato anterior para o mesmo obxecto e co 
mesmo proveedor.
Tendo en conta que neste momento xa se está a tramitar, no Departamento de Contratación,  
o expediente para licitar o servizo de limpeza de diversos edificios municipais do Concello de 
Viveiro,  atopándose  redactado  a  día  de  hoxe  un  borrador  do  prego  de  cláusulas 
administrativas particulares, que precisa de varias modificacións.
Resultando que o Concello non pode prescindir do servizo de limpeza, que debe continuar 
realizándose mentres non se remate o expediente de contratación iniciado.
Tendo en conta os seguintes FUNDAMENTOS:
I. Que o artigo 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo establece que cando o 
órgano ó que afecte o reparo non estea de acordo con este corresponderá ao presidente da 
entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva.
II.  Tendo en conta  que xa se atopa en tramitación o expediente  de contratación para o 
servizo de limpeza.
III. Tendo en conta que este servizo resulta indispensable para o funcionamento do concello, 
do que non se pode prescindir e que, en tanto non se remate o oportuno expediente de 
contratación, é preciso continuar coa súa prestación.
IV. Tendo en conta que se trata de facturas existentes no Concello e que polo tanto éste se 
atopa obrigado ao seu pagamento en virtude da teoría do enriquecemento inxusto, pola que 
debe existir unha correlativa compensación da Administración que recibe a prestación a favor 
do acreedor.
Esta Alcaldía dicta a seguinte RESOLUCIÓN:
1º.- Acordar o levantamento do reparo en base ao exposto nos fundamentos I, II, III e IV.”

Resultando que pola Alcaldía, mediante resolución de data 3 de xullo de 
2015  se  acordou  delegar  na  XGL  a  competencia  para  a  autorización, 
disposición  e  recoñecemento  de  gastos  orzamentarios  que  requiran 
fiscalización previa. 

Resultando que o reparo suspensivo formulado pola Intervención á mesma, 
foi  levantado pola Alcaldía,  a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade, 
acorda:

Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan das mesmas, 
recollidas na relación que figura no expediente 3704/2017.

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.

EXPTE. 3559/2016.-  CERTIFICACIÓN  Nº 1 E FINAL DA OBRA 
DENOMINADA: ”REPOSICIÓN  DE  FIRME  NOS  CAMIÑOS  DE 
ACCESO Á PRAIA DE AREA NA PARROQUIA DE FARO-VIVEIRO”.

Vista a certificación Nº 1 e final da Obra denominada ”Reposición de firme 
nos camiños de acceso á praia de Area na parroquia de Faro-Viveiro”, por 
importe  de  39.930,00  euros,  a  abonar  ó  adxudicatario  (Construcciones 
Carferlo S.L.) emitida polo director de obra e fiscalizada de conformidade 
por intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Concello de Viveiro

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



 
Concello de Viveiro

Primeiro.-  Aprobar  a  certificación  Nº  1  e  final  da  Obra  denominada: 
”Reposición de firme nos camiños de acceso á praia de Area na parroquia de 
Faro-Viveiro”, por  importe  de  39.930,00  euros,  a  abonar  ó  adxudicatario 
(Construcciones Carferlo S.L.).

Segundo.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  ós  Departamentos  de 
Intervención, Tesourería e Contratación para o seu coñecemento e efectos.

EXPTE. 2898/2016.-  CERTIFICACIÓN  Nº 1 E FINAL DA OBRA 
DENOMINADA: ”ACONDICIONAMENTO E MELLORA DOS VIAIS 
DE ACCESO AO CASCO HISTÓRICO DE VIVEIRO”.

Vista a certificación Nº 1 e final da Obra denominada  ”Aconcionamento e 
mellora dos viais de acceso ao casco histórico de Viveiro”, por importe de 
84.700,00 euros, a abonar ó adxudicatario (Villasuso Ortegal, S.L.) emitida 
polo director de obra e fiscalizada de conformidade por intervención.

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Aprobar  a  certificación  Nº  1  e  final  da  Obra  denominada: 
”Aconcionamento  e  mellora  dos  viais  de  acceso  ao  casco  histórico  de 
Viveiro”, por  importe  de  84.700,00  euros,  a  abonar  ó  adxudicatario 
(Villasuso Ortegal, S.L.).

Segundo.-  Dar  traslado  do  presente  acordo  ós  Departamentos  de 
Intervención, Tesourería e Contratación para o seu coñecemento e efectos.

EXPTE. 3978/2017.- 

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 3978/2017.

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.

EXPTE. 3590/2017.-

Visto o listado de facturas e obrigas que conforma o expte. 3590/2017.
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Visto o informe de reparo emitido pola Intervención en data 12 de xuño de 
2017, mediante o que se formula reparo suspensivo sobre a relación de 
obrigas  para  a  Xunta  de  Goberno  Local,  emitidas  por  Gas  Natural 
Servicios  SA,  por  un  importe  total  de  7.522,23  €, que  constan  no 
expediente 3590/2017.

Resultando  que  en  data  28  de  xuño  de  2017,  por  parte  de  Alcaldía  se 
procedeu ao levantamento do reparto formulado pola Intervención, en base 
aos seguinte:

“Tendo en conta que no informe referido, por parte da Intervención, se indica que:
“1.Existe consignación no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación de  
facturas anteriores, polo importe total de 7.522,23 €.
2.Segundo o artigo 214 do TRLRFL,  a función interventora ten por obxecto entre outros,  
fiscalizar todos os actos das entidades locais que dean lugar ao recoñecemento e liquidación  
de obrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de  
que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.”
Tendo en conta o reparo suspensivo se motiva na disconformidade na tramitación dos gastos 
que se reflicten nas facturas obxecto de informe, en canto supoñen gastos realizados sen os  
trámites de consignación orzamentaria previa, aínda que a teñen, sen fiscalización previa e  
omitir outros requisitos e trámites esenciais dos procedementos de contratación ao non ter  
cobertura  como contrato  menor  por  ter  unha  duración  superior  a  un  ano  sendo  gastos  
periódicos e repetitivos.
Tendo  en  conta  que  no  informe de  reparo  tamén  se  sinala  que  as  facturas  de  enerxía  
eléctrica ás que se refire corresponden á piscina municipal, indicando que o Concello se fixo  
cargo de dita factura (facendo cambio de titularidade) ao pasar a piscina municipal a ser  
xestionada polo concello, non constando contrato de suministro de enerxía eléctrica con GAS  
NATURAL SERVICIOS SDG SA.
Tendo  en  conta  que  a  piscina  municipal  se  xestiona  directamente  polo  concello  (dende  
decembro de 2015) e que por parte da Intervención Municipal (noutro expediente de facturas  
de  enerxía  eléctrica)  se  indicou  que,  ao  non  ter  cabida  como  contrato  menor,  debería  
tramitarse un procedemento aberto con concorrencia e publicidade.
Resultando  que  neste  Concello  non  se  conta  con  ningún  expediente  de  contratación  
realizado para ningún dos subministros de enerxía eléctrica existentes,  entendendo, polo  
tanto,  que debería  procederse á  realización dun expediente de contratación aberto,  con  
concorrencia e publicidade, que abranga todos os subministros existentes.
Tendo en conta os seguintes FUNDAMENTOS:
I. Que o artigo 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo establece que cando o  
órgano ó que afecte o reparo non estea de acordo con este corresponderá ao presidente da  
entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva.
II.  Tendo  en  conta  a  necesidade  de  realización  dun  expediente  de  contratación  para  a  
totalidade de subministros de enerxía eléctrica existentes.
III.  Tendo en conta que a enerxía eléctrica constitúe un subministro indispensable para o  
funcionamento do concello, do que non se pode prescindir e que, en tanto non se leve a cabo  
o oportuno expediente de contratación, é preciso manter os contratos vixentes.
IV. Tendo en conta que se trata de facturas existentes no Concello e que polo tanto éste se 
atopa obrigado ao seu pagamento en virtude da teoría do enriquecemento inxusto, pola que  
debe existir  unha correlativa  compensación da Administración que recibe a prestación a  
favor do acreedor.
Esta Alcaldía dicta a seguinte RESOLUCIÓN:
1º.- Acordar o levantamento do reparo en base ao exposto nos fundamentos I, II, III e IV”.

Resultando que pola Alcaldía, mediante resolución de data 3 de xullo de 
2015  se  acordou  delegar  na  XGL  a  competencia  para  a  autorización, 
disposición  e  recoñecemento  de  gastos  orzamentarios  que  requiran 
fiscalización previa. 
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Resultando que o reparo suspensivo formulado pola Intervención á mesma, 
foi  levantado pola Alcaldía,  a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade, 
acorda:

Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan das mesmas, 
recollidas na relación que figura no expediente 3590/2017.

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.

EXPTE. 3419/2017.- 

Visto o listado de facturas e obrigas que conforma o expte. 3419/2017.

Visto o informe de reparo emitido pola Intervención en data 2 de xuño de 
2017, mediante o que se formula reparo suspensivo sobre a relación de 
obrigas para a Xunta de Goberno Local, emitidas por Gas Natural Servicios 
SA,  por  un  importe  total  de  3.485,63  €, que  constan  no  expediente 
3419/2017.

Resultando  que  en  data  28  de  xuño  de  2017,  por  parte  de  Alcaldía  se 
procedeu ao levantamento do reparto formulado pola Intervención, en base 
aos seguinte:

“Tendo en conta que no informe referido, por parte da Intervención, se indica que:
“1.Existe consignación no vixente Orzamento Xeral na aplicación que se indica na relación de  
facturas anteriores, polo importe total de 3.485,63 €.
2.Segundo o artigo 214 do TRLRFL,  a función interventora ten por obxecto entre outros,  
fiscalizar todos os actos das entidades locais que dean lugar ao recoñecemento e liquidación  
de obrigas e gastos de contido económico e os pagos que de aqueles se deriven, co fin de  
que a xestión se axuste ás disposicións aplicables en cada caso.”
Tendo en conta o reparo suspensivo se motiva na disconformidade na tramitación dos gastos 
que se reflicten nas facturas obxecto de informe, en canto supoñen gastos realizados sen os  
trámites de consignación orzamentaria previa, aínda que a teñen, sen fiscalización previa e  
omitir outros requisitos e trámites esenciais dos procedementos de contratación ao non ter  
cobertura  como contrato  menor  por  ter  unha  duración  superior  a  un  ano  sendo  gastos  
periódicos e repetitivos.
Tendo  en  conta  que  no  informe de  reparo  tamén  se  sinala  que  as  facturas  de  enerxía  
eléctrica ás que se refire corresponden á piscina municipal, indicando que o Concello se fixo  
cargo de dita factura (facendo cambio de titularidade) ao pasar a piscina municipal a ser  
xestionada polo concello, non constando contrato de suministro de enerxía eléctrica con GAS  
NATURAL SERVICIOS SDG SA.
Tendo  en  conta  que  a  piscina  municipal  se  xestiona  directamente  polo  concello  (dende  
decembro de 2015) e que por parte da Intervención Municipal (noutro expediente de facturas  
de  enerxía  eléctrica)  se  indicou  que,  ao  non  ter  cabida  como  contrato  menor,  debería  
tramitarse un procedemento aberto con concorrencia e publicidade.
Resultando que neste Concello non se conta con ningún expediente de 
contratación  realizado  para  ningún  dos  subministros  de  enerxía  eléctrica  existentes,  
entendendo,  polo  tanto,  que  debería  procederse  á  realización  dun  expediente  de  
contratación  aberto,  con concorrencia  e  publicidade,  que abranga todos  os  subministros  
existentes.
Tendo en conta os seguintes FUNDAMENTOS:
I. Que o artigo 217 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo establece que cando o  
órgano ó que afecte o reparo non estea de acordo con este corresponderá ao presidente da  
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entidade local resolver a discrepancia, sendo a súa resolución executiva.
II.  Tendo  en  conta  a  necesidade  de  realización  dun  expediente  de  contratación  para  a  
totalidade de subministros de enerxía eléctrica existentes.
III.  Tendo en conta que a enerxía eléctrica constitúe un subministro indispensable para o  
funcionamento do concello, do que non se pode prescindir e que, en tanto non se leve a cabo  
o oportuno expediente de contratación, é preciso manter os contratos vixentes.
IV. Tendo en conta que se trata de facturas existentes no Concello e que polo tanto éste se 
atopa obrigado ao seu pagamento en virtude da teoría do enriquecemento inxusto, pola que  
debe existir  unha correlativa  compensación da Administración que recibe a prestación a  
favor do acreedor.
Esta Alcaldía dicta a seguinte RESOLUCIÓN:
1º.- Acordar o levantamento do reparo en base ao exposto nos fundamentos I, II, III e IV.”

