
 

Expediente núm.: 513/2016
Asunto: Convocatoria da Xunta de Goberno local
Acta da sesión: ORDINARIA 
Día e hora da reunión: 3 DE AGOSTO DE 2016, 14:00 HORAS. 
Lugar de realización: DEPENDENCIAS DE ALCALDÍA
Asistentes: ALCALDE: PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA, VOGAL, MARÍA 
AURORA VILA AGRA (CONCELLEIRA), VOGAL, JOSÉ RAMÓN GARCÍA 
VÁZQUEZ (CONCELLEIRO), VOGAL; SECRETARIO-INTERVENTOR: IVAN 
PONTE MAHIA
Ausentes: DON FERNANDO ALFREDO PENSADO BARBEIRA (CONCELLEIRO), 
VOGAL 

 

ORDE DO DÍA

1  Aprobación da acta da sesión anterior, sesión ordinaria do 6 de xullo de 2016

2  Licenzas

3  Comunicacións previas

4  Outros asuntos

5  Asuntos de urxencia  

6  Rogos e preguntas

 

ACTA CORRESPONDENTE Á SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO 
LOCAL

 

ASISTENTES:

ALCALDE: PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA

Tenentes de alcalde:

DONA MARÍA AURORA VILA AGRA (CONCELLEIRA), VOGAL

DON JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ (CONCELLEIRO), VOGAL

SECRETARIO-INTERVENTOR: IVAN PONTE MAHIA

 

En  Palas  de  Rei,  ás  14:00  HORAS  do  día  3  de  agosto  de  2016,  reúnense  nas 
dependencias da alcaldía  da casa consistorial,  baixo a presidencia  de ALCALDE, 
PABLO  JOSÉ  TABOADA  CAMOIRA,  co  obxecto  de  celebrar  unha  sesión  SESIÓN 
ORDINARIA,  os  tenentes  de  alcalde  membros  da  Xunta  de  Goberno  local,  DON 
FERNANDO ALFREDO PENSADO BARBEIRA (CONCELLEIRO),  VOGAL,  DONA MARÍA 
AURORA VILA AGRA (CONCELLEIRA), VOGAL, DON JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ 
(CONCELLEIRO), VOGAL, con SECRETARIO-INTERVENTOR do Concello, IVAN PONTE 
MAHIA, e en presenza de SECRETARIO-INTERVENTOR, IVAN PONTE MAHIA. Xa que 
asiste  o  quórum legal  para  a  súa  celebración,  declarouse  aberta  a  sesión  pola 
Presidencia e procedeuse a examinar os asuntos incluídos na orde do día, que se 
desenvolveron como se expresa a continuación: 

Ayuntamiento de Palas de Rei

Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015



 

 

1  Aprobación da acta da sesión anterior, sesión ordinaria do 6 de xullo de 
2016

Sometida  a  aprobación  a  acta  da  sesión  ordinaria  do  06.07.2016  prodúcese  o 
seguinte resultado:

 

§    A  favor:  Unanimidade  dos  membros  presentes  da  Xunta  de  Goberno 
Local.

En consecuencia, enténdese aprobada a acta da sesión ordinaria do 06.07.2016.

 

2   Licenzas

Solicitude de licenza urbanística municipal para ampliación de actividade, 
construción de nave para cebo de broilers, interesada por David Gómez 
Vázquez en nome e representación de Granxas Mosteiro, S.L.

Visto escrito de solicitude e proxecto técnico que lle acompaña presentados por 
David Gómez Vázquez en nome e representación de Granxas Mosteiro, S.L.,  con 
residencia a efectos de notificación no lugar de Mosteiro, na parroquia de Mosteiro, 
en Palas de Rei, no que solicita licenza urbanística municipal para a realización de 
obras  maiores  de ampliación de actividade,  “construción de nave para cebo de 
broilers” no lugar de Rosedo, na parroquia de Vilar de Donas, conforme ao proxecto 
técnico redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Eloy Pérez Sindín, Colexiado 529 
do COITA Lugo.

Vistos os informes técnicos emitidos en data do 3 de maio, e en data do 31 de maio 
de 2016,  que obran no expediente e dos cales se lle chegarán copias xunto co 
presente.

Vista a Resolución pola que se formula a declaración de Incidencia Ambiental de 
actividade para o proxecto de nave para cebo de broilers, no lugar de Mosteiro, na 
parroquia  de  Mosteiro,  en  Palas  de  Rei,  emitida  polo  servizo  de  Calidade  e 
Avaliación  Ambiental,  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de  Medio  Ambiente, 
Territorio  e  Infraestruturas,  Delegación  Territorial  de  Lugo,  condicionada  ao 
cumprimento  das  medidas  correctoras  contidas  no  proxecto  e  na  memoria  
presentados, así como as expostas a maiores no corpo da propia resolución, en 
data do 20 de maio de 2016, que obra no expediente e da cal se lle chegará copia 
xunto co presente.

Vista  a  resolución  de  autorización  emitida  pola  Dirección  Xeral  do  Patrimonio 
Cultural  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria,  sobre 
intervención que afecta a un ben incluído no Inventario Xeral do Patrimonio Cultural  
de Galicia (no contorno de protección do Marco do Rosedo/Inventariado), emitida en 
data do 30 de xuño de 2016, que obra no expediente e da cal se lle cegará copia  
xunto co presente. 

Visto o informe xurídico emitido en data do 1 de agosto de 2016, e que obra no 
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expediente.

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

Primeiro.  Conceder a Granxas Mosteiro, S.L. a salvo o dereito de propiedade e sen 
prexuízo do común ou de terceiro, licenza urbanística municipal para obras maiores 
de de ampliación de actividade, “construción de nave para cebo de broilers” no 
lugar de Rosedo, na parroquia de Vilar  de Donas, conforme ao proxecto técnico 
redactado  polo  enxeñeiro  técnico  agrícola  Eloy  Pérez  Sindín,  Colexiado  529  do 
COITA Lugo.

Segundo.  A  actuación  solicitada  está  sometida  a  Declaración  de  Incidencia 
Ambiental por estar incluída dentro do epígrafe 9.3.e) do catálogo de actividades 
sometidas  a  incidencia  ambiental  a  Lei  9/2013,  do  emprendemento  e  da 
competitividade  económica  de  Galicia,  ao  tratarse  dunha  explotación  gandeira 
intensiva cunha capacidade entre 1000 e 55.000 prazas de polos, polo tanto supón 
unha modificación substancial da actividade preexistente conforme ó artigo 38 da 
mesma Lei. Por todo o antedito, esta Xunta de Goberno Local por acordo unánime 
dos seus membros, acorda conceder a licenza municipal provisional para o inicio da 
actividade ou funcionamento do solicitado, debendo cumprir as medidas correctoras 
contidas  no  proxecto  e  na  memoria  presentados,  así  como  as  condicións  ou 
medidas impostas a maiores (en negriña e cursiva) no corpo da resolución emitida 
polo servizo de Calidade e Avaliación Ambiental, Xefatura Territorial da Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Delegación Territorial de Lugo, en 
data  do  20  de  maio  de  2016,  especialmente  aquelas  que  obrigan  a  eliminar  
adecuadamente as augas pluviais, depuración de augas residuais e estanquidade e  
baleirado  correcto  da  fosa,  lixiviacións  procedentes  da  esterqueira,  e  augas  
residuais sanitarias, que obra no expediente e da cal que lle xuntará unha copia 
xunto co presente.

Terceiro. As obras comezaran no prazo de seis meses e rematarán no prazo de tres 
anos contados a partir da data de notificación deste Acordo. Transcorrido este prazo 
sen que se teña solicitado prórroga, este acordo non terá validez nin efecto.

Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais de Palas de Rei, ao cumprimento 
das  condicións  recollidas  nos  informes  técnicos,  ao  cumprimento  das  medidas 
correctoras contidas no proxecto e na memoria presentados, así como as condicións 
ou  medidas  impostas  a  maiores  (en  negriña  e  cursiva)  no  corpo  da  resolución 
emitida  polo  servizo  de  Calidade  e  Avaliación  Ambiental,  Xefatura  Territorial  da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, ao contido na resolución 
emitida pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultrual, que obran no expediente e dos 
cales se lle trasladaran copias.

Quinto.  Proceder á liquidación de dereitos e taxas que corresponde satisfacer polas 
obras a realizar e de acordo coa documentación presentada, e que ascenden a un 
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total de nove mil cento trinta e un euros con setenta céntimos (9.131,70 €).

Sexto.  Dar traslado dunha copia da liquidación ao interesado para que proceda ao 
abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación do acordo de 
concesión de licenza municipal de obras maiores.

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de xullo, Reguladora da 
Xurisdición contencioso-administrativa, en relación có artigo 116.2 da Lei 30/1992, 
do  26  de  novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do 
Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de 
xaneiro.

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

Solicitude  de  licenza  urbanística  municipal  para  reforma  e 
acondicionamento de edificio para uso de albergue, interesada por Iria 
Barba Fernández en nome e representación de Zendoira, C.B.

Visto escrito de solicitude e proxecto técnico que lle acompaña presentados por Iria 
Barba  Fenández  en  nome  e  representación  de  Zendoira  C.B.,  con  residencia  a 
efectos de notificación en Ronda da Muralla, nº 56-5ºC, 27003 Lugo, no que solicita 
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licenza urbanística municipal para a realización de obras menores de “reforma e 
acondicionamento de edificio para uso de albergue” conforme ao proxecto técnico 
redactado polo arquitecto Manuel Martínez López, Colexiado 2,089 do COAG.

Visto  o  informe técnico  emitido  en  data  do  22  de  xullo  de  2016,  que  obra  no 
expediente e do cal se lle chegará copia xunto co presente.

Visto o informe xurídico emitido en data do 1 de agosto de 2016, e que obra no 
expediente.

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

Primeiro.  Conceder a Zendoira, C.B. a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo 
do  común ou  de  terceiro,  licenza  urbanística  municipal  para  obras  menores  de 
“reforma  e  acondicionamento  de  edificio  para  uso  de  albergue”  conforme  ao 
proxecto técnico redactado polo arquitecto Manuel Martínez López, Colexiado 2,089 
do COAG.

Segundo.  A actividade que se vai a desenrolar non está sometida a Avaliación de 
Incidencia Ambiental, polo que, esta Xunta de Goberno Local por acordo unánime 
dos  seus  membros,  acorda  conceder  a  licenza  municipal  provisional  para  a 
actividade que se solicita, debendo cumprir as observacións e medidas correctoras 
impostas e sinaladas, no informe técnico municipal, e que obra no expediente.

 

Terceiro. As obras comezaran no prazo de seis meses e rematarán no prazo de tres 
anos contados a partir da data de notificación deste Acordo. Transcorrido este prazo 
sen que se teña solicitado prórroga, este acordo non terá validez nin efecto.

Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais de Palas de Rei, e ao cumprimento 
das condicións recollidas no informe técnico municipal, que obra no expediente e do 
cal se lle trasladara copia.

Quinto.  Proceder á liquidación de dereitos e taxas que corresponde satisfacer polas 
obras a realizar e de acordo coa documentación presentada, e que ascenden a un 
total de dous mil douscentos sesenta e cinco euros con corenta e oito céntimos 
(2.265,48 €).

Sexto.  Dar traslado dunha copia da liquidación ao interesado para que proceda ao 
abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación do acordo de 
concesión de licenza municipal de obras maiores.

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.
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Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de xullo, Reguladora da 
Xurisdición contencioso-administrativa, en relación có artigo 116.2 da Lei 30/1992, 
do  26  de  novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do 
Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de 
xaneiro.

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

Solicitude de prorroga de licenza de obras menores de rehabilitación de 
cuberta de alpendre, interesada por Félix Javier Fernández Viñas

 

Visto que en data do 7 de agosto de 2013, foille concedida a Félix Javier Fernández 
Viñas, licenza municipal para realización de obras menores de “rehabilitación de 
cuberta  de  alpendre”,  situado  no  lugar  de  Saa,  na  parroquia  de  San Pedro  de 
Meixide, pertencente ao termo municipal de Palas de Rei.

 

Visto o escrito de data do 27 de xuño de 2016, con rexistro xeral de entrada neste 
 Concello 2016-E-RC-1250, solicitando prorroga de tres anos máis para o remate das 
obras descritas no parágrafo anterior, posto que o prazo de execución concedido 
inicialmente non foi suficiente para levar a cabo as obras na súa totalidade.

 

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
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de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Conceder a Félix Javier Fernández Viñas a salvo dereito de propiedade e 
sen prexuízo do común ou de terceiro a prorroga solicitada de tres anos  para o 
remate total das obras de “rehabilitación de cuberta de alpendre”, situado no lugar 
de Saa, na parroquia de San Pedro de Meixide, pertencente ao termo municipal de 
Palas de Rei.  “

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

 

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

 

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

 

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

 

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

Solicitude de prorroga de licenza de obras menores de reconstrución de 
muro e  piares de cancela  de entrada en parcela,  interesada por Elvira 
Platero Vázquez

 

Visto que en data do 16 de decembro de 2015, a través de acordo adoptado pola 
xunta  de  goberno  local  e  por  unanimidade  dos  seus  membros  se  da  toma  de 
coñecemento ao expediente de comunicación previa para actuacións ou realización 
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de obras menores de “reconstrución de muro e piares de cancela de entrada en 
parcela”,  situada no  lugar  de  Gontá,  na  parroquia  de  San Mamede de Coence, 
pertencente ao termo municipal de Palas de Rei.

 

Visto o escrito de data do 20 de xuño de 2016, con rexistro xeral de entrada neste 
Concello 2016-E-RC-1196, solicitando prorroga de seis meses máis para o remate 
das  obras  descritas  no  parágrafo  anterior,  posto  que  o  prazo  de  execución 
concedido  inicialmente  non  foi  suficiente  para  levar  a  cabo  as  obras  na  súa 
totalidade.

 

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Conceder a Elvira Platero Vázquez a salvo dereito de propiedade e sen 
prexuízo do común ou de terceiro a prorroga solicitada de seis meses para o remate 
total  das  obras  de  “reconstrución  de  muro  e  piares  de  cancela  de  entrada  en 
parcela”, situada no lugar de Gontá, na parroquia de San Mamede de Coence, en 
Palas de Rei.  “

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

 

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

 

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

 

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.
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Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

Solicitude de licenza de primeira ocupación para edificio de planta baixa, 
dúas plantas altas e baixocuberta, interesada por Fernando Valín Carreira

Visto que en data do 18 de decembro de 2015, Fernando Valín Carreira presentou a 
solicitude de licenza de primeira ocupación de edificio composto de planta baixa, 
dúas  plantas  altas  e  baixocuberta,  situado  en   Avda.  Compostela  s/n,  desta 
localidade. 

Visto que os Servizos Municipais practicaron unha visita de comprobación, despois 
da cal foi redactada a acta de conformidade coa ordenación urbanística aplicable, 
en data do 14 de xullo de 2016.

Unha vez examinada a documentación presentada e visto o informe de acta de 
comprobación, en uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as 
competencias delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 
205/2015, do 15 de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria 
celebrada o día 1 de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime 
dos seus membros adoptou o seguinte, ACORDO,

PRIMEIRO. Que se conceda a licenza de primeira ocupación de edificio de planta 
baixa, dúas plantas altas e baixocuberta, situado en Avda. Compostela s/n, desta 
localidade, a favor de Fernando Valín Carreira.

SEGUNDO.  Proceder  á  liquidación  de  taxas  ou  cota  tributaria,  ao  amparo  do 
disposto na Ordenanza Fiscal nº 6,  reguladora da taxa por licenzas urbanísticas, 
polo  importe  total  de oitenta e catro  euros  con sesenta  e oito  céntimos (84,68 
euros).

TERCEIRO. Dar traslado dunha copia da liquidación ao interesado para que proceda 
ao abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación do acordo 
de concesión de licenza. 

CUARTO.  Que  se  lle  notifique  esta  resolución  ao  interesado  para  os  efectos 
oportunos,  e  con  indicación  de  prazos  e  recursos  que  procedan. 
Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

Recursos: Contra o acordo que antecede, que e definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.
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No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

Solicitude de licenza urbanística municipal para sustitución de cuberta en 
almacén existente, a pedimento de Dolores López Barral

 

Visto escrito de solicitude e proxecto técnico que lle acompaña presentados por 
Dolores López Barral, con dirección a efectos de notificación no lugar de San Xurxo 
de Augasantas s/n, na parroquia de San Xurxo de Augasantas, en Palas de Rei, no 
que  solicita  autorización  municipal  para  “sustitución  de  cuberta  de  almacén 
existente”,  situado  no  lugar  de  Augasantas,  na  parroquia  de  San  Xurxo  de 
Augasantas, en Palas de Rei,  conforme ao proxecto técnico redactado e asinado 
pola arquitecta Sonia Rodríguez Gómez, Colexiada nº 3916 do COAG.

 

Visto o informe técnico emitido polo técnico municipal José Manuel Varela Martínez 
en data do 19 de abril de 2016, que obra no expediente e do cal se lle chegará 
copia xunto co presente.

 

Vista a resolución de autorización sobre unha intervención no Camiño de Santiago, 
en territorio histórico de Camiño de Santiago do Norte, ou Camiño Primitivo ou de 
Ovedo, emitida pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural en data do 3 de xuño de 
2016, que obra no expediente e da cal se lle chegará copia xunto co presente.

 

Vista a autorización para as obras sinaladas e outros aproveitamentos situados en 
zonas  contiguas  ás  estradas  provinciais,  emitida  pola  Deputación  Provincial  de 
Lugo,  Servizo  de  Vías  e  Obras,  en  data  do  14  de  xuño  de  2016,  que  obra  no 
expediente e da cal se lle chegará copia xunto co presente.

Ayuntamiento de Palas de Rei

Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015



 

 

Visto o informe xurídico emitido en data do 1 de agosto de 2016, e que obra no 
expediente.

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Conceder a Dolores López Barral a salvo o dereito de propiedade e sen 
prexuízo do común ou de terceiro, licenza urbanística municipal para “sustitución de 
cuberta de almacén existente”, situado no lugar de Augasantas, na parroquia de 
San Xurxo de Augasantas, en Palas de Rei, conforme ao proxecto técnico redactado 
e asinado pola arquitecta Sonia Rodríguez Gómez, Colexiada nº 3916 do COAG.

O  comezo  das  obras  queda  condicionado  á  presentación  do  Nomeamento  da  
Dirección Facultativa das mesmas.

 

Segundo. As obras comezaran no prazo de seis meses e rematarán no prazo de tres 
anos contados a partir da data de notificación deste Acordo. Transcorrido este prazo 
sen que se teña solicitado prórroga, este acordo non terá validez nin efecto.

 

Terceiro. Que se proceda ao cumprimento das prescricións xerais que figuran nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento de Palas de Rei, das condicións sinaladas no 
informe  técnico  municipal,  das  condicións  impostas  pola  Dirección  Xeral  do 
Patrimonio Cultural na súa resolución, e teranse en conta as condicións especiais e 
xerais que se recollen na autorización emitida pola Deputación Provincial de Lugo, 
dos cales se lle chegarán copias xunto co presente.

 

Cuarto.  Proceder á liquidación de dereitos e taxas que figuran no expediente, e ao 
seu abono previa notificación do acordo de concesión da licenza, tendo en conta 
que a promotora fixo efectivo un abono inicial de trinta e oito euros con cincuenta e 
catro  céntimos  (38,54  euros),  correspondentes  á  autoliquidación  de  taxa  para 
comunicación previa de obras menores, queda pendente a liquidación da cota do 
ICIO e taxas que corresponda segundo o orzamento presentado que ascenden a un 
total de cento corenta e oito euros con vinte e catro céntimos (148,24 €). 

 

Quinto. Dar traslado dunha copia da liquidación de dereitos aos interesados para 
que  procedan  ao  abono  do  importe  total  a  través  de  conta  bancaria,  previa 
notificación do acordo de concesión de licenza. 