Resultando que pola Alcaldía, mediante resolución de data 3 de xullo de 
2015  se  acordou  delegar  na  XGL  a  competencia  para  a  autorización, 
disposición  e  recoñecemento  de  gastos  orzamentarios  que  requiran 
fiscalización previa. 

Resultando que o reparo suspensivo formulado pola Intervención á mesma, 
foi  levantado pola Alcaldía,  a Xunta de Goberno Local,  por unanimidade, 
acorda:

Primeiro.- Aprobar a relación de facturas e obrigas que derivan das mesmas, 
recollidas na relación que figura no expediente 3419/2017.

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.

6.- 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.  2531/2017.- 
EXPTE. 2823/2017.- EXPTE. 3671/2017.- EXPTE. 3676/2017.- 
EXPTE. 3803/2017.- EXPTE. 3566/2017.- EXPTE. 3677/2017.-

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

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.
 

7.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

EXPTE. 3983/2017.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.

Visto o escrito presentado en data 24 de maio de 2015 por Dª. Rosario Mª 
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Esmoris  García,  en  representación  de  “Roq  Sport  Viveiro  S.L.”,  con  CIF 
B-27380021, e domicilio a efectos de notificación na rúa Estacada, nº 3, 
Vieiro,  en  Viveiro,  mediante  o  que  manifesta  que  habendo  finalizado  o 
contrato “Noites  Alternativas  2013/2014”,  solicita  a devolución da fianza 
presentada.

Visto o informe emitido polo Servizo de Contratación no que sinala que:

“1.Que  existe  no  Servizo  de  Contratación  municipal  o  expediente  denominado  
“Organización de actividades do programa Noites alternativas / Curso 2013-2014”  
(con referencia CT 2/2013),  no que consta o contrato formalizado o 1 de abril  de  
2013 coa sociedade “Roq Sport Viveiro S.L.”, para a execución da referida prestación,  
segundo  os  antecedentes  do expediente  e  adxudicación  acordada  pola  Xunta de  
Goberno Local de 1 de abril de 2013.

1
2.Que para garantir a execución da prestación, a empresa “Roq Sport Viveiro S.L.”,  
formalizou  ante  a  Tesourería  municipal  a  garantía  definitiva,  que  consta  no  
expediente cos seguintes datos:

Modalidade Importe Datos da carta de pagamento

Fianza 1.487,19 €
Núm. operación: 320130000460
Núm. ingreso: 20130000578
Data: 18 de marzo de 2013 

3.Que o periodo contractual rematou o 1 de abril de 2017, de     acordo co seguinte  
calendario:

Contrato inicial 2 anos 01.04.2013-31.03.2015

Prórroga  contractual  (Autorizada 
pola XGL16.04.2015 

2 anos 01.04.2015-01.04.2017

1
4.Que no referente á devolución da garantía defitiniva, a cláusula 16 do prego de  
cláusulas, que rixe e forma parte íntegra do contrato, establece que “(...) A garantía 
non será devolta ou cancelada ata que se teña producido o vencemento do prazo de  
garantía e cumprido satisfactoriamente o contrato. (...)”.

1
5.Que o prazo de garantía coincideu co periodo de execución do 
contrato, rematando o 1 de abril de 2017.

1
6.Que non consta no Servizo de Contratación municipal queixa ou alegación algunha  
relativa  á  execución  do  contrato.  Non  entanto,  a  Alcaldía  ou  Concelleira  
correspondente poderán informar sobre a satisfacción ou non do contrato, tal e como 
establece  a  cláusula  16  do  prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  do  
referido expediente.”
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Devolver a  Dª. Rosario Mª Esmoris García, en representación de 
“Roq Sport Viveiro S.L.”, a fianza depositada para garantir a execución da 
prestación, por importe de 1.487,19 euros.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Tesourería 
para proceder a levar a efecto o acordado no punto primeiro.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación para a 
súa  notificación  ós  interesados  e  ós  Departamentos  de  Tesourería  e 
Intervención para o seu coñecemento e efectos. 

EXPTE. 3119/2017.-

Visto o escrito presentado en data 20 de marzo de 2017 por D. Jesús Santos 
Padeiro, con  domicilio a efectos de notificación en Camino Carballal, nº 1, 
36620 Vilanova de Arousa, Pontevedra, mediante o que solicita a devolución 
da  fianza  depositada  por  importe  de  500,00  euros,  pola  ocupación  do 
pabillón municipal para o festival infantil de Payasolandia.

Visto o informe emitido polo Servizo de Contratación, no que sinala que:

“1.Que segundo consta no Servizo de Contratación municipal, o día 7 de marzo de 2017, Don 
Jesús  Santos  Padeiro,  en  representación  de  “Payasolandia”,  asinou  contrato  con  este 
Concello para a utilización do Polideportivo Municipal o domingo 12 de marzo de 2017, de 
15.30 a 20.00 horas, para o desenvolvemento do espectáculo denominado “Festival musical  
2017”.
2.Que segundo consta no citado expediente, o día 7 de marzo de 2017, don Jesús Santos 
Padeiro  ingresou  na  conta  titularidade  do  Concello,  obrante  na  entidade  “Banco  Pastor 
(Grupo Banco Popular)”, a cantidade de “cincocentos euros” (500,00 €), tal e como se lle 
esixía na cláusula 3 do contrato. 
3.Que no referente á devolución da fianza a cláusula 6 do contrato, denominada “Devolución 
da fianza”, di o seguinte:
“Rematado o espectáculo e procedido a empresa a desmontar a decoración e todo tipo de  
complementos utilizados, a fianza será devolta ao contratista. Para proceder á devolución o  
contratista deberá solicitalo por escrito. Esta devolución virá condicionada a que o encargado  
do  Polideportivo  municipal  ou  Concelleiro  de  Deportes  informe  ao  Concello  de  que  non  
existen danos nas instalacións.
En caso de existir calquera tipo de dano, a Tesourería do Concello non poderá proceder á  
devolución da fianza presentada, quedando retido este importe de forma automática nas  
arcas municipais e instando o Concello para a reparación inmediata dos danos 
producidos”.

Visto o informe emitido polo Concelleiro de Deportes, no que sinala que:

“Que  o  día  12  de  marzo  de  2017,  Don  Jesús  Santos  Padeiro,  en  representación  de 
“Payasolandia”.  Ofreceu  no  Poliderportivo  municipal  o  espectáculo  denominado  “Festival 
musical 2017”, segundo o contrato e datosque constan no Servizo de Contratación municipal,  
non producíndose dano algún nas instalacións.”
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.-  Devolver  a  D.  Jesús  Santos  Padeiro,  a  fianza  depositada  pola 
ocupación do pabillón municipal para o festival infantil de Payasolandia, por 
importe de 500,00 euros.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Tesourería 
para proceder a levar a efecto o acordado no punto primeiro.

Terceiro.- Dar traslado do presente acordo ó Servizo de Contratación para a 
súa  notificación  ós  interesados  e  ós  Departamentos  de  Tesourería  e 
Intervención para o seu coñecemento e efectos. 

8.- LICENZAS URBANÍSTICAS.

EXPTE.  3866/2017.-  DIVISIÓN  XURÍDICA  DE  NAVE  DE  USO 
ALMACÉN SITA EN RÚA LAVANDEIRAS.

Vista a solicitude de autorización administrativa presentada por Dª. JOSEFA 
PILAR FERNANDEZ RODRÍGUEZ, para a segregación dunha nave existente 
en  rúa  Lavandeiras  nº  10,  en  Celeiro,  de  referencia  catastral 
3971823PJ1337S0002DZ.

Constan no informe xurídico emitido pola técnico xurídico do Departamento 
de Urbanismo os seguintes antecedentes:

-Trátase  dunha  nave  existente  que  conta  con  unha  superficie  construída  de  488  metros  
cadrados, da que se pretende segregar unha parte, con acceso independente á vía pública,  
cuia superficie unha vez dividida será de 193,12 metros cadrados. 

Identificación catastral do local a segregar:

Segundo os datos catastrais, a nave (da que consta como uso o de almacén) emprázase na  
rúa Lavandeiras nº 10 en Celeiro- Viveiro, de referencia catastral 3971823PJ1337S0002DZ, e  
conta con unha superficie total de 488 metros cadrados

Segundo  os  datos  rexistrais  facilitados  pola  solicitante,  atópase  inscrita  no  Rexistro  da  
Propiedade de Viveiro ao Tomo 798, libro 313, folio 222, finca numero 16352.

Identificación das porcións a segregar (grafiadas no plano achegado coa solicitude)

-Inmoble matriz (A) quedaría con unha superficie de 294,88 metros cadrados

-Parte segregada (B) contará con unha superficie de 193,12 metros cadrados

Visto o informe técnico emitido polo arquitecto municipal.

No informe técnico sinálase que a clasificación do solo segundo a OUP é urbano. 
A parcela corresponde coa referencia catastral 3971823PJ1337S0002DZ, 
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localización:Cl Lavandeiras – Celeiro 10 [D]
clase:urbano

uso principal:industrial
superficie construída:488,00 m2. 
Preséntase un expediente de división en dous locais dunha nave existente. 
Superficie actual:                                   488,00 m2
Superficie resultante:            local A:      294,88 m2
                                              local B:      193,12 m2 

Segundo a solicitude presentada polo interesado, realízase a modo de división xurídica dun  
local existente e na documentación non se propón obra algunha de división. 
Non se atopa recollido nos supostos referidos da sección 2ª, parcelacións, Lei 2/2016 do solo  
de Galicia.

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

No informe xurídico sinálase o seguinte:

Sobre  a  solicitude  referida  cómpre,  a  xuizo  da  asinante,  efectuar  as  seguintes  
consideracións:

1ª.  De conformidade co disposto no artigo  26 Real Decreto  legislativo 7/2015,  de 30 de  
outubro, texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, sobre formación de  
fincas e parcelas, relación entre elas e complexos inmobiliarios, constitúe finca a unidade de  
solo  ou  edificación  atribuida  exclusiva  e  excluintemente  a  un  propietario  ou  varios  en  
proindiviso, podendo dividirse ou segregarse para dar lugar a duas ou mais diferentes si cada  
unha  das  resultantes  reúne  as  características  exixidas  pola  lexislación  aplicable  e  a  
ordenación  territorial  e urbanística,  debendo  os notarios  exixir,  para  o  seu testimonio,  a  
acreditación documental de conformidade, aprobación ou autorización administrativa á que,  
de ser o caso, estea suxeita, na autorización de escrituras de segregación ou división de  
fincas.  O cumprimento daquel  requisito  será exixido  polos rexistradores  para  practicar  a  
correspondente inscrición

SEGUNDA: A ordenación territorial e urbanística de Galicia, para os efectos de establecer a  
necesidade de dispoñer de titulo habilitante urbanístico, é a contida na Lei 2/2016, do 10 de  
febreiro, do Solo de Galicia (en diante, LSG) e no Regulamento para o seu desenvolvemento,  
aprobado polo Decreto  143/2016,  do 22 de setembro (RLSG).  A tenor  do establecido no  
artigo  142.2,  letra  f)  da  LSG,  están  suxeitos  a  licenza  municipal,  as  parcelacións,  
segregacións ou outros actos de división de terreos en calquera clase de solo, cando non  
formen parte dun proxecto de reparcelación. Na mesma líña, o artigo 366 do RLSG, define as  
parcelacións  urbanísticas  como  “as  divisións  ou  segregacións  de  terreos  cando,  con  
independencia da clase de solo no que se pretendan realizar, teñan como obxectivo levar a  
cabo ou facilitar os actos de utilización propios do solo urbano e a implantación de obras  
propias deste solo...”