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

Recursos: Contra o acordo que antecede, que e definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.
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No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

 

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

 

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

Solicitude de licenza de segregación e agrupación de parcelas, interesada 
por María Balbina Mosteiro Vázquez

 

Vista a solicitude formulada por María Balbina Mosteiro Vázquez, acompañada de 
proxecto  técnico  instando  autorización  municipal  ou  licenza  de  segregación  e 
agrupación de parcelas rústicas situadas na parroquia de San Pedro de Meixide, en 
Palas de Rei.

 

As parcelas motivo de segregación e agregación atópanse en solo non urbanizable 
ou solo rústico, situadas na parroquia de San Pedro de Meixide, no municipio de 
Palas de Rei, e cunha superficie inicial segundo o seguinte detalle: 

Parcela Matriz 1, ou parcela a segregar, da cal se pretende segregación de porción 
de terreo, coñecida co nome de Leira do Toxo e identificada no catastro de rústica 
de Palas de Rei como parcela 349 polígono 6, cunha superficie inicial de 4.596,00 
m2. 

 

Parcela Matriz 2, ou parcela a segregar, da cal se pretende segregación de porción 
de terreo, coñecida co nome de Lameiros I e identificada no catastro de rústica de 
Palas de Rei como parcela 350 poligono 6, cunha superficie inicial de 1.498,00 m2. 

Parcela Matriz 3, ou parcela a segregar, da cal se pretende segregación de porción 
de terreo, coñecida co nome de Lameiros II e identificada no catastro de rústica de 
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Palas de Rei como parcela 352 polígono 6, cunha superficie inicial de 810,00 m2. 

 

A situación inicial das parcelas arriba descritas atópanse en solo de rústico, situadas 
na  parroquia  de  San Pedro  de  Meixide,  no  municipio  de  Palas  de  Rei,  todo  elo 
segundo toma de datos de campo e traballo de gabinete de acordo cós criterios e 
có equipo que se relaciona no “proxecto técnico de segregación e agrupación de 
fincas  rústicas”,  redactado  polo  enxeñeiro  técnico  agrícola,  Javier  López  López, 
colexiado nº 1,049 do COITA A Coruña.

 

Segundo se  desprende  da  descrición  feita  polo  técnico  redactor  do  proxecto,  a 
segregación e agregación simultánea levase a cabo coa finalidade de reorganizar a 
propiedade,  sen  que  resulte  un  maior  número  de  parcelas  respecto  do 
orixinariamente existente.

 

Da “Matriz 1” inicial, faise unha segregación de terreo de 1.468,00 m2 resultando 
dúas parcelas: porción de parcela segregada 1.468,00 m2 Leira do ToxoB, e resto de 
parcela Matriz 1, 3.128,00 00 m2 Leira do ToxoA.

Da “Matriz 2” inicial, faise unha segregación de terreo de 54,00 m2 resultando dúas 
parcelas: porción de parcela segregada 54,00 m2 Lameiros I B, e resto de parcela 
Matriz 1, 1.444,00 m2 Lameiros I A.

Da “Matriz 3” inicial, faise unha segregación de terreo de 25,00 m2 resultando dúas 
parcelas: porción de parcela segregada 25,00 m2 Lameiros II B, e resto de parcela 
Matriz 1, 785,00 00 m2 Lameiros II A.

 

A segregación proposta realízase ao amparo do artigo 149 da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro do Solo de Galicia, coa finalidade de reorganizar a propiedade, sempre e 
cando non resulte un maior número de parcelas respecto ao estado orixinal,  de 
xeito que se obten un resultado final  con unha delimitación totalmente recta,  e 
mellor aproveitamento das parcelas.

Unha vez feita a segregación antes descrita, precedese á agrupación, resultando 
dúas parcelas, de acordo coa seguinte descrición:

Resultante 1, Leira do Toxo A, Lameiros I A, e Lameiros II B, cunha superficie final de 
4.597,00 m2. 

 

Resultante 2, Lameiros I B, Lameiros II A, e Leira do Toxo B, cunha superficie final de 
2.307,00 m2. 

Visto que instruíuse o correspondente procedemento para a concesión de licenza.

 

Visto informe técnico emitido en data do 12 de xullo de 2016, que literalmente di,
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“    INFORME TÉCNICO

INFORME TÉCNICO                              Referencia: 1461/2016

Peticionario:  María Balbina Mosteiro Vázquez  Asunto:  SEGREGACIÓN E AGREGACIÓN DE 

PARCELAS DNI:  33814505 C    SITUACIÓN: SAA - PALAS DE REI  DATA: 12/07/2016  

Ref. catastral: Parcelas 349, 350 e 352 do polígono 6.

Comprobación do cumprimento da normativa

Documentación

Presenta proxecto técnico redactado por D. Javier López López enxeñeiro técnico 
agrícola con número de colexiado 1.049.

Conten  memoria  urbanística  indicando  a  finalidade  da  actuación  proxectada 
razoando  a  súa  adecuación  á  ordenación  vixente,  con  expresa  indicación  da 
clasificación  e  cualificación  do  solo  obxecto  da  actuación  e  da  normativa  e 
ordenanzas aplicables a el.

Achega plano de situación a escala adecuada.

O plano de situación reflíctese sobre planimetría municipal.

Normativa

É de aplicación o disposto na disposición transitoria primeira, da Lei 2/2016 
do  Solo  de  Galicia,  réxime  de  aplicación  os  municipios  con  planeamento  non 
adaptado  e  aos  municipios  sen  planeamento:  2.  O  planeamento  aprobado 
definitivamente con anterioridade á entrada en vigor desta lei e non adaptado á Lei 
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural 
de  Galicia,  conservará  a  súa  vixencia  ata  a  súa  revisión  ou  adaptación  a  ela, 
consonte  as  seguintes  regras:  d)  Ao  solo  non  urbanizable  ou  solo  rústico, 
aplicaráselle o disposto nesta lei para o solo rústico.
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É de aplicación o artigo 149. División e segregación de predios en solo rústico, 
da  Lei  2/2016  do  Solo  de  Galicia,  no  solo  rústico  non  se  poderán  realizar 
segregacións, agás no suposto de execución de infraestruturas e dotacións e no 
caso de parcelas vinculadas a instalacións ou explotacións que fosen declaradas de 
utilidade pública e beneficiarias de expedientes de expropiación.

Non obstante, permítense segregacións coa finalidade de reorganizar a propiedade, 
sempre  e  cando  non  resulte  un  maior  número  de  parcelas  respecto  do 
orixinariamente existente.

Segregación e agregación propostas

“1.- Antecedentes y objeto

En el mes de Junio de los corrientes se realiza el encargo por parte de  D 
María Balbina Mosteiro Vázquez y D. José Manuel Vizcaíno Peteiro, con el 
objeto de describir  la segregación y posterior  agrupación de tres fincas rústicas 
para proceder a la reparcelación de las mismas. De esta forma se lleva a cabo este 
trabajo  que consiste  en la  toma de datos  de campo y trabajo  de gabinete,  de 
acuerdo con los criterios y con el equipo que se relacionan en la presente memoria.

La redacción del mismo recae en el Ingeniero Técnico Agrícola, Javier López 
López,  Colegiado  número  1.049  en  el  Colegio  Oficial  de  Ingenieros  Técnicos 
Agrícolas de A Coruña y Pontevedra. El despacho profesional se sitúa en la Rúa Xosé 
Ramón Fernández Castro, 14 - Bajo, de Melide (15.800), con número de teléfono y 
fax 981 50 54 82, y teléfono móvil 639 82 00 24.

2.- Descripción y Estado actual

Las  fincas  que  nos  ocupan  se  encuentras  sitas  en  el  lugar  de  Saa, 
perteneciente a la parroquia de  San Pedro de Meixide, municipio de  Palas de 
Rei (Lugo). La descripción actual de las mismas es la que sigue:

Titular.- María Balbina Mosteiro Vázquez

Leira do Toxo, a prado, con una superficie según reciente medición de cuarenta y 
cinco áreas noventa y seis centiáreas (4.596 m2). Linda: Norte, carretera N-547 
de Lugo a Santiago; Sur, camino del Agro, José Manuel Vizcaíno Peteiro (parcelas 
catastrales  350  y  352)  y  José  Várela  (parcela  catastral  351);  Este,  José  Manuel 
Vizcaíno  Peteiro  (parcela  catastral  356);  Oeste,  con  la  parcela  catastral  348. 
Referencia catastral: polígono 6 parcela 349.

Titular.-José Manuel Vizcaíno Peteiro

Lameiros I, a prado, con una superficie según reciente medición de catorce áreas 
noventa y  ocho centiáreas (1.498  m2).  Linda:  Norte,  María  Balbina  Mosteiro 
Vázquez (parcela catastral 349); Sur, camino del Agro; Este, José Manuel Vizcaíno 
Peteiro (parcela catastral 352), se refiere a la parcela que sigue y María Balbina 
Mosteiro Vázquez (parcela catastral  349);  Oeste, María Balbina Mosteiro Vázquez 
(parcela catastral 349).

Referencia catastral: polígono 6 parcela 350.

Lameiros ll; a prado, con una superficie según reciente medición de ocho áreas 
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diez centiáreas (810 m2). Linda: Norte, María Balbina Mosteiro Vázquez (parcela 
catastral  349); Sur,  camino del Agro; Este, José Várela (parcela   catastral  351); 
Oeste, José Manuel Vizcaíno Peteiro (parcela catastral 350), se refiere a la partida 
anterior.

Referencia catastral: polígono 6 parcela 352.

Según  las  Normas  Subsidiarias  del  Planeamiento  Municipal  de  Palas  de  Rei  las 
parcelas se encuentran englobadas en su totalidad dentro del Suelo No Urbanizable 
de Régimen General.

3.- Segregación pretendida

Se pretende segregar cada una de las tres parcelas descritas de forma que 
resulten 6 nuevas parcelas cuya descripción es la que sigue:

Leira do Toxo-A, a prado, con una superficie de treinta y una áreas veintiocho 
centiáreas (3.128 m2).  Linda:  Norte,  carretera N-547 de Lugo a Santiago;  Sur, 
camino del Agro, y con las parcelas Lameiros I-A y Lameiros l-B procedentes de esta 
segregación; Este, con las parcelas Leira do Toxo-B y Lameiros I-A procedentes de 
esta segregación; Oeste, con la parcela catastral 348.

Leira do Toxo-B, a prado, con una superficie de catorce áreas sesenta y ocho 
centiáreas  (1.468 m2).  Linda: Norte,  termina en vértice y José Manuel Vizcaíno 
Peteiro (parcela catastral 356); Sur, con las parcelas Lameiros l-B y Lameiros I I-A 
procedentes de esta segregación y con José Várela (parcela catastral 351); Este, 
José Manuel Vizcaíno Peteiro (parcela catastral 356); Oeste, con las parcelas Leira 
do Toxo-A, Lameiros l-B y Lameiros I-A procedentes de esta segregación.

Lameiros I-A, a prado, con una superficie de   catorce áreas cuarenta y cuatro 
centiáreas (1.444 m2). Linda: Norte, con la parcela Leira do Toxo-A procedenta de 
esta  segregación;  Sur,  camino  del  Agro;  Este,  con las  parcelas  Leira  do Toxo-A, 
Lameiros l-B, Lameiros ll-A y Lameiros I l-B procedentes de esta segregación; Oeste, 
con la parcela Leira do Toxo-A procedente de esta segregación.

Lameiros l-B, a prado, con una superficie de cincuenta y cuatro centiáreas   (54 
m2). Linda: Norte, termina en vértice limitando con las parcelas Leira do Toxo-A, 
Leira do Toxo-B y Lameiros I-A procedentes de esta segregación; Sur, termina en 
vértice limitando con la  parcelas  Lameiros  ll-B  procedente  de  esta  segregación; 
Este,  con  las  parcelas  Leira  do  Toxo-B  y  Lameiros  ll-A;  Oeste,  con  la  parcela 
Lameiros I-A procedente de esta segregación.

Lameiros  ll-A,  a  prado,  con  una  superficie  de  siete  áreas ochenta  y  cinco 
centiáreas (785 m2). Linda: Norte, con la parcela Leira do Toxo-B procedente de 
esta segregación; Sur, camino del Agro; Este, José Várela (parcela catastral 351); 
Oeste, con las parcelas Lameiros l-B, Lameiros I-A y Lameiros ll-B procedentes de 
esta segregación.

Lameiros ll-B, a prado, con una superficie de  veinticinco centiáreas (25 m2). 
Linda: Norte, termina en vértice lindando con la parcela Lameiros l-B procedente de 
esta  segregación;  Sur,  camino  del  Agro;  Este,  con  la  parcela  Lameiros  ll-A 
procedente de esta segregación; Oeste, con la parcela Lameiros I-A procedente de 
esta segregación.

4.- Agrupación propuesta

Una vez realizada la segregación descrita en el anterior apartado se proyecta 
realizar la agrupación de las fincas resultantes de forma que resulten 2 parcelas 
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cuya descripción es la que sigue:

Titular.- María Balbina Mosteiro Vázquez

Resultante de la agrupación de las parcelas Leira do Toxo-A, Lameiros I-A y Lameiros 
ll-B.

Leira do Toxo -  Lameiros,  a  prado,  con una superficie  de  cuarenta y cinco 
áreas noventa y seis centiáreas (4.596 m2). Linda: Norte, carretera N-547 de 
Lugo a Santiago; Sur, camino del Agro; Este, José Manuel Vizcaíno Peteiro, se refiere 
a la parcela Lameiros-Leira do Toxo resultante de esta agrupación; Oeste, con la 
parcela catastral 348.

Titular.- José Manuel Vizcaíno Peteiro

Resultante de la agrupación de las parcelas Lameiros l-B, Lameiros ll-A y Leira do 
Toxo-B.

Lameiros - Leira do Toxo, a prado, con una superficie de veintitrés áreas ocho 
centiáreas (2.308 m2). Linda: Norte, termina en vértice y con José Manuel Vizcaíno 
Peteiro (parcela catastral 356); Sur, camino del Agro y José Várela (parcela catastral 
351);  Este,  José  Manuel  Vizcaíno  Peteiro  (parcela  catastral  356)  y  José  Várela 
(parcela  catastral  351);  Oeste,  María  Balbina  Mosteiro  Vázquez,  se  refiere  a  la 
parcela Leira do Toxo-Lameiros resultante de esta agrupación.”

Conclusión

As superficies das agrupacións propostas no apartado 4 (4.596 m2 e 2.308 m2) 
non coinciden cas sumas das parcelas orixinarias; 

- Leira do Toxo-A, Lameiros I-A y Lameiros ll-B = 4.597 m2.

- Lameiros I-B, Lameiros II-A y Leira do Toxo B= 2.307 m2.

A actuación indicada resulta viable dende o punto de vista urbanístico unha vez 
corrixidas as superficies. “

 

Visto informe xurídico emitido en data do 1 de agosto de 2016,  e que obra no 
expediente.

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 148/2011, de 14 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 
27 de xuño de 2011,  a  Xunta  de Goberno Local  por  acordo unánime dos seus 
membros adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Conceder agás o dereito de propiedade e sen prexuízo co común ou de 
terceiro a María Balbina Mosteiro Vázquez, a licenza municipal para segregación e 
agrupación de parcelas para regularización de propiedade, sendo o resultado final: 

 

Parcela  Resultante  1,  Leira  do  Toxo  A,  Lameiros  I  A,  e  Lameiros  II  B,  cunha 
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superficie final de 4.597,00 m2. 

Parcela  Resultante  2,  Lameiros  I  B,  Lameiros  II  A,  e  Leira  do  Toxo  B,  cunha 
superficie final de 2.307,00 m2. 

Segundo.  Aprobar  os  dereitos  e  taxas  que  corresponda  segundo  Ordenanza 
municipal, e que ascenden a un total de douscentos des euros con vinte e sete 
céntimos (46,41 €).

 

Terceiro.  Dar  traslado  do  presente  acordo  ao  interesado  xunto  cunha  copia  do 
informe técnico municipal, e con indicación dos recursos que proceden.   

 

Cuarto. Dar traslado dunha copia da liquidación de dereitos á interesada para que 
proceda ao abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación 
do acordo de concesión de licenza.   “

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

 

Recursos: Contra a resolución que antecede, que é definitiva en vía administrativa, 
poder optar por:

istrativa, poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

 

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

 

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

 

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.
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Solicitude de licenza urbanística municipal para construción de nave para 
gando vacún de leite,  fosa de zurro e esterqueira,  interesada por José 
Antonio Rodríguez Vila en nome e representación de Gandería Gómez, S.C.

Visto escrito de solicitude e proxecto técnico que lle acompaña presentados por José 
Antonio Rodríguez Vila en nome e representación de Gandería Gómez, S.C.,  con 
residencia a efectos de notificación no lugar de Ribado, na parroquia de Cubelo, en 
Palas de Rei,  no que solicita  licenza urbanística municipal  para a realización de 
obras maiores de ampliación de actividade “construción de nave para gando vacún 
de leite, fosa de zurro e esterqueira” no lugar de Ribado, na parroquia de Cubelo, 
conforme ao proxecto técnico redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Eloy Pérez 
Sindín, Colexiado 529 do COITA Lugo.

Visto  o  informe técnico  emitido en  data  do 16  de xuño de 2016,  que  obra  no 
expediente e do cal se lle chegará copia xunto co presente.

Vista a Resolución pola que se formula a declaración de Incidencia Ambiental de 
actividade para o proxecto de construción de nave para gando vacún de leite, fosa 
de zurro e esterqueira, no lugar de Ribado, na parroquia de Cubelo, en Palas de Rei, 
emitida polo  servizo de Calidade  e  Avaliación Ambiental,  Xefatura Territorial  da 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Delegación Territorial de 
Lugo, condicionada ao cumprimento das medidas correctoras contidas no proxecto  
e na memoria presentados, así como as expostas a maiores no corpo da propia  
resolución, en data do 15 de xullo de 2016, que obra no expediente e da cal se lle  
chegará copia xunto co presente.

Visto o informe xurídico emitido en data do 1 de agosto de 2016, e que obra no 
expediente.

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local  por acordo unánime dos membros 
asistentes á sesión adoptou o seguinte, ACORDO:

Primeiro.  Conceder a Gandería Gómez, S.C. a salvo o dereito de propiedade e sen 
prexuízo do común ou de terceiro, licenza urbanística municipal para obras maiores 
de ampliación de actividade  “construción de nave para gando vacún de leite, fosa 
de zurro e esterqueira” no lugar de Ribado, na parroquia de Cubelo, conforme ao 
proxecto  técnico  redactado  polo  enxeñeiro  técnico  agrícola  Eloy  Pérez  Sindín, 
Colexiado 529 do COITA Lugo.

Segundo.  A  actuación  solicitada  está  sometida  a  Declaración  de  Incidencia 
Ambiental por estar incluída dentro do epígrafe 9.3.e) do catálogo de actividades 
sometidas  a  incidencia  ambiental  a  Lei  9/2013,  do  emprendemento  e  da 
competitividade  económica  de  Galicia,  ao  tratarse  dunha  explotación  gandeira 
intensiva cunha capacidade entre 50 e 300 prazas para vacún de leite, polo tanto 

Ayuntamiento de Palas de Rei

Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015



 

supón unha modificación substancial da actividade preexistente conforme ó artigo 
38 da mesma Lei. O técnico reactor do proxecto xustifica que a actuación non supón 
unha modificación substancial porque non se incrementa o número de animais da 
explotación,  pero,  a  licenza  de  actividade  aportada  da  explotación  existente 
autoriza, unha explotación de 49 cabezas de gando vacún, e no proxecto sitúa a 
capacidade da explotación entre 50 e 300 prazas. Por todo o antedito, esta Xunta 
de  Goberno  Local  por  acordo  unánime  dos  seus  membros,  acorda  conceder  a 
licenza  municipal  provisional  para  o  inicio  da  actividade  ou  funcionamento  do 
solicitado,  debendo  cumprir  as  medidas  correctoras  contidas  no  proxecto  e  na 
memoria presentados, así como as condicións ou medidas impostas a maiores (en 
negriña  e  cursiva)  no  corpo  da  resolución  emitida  polo  servizo  de  Calidade  e 
Avaliación  Ambiental,  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de  Medio  Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas, Delegación Territorial de Lugo, en data do 15 de xullo de 
2016,  especialmente  aquelas  que  obrigan  a  eliminar  adecuadamente  as  augas  
pluviais,  depuración de augas residuais  e  estanquidade e baleirado correcto da  
fosa, lixiviacións procedentes da esterqueira, e augas residuais sanitarias, que obra 
no expediente e da cal que lle xuntará unha copia xunto co presente.