Por outra parte, o artigo 142.3 LSG dispón que o resto de actos de edificación e uso do solo e  
do subsolo non suxeitos a licenza, e en todo caso, os que así se establezan nas leis, quedan  
suxeitos ao réxime de comunicación previa. E o artigo 360.2 do RLSG somete ao réxime de  
comunicación previa todos os actos de ocupación, construción, edificación e uso do solo e do  
subsolo non sometidos a licenza. 

Conclúe o informe xurídico sinalando que no suposto que se está a informar, de acordo coa 
ordenación  territorial  e  urbanística  reguladora  desta  materia,  cabe  obter  as  seguintes  
conclusións, a xuizo da asinante:

-O acto pretendido por DONA JOSEFA PILAR FERNANDEZ RODRÍGUEZ, titular do DNI  
numero  33813733-F,  consiste  na  división  dunha  edificación  existente..  Ao  non  
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tratarse dun un acto de segregación ou división de terreos,  segundo a normativa  
autonómica citada, non estaría suxeito a licenza urbanística municipal.

-O acto pretendido tampouco ten encaixe dentro do concepto de actos de ocupación,  
construción, edificación ou uso do solo e do subsolo, citados no artigo 360.2 do RLSG  
como suxeitos ao rexime de comunicación previa, por canto non implica actuación  
construtiva,  exercicio  de  actividade  nin  cambio  de  uso,  senon  que  se  trata  
exclusivamente dun acto civil, relacionado co exercicio das facultades inherentes ao  
dereito de propiedade. En consecuencia, posto que estaríamos diante dun acto de  
división ou segregación dunha unidade de edificación (nave),  tampouco resultaría  
exixible a intervención municipal mediante comunicación previa.

-As anteriores conclusións non afectarían ás futuras actuacións  urbanísticas que se 
poidan producir nos locais de resultado, tales como execución de obras, cambios de  
uso,  exercicio  de  actividades  etc.  que,  en  todo  caso  deberán  ser  tramitadas  de  
acordo  cos  procedementos  de  intervención  municipal  (licenza  ou  comunicación  
previa) establecidos na lexislación urbanística e planeamento municipal.

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.- Declarar a innecesariedade de licenza urbanística municipal.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Urbanismo 
para  a  súa  notificación  aos  interesados  coa  expresión  dos  recursos  que 
procedan.
EXPTE.  3224/2017.-

Vista a solicitude de licenza presentada por Dª. Mª Carmen Novo Gabeiras 
para executar obras de pintado de patio de luces en inmoble sito na rúa 
Diaz Freijo, nº 4, en Viveiro de referencia catastral 3055602PJ1335N. 

Coa solicitude achega a seguinte documentación:
- Xustificante do pagamento dos tributos municipais.
- Presuposto das obras a executar.

Visto o informe técnico favorable emitido pola aparelladora da Oficina de 
Rehabilitación, co visto e prace do arquitecto municipal. 

No informe técnico  sinálase  que a  clasificación do solo  é  urbano consolidado.  A  parcela 
corresponde  coa  referencia  catastral  3055602PJ1335N. A  edificación  donde  se  pretende 
realizar as obras está situada no nº 4 da rúa Díaz Freijo, no Casco Histórico de Viveiro. .  As 
obras a realizar son pintado de patio de luces. Segundo a solicitude presentada a obra que se 
pretende  executar  cumpre  ca  normativa  urbanística  e  coa  normativa  técnica  aplicable.. 
Establécese a condición de que a cor  a utilizar na pintura de fachada será blanca como o 
resto da edificación.

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

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:
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- Os artigos 142.2, letra b) LSG e e 351.1, letra b) do Regulamento LSG, suxeitan a licenza 
municipal, sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo coa lexislación 
sectorial aplicable, entre outros, as intervencións en inmobles declarados bens de interese 
cultural ou catalogados polas suas singulares características ou valores culturais, históricos, 
artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
O  inmoble  de  referencia  atópase  incluido  no  catálogo  inventario  do  Plan  Especial  de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a solicitude debe 
tramitarse polo procedemento de licenza. 

-  De  conformidade  co  disposto  nos  artigos  143 LSG e 350 do Regulamento,  as  licenzas 
outórganse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos, e non 
poderán outorgarse ata que sexan concedidas as autorizacións ou informes administrativos 
previos que sexan exixibles nos termos da lexislación sectorial vixente. Non resultan precisas 
autorizacións e/ou informes sectoriais, segundo se deduce do informe dos servizos técnicos 
que consta no expediente.

O informe dos  servizos  técnicos  municipais  constata  a  adecuación do acto  pretendido a 
lexislación e ao planeamento urbanísticos (o contido no Decreto 102/2006, do 22 de xuño, 
polo  que  se  suspende a  vixencia  das  normas subsidiarias  de  planeamento municipal  de 
Viveiro e se aproba a ordenación urbanística provisional  ata a entrada en vigor  do novo 
planeamento. No ámbito do solo urbano do casco antigo de Viveiro tal planeamento é PEPRI 
do casco antigo de Viveiro).

Conclúe o informe xurídico sinalando que visto canto antecede considera 
que o expediente seguíu a tramitación establecida na lexislación aplicable e 
que  a  licenza  pretendida  é  conforme  coa  ordenación  urbanística, 
procedendo a súa resolución pola Xunta de Goberno Local  en virtude da 
delegación de atribucións efectuada pola Alcaldía mediante resolución do 3 
de xullo de 2015.

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 Dª. Mª Carmen Novo Gabeiras, licenza municipal para 
para executar obras de pintado de patio de luces en inmoble sito na rúa 
Diaz Freijo, nº 4, en Viveiro de referencia catastral 3055602PJ13.

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

-De  ser  necesaria  a  ocupación  de  vía  pública  para  as  labores  a 
realizar  deberase  solicitar  a  perceptiva  licencia,  así  como  para  a 
instalación de andamiaxe.

-A pintura deberá ser de cor branca, igual que o resto do inmoble.

Terceiro.- Condicións xerais da licenza
1

- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis meses, 
e o de terminación os tres anos; ditos prazos computaranse desde 
o día seguinte ao da notificación do outorgamento da licenza. As 
obras  non  poderán  interromperse  por  tempo  superior  a  seis 
meses.

- O  Concello  poderá  conceder  prórroga  dos  prazos  da  licenza 
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referidos, logo da solicitude expresa, sempre que a licenza sexa 
conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no  momento  de 
concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non poderá 
ser por un prazo superior ao inicialmente acordado. A caducidade 
da licenza será declarada pola administración municipal logo do 
procedemento coa  audiencia  ao  interesado,  e  a  declaración  de 
caducidade extinguirá os efectos da licenza.

- Será  requisito  indispensable  en  todas  as  obras  dispor,  xunto  á 
obra,  de  copia  autorizada  da  licenza  municipal,  e  nas  obras 
maiores a colocación do cartel indicador en que se faga constar o 
nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa 
contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar 
a construción, data de expedición da licenza, o prazo de execución 
das  obras,  o  número  de  plantas  autorizadas  e  o  numero  do 
expediente.

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

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

EXPTE. 3157/2017.-

Vista a solicitude de D. Miguel Chao Martínez, en nome e representación da 
mercantil, ANDRES LOPEZ BLANCO, S.L., de autorización administrativa para 
a  segregación dun local  existente  en  edificio  de  vivendas  construido  na 
Avda.  de  Ferrol,  nº  7,  entlo.  J,  en  Viveiro,  de  referencia  catastral 
3251816PJ1335S0163OP  (suxeito  por  tanto  ao  réxime  de  propiedade 
horizontal).

Constan no informe xurídico emitido pola técnico xurídico do Departamento 
de Urbanismo, os seguintes antecedentes:

-Trátase dun local existente sen destino específico e conta con unha superficie de 444,55 m 
segundo manifesta o interesado, e do que se pretende segregar unha porción de 26,70 m 
de acordo cos seguintes datos:

Identificación do local a segregar:

Segundo os datos catastrais, o local emplázase na Avda. de Ferrol nº 7, entlo. J, en Viveiro, e  
figura  con  uso  “sanidad”  e  unha  superficie  de  101  m,  non  coincidente  coa  superficie  
reflexada no plano aportado polo interesado.

Segundo os datos rexistrais facilitados polo solicitante, o local atópase inscrito do Rexistro da 
Propiedade de Viveiro ao Tomo 820, libro 322, folio 40, finca número 23877.
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Identificación da porción a segregar (grafiada no plano achegado coa solicitude).

- Local 1, sen destino específico, con unha superficie de 26,70 metros cadrados.

Visto o informe xurídico emitido pola técnico xurídico do Departamento de 
Urbanismo, no que se sinala o seguinte:

-  De  conformidade  co  disposto  no  artigo  26  Real  Decreto  legislativo  7/2015,  de  30  de 
outubro, texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, sobre formación de 
fincas e parcelas, relación entre elas e complexos inmobiliarios, constitúe finca a unidade de 
solo  ou  edificación atribuida  exclusiva  e  excluintemente  a  un  propietario  ou  varios  en 
proindiviso, podendo dividirse ou segregarse para dar lugar a duas ou mais diferentes si cada 
unha  das  resultantes  reúne  as  características  exixidas  pola  lexislación  aplicable  e  a 
ordenación territorial  e  urbanística,  debendo os notarios exixir,  para  o  seu testimonio,  a 
acreditación documental de conformidade, aprobación ou autorización administrativa á que, 
de ser o caso, estea suxeita, na autorización de escrituras de segregación ou división de 
fincas.  O cumprimento daquel  requisito  será exixido  polos  rexistradores para  practicar  a 
correspondente inscrición.

- A ordenación territorial e urbanística de Galicia, para os efectos de establecer a necesidade 
de dispoñer de titulo habilitante urbanístico, é a contida na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
Solo de Galicia (en diante, LSG) e no Regulamento para o seu desenvolvemento, aprobado 
polo Decreto 143/2016, do 22 de setembro (RLSG). A tenor do establecido no artigo 142.2, 
letra f) da LSG, están suxeitos a licenza municipal, as parcelacións, segregacións ou outros 
actos de división de terreos en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto  
de reparcelación. Na mesma líña, o artigo 366 do RLSG, define as parcelacións urbanísticas 
como “as divisións ou segregacións de terreos cando, con independencia da clase de solo no  
que  se  pretendan  realizar,  teñan  como  obxectivo  levar  a  cabo  ou  facilitar  os  actos  de  
utilización propios do solo urbano e a implantación de obras propias deste solo...”

Por outra parte, o artigo 142.3 LSG dispón que o resto de actos de edificación e uso do solo e  
do subsolo non suxeitos a licenza, e en todo caso, os que así se establezan nas leis, quedan 
suxeitos ao réxime de comunicación previa. E o artigo 360.2 do RLSG somete ao réxime de 
comunicación previa todos os actos de ocupación, construción, edificación e uso do solo e do  
subsolo non sometidos a licenza. 