Terceiro. As obras comezaran no prazo de seis meses e rematarán no prazo de tres 
anos contados a partir da data de notificación deste Acordo. Transcorrido este prazo 
sen que se teña solicitado prórroga, este acordo non terá validez nin efecto.

Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais de Palas de Rei, ao cumprimento 
das  condicións  recollidas  no  informe  técnico,  ao  cumprimento  das  medidas 
correctoras contidas no proxecto e na memoria presentados, así como as condicións 
ou  medidas  impostas  a  maiores  (en  negriña  e  cursiva)  no  corpo  da  resolución 
emitida  polo  servizo  de  Calidade  e  Avaliación  Ambiental,  Xefatura  Territorial  da 
Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  Infraestruturas,  que  obran  no 
expediente e dos cales se lle trasladaran copias.

Quinto.  Proceder á liquidación de dereitos e taxas que corresponde satisfacer polas 
obras a realizar e de acordo coa documentación presentada, e que ascenden a un 
total de catro mil seiscentos corenta euros con trinta e oito céntimos (4.640,38 €).

Sexto.  Dar traslado dunha copia da liquidación ao interesado para que proceda ao 
abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación do acordo de 
concesión de licenza municipal de obras maiores.

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 

Ayuntamiento de Palas de Rei

Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015



 

(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de xullo, Reguladora da 
Xurisdición contencioso-administrativa, en relación có artigo 116.2 da Lei 30/1992, 
do  26  de  novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do 
Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de 
xaneiro.

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

3  Comunicacións previas 

Comunicación previa para obras menores de canalización soterrada de liña 
eléctrica, para subministro a unha vivenda unifamiliar situada no núcleo 
de Vilar de Ulloa, a pedimento de Unión Fenosa Distribución, S.A.
 

Vista  a  Comunicación  Previa  e  documentación  técnica  que  lle  acompaña  de 
actuacións menores de canalización soterrada de liña eléctrica de baixa tensión 
para subministro a unha vivenda unifamiliar, situada no lugar de Vilar de Ulloa, na 
parroquia de San Pedro de Meixide, dentro do termo municipal  de Palas de Rei, 
presentada  por  Unión  Fenosa  Distribución,  S.A.,  conforme  á  memoria  técnica 
redactada  polo  enxeñeiro  industrial  Dario  Sánchez  Maeso,  Colexiado  2564  do 
I.C.O.I.I.G.

 

Acreditase no expediente ter aboado a taxa por expedición de licenza urbanística 
ou tramitación de expediente  de comunicación previa  para actuacións de obras 
menores, por un importe total de trinta e un euros con corenta a tres céntimos 
(31,43 euros), obra xustificante de pago ou ingreso de data do 15 de xuño de 2016.

 

Visto  o  expediente  tramitado  aos  efectos,  ao  amparo  da  Lei  9/2013  do 
Emprendemento e da Competitividade económica de Galicia, Disposición Derradeira 
Terceira.

 

Tendo  en  conta  a  Ordenanza  Municipal  reguladora  do  procedemento  das 
comunicacións previas para obras menores e actividades,  publicada o seu texto 
íntegro, no Boletín Oficial da Provincia, BOP nº 216, do venres, 19 de setembro de 
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2014.

 

Tendo en conta do disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, nos 
seus artigos 142.3. e 146.

 

Visto  o  informe técnico  emitido  en  data  do  11  de  xullo  de  2016,  que  obra  no 
expediente e do cal se lle chegará unha copia xunto co presente.

 

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Toma  de  coñecemento  por  parte  deste  Concello  ao  expediente  de 
Comunicación Previa  de actuacións menores para canalización soterrada de liña 
eléctrica de baixa tensión, para subministro a unha vivenda unifamiliar, situada no 
lugar de Vilar de Ulloa, na parroquia de San Pedro de Meixide, dentro do termo 
municipal de Palas de Rei, e conforme coa documentación aportada ao expediente.

 

Segundo. Prestar conformidade ao expediente de Comunicación Previa inicial,  de 
acordo co informe do técnico competente, podendo comezar as obras. Os servizos 
técnicos municipais poden, no seu caso, cursar visita de inspección, comprobación 
ou control en calquera momento có fin de verificar a verosimilitude das obras coa 
documentación presentada no seu momento,  en caso de que existan diferenzas 
entre a documentación técnica presentada e o efectivamente realizado, que supoña 
un cambio de réxime na concesión da autorización, procederase á paralización das 
obras, como medida preventiva, sen prexuízo das sancións que poidan recaer sobre 
o promotor, de acordo co disposto artigo 7 puntos 2, 3, da Ordenanza Municipal 
reguladora  do  procedemento  das  comunicacións  previas  para  obras  menores  e 
actividades.

 

Terceiro.  As obras deberán ser realizadas no prazo máximo de seis meses, dende a 
data  de  comunicación  do  presente.  Transcorrido  este  prazo  sen  que  as  obras 
rematasen e antes da súa finalización,  a persoa interesada ou promotor poderá 
solicitar prorrogas en prazo, non podendo superar o prazo inicialmente autorizado.

 

Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais de Palas de Rei, e ao cumprimento 
do recollido no informe técnico municipal,  do cal  se lle  chegará copia  xunto co 
presente.

 

Quinto.  O promotor está obrigado, artigo 7 punto 4 da Ordenanza Municipal arriba 
citada, a comunicar a finalización da obra ós efectos de proceder, no seu caso, á 
liquidación definitiva do imposto ou taxa correspondente e coa finalidade de que se 
curse a visita de inspección ou comprobación polos servizos técnicos competentes, 
se así o estiman oportuno.
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Sexto.  Proceder á liquidación da cota do ICIO e taxas que corresponda segundo o 
orzamento  presentado,  e  que  ascenden  a  un  total  de  vinte  e  nove  euros  con 
noventa e sete céntimos (29,97 €). 

 

Sétimo. Dar traslado dunha copia da liquidación do ICIO ao interesado para que 
proceda ao abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación 
do acordo de conformidade. 

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

 

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

 

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

 

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

 

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

Comunicación  previa  para  obras  menores  de  rehabilitación  de  valo  de 
pedra, a pedimento de Dolores Lopez Ayude
 

Vista a Comunicación Previa de actuacións menores para rehabilitación de valo de 
pedra existente,  nunha parcela  situada no lugar  de Xermeade,  na parroquia  de 
Merlán, dentro do termo municipal de Palas de Rei, presentada por Dolores López 
Ayude.

 

Ayuntamiento de Palas de Rei

Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015



 

Acreditase no expediente ter aboado a taxa por expedición de licenza urbanística 
ou tramitación de expediente  de comunicación previa  para actuacións de obras 
menores, por un importe total de trinta e un euros con corenta e tres céntimos 
(31,43 euros), obra xustificante de pago ou ingreso de data do 29 de xuño de 2016.

 

Visto  o  expediente  tramitado  aos  efectos,  ao  amparo  da  Lei  9/2013  do 
Emprendemento e da Competitividade económica de Galicia, Disposición Derradeira 
Terceira.

 

Tendo  en  conta  a  Ordenanza  Municipal  reguladora  do  procedemento  das 
comunicacións previas para obras menores e actividades,  publicada o seu texto 
íntegro, no Boletín Oficial da Provincia, BOP nº 216, do venres, 19 de setembro de 
2014.

 

Tendo en conta do disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, nos 
seus artigos 142.3. e 146.

 

Visto  o  informe técnico  emitido  en  data  do  11  de  xullo  de  2016,  que  obra  no 
expediente e do cal se lle chega unha copia xunto co presente.

 

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Toma  de  coñecemento  por  parte  deste  Concello  ao  expediente  de 
Comunicación Previa de actuacións menores rehabilitación de valo de pedra, nunha 
parcela situada no lugar de Xermeade, na parroquia de Merlán, dentro do termo 
municipal de Palas de Rei, e conforme coa documentación aportada ao expediente.

 

Segundo. Prestar conformidade ao expediente de Comunicación Previa inicial,  de 
acordo co informe do técnico competente, podendo comezar as obras. Os servizos 
técnicos municipais poden, no seu caso, cursar visita de inspección, comprobación 
ou control en calquera momento có fin de verificar a verosimilitude das obras coa 
documentación presentada no seu momento,  en caso de que existan diferenzas 
entre a documentación técnica presentada e o efectivamente realizado, que supoña 
un cambio de réxime na concesión da autorización, procederase á paralización das 
obras, como medida preventiva, sen prexuízo das sancións que poidan recaer sobre 
o promotor, de acordo co disposto artigo 7 puntos 2, 3, da Ordenanza Municipal 
reguladora  do  procedemento  das  comunicacións  previas  para  obras  menores  e 
actividades.

 

Terceiro.  As obras deberán ser realizadas no prazo máximo de seis meses, dende a 
data  de  comunicación  do  presente.  Transcorrido  este  prazo  sen  que  as  obras 
rematasen e antes da súa finalización,  a persoa interesada ou promotor poderá 
solicitar prorrogas en prazo, non podendo superar o prazo inicialmente autorizado.
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Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais de Palas de Rei, e ao cumprimento 
do recollido no informe técnico municipal,  do cal  se lle  chegará copia  xunto co 
presente.

 

Quinto.  A promotora está obrigada, artigo 7 punto 4 da Ordenanza Municipal arriba 
citada, a comunicar a finalización da obra ós efectos de proceder, no seu caso, á 
liquidación definitiva do imposto ou taxa correspondente e coa finalidade de que se 
curse a visita de inspección ou comprobación polos servizos técnicos competentes, 
se así o estiman oportuno.

 

Sexto.  Proceder á liquidación da cota do ICIO e taxas que corresponda segundo o 
orzamento presentado, e que ascenden a un total de tres euros (3,00 €). 