Conclúe o informe xurídico sinalando que no suposto que se está a informar, e de acordo coa 
ordenación  territorial  e  urbanística  reguladora  desta  materia,  cabe  obter  as  seguintes 
conclusións, a xuizo da asinante:

1
- O acto pretendido pola mercantil ANDRES LOPEZ BLANCO, S.L. non é un acto de 

segregación ou división de terreos,  senón de división dunha superficie  dentro 
dunha edificación existente, polo que non estaría suxeito a licenza urbanística 
municipal.

- O  acto  pretendido  tampouco  ten  encaixe  dentro  do  concepto  de  actos  de 
ocupación,  construción,  edificación ou uso do solo  e  do subsolo,  xa  que  non 
implica ningunha actuación construtiva, nin o exercicio de actividade ou o cambio 
de  uso,  tratándose  exclusivamente  dun  acto  relacionado  co  exercicio  das 
facultades  inherentes  ao  dereito  de  propiedade.  En  consecuencia,  posto  que 
estaríamos  diante  dun  acto  de  división  ou  segregación  dunha  unidade  de 
edificación  (local),  tampouco  resultaría  exixible  a  intervención  municipal 
mediante comunicación previa.

- As anteriores conclusións non afectarían ás futuras actuacións urbanísticas que 
se poidan producir nos locais de resultado, tales como execución de obras para a 
división física do local a segregar e a finca matriz, cambios de uso, exercicio de 
actividades  etc.  que,  en  todo  caso  deberán  ser  tramitadas  de  acordo  cos 
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procedementos  de  intervención  municipal  (licenza  ou  comunicación  previa) 
establecidos na lexislación urbanística e planeamento municipal.

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.- Declarar a innecesariedade de licenza urbanística municipal.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo ao Departamento de Urbanismo 
para  a  súa  notificación  aos  interesados  coa  expresión  dos  recursos  que 
procedan.

EXPTE. 2387/2017.-

Vista a solicitude de licenza presentada por EMILIO LOPEZ ALVARIÑO, S.L., 
para executar obras de pintura de paredes e teito e barnizado de solo de 
madeira en inmoble sito na rúa Pastor Diaz,  nº 12 baixo,  en Viveiro,  de 
referencia catastral 3354311PJ1335S0027HI.

Coa solicitude achega a seguinte documentación:

- Xustificante do pagamento dos tributos municipais.
- Memoria descritiva das actuacións a executar.

Visto o informe técnico favorable emitido pola aparelladora da Oficina de 
Rehabilitación, co visto e prace do arquitecto municipal. 

No informe técnico sinálase que a clasificación do solo é urbano consolidado. Non é necesario 
a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural xa que as obras a realizar son no 
interior  do  local,  non  afectando  a  elementos  protexidos.  A  parcela  se  corresponde  coa 
referencia  catastral  3354311PJ1335S0027HI.  A  edificación  donde  se  pretende  realizar  as 
obras está situada no nº  12-baixo  da rúa Nicomedes Pastor  Díaz,  no Casco Histórico de 
Viveiro.  As  obras  a  realizar  son obras  de  pintado de  paramentos  verticais  e  horizontais. 
Bernizado de suelos de madeira.  Segundo a solicitude presentada a obra que se pretende 
executar  cumpre  coa  normativa  urbanística  aplicable  e  segundo  o  técnico  redactor  do 
proxecto, a obra a executar cumpre coa normativa técnica aplicable. 

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

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

- Os artigos 142.2, letra b) LSG e e 351.1, letra b) do Regulamento LSG, suxeitan a licenza 
municipal, sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo coa lexislación 
sectorial aplicable, entre outros, as intervencións en inmobles declarados bens de interese 
cultural ou catalogados polas suas singulares características ou valores culturais, históricos, 
artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.

O  inmoble  de  referencia  atópase  incluido  no  catálogo  inventario  do  Plan  Especial  de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a solicitude debe 
tramitarse polo procedemento de licenza. 
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-  De  conformidade  co  disposto  nos  artigos  143 LSG e 350 do Regulamento,  as  licenzas 
outórganse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos, e non 
poderán outorgarse ata que sexan concedidas as autorizacións ou informes administrativos 
previos que sexan exixibles nos termos da lexislación sectorial vixente. Non resultan precisas 
autorizacións e/ou informes sectoriais, segundo se deduce do informe dos servizos técnicos 
que consta no expediente.

O informe dos servizos  técnicos  municipais  constata  a  adecuación do acto  pretendido a  
lexislación e ao planeamento urbanísticos (o contido no Decreto 102/2006, do 22 de xuño,  
polo  que se suspende a  vixencia  das  normas subsidiarias  de planeamento municipal  de  
Viveiro e se aproba a ordenación urbanística provisional ata a entrada en vigor  do novo  
planeamento. No ámbito do solo urbano do casco antigo de Viveiro tal planeamento é PEPRI  
do casco antigo de Viveiro).

Conclúe o informe xurídico sinalando que visto canto antecede, este servizo considera que o 
expediente  seguíu  a  tramitación  establecida  na  lexislación  aplicable  e  que  a  licenza 
pretendida é conforme coa ordenación urbanística, procedendo a súa resolución pola Xunta 
de Goberno Local en virtude da delegación de atribucións efectuada pola Alcaldía mediante 
resolución do 3 de xullo de 2015.

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 EMILIO LOPEZ ALVARIÑO, S.L., licenza municipal para 
para executar obras de para executar obras de pintura de paredes e teito e 
barnizado  de  solo  de  madeira  en  inmoble  sito  na  rúa  Pastor  Diaz,  nº 
12-baixo, en Viveiro, de referencia catastral 3354311PJ1335S0027HI.

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

- De ser necesaria a ocupación de vía pública para as labores a realizar 
deberase  solicitar  a  perceptiva  licencia,  así  como  para  a  instalación  de 
andamiaxe.

Terceiro.- Condicións xerais da licenza
1

- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis meses, 
e o de terminación os tres anos; ditos prazos computaranse desde 
o día seguinte ao da notificación do outorgamento da licenza. As 
obras  non  poderán  interromperse  por  tempo  superior  a  seis 
meses.

- O  Concello  poderá  conceder  prórroga  dos  prazos  da  licenza 
referidos, logo da solicitude expresa, sempre que a licenza sexa 
conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no  momento  de 
concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non poderá 
ser por un prazo superior ao inicialmente acordado. A caducidade 
da licenza será declarada pola administración municipal logo do 
procedemento  coa  audiencia  ao  interesado,  e  a  declaración  de 
caducidade extinguirá os efectos da licenza. 
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- Será  requisito  indispensable  en  todas  as  obras  dispor,  xunto  á 
obra,  de  copia  autorizada  da  licenza  municipal,  e  nas  obras 
maiores a colocación do cartel indicador en que se faga constar o 
nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa 
contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar 
a construción, data de expedición da licenza, o prazo de execución 
das  obras,  o  número  de  plantas  autorizadas  e  o  numero  do 
expediente.

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

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

EXPTE. 2291/2017.-

Vista a solicitude de licenza presentada por Dª. Maria del Carmen Golpe Orol 
para  executar  obras  de  pintado  de  fachada  e  teito  de  obrador  do  local 
comercial sito na Pza Juan Donapetry, nº 2 baixo, en Viveiro, de referencia 
catastral 3555801PJ1335N0032PM. 

Coa solicitude achega a seguinte documentación:
- Xustificante do pagamento dos tributos municipais.

Visto o informe técnico favorable emitido pola aparelladora da Oficina de 
Rehabilitación, co visto e prace do arquitecto municipal. 

No informe técnico  sinálase  que a  clasificación do solo  é  urbano consolidado.  A  parcela 
corresponde  coa  referencia  catastral  3555801PJ1335N0032PM. A  edificación  donde  se 
pretende realizar  as obras está situada no nº 2- baixo da Praza..  As obras a realizar son 
segundo a solicitude de licencia de obra, no local comercial son as seguintes:
- Pintado de teito de obrador. Pintado de fachada. Segundo a solicitude presentada a obra 
que  se  pretende  executar  cumpre  coa  normativa  urbanística  aplicable  e  coa  normativa 
técnica aplicable. Establécese a condición de que a  cor a utilizar na pintura de fachada será 
blanca  ou  colores  que  armonicen  co  entorno,  sempre  supervisadas  pola  oficina  de 
Rehabilitación do Casco Histórico

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

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

- Os artigos 142.2, letra b) LSG e e 351.1, letra b) do Regulamento LSG, 
suxeitan  a  licenza  municipal,  sen  prexuízo  das  autorizacións  que  sexan 
procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable, entre outros, as 
intervencións  en  inmobles  declarados  bens  de  interese  cultural  ou 
catalogados  polas  suas  singulares  características  ou  valores  culturais, 
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históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.

O inmoble  de referencia  atópase incluido no catálogo inventario do Plan 
Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), 
polo que a solicitude debe tramitarse polo procedeme 
De conformidade co disposto nos artigos 143 LSG e 350 do Regulamento, as 
licenzas  outórganse  de  acordo  coas  previsións  da  lexislación  e  do 
planeamento  urbanísticos,  e  non  poderán  outorgarse  ata  que  sexan 
concedidas as autorizacións ou informes administrativos previos que sexan 
exixibles nos termos da lexislación sectorial vixente. Non resultan precisas 
autorizacións e/ou informes sectoriais, segundo se deduce do informe dos 
servizos técnicos que consta no expediente.

O informe dos servizos técnicos municipais constata a adecuación do acto 
pretendido  a  lexislación  e  ao  planeamento  urbanísticos  (o  contido  no 
Decreto 102/2006, do 22 de xuño,  polo que se suspende a vixencia das 
normas subsidiarias de planeamento municipal  de Viveiro e se aproba a 
ordenación  urbanística  provisional  ata  a  entrada  en  vigor  do  novo 
planeamento.  No  ámbito  do  solo  urbano  do  casco  antigo  de  Viveiro  tal 
planeamento é PEPRI do casco antigo de Viveiro).”nto de licenza. 

Conclúe o informe xurídico sinalando que visto canto antecede considera 
que o expediente seguíu a tramitación establecida na lexislación aplicable e 
que  a  licenza  pretendida  é  conforme  coa  ordenación  urbanística, 
procedendo a súa resolución pola Xunta de Goberno Local  en virtude da 
delegación de atribucións efectuada pola Alcaldía mediante resolución do 3 
de xullo de 2015

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 Dª. Maria del Carmen Golpe Orol, licenza municipal 
para  executar  obras  de  pintado  de  fachada  e  teito  de  obrador  do  local 
comercial sito na Pza Juan Donapetry, nº 2- baixo, en Viveiro, de referencia 
catastral 3555801PJ1335N0032PM. 

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

- De ser necesaria a ocupación de vía pública para as labores a 
realizar deberase solicitar a perceptiva licencia, así como para 
a instalación de andamiaxe.

- A  fachada  deberá  pintarse  en  cor  branca  o  cores  que 
harmonicen  co  entorno,  baixo  supervisión  da  Oficina 
municipal de rehabilitación do casco antigo de Viveiro.

Terceiro.- Condicións xerais da licenza
1

- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis meses, e 
o de terminación os tres anos; ditos prazos computaranse desde o día 

Concello de Viveiro

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



 
Concello de Viveiro

seguinte ao da notificación do outorgamento da licenza. As obras non 
poderán interromperse por tempo superior a seis meses.

-  O  Concello  poderá  conceder  prórroga  dos  prazos  da  licenza 
referidos,  logo  da  solicitude  expresa,  sempre  que  a  licenza  sexa 
conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no  momento  de 
concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non poderá ser 
por  un  prazo  superior  ao  inicialmente  acordado.  A  caducidade  da 
licenza  será  declarada  pola  administración  municipal  logo  do 
procedemento  coa  audiencia  ao  interesado,  e  a  declaración  de 
caducidade extinguirá os efectos da licenza.