 

Sétimo.  Dar traslado dunha copia da liquidación do ICIO á interesada para que 
proceda ao abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación 
do acordo de conformidade. 

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

 

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

 

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

 

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

 

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
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competente.

 

Comunicación previa para obras menores de restauración de cuberta da 
Igrexa de San Martiño de Ponteferreira, a pedimento de Obispado de Lugo
 

Vista a Comunicación Previa de actuacións menores para restauración de cuberta 
da  Igrexa  de  San  Martiño  de  Ponteferreira,  na  parroquia  de  San  Martiño  de 
Ponteferreira, dentro do termo municipal de Palas de Rei, presentada por Obispado 
de Lugo.

 

Acreditase no expediente ter aboado a taxa por expedición de licenza urbanística 
ou tramitación de expediente  de comunicación previa  para actuacións de obras 
menores, por un importe total de cento catro euros (104,00 euros), obra xustificante 
de pago ou ingreso de data do 28 de xuño de 2016.

 

Visto  o  expediente  tramitado  aos  efectos,  ao  amparo  da  Lei  9/2013  do 
Emprendemento e da Competitividade económica de Galicia, Disposición Derradeira 
Terceira.

 

Tendo  en  conta  a  Ordenanza  Municipal  reguladora  do  procedemento  das 
comunicacións previas para obras menores e actividades,  publicada o seu texto 
íntegro, no Boletín Oficial da Provincia, BOP nº 216, do venres, 19 de setembro de 
2014.

 

Tendo en conta do disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, nos 
seus artigos 142.3. e 146.

 

Vista  a  resolución  de  autorización  emitida  pola  Dirección  Xeral  do  Patrimonio 
Cultural da Consellería de Cultura e Turismo, en data do 30 de xullo de 2011, que 
obra no expediente e da cal se lle chegará copia xunto co presente.

 

Visto  o  informe técnico  emitido  en  data  do  12  de  xullo  de  2016,  que  obra  no 
expediente e do cal se lle chega unha copia xunto co presente.

 

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Toma  de  coñecemento  por  parte  deste  Concello  ao  expediente  de 
Comunicación  Previa  de  actuacións  restauración  de  cuberta  da  Igrexa  de  San 
Martiño de Ponteferreira, na parroquia de San Martiño de Ponteferreira, dentro do 
termo  municipal  de  Palas  de  Rei,  e  conforme  coa  documentación  aportada  ao 
expediente.
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Segundo. Prestar conformidade ao expediente de Comunicación Previa inicial,  de 
acordo co informe do técnico competente, podendo comezar as obras. Os servizos 
técnicos municipais poden, no seu caso, cursar visita de inspección, comprobación 
ou control en calquera momento có fin de verificar a verosimilitude das obras coa 
documentación presentada no seu momento,  en caso de que existan diferenzas 
entre a documentación técnica presentada e o efectivamente realizado, que supoña 
un cambio de réxime na concesión da autorización, procederase á paralización das 
obras, como medida preventiva, sen prexuízo das sancións que poidan recaer sobre 
o promotor, de acordo co disposto artigo 7 puntos 2, 3, da Ordenanza Municipal 
reguladora  do  procedemento  das  comunicacións  previas  para  obras  menores  e 
actividades.

 

Terceiro.  As obras deberán ser realizadas no prazo máximo de seis meses, dende a 
data  de  comunicación  do  presente.  Transcorrido  este  prazo  sen  que  as  obras 
rematasen e antes da súa finalización,  a persoa interesada ou promotor poderá 
solicitar prorrogas en prazo, non podendo superar o prazo inicialmente autorizado.

 

Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais de Palas de Rei, terase en conta o  
disposto  e  recollido  na  resolución  emitida  pola  Dirección  Xeral  do  Patrimonio 
Cultural, e ao cumprimento do recollido no informe técnico municipal, dos cales se 
lle chegarán copias xunto co presente.

 

Quinto.  O promotor está obrigado, artigo 7 punto 4 da Ordenanza Municipal arriba 
citada, a comunicar a finalización da obra ós efectos de proceder, no seu caso, á 
liquidación definitiva do imposto ou taxa correspondente e coa finalidade de que se 
curse a visita de inspección ou comprobación polos servizos técnicos competentes, 
se así o estiman oportuno.

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

 

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

 

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.
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b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

 

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

Comunicación  previa  para  obras  menores  de  retellado  de  cuberta  de 
vivenda unifamiliar, a pedimento de Jesús Sánchez Mato
 

Vista a Comunicación Previa de actuacións menores para retellado de cuberta de 
vivenda unifamiliar, situada no lugar de Carballal, na parroquia de Carballal de San 
Sebastián, dentro do termo municipal de Palas de Rei, presentada por Jesús Sánchez 
Mato.

 

Acreditase no expediente ter aboado a taxa por expedición de licenza urbanística 
ou tramitación de expediente  de comunicación previa  para actuacións de obras 
menores, por un importe total de trinta e un euros con corenta e tres céntimos 
(31,43 euros), obra xustificante de pago ou ingreso de data do 23 de febreiro de 
2016.

 

Visto  o  expediente  tramitado  aos  efectos,  ao  amparo  da  Lei  9/2013  do 
Emprendemento e da Competitividade económica de Galicia, Disposición Derradeira 
Terceira.

 

Tendo  en  conta  a  Ordenanza  Municipal  reguladora  do  procedemento  das 
comunicacións previas para obras menores e actividades,  publicada o seu texto 
íntegro, no Boletín Oficial da Provincia, BOP nº 216, do venres, 19 de setembro de 
2014.

 

Tendo en conta do disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, nos 
seus artigos 142.3. e 146.

 

Visto o informe técnico emitido en data do 24 de febreiro de 2016, que obra no 
expediente e do cal se lle chega unha copia xunto co presente.

 

Vista a resolución de autorización sobre unha intervención no Camiño de Santiago, 
emitida  pola  Dirección  Xeral  do  Patrimonio  Cultural  da  Consellería  de  Cultura, 
Educación  e  Ordenación  Universitaria,  a  actuación  está  localizada  en  territorio 
histórico do Camiño de Santiago Camiño Francés, emitida en data do 30 de xuño de 
2016, que obra no expediente e da cal se lle chegará copia xunto co presente.
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En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Toma  de  coñecemento  por  parte  deste  Concello  ao  expediente  de 
Comunicación Previa de actuacións menores para retellado de cuberta de vivenda 
unifamiliar,  situada  no  lugar  de  Carballal,  na  parroquia  de  Carballal  de  San 
Sebastián,  dentro  do  termo  municipal  de  Palas  de  Rei,  e  conforme  coa 
documentación aportada ao expediente.

 

Segundo. Prestar conformidade ao expediente de Comunicación Previa inicial,  de 
acordo co informe do técnico competente, podendo comezar as obras. Os servizos 
técnicos municipais poden, no seu caso, cursar visita de inspección, comprobación 
ou control en calquera momento có fin de verificar a verosimilitude das obras coa 
documentación presentada no seu momento,  en caso de que existan diferenzas 
entre a documentación técnica presentada e o efectivamente realizado, que supoña 
un cambio de réxime na concesión da autorización, procederase á paralización das 
obras, como medida preventiva, sen prexuízo das sancións que poidan recaer sobre 
o promotor, de acordo co disposto artigo 7 puntos 2, 3, da Ordenanza Municipal 
reguladora  do  procedemento  das  comunicacións  previas  para  obras  menores  e 
actividades.

 

Terceiro.  As obras deberán ser realizadas no prazo máximo de seis meses, dende a 
data  de  comunicación  do  presente.  Transcorrido  este  prazo  sen  que  as  obras 
rematasen e antes da súa finalización,  a persoa interesada ou promotor poderá 
solicitar prorrogas en prazo, non podendo superar o prazo inicialmente autorizado.

 

Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais de Palas de Rei, ao cumprimento 
do  recollido  no  informe  técnico  municipal,  e  ao  cumprimento  das  condicións 
impostas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural na súa resolución, dos cales se 
lle chegarán copias xunto co presente.

 

Quinto.  O promotor está obrigado, artigo 7 punto 4 da Ordenanza Municipal arriba 
citada, a comunicar a finalización da obra ós efectos de proceder, no seu caso, á 
liquidación definitiva do imposto ou taxa correspondente e coa finalidade de que se 
curse a visita de inspección ou comprobación polos servizos técnicos competentes, 
se así o estiman oportuno.

 

Sexto.  Proceder á liquidación da cota do ICIO e taxas que corresponda segundo o 
orzamento presentado, e que ascenden a un total de tres euros (3,00 €). 

 

Sétimo.  Dar traslado dunha copia da liquidación do ICIO ao interesado para que 
proceda ao abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación 
do acordo de conformidade. 

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.
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Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

 

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

 

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

 

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

 

Comunicación  previa  para  obras  menores  de  reparación  das  fachadas 
traseiras e cubertas duns nichos situados no cemiterio de Sambreixo, a 
pedimento de Asociación Sociocultural Veciños Ulloa-Sambreixo
 

Vista a Comunicación Previa de actuacións menores para reparación das fachadas  
traseiras  e  cubertas  duns  nichos  situados  no  cemiterio,  no  entorno  da  Igrexa 
Parroquial de Sambreixo, na parroquia de Sambreixo, dentro do termo municipal de 
Palas de Rei, presentada por Asociación Sociocultural Veciños Ulloa-Sambreixo.

 

Acreditase no expediente ter aboado a taxa por expedición de licenza urbanística 
ou tramitación de expediente  de comunicación previa  para actuacións de obras 
menores, por un importe total de trinta e un euros con corenta e tres céntimos 
(31,43 euros), obra xustificante de pago ou ingreso de data do 12 de abril de 2016.

 

Visto  o  expediente  tramitado  aos  efectos,  ao  amparo  da  Lei  9/2013  do 
Emprendemento e da Competitividade económica de Galicia, Disposición Derradeira 
Terceira.
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Tendo  en  conta  a  Ordenanza  Municipal  reguladora  do  procedemento  das 
comunicacións previas para obras menores e actividades,  publicada o seu texto 
íntegro, no Boletín Oficial da Provincia, BOP nº 216, do venres, 19 de setembro de 
2014.

 

Tendo en conta do disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, nos 
seus artigos 142.3. e 146.

 

Visto  o  informe técnico  emitido  en  data  do  13  de  abril  de  2016,  que  obra  no 
expediente e do cal se lle chega unha copia xunto co presente.

 

Vista a resolución de autorización sobre unha intervención no entorno dunha Igrexa 
Parroquial,  emitida pola Dirección Xeral  do Patrimonio Cultural  da Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a actuación está localizada ao redor 
dunha Igrexa, emitida en data do 12 de xullo de 2016, que obra no expediente e da 
cal se lle chegará copia xunto co presente.

 

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Toma  de  coñecemento  por  parte  deste  Concello  ao  expediente  de 
Comunicación Previa de actuacións menores de reparación das fachadas  traseiras 
e cubertas duns nichos situados no cemiterio, no entorno da Igrexa Parroquial de 
Sambreixo, na parroquia de Sambreixo, dentro do termo municipal de Palas de Rei, 
e conforme coa documentación aportada ao expediente.

 

Segundo. Prestar conformidade ao expediente de Comunicación Previa inicial,  de 
acordo co informe do técnico competente, podendo comezar as obras. Os servizos 
técnicos municipais poden, no seu caso, cursar visita de inspección, comprobación 
ou control en calquera momento có fin de verificar a verosimilitude das obras coa 
documentación presentada no seu momento,  en caso de que existan diferenzas 
entre a documentación técnica presentada e o efectivamente realizado, que supoña 
un cambio de réxime na concesión da autorización, procederase á paralización das 
obras, como medida preventiva, sen prexuízo das sancións que poidan recaer sobre 
o promotor, de acordo co disposto artigo 7 puntos 2, 3, da Ordenanza Municipal 
reguladora  do  procedemento  das  comunicacións  previas  para  obras  menores  e 
actividades.

 

Terceiro.  As obras deberán ser realizadas no prazo máximo de seis meses, dende a 
data  de  comunicación  do  presente.  Transcorrido  este  prazo  sen  que  as  obras 
rematasen e antes da súa finalización,  a persoa interesada ou promotor poderá 
solicitar prorrogas en prazo, non podendo superar o prazo inicialmente autorizado.

 

Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
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Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais de Palas de Rei, ao cumprimento 
do  recollido  no  informe  técnico  municipal,  e  ao  cumprimento  das  condicións 
impostas pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural na súa resolución, dos cales se 
lle chegarán copias xunto co presente.

 

Quinto.  O promotor está obrigado, artigo 7 punto 4 da Ordenanza Municipal arriba 
citada, a comunicar a finalización da obra ós efectos de proceder, no seu caso, á 
liquidación definitiva do imposto ou taxa correspondente e coa finalidade de que se 
curse a visita de inspección ou comprobación polos servizos técnicos competentes, 
se así o estiman oportuno.

 

Sexto.  Proceder á liquidación da cota do ICIO e taxas que corresponda segundo o 
orzamento presentado, e que ascenden a un total de noventa e seis euros (96,00 
€). 

 

Sétimo.  Dar traslado dunha copia da liquidación do ICIO ao interesado para que 
proceda ao abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación 
do acordo de conformidade. 

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

 

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

 

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

 

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
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competente.

Comunicación  previa  para  obras  menores  de  retellado  de  cuberta  de 
vivenda unifamiliar, a pedimento de Angel Viña Rodríguez
 

Vista a Comunicación Previa de actuacións menores para retellado de cuberta de 
vivenda unifamiliar,  situada no lugar  de Moreira,  na  parroquia  de  Fontecuberta, 
dentro do termo municipal de Palas de Rei, presentada por Angel Viña Rodríguez.

 

Acreditase no expediente ter aboado a taxa por expedición de licenza urbanística 
ou tramitación de expediente  de comunicación previa  para actuacións de obras 
menores, por un importe total de trinta e un euros con corenta e tres céntimos 
(31,43 euros), obra xustificante de pago ou ingreso de data do 19 de xullo de 2016.

 

Visto  o  expediente  tramitado  aos  efectos,  ao  amparo  da  Lei  9/2013  do 
Emprendemento e da Competitividade económica de Galicia, Disposición Derradeira 
Terceira.

 

Tendo  en  conta  a  Ordenanza  Municipal  reguladora  do  procedemento  das 
comunicacións previas para obras menores e actividades,  publicada o seu texto 
íntegro, no Boletín Oficial da Provincia, BOP nº 216, do venres, 19 de setembro de 
2014.

 

Tendo en conta do disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, nos 
seus artigos 142.3. e 146.

 

Vista a autorización previa de obras e outros aproveitamentos situados en zonas 
contiguas  a  estradas  provinciais,  emitida  pola  Deputación  Provincial  de  Lugo, 
Servizo de Vías e Obras, en data do 14 de xuño de 2016, que obra no expediente e 
da cal se lle chega copia xunto co presente.

 

Visto  o  informe técnico  emitido  en  data  do  21  de  xullo  de  2016,  que  obra  no 
expediente e do cal se lle chega unha copia xunto co presente.

 

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Toma  de  coñecemento  por  parte  deste  Concello  ao  expediente  de 
Comunicación Previa de actuacións menores de retellado de cuberta de vivenda 
unifamiliar, situada no lugar de Moreira, na parroquia de Fontecuberta, dentro do 
termo  municipal  de  Palas  de  Rei,  e  conforme  coa  documentación  aportada  ao 
expediente.
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Segundo. Prestar conformidade ao expediente de Comunicación Previa inicial,  de 
acordo co informe do técnico competente, podendo comezar as obras. Os servizos 
técnicos municipais poden, no seu caso, cursar visita de inspección, comprobación 
ou control en calquera momento có fin de verificar a verosimilitude das obras coa 
documentación presentada no seu momento,  en caso de que existan diferenzas 
entre a documentación técnica presentada e o efectivamente realizado, que supoña 
un cambio de réxime na concesión da autorización, procederase á paralización das 
obras, como medida preventiva, sen prexuízo das sancións que poidan recaer sobre 
o promotor, de acordo co disposto artigo 7 puntos 2, 3, da Ordenanza Municipal 
reguladora  do  procedemento  das  comunicacións  previas  para  obras  menores  e 
actividades.

 

Terceiro.  As obras deberán ser realizadas no prazo máximo de seis meses, dende a 
data  de  comunicación  do  presente.  Transcorrido  este  prazo  sen  que  as  obras 
rematasen e antes da súa finalización,  a persoa interesada ou promotor poderá 
solicitar prorrogas en prazo, non podendo superar o prazo inicialmente autorizado.

 

Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
Normas  Subsidiarias  de  Planeamento  Municipais  de  Palas  de  Rei,  ás  condicións 
especiais  e  xerais  relacionadas  na  autorización  da  Deputación  Provincial,  e  ao 
cumprimento do recollido no informe técnico municipal, dos cales se lle chegarán 
copias xunto co presente.

 

Quinto.  O promotor está obrigado, artigo 7 punto 4 da Ordenanza Municipal arriba 
citada, a comunicar a finalización da obra ós efectos de proceder, no seu caso, á 
liquidación definitiva do imposto ou taxa correspondente e coa finalidade de que se 
curse a visita de inspección ou comprobación polos servizos técnicos competentes, 
se así o estiman oportuno.

 

Sexto.  Proceder á liquidación da cota do ICIO e taxas que corresponda segundo o 
orzamento presentado, e que ascenden a un total de trinta euros (30,00 €). 

Sétimo.  Dar traslado dunha copia da liquidación do ICIO ao interesado para que 
proceda ao abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación 
do acordo de conformidade. 

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

 

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

 

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
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meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

 

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

 

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

 
Comunicación  previa  para  obras  menores  de  retellado  de  cuberta  e 
reparación de fachadas de palleira, a pedimento de Eladia Varela Otero
 

Vista a Comunicación Previa de actuacións menores para retellado de cuberta e 
reparación de fachadas de palleira, situada no lugar de Rubín, na parroquia de San 
Cibrao de Repostería, dentro do termo municipal de Palas de Rei, presentada por 
Eladia Varela Otero.

 

Acreditase no expediente ter aboado a taxa por expedición de licenza urbanística 
ou tramitación de expediente  de comunicación previa  para actuacións de obras 
menores, por un importe total de trinta e un euros con corenta e tres céntimos 
(31,43 euros), obra xustificante de pago ou ingreso de data do 28 de xullo de 2016.

 

Visto  o  expediente  tramitado  aos  efectos,  ao  amparo  da  Lei  9/2013  do 
Emprendemento e da Competitividade económica de Galicia, Disposición Derradeira 
Terceira.

 

Tendo  en  conta  a  Ordenanza  Municipal  reguladora  do  procedemento  das 
comunicacións previas para obras menores e actividades,  publicada o seu texto 
íntegro, no Boletín Oficial da Provincia, BOP nº 216, do venres, 19 de setembro de 
2014.

 

Tendo en conta do disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, nos 
seus artigos 142.3. e 146.

 

Visto o oficio de comunicación de obras e outros aproveitamentos situados en zonas 
contiguas  a  estradas  provinciais,  emitida  pola  Deputación  Provincial  de  Lugo, 
Servizo de Vías e Obras,  en data  do 29 de setembro de 2015,  na cal  situan a 
edificación sobre a cal se pretenden as obras de saneamento e conservación fora 
de afección da estrada provincial LU-P-4008, e polo tanto non emiten informe, que 
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obra no expediente e do cal se lle chega copia xunto co presente.

 

Visto  o informe técnico emitido en data do 1 de agosto de 2016,  que obra no 
expediente e do cal se lle chega unha copia xunto co presente.

 

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

 

Primeiro.  Toma  de  coñecemento  por  parte  deste  Concello  ao  expediente  de 
Comunicación Previa de actuacións menores de retellado de cuberta e reparación 
de fachadas de palleira, situada no lugar de Rubín, na parroquia de San Cibrao de 
Repostería,  dentro  do  termo  municipal  de  Palas  de  Rei,  e  conforme  coa 
documentación aportada ao expediente.