- Será requisito indispensable en todas as obras dispor, xunto á obra, 
de  copia  autorizada  da  licenza  municipal,  e  nas  obras  maiores  a 
colocación  do  cartel  indicador  en  que  se  faga  constar  o  nome  e 
apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa contratista, 
ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar a construción, 
data de expedición da licenza,  o  prazo de execución das obras,  o 
número de plantas autorizadas e o numero do expediente.

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

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

EXPTE. 2098/2017.-

Vista  a  solicitude  de  licenza  presentada  por  Dª.   Mª  CARMEN  COCIÑA 
PIGUEIRAS para executar obras de RESTAURACIÓN E PINTADO DE GALERÍA 
en inmoble sito na rúa Irmans Vilar Ponte, nºn 42 no casco antigo de Viveiro, 
de referencia catastral 3455821PJ1335N0001UQ.

Coa solicitude achega a seguinte documentación:

- Xustificante do pagamento dos tributos municipais.
- Presuposto de execución das obras de Carpintería Freiper, S.l.

Visto que o 1 de xuño de 2017 foi rexistrado de entrada un informe de D. 
José  Manuel  Pernas  Pigueiras,  representante  de  Carpintería  Freiper,  S.L. 
poñendo de manifesto o total deterioro da gelería, pilares etc, circunstancias 
que impiden a súa restauración técnica e solicitando a súa substitución por 
outra exactamente igual en canto aos arcos, formas, cornisas e maineles.

Visto o informe técnico favorable emitido pola aparelladora da Oficina de 
Rehabilitación, co visto e prace do arquitecto municipal. 
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No informe técnico sinálase que a clasificación do solo é urbano consolidado.  A parcela se 
corresponde  coa  referencia  catastral  3455821PJ1335N0001UQ.  A  edificación  donde  se 
pretende realizar as obras está situada no nº 42 da rúa Irmans Vilar Ponte, no Casco Histórico  
de Viveiro. Non é necesario informe sectorial de Patrimonio debido a que a edificación está 
dentro do Conxunto Histórico de Santa María. As obras a realizar son substitución de galería 
de madeira. Segundo a solicitude presentada a obra que se pretende executar cumpre coa 
normativa urbanística aplicable e coa normativa técnica aplicable. Establécese a condición de 
que as características da galería serán exactamente iguais as actuais co mesmo material, 
deseño, sistema de apertura e partición, tendo especial coidado nos xunquillos dos vidrios xa 
que deberán ter as mesmas características que os actuais, colocados exteriormente.

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

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

Primeira: Os artigos 142.2, letra b) LSG e e 351.1, letra b) do Regulamento LSG, suxeitan a 
licenza  municipal,  sen prexuízo  das  autorizacións  que  sexan  procedentes  de  acordo  coa 
lexislación sectorial aplicable, entre outros, as intervencións en inmobles declarados bens de 
interese cultural ou catalogados polas suas singulares características ou valores culturais, 
históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
O  inmoble  de  referencia  atópase  incluido  no  catálogo  inventario  do  Plan  Especial  de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a solicitude debe 
tramitarse polo procedemento de licenza. 
Segunda:  De  conformidade  co  disposto  nos  artigos  143  LSG e  350  do  Regulamento,  as 
licenzas outórganse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos, 
e  non  poderán  outorgarse  ata  que  sexan  concedidas  as  autorizacións  ou  informes 
administrativos previos que sexan exixibles nos termos da lexislación sectorial vixente. Non 
resultan precisas autorizacións e/ou informes sectoriais, segundo se deduce do informe dos 
servizos técnicos que consta no expediente.

O informe dos  servizos  técnicos  municipais  constata  a  adecuación do acto  pretendido a 
lexislación e ao planeamento urbanísticos (o contido no Decreto 102/2006, do 22 de xuño, 
polo  que  se  suspende a  vixencia  das  normas subsidiarias  de  planeamento municipal  de 
Viveiro e se aproba a ordenación urbanística provisional  ata a entrada en vigor  do novo 
planeamento. No ámbito do solo urbano do casco antigo de Viveiro tal planeamento é PEPRI 
do casco antigo de Viveiro).”

Conclúe o informe xurídico sinalando que visto canto antecede, este servizo 
considera que o expediente seguíu a tramitación establecida na lexislación 
aplicable e que a licenza pretendida é conforme coa ordenación urbanística, 
procedendo a súa resolución pola Xunta de Goberno Local  en virtude da 
delegación de atribucións efectuada pola Alcaldía mediante resolución do 3 
de xullo de 2015.

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 Dª.  Mª Carmen Cociña Pigueiras,  licenza municipal 
para  para  executar  obras  de  para  executar  obras  de  SUBSTITUCIÓN DA 
GALERÍA EXISTENTE en inmoble sito na rúa Irmans Vilar Ponte, nºn 42 no 
casco antigo de Viveiro, de referencia catastral 3455821PJ1335N0001UQ.
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Segunda.-  As condicións ás que se suxeita a licenza son as seguintes: 
1
-A nova galería deberá ser das mesmas características que a substituida, 
usando os mesmos materiais, deseño, sistema de apertura e partición e con 
especial  coidado  nos  xunquillos  dos  vidros,  que  deben ser  das  mesmas 
características que os actuais, colocados exteriormente.

-De ser  necesaria  a  ocupación  de vía  pública  para  as labores  a  realizar 
deberase  solicitar  a  perceptiva  licencia,  así  como  para  a  instalación  de 
andamiaxe.

Terceiro.- Condicións xerais da licenza
1

- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis 
meses,  e  o  de  terminación  os  tres  anos;  ditos  prazos 
computaranse  desde  o  día  seguinte  ao  da  notificación  do 
outorgamento  da  licenza.  As  obras  non  poderán 
interromperse por tempo superior a seis meses.

- O Concello poderá conceder prórroga dos prazos da licenza 
referidos,  logo da solicitude expresa,  sempre que a licenza 
sexa  conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no 
momento de concesión da prórroga.  Cada prórroga que se 
solicite non poderá ser por un prazo superior ao inicialmente 
acordado.  A  caducidade  da  licenza  será  declarada  pola 
administración  municipal  logo  do  procedemento  coa 
audiencia  ao  interesado,  e  a  declaración  de  caducidade 
extinguirá os efectos da licenza.

- Será requisito indispensable en todas as obras dispor, xunto á 
obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas obras 
maiores  a  colocación  do  cartel  indicador  en  que  se  faga 
constar o nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e 
da persoa contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que 
se vai destinar a construción, data de expedición da licenza, o 
prazo  de  execución  das  obras,  o  número  de  plantas 
autorizadas e o numero do expediente.

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

Quinto.-  Dar  traslado  da  presente  resolución  ao  Departamento  de 
Urbanismo  para  a  súa  notificación  aos  interesados,  con  expresión  dos 
recursos que procedan. 
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EXPTE. 1948/2017.-

Vista  a solicitude de licenza presentada por  Dª.  Maria  Jesús Pico  Cociña 
para executar obras de colocación de fiestra e sustitución doutra por unha 
porta balconeira no inmoble sito en avda Benito Galcerán, nº 10-1º C en 
Viveiro, de referencia catastral 3457301PJ1335N0009JO.

Coa solicitude achega a seguinte documentación:

- Xustificante do pagamento dos tributos municipais.
- Orzamento descritivo das obras a executar, de Aluminios Cruz da 

Venta

Visto o informe técnico favorable emitido pola aparelladora da Oficina de 
Rehabilitación, co visto e prace do arquitecto municipal. 

No informe técnico  sinálase  que a  clasificación do solo  é  urbano consolidado.  A  parcela 
corresponde coa referencia catastral 3457301PJ1335N0009JO. A vivenda donde se pretende 
realizar as obras está situada no nº 10-1º C da Avda. Benito Galcerán, no Casco Histórico de 
Viveiro. As obras a realizar son: 
-  Colocación  de  fiestra  de  dimensions  1,86x1,87  en  fachada  principal  para  pechamento 
exterior.
- Substitución de fiestra por porta balconeira en patio de luces.
Segundo a solicitude presentada a obra que se pretende executar cumpre coa normativa 
urbanística aplicable e coa normativa técnica aplicable. Establécese a condición de que a 
edificación donde se pretenden realizar as obras está no ámbito de protección dos 50 metros 
do Conxunto Arquitectónico da Igrexa e  Convento de San Francisco,  polo  tanto  remitese 
expediente  a  Dirección Xeral  de  Patrimonio  Cultural  para  a  emisión  de  informe previo  a 
licencia  de  obra.  En  dito  informe  indícase  como  conclusión  “  a  actuación  proposta  é 
coherente coas características do edificio no que se empraza e non afecta ás características  
do contorno do ben de interese cultural.  No caso de querer pechar outros balcóns deste  
mesmo edificio, a solución proposta (carpintería de PVC branco, de dúas follas , co despece  
do resto da carpintería do edificio) tomarase como criterio para toda a comunidade, co fin de  
acadar unha imaxe uniforme”.
Sinálase así mesmo no informe técnico que a proposta enviada a Patrimonio é con carpintería 
de PVC branco, sendo informada favorablemente, contrariamente, o PEPRI do Casco Histórico 
de Viveiro indica que a carpintería exterior será metálica ( Aluminio). A propiedade con data 
14 de marzo de 2017 achega orzamento das obras a realizar coa carpintería de aluminio, sen 
persiana concluíndo que se informa favorablemente.

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

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

- Os artigos 142.2, letra b) LSG e e 351.1, letra b) do Regulamento LSG, suxeitan a licenza 
municipal, sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo coa lexislación 
sectorial aplicable, entre outros, as intervencións en inmobles declarados bens de interese 
cultural ou catalogados polas suas singulares características ou valores culturais, históricos, 
artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
O  inmoble  de  referencia  atópase  incluido  no  catálogo  inventario  do  Plan  Especial  de 
Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), polo que a solicitude debe 
tramitarse polo procedemento de licenza. 
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-  De  conformidade  co  disposto  nos  artigos  143 LSG e 350 do Regulamento,  as  licenzas 
outórganse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos, e non 
poderán outorgarse ata que sexan concedidas as autorizacións ou informes administrativos 
previos que sexan exixibles nos termos da lexislación sectorial vixente. No expediente consta 
resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 24 de febreiro de 2017 autorizando as 
actuacións  obxecto  do  presente  expediente,  por  atoparse  o  inmoble  no  contorno  de 
protección do conxunto arquitectónico da Igrexa e Convento de San Francisco (BIC)
O informe dos servizos técnicos municipais é favorable á proposta de actuacións.

Conclúe o informe xurídico sinalando que visto canto antecede considera 
que o expediente seguíu a tramitación establecida na lexislación aplicable e 
que  a  licenza  pretendida  é  conforme  coa  ordenación  urbanística, 
procedendo a súa resolución pola Xunta de Goberno Local  en virtude da 
delegación de atribucións efectuada pola Alcaldía mediante resolución do 3 
de xullo de 2015.

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 Dª. Maria Jesús Pico Cociña, licenza municipal para 
executar obras de colocación de fiestra e sustitución doutra por unha porta 
balconeira no inmoble sito en Avda. Benito Galcerán, nº 10-1º C, en Viveiro, 
de referencia catastral 3457301PJ1335N0009JO.

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

- De ser necesaria a ocupación de vía pública para as labores a 
realizar deberase solicitar a perceptiva licencia, así como para 
a instalación de andamiaxe.

- As  actuacións  deberán  executarse  nos  termos  autorizados 
pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e no informe dos 
servizos técnicos municipais, obrantes no expediente.

Terceiro.- Condicións xerais da licenza
1

- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis 
meses,  e  o  de  terminación  os  tres  anos;  ditos  prazos 
computaranse  desde  o  día  seguinte  ao  da  notificación  do 
outorgamento  da  licenza.  As  obras  non  poderán 
interromperse por tempo superior a seis meses.

- O Concello poderá conceder prórroga dos prazos da licenza 
referidos,  logo da solicitude expresa,  sempre que a licenza 
sexa  conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no 
momento de concesión da prórroga.  Cada prórroga que se 
solicite non poderá ser por un prazo superior ao inicialmente 
acordado.  A  caducidade  da  licenza  será  declarada  pola 
administración  municipal  logo  do  procedemento  coa 
audiencia  ao  interesado,  e  a  declaración  de  caducidade 
extinguirá os efectos da licenza.
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- Será requisito indispensable en todas as obras dispor, xunto á 
obra, de copia autorizada da licenza municipal, e nas obras 
maiores  a  colocación  do  cartel  indicador  en  que  se  faga 
constar o nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e 
da persoa contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que 
se vai destinar a construción, data de expedición da licenza, o 
prazo  de  execución  das  obras,  o  número  de  plantas 
autorizadas e o numero do expediente.

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

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

EXPTE. 1654/2017.-

Vista a solicitude de licenza de primeira ocupación, presentada por Dª. Uxía 
Quintela Díaz, de vivenda unifamiliar en Malagón, Vieiro. 

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

-  UXIA  QUINTELA  DIAZ,  titular  da  licenza  de  obras  tramitada  co  número  de  expediente  
URB/28/2014 presentou, en fecha 2 de marzo de 2017, a solicitude de licenza de primeira  
ocupación  para  o  INMOBLE  (VIVENDA  UNIFAMILIAR  ILLADA)  construido  no  lugar  de  
Malagón-Vieiro,  deste  municipio  de  Viveiro,  nas  fincas  de  referencias  catastrais  27067  
A031000120000XB-27067  A031000130000XY,  acompañada  da  documentación  técnica  
legalmente exixible. 

- 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 obrante no expediente. 

Visto o informe técnico favorable emitido polo arquitecta técnica-enxeñeira 
municipal, donde se sinala que:

“1. Que trala solicitude da LICENZA DE PRIMEIRA OCUPACIÓN realizada con data 2 de marzo  
do ano en curso (nº de rexistro. 2017-E-RC-1153), e realizada o pasado 8 de xuño a visita de  
inspección da VIVENDA UNIFAMILIAR da obra arriba, compróbase ca edificación axústase á 
seguinte documentación:
• Ó “Proxecto básico de vivenda unifamiliar aislada” e ó “Proxecto de execución de vivenda
unifamiliar aislada” redactados polo Arquitecto Alejandro Copa Maseda.
• Á licenza de obra outorgada na Xunta de Goberno Local celebrada o 21 de maio de 2014.
• É a documentación final de obra formada polo Certificado Final de Obra(1) e “Modificacións
do proxecto básico e de execución de vivenda unifamiliar aislada” documento de información
relativa ó estado definitivo e xustificación do cumprimento do CTE e a normativa urbanística
provisional (OUP)
2. Que deuse cumprimento á cesión de viais asinada con data 13 de maio de 2014 pola
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promotora da obra e o Concello de Viveiro.
3. Na visita de inspección que a vivenda unifamiliar está rematada e é apta para o seu uso.
(1) Certificado final de obra visado polo COAG de Lugo o 6 de febreiro de 2017.”

O informe xurídico sinala que se  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. 

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  licenza  de  primeira  ocupación  para  o  INMOBLE 
(VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA) construido no lugar de Malagón-Vieiro, deste 
municipio  de  Viveiro,  nas  fincas  de  referencias  catastrais  27067 
A031000120000XB-27067  A031000130000XY,  a  favor  de  Dª.  UXIA 
QUINTELA  DIAZ,  titular  da  licenza  de  obras  tramitada  co  numero  de 
expediente URB/28/2014. 

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

EXPTE. 323/2017.-

Vista a solicitude de licenza presentada por D. Jose Antonio Veiras Pulleiro 
para a realización de obras de REHABILITACIÓN E AMPLIACIÓN DE VIVENDA 
FAMILIAR EN LG. TRASVIVEIRO-CHAVIN Nº 5, desta localidade, con referencia 
catastral 27067A057001530000XP.

Consta no expediente a seguinte documentación:
1
- Proxecto  básico  asinado  polo  arquitecto  Francisco  J.  Hermida 

Trastoy en outubro de 2015.
- Anexo  ao  devandito  proxecto,  ao  que  complementa  e  modifica 

como  consecuencia  da  modificación  normativa  derivada  da 
entrada en vigor da nova Lei do solo de Galicia. As modificacións 
introducidas  afectan  á  memoria  urbanística,  xustificando  o 
cumprimento da nova lei e ao plano de situación, no que se inclúe 
a memoria urbanística adaptada.

- Xustificante do aboamento dos tributos municipais.             

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. A parcela corresponde cos seguintes 
datos catastrais:
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- [parcela] nº 27067A057001530000XP, polígono 57, parcela 153 Trasviveiro. 
- [edificación] nº 002400100PJ13A0001IB, Lg Tras Viveiro – Pq Chavín 5.

Preséntase un proxecto de rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar existente. As 
modificacións  propostas  adecúanse  ao entorno  onde  se  atopa  atendendo  á  súa forma e 
materiais empregados incorporando solucións actuais integradas no conxunto. Auméntase o 
volume existente. Respecto ao cumprimento da normativa urbanística, sinálase que se trata 
de obras de rehabilitación con ampliación de edificación existente de caracter tradicional. 
Dáse cumprimento ao disposto  na lei  2/2016 do Solo  de  Galicia  no artigo  40 referido a 
edificacións existentes de carácter tradicional en solo rústico. Mantéñense as características 
esenciais do edificio, do lugar e da súa tipoloxía orixinaria.

PROXECTO NORMATIVA

Altura de cornisa                        5,43 m                                   7,00 m
Volume existente                    405,50 m3                                      ampliación < 50% 
Volume ampliado                 202,60 m3                                              49,96% < 50 %
Recuamentos                       > 5,00 m                                 5,00 m 

Conta no seu fronte cos servizos urbanísticos de abastecemento de auga potable, evacuación 
e  tratamento  de  augas  residuais  mediante  fosa  séptica  e  abastecemento  de  enerxía 
eléctrica.  Segundo o arquitecto redactor  do proxecto, éste cumpre coa normativa técnica 
aplicable. Establécese unha fianza de 1.200,00 € en concepto de garantía para reparación de 
posibles danos que se podan ocasionar no espazo público á hora de realizar as obras de 
construción.

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

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

- Os artigos 142 LSG e e 351.1, letra a) do Regulamento LSG, suxeitan a licenza municipal, 
sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial 
aplicable, entre outros, os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que, consonte a  
normativa xeral de ordenación da edificación, precisen proxecto de obras de edificación. 

A normativa aludida nos citados preceptos é a Lei de Ordenación da Edificación que exixe a 
redacción  de  proxecto  para  as  intervencións  sobre  edificios  existentes  sempre  e  cando 
alteren a súa configuración arquitectónica, entendendo como tales (…) as que produzan unha 
variación do sistema estrutural.

As obras propostas, de rehabilitación e ampliación de vivenda, en canto precisan de proxecto 
de obras, han de ser tramitadas polo procedemento de licenza.

-  De  conformidade  co  disposto  nos  artigos  143 LSG e 350 do Regulamento,  as  licenzas 
outórganse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos, e non 
poderán outorgarse ata que sexan concedidas as autorizacións ou informes administrativos 
previos que sexan exixibles nos termos da lexislación sectorial vixente. No presente caso, e 
segundo se deduce do informe dos servizos técnicos, non resultan precisas autorización nin 
informes administrativos previos. 

-  O  informe  do  arquitecto  municipal  constata  a  adecuación  do  acto  pretendido  ao 
planeamento urbanístico. O Planeamento aplicable para a resolución da solicitude de licenza 
urbanística é o contido no Decreto 102/2006, do 22 de xuño, polo que se suspende a vixencia 
das  normas subsidiarias  de  planeamento municipal  de Viveiro e  se aproba a ordenación 
urbanística provisional ata a entrada en vigor do novo planeamento. As actuacións propostas 
atópanse amparadas polo artigo 40 da Lei do solo de Galicia que permite, nas edificacións 
tradicionais existentes en calquera tipo de solo de núcleo rural  ou de solo rústico, a súa 
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rehabilitación e reconstrucción e, por razóns xustificadas, mesmo en volume independente, 
sen  superar  o  50%  do  volume  orixinario  da  edificación  tradicional,  aspectos  cuio 
cumprimento foi comprobado e informado favorablemente polo arquitecto municipal. 

Conclúe o informe xurídico sinalando que visto canto antecede considera 
que o expediente seguíu a tramitación establecida na lexislación aplicable e 
que  a  licenza  pretendida  é  conforme  coa  ordenación  urbanística, 
procedendo a súa resolución pola Xunta de Goberno Local  en virtude da 
delegación de atribucións efectuada pola Alcaldía mediante resolución do 3 
de xullo de 2015.

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. Jose Antonio Veiras Pulleiro licenza urbanística para 
a  realización  de  obras  de  REHABILITACIÓN  E  AMPLIACIÓN  DE  VIVENDA 
FAMILIAR  EN  LG.  TRASVIVEIRO-CHAVIN  Nº  5,  desta  localidade,  con 
referencias  catastrais  27067A057001530000XP  27067A057001530000XP 
(PARCELA)  E  002400100PJ13A0001IB  (EDIFICACIÓN),  de  acordo  coa 
documentación técnica mencionada no antecedente primeiro do presente 
informe, asinada polo arquitecto, D. Francisco J. Hermida Trastoy.

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

- Antes do inicio das obras, e como máximo no prazo de tres meses, 
o  interesado  deberá  achegar  ao  expediente  o  proxecto  de 
execución das obras visado polo colexio oficial correspondente e 
oficio de direccion de obras.  De ser o caso,  deberanse achegar 
igualmente  oficio  de  dirección  de  execución  das  obras  e  de 
coordinación en materia de seguridade e saúde.

- O promotor deberá constituir na Tesourería municipal unha fianza 
de 1.200,00 € en concepto de garantía para reparación de posíbeis 
danos que se podan ocasionar no espazo público á hora de realizar 
as obras de construción. 

- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis meses, 
e o de terminación os tres anos; ditos prazos computaranse desde 
o día seguinte ao da notificación do outorgamento da licenza. As 
obras  non  poderán  interromperse  por  tempo  superior  a  seis 
meses. 

- O  Concello  poderá  conceder  prórroga  dos  prazos  da  licenza 
referidos, logo da solicitude expresa, sempre que a licenza sexa 
conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no  momento  de 
concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non poderá 
ser por un prazo superior ao inicialmente acordado.
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- A  caducidade  da  licenza  será  declarada  pola  administración 
municipal logo do procedemento coa audiencia ao interesado, e a 
declaración de caducidade extinguirá os efectos da licenza.

- Será  requisito  indispensable  en  todas  as  obras  dispor,  xunto  á 
obra,  de  copia  autorizada  da  licenza  municipal,  e  nas  obras 
maiores a colocación do cartel indicador en que se faga constar o 
nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa 
contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar 
a construción, data de expedición da licenza, o prazo de execución 
das  obras,  o  número  de  plantas  autorizadas  e  o  numero  do 
expediente.

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

Cuarto.-  Dar  traslado  da  presente  resolución  ao  Departamento  de 
Urbanismo  para  a  súa  notificación  aos  interesados,  con  expresión  dos 
recursos que procedan e  comunicación á Tesourería municipal respecto á 
obriga de constitución da fianza de 1.200,00 euros.

EXPTE. 806/2016.-

Vista a solicitude de licenza presentada por Dª. Luisa Calvo Lopez e D. Isidro 
Rodríguez Fanego para executar obras construcción de vivenda familiar de 
semisoto, planta principal e baixo cuberta en Lapido, Covas, en Viveiro, na 
finca de referencia catastral 1669306PJ1316N0002SA. 

Coa solicitude achega a seguinte documentación:
 Proxecto  básico  asinado polo  arquitecto,  D.  José  Díaz  López  en 

data 10 de maio de 2016.
 Xustificante do pagamento dos tributos municipais.

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

-  Previo  requirimento  de  reparación  de  documentación,  o  28  de  setembro  de  2016  os 
promotores  incorporan  ao  expediente  documento  anexo  xustificando  o  cumprimento  da 
normativa  urbanística,  documentación  rexistral  necesaria  para  documentar  a  cesión 
obrigatoria de viais, planos de situación, parcela e urbanización, e medición e orzamento das 
obras urbanizadoras.

-  O  29  de  novembro  de  2016  foi  incorporada  nova  documentación  rectificada,  tras  a 
comprobación,  por  parte  dos  técnicos  municipais,  de  datos  erróneos  na  anteriormente 
achegada.

-  Finalmente,  o 21 de abril  de 2017 os interesados achegaron a documentación rexistral 
acreditativa da titularidade da finca obxecto de cesións obrigatorias e da non existencia de 
cargas sobre a parte a ceder.
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- O 27 de xuño de 2017 foi asinada a acta de cesión dos terreos de cesión obrigatoria para 
que os terreos acadasen a condición de edificables 

- Consta no expediente xustificante de ter constituido unha fianza por importe de 9.483,74 
euros, en garantía da execución das obras de urbanización, simultáneas ás de edificación, de 
acondicionamento  da  fronte  da  parcela  no  recuamento  establecido  no  planeamento, 
execución das beirarrúas, e acometidas as redes de servizos existentes, en cumprimento do 
disposto  no  artigo  20  letra  b)  da  Lei  do  solo  de  Galicia  e  no  artigo  353.2,  letra  e)  do 
Regulamento da mesma.

Visto o informe técnico favorable emitido polo arquitecto municipal.

No informe técnico sinálase que a clasificación do solo segundo a OUP é solo urbano de baixa 
densidade.  Ordenanza  1.4.  Poderá  adquirir  a  condición  de  soar  executando  as  obras 
accesorias de escasa entidade consistentes en acondicionamento da vía no fronte da parcela 
con  respecto  ás  aliñacións,  execución  das  beirarrúas  e  acometida  ás  redes  de  servizos 
existentes.
A parcela corresponde cos seguintes datos catastrais:
Referencia  catastral  nº1669306PJ1316N0002SA,  CM  Lapido-Pereira  30  solo.  Superficie 
catastral 1.203, 00 m2. Superficie segundo proxecto achegado 1.230,00 m2. 
En relación á cesións de viais o referido informe técnico sinala que segundo o  artigo 20 da 
Lei 2/2016, do Solo de Galicia referido a deberes dos propietarios de solo urbano consolidado 
que recolle, “a) Ceder gratuitamente á administración titular da vía os terreos destinados a  
viais fóra das aliñacións establecidas no planeamento cando pretendan parcelar, edificar ou  
rehabilitar integralmente”.

osuperficie bruta:           1.230,00 m2

osuperficie cesións:         196,37 m   2   (segundo plano de cesións)
superficie neta [solo urbano]: 1.033,63 m2

Preséntase un proxecto básico de vivenda unifamiliar de semisoto, planta principal e baixo 
cuberta.  As  propostas  adecúanse  ao  entorno  onde  se  atopa  atendendo  á  súa  forma  e 
materiais empregados incorporando solucións actuais.

Respecto ao cumprimento da normativa urbanística, sinálase que, 

PROXECTO OUP

Superficie de parcela                              1.033,63 m2                                                               300,00m2 

Ocupación de parcela                              146,64 m2                                                                 200,00 m2

Fronte mínimo de parcela                          > 45,00 m.                                           12,00m.
Alturas                                                           S+B+BC                          S+B+I+BC 
Altura de cornixa                                             7,00 m                             6,93 m
Recuamentos lindeiros                                         > 3 m                                 3 m
Pendente de cuberta                                      < 45º                                    45º

Segundo consta no proxecto os servizos urbanísticos están garantidos,  contemplándose a 
realización das acometidas á rede eléctrica, de auga e de tratamento das augas residuais.

Segundo o arquitecto D. José Díaz López fai constar que o proxecto cumpre coa normativa 
técnica aplicable.
En relación cas obras de acondicionamento no fronte da parcela sinalase que o  artigo 20 da 
Lei 2/2016, do Solo de Galicia referido a deberes dos propietarios de solo urbano consolidado 
que recolle,  “b) Completar  pola  súa conta  a urbanización necesaria  para que os terreos  
alcancen, se aínda non a teñen, a condición de soar, nos supostos de edificar ou rehabilitar  
integralmente. Para tal efecto, afrontarán os custos de urbanización precisos para completar  
os servizos urbanos e executar as obras necesarias para conectar coas redes de servizos e  
viaria en funcionamento”.
Establécese  unha  fianza  de  9.483,74  €  correspondente  ao  presuposto  de  execución  de 
contrata tras impostos,  tendo en conta o presuposto de execución material  achegado de 
6.586,39 €, en concepto de garantía da execución das obras simultáneas ás de edificación 

Concello de Viveiro

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



 
Concello de Viveiro

para acondicionamento do fronte da parcela no recuamento establecido na ordenanza de 
aplicación con respecto ás aliñacións de planeamento, execución das beirarrúas e acometida 
ás redes de servizos existentes.
Establécese unha fianza de 1.200,00 € en concepto de garantía para reparación de posíbeis 
danos que se podan ocasionar no espazo público á hora de realizar as obras de construción.
No citado informe establécense os seguintes condicionamentos:

-  Deberase  deixar  nas  condicións  óptimas  de  urbanización  o  terreo  cedido  ao 
Concello. Deberán quedar resoltas as acometidas ás redes de servizo así como o sistema 
separativo de augas fecais e pluviais en previsión de futuros usos urbanísticos que poda 
albergar a parcela. A tales efectos o arquitecto do servicio de obras do Concello, coordinará 
coa  empresa executora,  coas  empresas  de  servizos  e  co  persoal  municipal  de  obras  os 
traballos  a  executar  no  espazo  público  e  determinará  as  condicións  de  execución  da 
urbanización no que se refire a materiais e acabados, conforme as alineacións definidas no 
plano de cesións. 
Non recolle o proxecto as obras de construción de peche de finca, que serán obxecto, no caso 
de  que  se  queiran  acometer,  doutro  expediente  de  licenza  previo  trámite  das 
correspondentes autorizacións sectoriais de seren necesarias.

-  De  ser  necesario  a  ocupación  da  vía  pública  deberase  solicitar  a  preceptiva 
autorización. Extremaranse as medidas de seguridade, sinalización e de protección na vía 
pública.

Consta no expediente Acta de cesión gratuita de terreos destinados a viais 
fóra das aliñacións establecidas no planeamento, para construcción de nova 
edificación, asinada en fecha 27 de xuño de 2017.

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

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

- Os artigos 142 LSG e e 351.1, letra a) do Regulamento LSG, suxeitan a licenza municipal, 
sen prexuízo das autorizacións que sexan procedentes de acordo coa lexislación sectorial 
aplicable, entre outros, os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que, consonte a  
normativa xeral de ordenación da edificación, precisen proxecto de obras de edificación. 
A normativa aludida nos citados preceptos é a Lei de Ordenación da Edificación que exixe a  
redacción de proxecto para as obras de edificación de nueva construcción.
O artigo 6.3 do Codigo Técnico da Edificación, aprobado polo Real Decreto 314/2006, de 17 
de  marzo  dispón  que,  para  os  efectos  da  súa  tramitación  administrativa,  o  contido  do 
proxecto básico será suficiente para solicitar a licenza municipal de outras, concesións ou 
outras autorizacións administrativas, pero insuficiente para iniciar a construción do edificio, 
para o que se precisa o proxecto de execución
-  De  conformidade  co  disposto  nos  artigos  143 LSG e 350 do Regulamento,  as  licenzas 
outórganse de acordo coas previsións da lexislación e do planeamento urbanísticos, e non 
poderán outorgarse ata que sexan concedidas as autorizacións ou informes administrativos 
previos que sexan exixibles nos termos da lexislación sectorial vixente. Non resultan precisas 
autorizacións e/ou informes sectoriais, segundo se deduce do informe dos servizos técnicos 
que consta no expediente.
-  O  informe  do  arquitecto  municipal  constata  a  adecuación  do  acto  pretendido  ao 
planeamento urbanístico. O Planeamento aplicable para a resolución da solicitude de licenza 
urbanística é o contido no Decreto 102/2006, do 22 de xuño, polo que se suspende a vixencia 
das  normas subsidiarias  de  planeamento municipal  de Viveiro e  se aproba a ordenación 
urbanística  provisional  ata  a  entrada en vigor  do novo planeamento.  No ámbito  do solo 
urbano de baixa densidade, regulado no punto 1,4 do Anexo do citado Decreto, permítense 
as obras solicitadas, sendo o uso residencial en vivenda unifamiliar un uso permitido neste 
tipo de solo, segundo o punto 1.4.3 do Decreto 102/2006.

Conclúe o informe xurídico sinalando que visto canto antecede considera 
que o expediente seguíu a tramitación establecida na lexislación aplicable e 
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que  a  licenza  pretendida  é  conforme  coa  ordenación  urbanística, 
procedendo a súa resolución pola Xunta de Goberno Local  en virtude da 
delegación de atribucións efectuada pola Alcaldía mediante resolución do 3 
de xullo de 2015.

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 Dª. Luisa Calvo López e D. Isidro Rodríguez Fanego, 
licenza municipal para executar obras de construcción de vivenda familiar 
de  semisoto,  planta  principal  e  baixo  cuberta  en  LAPIDO,  COVAS,  en 
VIVEIRO, na finca de referencia catastral 1669306PJ1316N0002SA de acordo 
co proxecto básico asinado polo arquitecto D.  José Díaz López e demais 
documentación contida no expediente.

Segundo.- As condicións ás que se suxeita a licenza son as seguintes:
 Os  promotores  deberá  constituir  na  Tesourería  municipal  unha 

fianza de 1.200 euros en concepto de garantía para reparación de 
posíbeis danos que se podan ocasionar no espazo público á hora 
de realizar as obras de construción.

 Antes da iniciación das obras, e en todo caso no prazo maximo de 
tres meses dende a data de concesión da licenza, os promotores 
deberán achegar o proxecto de execución e oficios de arquitecto, 
aparellador  e  coordinador  en  materia  de  seguridade  e  saúde, 
debidamente visados. O prazo de iniciación das obras non poderá 
exceder  os  seis  meses,  e  o  de  terminación  os  tres  anos;  ditos 
prazos computaranse desde o día seguinte ao da notificación do 
outorgamento da licenza. As obras non poderán interromperse por 
tempo superior a seis meses.

 Concello  poderá  conceder  prórroga  dos  prazos  da  licenza 
referidos, logo da solicitude expresa, sempre que a licenza sexa 
conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no  momento  de 
concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non poderá 
ser por un prazo superior ao inicialmente acordado.

 A  caducidade  da  licenza  será  declarada  pola  administración 
municipal logo do procedemento coa audiencia ao interesado, e a 
declaración de caducidade extinguirá os efectos da licenza.

 Será  requisito  indispensable  en  todas  as  obras  dispor,  xunto  á 
obra,  de  copia  autorizada  da  licenza  municipal,  e  nas  obras 
maiores a colocación do cartel indicador en que se faga constar o 
nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa 
contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar 
a construción, data de expedición da licenza, o prazo de execución 
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das  obras,  o  número  de  plantas  autorizadas  e  o  numero  do 
expediente.

 Previamente  á  ocupación  da  vivenda,  os  interesados  deberán 
solicitar  e  obter  a  preceptiva  licenza  de  primeira  ocupación, 
acompañando  a  solicitude  coa  documentación 
regulamentariamente establecida. 

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

Cuarto.-  Dar  traslado  da  presente  resolución  ao  Departamento  de 
Urbanismo  para  a  súa  notificación  aos  interesados,  con  expresión  dos 
recursos que procedan e  comunicación á Tesourería municipal respecto á 
obriga  de  constitución  da  fianza  de  1.200  euros  e  proceder  á  súa 
contabilización.

EXPTE. 3829/2017.-

Vista a solicitude de licenza presentada por Dª. Maria Dora Blanco Franco 
para pintar galeria e un tramo de fachada do inmoble sito na rúa Teodoro de 
Quirós,  nº  14,  no  casco  antigo  de  Viveiro,  de  referencia  catastral 
3454202PJ1335S0001XO.

Coa solicitude achega a seguinte documentación:

 Xustificante do pagamento dos tributos municipais.

 Presuposto das actuacións a executar.

Visto o informe técnico favorable emitido pola aparelladora da Oficina de 
Rehabilitación, co visto e prace do arquitecto municipal. 

No informe técnico  sinálase  que a  clasificación do solo  é  urbano consolidado.  A  parcela 
corresponde  coa  referencia  catastral  3452002PJ1335S0001XO.  As  obras  a  realizar  son 
pintado  de  fachada  e  galería.  Segundo  a  solicitude  presentada  a  obra  que  se  pretende 
executar  cumpre  coa  normativa  urbanística  aplicable  e  coa  normativa  técnica  aplicable. 
Establécese a condición de que a  galería pintarase en cor blanca con pintura a poro aberto. 
A fachada será da cor actual.

Visto  que  en  data  23  de  xuño  de  2017,  a  aparelladora  da  Oficina  de 
Rehabilitación, emitiu unha correción de erro ó informe emitido con data 23 
de xuño de 2017, no que sinala que:

Con data 23 de xuño de 2017 emítese informe para edificación sita en Teodoro de Quirós 14,  
no que di  no encabezado sito no numero 414,  e  debería dicir  14 con nº  de expediente  
2098/2017 e debería dicir:
EXPEDIENTE: 3829/2017
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Visto  o  informe  xurídico  favorable  emitido  pola  técnico  xurídico  do 
Departamento de Urbanismo.

No informe xurídico referido sinálase o seguinte:

- Os artigos 142.2, letra b) LSG e e 351.1, letra b) do Regulamento LSG, 
suxeitan  a  licenza  municipal,  sen  prexuízo  das  autorizacións  que  sexan 
procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable, entre outros, as 
intervencións  en  inmobles  declarados  bens  de  interese  cultural  ou 
catalogados  polas  súas  singulares  características  ou  valores  culturais, 
históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.

O inmoble  de referencia  atópase incluido no catálogo inventario do Plan 
Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Antigo de Viveiro (PEPRI), 
polo que a solicitude debe tramitarse polo procedemento de licenza. 

- De conformidade co disposto nos artigos 143 LSG e 350 do Regulamento, 
as  licenzas  outórganse  de  acordo  coas  previsións  da  lexislación  e  do 
planeamento  urbanísticos,  e  non  poderán  outorgarse  ata  que  sexan 
concedidas as autorizacións ou informes administrativos previos que sexan 
exixibles nos termos da lexislación sectorial vixente. Non resultan precisas 
autorizacións e/ou informes sectoriais, segundo se deduce do informe dos  
servizos técnicos que consta no expediente.

O informe dos servizos técnicos municipais constata a adecuación do acto 
pretendido  a  lexislación  e  ao  planeamento  urbanísticos  (o  contido  no 
Decreto 102/2006, do 22 de xuño,  polo que se suspende a vixencia das 
normas subsidiarias de planeamento municipal  de Viveiro e se aproba a 
ordenación  urbanística  provisional  ata  a  entrada  en  vigor  do  novo 
planeamento.  No  ámbito  do  solo  urbano  do  casco  antigo  de  Viveiro  tal 
planeamento é PEPRI do casco antigo de Viveiro).

Conclúe  o  informe  xurídico  sinalando  que  considera  que  o  expediente 
seguíu a tramitación establecida na lexislación aplicable  e  que a licenza 
pretendida  é  conforme  coa  ordenación  urbanística,  procedendo  a  súa 
resolución  pola  Xunta  de  Goberno  Local  en  virtude  da  delegación  de 
atribucións efectuada pola Alcaldía mediante resolución do 3 de xullo de 
2015.

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 Dª. Maria Dora Blanco Franco, licenza municipal para 
pintar galeria e un tramo de fachada do inmoble sito na rúa Teodoro de 
Quirós,  nº  14,  no  casco  antigo  de  Viveiro,  de  referencia  catastral 
3454202PJ1335S0001XO. 

Segundo.-  As condicións ás que se suxeita a licenza son as seguintes:
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-  De  ser  necesaria  a  ocupación  de  vía  pública  para  as  labores  a 
realizar  deberase  solicitar  a  perceptiva  licencia,  así  como  para  a 
instalación de andamiaxe
- A galería deberá pintarse con pintura branca a poro aberto, e na 
fachada usarase pintura da mesma cor que a actual

Terceiro.- Condicións xerais da licenza
1

- O prazo de iniciación das obras non poderá exceder os seis meses, e 
o de terminación os tres anos; ditos prazos computaranse desde o día 
seguinte ao da notificación do outorgamento da licenza. As obras non 
poderán interromperse por tempo superior a seis meses.

-  O  Concello  poderá  conceder  prórroga  dos  prazos  da  licenza 
referidos,  logo  da  solicitude  expresa,  sempre  que  a  licenza  sexa 
conforme  coa  ordenación  urbanística  vixente  no  momento  de 
concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non poderá ser 
por  un  prazo  superior  ao  inicialmente  acordado.  A  caducidade  da 
licenza  será  declarada  pola  administración  municipal  logo  do 
procedemento  coa  audiencia  ao  interesado,  e  a  declaración  de 
caducidade extinguirá os efectos da licenza.

-Será requisito indispensable en todas as obras dispor, xunto á obra, 
de  copia  autorizada  da  licenza  municipal,  e  nas  obras  maiores  a 
colocación  do  cartel  indicador  en  que  se  faga  constar  o  nome  e 
apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa contratista, 
ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar a construción, 
data de expedición da licenza,  o  prazo de execución das obras,  o 
número de plantas autorizadas e o numero do expediente.

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

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

9.- AUTORIZACIÓN DE ENTRONCAMENTOS

EXPTE.  3515/2017.-  AUTORIZACIÓN  DE  ENTRONCAMENTO  Á 
REDE DE SUMIDOIROS.

Vista a solicitude de Dª. Mª Angeles López Orol, con domicilio a efectos de 
notificación en Augadoce, 89, en Viveiro, para realizar o entroncamento á 
rede  de  sumidoiros,  para  a  finca  con  referencia  catastral 
4282108PJ1348S0002DL – 4282158PJ1348S0001TK, sita en Augadoce, 89, 
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para o tipo de obra: VIVENDA.

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

Rede xeral do posible entroncamento P.E.  315
Diámetro da acometida 200
Lonxitude da acometida
Terreo Asfalto
Observacións A acometida xa foi realizada polo solicitante.

Resultando  que  no  expediente  consta  informe  emitido  polo  vixiante 
urbanístico, de data 28 de xuño de 2017, donde sinala que non ten que 
romper  firme de PISTA pois  xa  fixeron o  entroncamento cando fixeron a 
casa-vivenda (según o encargado de VIAQUA).

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Autorizar o entroncamento á rede de sumidoiros solicitado por Dª. 
Mª  Angeles  López  Orol,  debendo  aboar  as  taxas  municipais 
correspondentes,  por  un  importe  de  14,68  euros,  no  Banco  Sabadel,  no 
número de conta: ES51. 0081. 2146. 98. 0001000001, segundo o art. 5.1 da 
Ordenanza.

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.

EXPTE.  1688/2016.-  AUTORIZACIÓN  DE  ENTRONCAMENTO  Á 
REDE DE SUMIDOIROS.

Visto o expediente de entronque á rede de sumidoiros Nº 11/16, tramitado a 
instancia  de  Dª.  Emilia  Novo Ordóñez,  con  DNI  33.329.692-R,  veciña  de 
Viveiro  e  con  domicilio  no  Pontigo,  1,  en  Galdo,  Viveiro  na  que  solicita 
autorización para conexión de alcantarillado á rede de distribución para a 
vivenda sita no Pontigo, 1, en Galdo, Viveiro.

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

Rede xeral do posible entroncamento PVC  315
Diámetro da acometida 160
Lonxitude da acometida 11 m
Terreo Terra 
Observacións Conexión a pozo existente.

Resultando  que  consta  no  expediente  a  presentación  de  comunicación 
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previa  para  a  realización  de  ditas  obras,  contando  co  visto  e  prace  do 
arquitecto municipal. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda:

Primeiro.- Autorizar o entroncamento á rede de sumidoiros solicitado por Dª. 
Emilia Novo Ordóñez, 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. 

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.

PUNTOS INCLUIDOS NA ORDE DO DÍA POR URXENCIA.

Por parte da Sra. Alcaldesa e dos Sres. Concelleiros presentes na Xunta de 
Goberno  Local,  proponse  a  inclusión  na  presente  sesión  da  Xunta  de 
Goberno Local, dun asunto de carácter urxente:

-  Cambio de vehículo taxi da licenza Nº 18 correspondente a D. Blas 
Casal Rolle. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda ratificar a urxencia do 
asunto proposto para a inclusión na presente sesión, tendo en conta que o 
interesado aporta informe sobre o mal estado do vehículo actual, indicando 
que “está a punto de averiarse”, o que lle impediría poder continuar coa 
prestación  do  servizo  de  taxi, asunto  que  se  relaciona  a  continuación, 
segundo o expediente ao que pertence:

EXPTE. 4080/21017.- CAMBIO DE VEHÍCULO TAXI.

Vista a solicitude de D. Blas Casal Rolle, con domicilio na  R/Constanza de 
Castro, nº 34-3º, en Viveiro, titular da licenza de taxi nº 18 deste Concello, 
presentada en data 30 de xuño de 2017 para o cambio do seu vehículo 
marca Citroën C5 HDI 140 FXC, matrícula 4043-HHP, polo vehículo marca 
Citroén  Grand  C4  Picasso  Blue  HDI  150  6v  SHINE,  matrícula  0658KBH, 
adxuntando copia da ficha técnica e permiso de circulación do novo vehículo 
e copia da licenza municipal de taxi correspondente ó vehículo anterior.

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.
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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. Blas Casal Rolle, titular da licenza de taxi nº 18 de Viveiro,  
cambiando o vehículo marca Citroën C5 HDI 140 FXC, matrícula 4043-HHP, 
polo  vehículo  marca  Citroén  Grand  C4  Picasso  Blue  HDI  150  6v  SHINE, 
matrícula 0658KBH.

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

10.- ROGOS E PREGUNTAS

E  non  habendo  máis  asuntos  que  tratar,  por  parte  da  Sra.  Alcaldesa 
levántase  a  sesión,  sendo  as  15:10  horas  do  dia  3  de  xullo  de  2017, 
extendéndose de todo o tratado a presente acta, da que eu Secretaria dou 
fe.
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