 

Segundo. Prestar conformidade ao expediente de Comunicación Previa inicial,  de 
acordo co informe do técnico competente, podendo comezar as obras. Os servizos 
técnicos municipais poden, no seu caso, cursar visita de inspección, comprobación 
ou control en calquera momento có fin de verificar a verosimilitude das obras coa 
documentación presentada no seu momento,  en caso de que existan diferenzas 
entre a documentación técnica presentada e o efectivamente realizado, que supoña 
un cambio de réxime na concesión da autorización, procederase á paralización das 
obras, como medida preventiva, sen prexuízo das sancións que poidan recaer sobre 
o promotor, de acordo co disposto artigo 7 puntos 2, 3, da Ordenanza Municipal 
reguladora  do  procedemento  das  comunicacións  previas  para  obras  menores  e 
actividades.

 

Terceiro.  As obras deberán ser realizadas no prazo máximo de seis meses, dende a 
data  de  comunicación  do  presente.  Transcorrido  este  prazo  sen  que  as  obras 
rematasen e antes da súa finalización,  a persoa interesada ou promotor poderá 
solicitar prorrogas en prazo, non podendo superar o prazo inicialmente autorizado.

 

Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais de Palas de Rei, e ao cumprimento 
do recollido no informe técnico municipal,  do cal  se lle  chegará copia  xunto co 
presente.

 

Quinto.  A promotora está obrigada, artigo 7 punto 4 da Ordenanza Municipal arriba 
citada, a comunicar a finalización da obra ós efectos de proceder, no seu caso, á 
liquidación definitiva do imposto ou taxa correspondente e coa finalidade de que se 
curse a visita de inspección ou comprobación polos servizos técnicos competentes, 
se así o estiman oportuno.

 

Sexto.  Proceder á liquidación da cota do ICIO e taxas que corresponda segundo o 
orzamento presentado, e que ascenden a un total de dezaoito euros (18,00 €). 
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Sétimo.  Dar traslado dunha copia da liquidación do ICIO á interesada para que 
proceda ao abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación 
do acordo de conformidade. 

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

 

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

 

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de 30/1992, do 26 de 
novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro.

 

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

 

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

4  Outros asuntos

NON SE PRODUCIRON

5  Asuntos de urxencia  

Solicitude de licenza urbanística municipal para construción de nave para 
cebo de porcino, interesada por Maikel Diéguez Cabana

Visto escrito de solicitude e proxecto técnico que lle acompaña presentados por 
Maikel Diéguez Cabana con residencia a efectos de notificación en rúa Caracacho nº 
2-2ºB,  no concello  de Monterroso,  na  provincia  de Lugo,  no que solicita  licenza 
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urbanística municipal para a realización de obras maiores de “construción de nave 
para cebo de porcino” no lugar de Casa da Estrela, na parroquia de Fontecuberta, 
conforme ao proxecto técnico redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Eloy Pérez 
Sindín, Colexiado 529 do COITA Lugo.

Vistos os informes técnicos emitidos en data do 16 de xuño, e en data do 2 de 
agosto de 2016, que obra no expediente e do cal se lle chegará copia xunto co 
presente.

Vista a Resolución pola que se formula a declaración de Incidencia Ambiental de 
actividade para unha actividade de porcino de ceba, no lugar de Casa da Estrela, na 
parroquia  de Fontecuberta,  en Palas  de Rei,  emitida polo  servizo de Calidade e 
Avaliación  Ambiental,  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de  Medio  Ambiente, 
Territorio  e  Infraestruturas,  Delegación  Territorial  de  Lugo,  condicionada  ao 
cumprimento  das  medidas  correctoras  contidas  no  proxecto  e  na  memoria  
presentados, así como as expostas a maiores no corpo da propia resolución, en 
data do 8 de xullo de 2016, que obra no expediente e da cal se lle chegará copia  
xunto co presente.

Visto o informe xurídico emitido en data do 3 de agosto de 2016, e que obra no 
expediente.

En uso das facultades que outorga a lexislación de réxime local e as competencias 
delegadas na Xunta de Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 
de xuño e polo acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 
de xullo de 2015, a Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros 
adoptou o seguinte, ACORDO:

Primeiro.  Conceder a Maikel Diéguez Cabana a salvo o dereito de propiedade e sen 
prexuízo do común ou de terceiro, licenza urbanística municipal para obras maiores 
de “construción de nave para cebo de porcino” no lugar de Casa da Estrela, na 
parroquia de Fontecuberta, conforme ao proxecto técnico redactado polo enxeñeiro 
técnico agrícola Eloy Pérez Sindín, Colexiado 529 do COITA Lugo.

Segundo.  A  actuación  solicitada  está  sometida  a  Declaración  de  Incidencia 
Ambiental por estar incluída dentro do epígrafe 9.3.e) do catálogo de actividades 
sometidas  a  incidencia  ambiental  a  Lei  9/2013,  do  emprendemento  e  da 
competitividade  económica  de  Galicia,  ao  tratarse  dunha  explotación  gandeira 
intensiva  cunha  capacidade  entre  50  e  2.000  porcos  de  engorde.  Por  todo  o 
antedito,  esta Xunta  de Goberno Local  por  acordo unánime dos seus membros, 
acorda  conceder  a  licenza  municipal  provisional  para  o  inicio  da  actividade  ou 
funcionamento do solicitado, debendo cumprir as medidas correctoras contidas no 
proxecto e na memoria presentados, así como as condicións ou medidas impostas a 
maiores  (en  negriña  e  cursiva)  no  corpo  da  resolución  emitida  polo  servizo  de 
Calidade  e  Avaliación  Ambiental,  Xefatura  Territorial  da  Consellería  de  Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Delegación Territorial de Lugo, en data do 8 
de xullo de 2016, especialmente aquelas que obrigan a eliminar adecuadamente as  
augas pluviais, depuración de augas residuais e estanquidade e baleirado correcto  
da fosa, tratamento do zurro, e augas residuais sanitarias, que obra no expediente 
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e da cal que lle xuntará unha copia xunto co presente.

Terceiro. As obras comezaran no prazo de seis meses e rematarán no prazo de tres 
anos contados a partir da data de notificación deste Acordo. Transcorrido este prazo 
sen que se teña solicitado prórroga, este acordo non terá validez nin efecto.

Cuarto.  Que se proceda ó cumprimento das prescricións xerais  que figuran nas 
Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais de Palas de Rei, ao cumprimento 
das  condicións  recollidas  nos  informes  técnicos,  ao  cumprimento  das  medidas 
correctoras contidas no proxecto e na memoria presentados, así como as condicións 
ou  medidas  impostas  a  maiores  (en  negriña  e  cursiva)  no  corpo  da  resolución 
emitida  polo  servizo  de  Calidade  e  Avaliación  Ambiental,  Xefatura  Territorial  da 
Consellería  de  Medio  Ambiente,  Territorio  e  Infraestruturas,  que  obran  no 
expediente e dos cales se lle trasladaran copias.

Quinto.  Proceder á liquidación de dereitos e taxas que corresponde satisfacer polas 
obras a realizar e de acordo coa documentación presentada, e que ascenden a un 
total  de  cinco  mil  douscentos  sesenta  e  dous  euros  con  dezasete  céntimos 
(5.262,17 €).

Sexto.  Dar traslado dunha copia da liquidación ao interesado para que proceda ao 
abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación do acordo de 
concesión de licenza municipal de obras maiores.

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa, 
poder optar por:  

a).-  Interpor,  con  carácter  potestativo,  recurso  de  reposición,  ante  a  Xunta  de 
Goberno Local,  dentro do prazo de un mes contado dende o día  seguinte ó de 
notificación do presente Acordo.

No  suposto  de  interposición  do  recurso  potestativo  de  reposición,  non  poderá 
interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou 
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto 
(art. 116.2 da Lei 30/92 do 26 de novembro de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 
4/99  do  13  de  xaneiro),  e  o  prazo  para  interpor  dito  recurso 
contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso de Lugo, será de dous 
meses contados dende o día seguinte ó da notificación da resolución expresa do 
recurso de reposición, si no fora expresa a resolución do recurso de reposición, o 
prazo de interposición do recurso contencioso-administrativo será de seis meses a 
contar  desde  o  día  seguinte  a  aquel  en  que  deba  entenderse  presuntamente 
desestimado, e dicir, un mes (art. 46.4 da Lei 29/98 do 13 de xullo, Reguladora da 
Xurisdición contencioso-administrativa, en relación có artigo 116.2 da Lei 30/1992, 
do  26  de  novembro  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do 
Procedemento Administrativo Común, na súa redacción dada pola Lei 4/99 do 13 de 
xaneiro.
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b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do 
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados deste o día seguinte 
o da notificación da presente resolución, de conformidade có establecido no art. 
46.1  da  Lei  29/98  do  13  de  xullo  Reguladora  de  Xurisdición 
contencioso-administrativa.

Así  mesmo  advírteselle  que  tamén  poderá  utilizar  calquera  outro  recurso  que 
estime pertinente, así  como exercer as accións que procedan ante a xurisdición 
competente.

Convocatoria  de  once  postos  de  traballo  para  a  contratación  de  once 
peóns  para  execución  das  obras  subvencionadas  pola  Deputación 
Provincial de Lugo, para entidades locais POS 2016

 

Considerando  o  disposto  no  artigo  3.2  do  Real  Decreto-Lei  20/2011,  de  30  de 
decembro  de  medidas  urxentes  en  materia  presupostaria  e  financeira  para  a 
correción do déficit público e o establecido polo artigo 23.2 da Lei 17/2012, de 27 
de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2013.

 

Considerando  o  disposto  respecto  do  artigo  antes  mencionado  na  “circular 
interpretativa dos artigos 2, 3 e 4 do RD Lei 20/2011” emitida pola Dirección Xeral  
da Administración Local en data do 30 de xaneiro de 2012, así como na circular 
emitida en data 16 de abril de 2012 pola Subdirección Xeral de Relacións con outras 
Administracións do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

 

Considerando a notificación  remitida a  este  ente  local,  pola  Excma.  Deputación 
Provincial de Lugo, de data do 27 de xullo de 2016, de aprobación polo Pleno en 
sesión celebrada o día 26 de xullo de 2016, do Plan de Cooperación ás Obras e 
Servizos de Competencia Municipal e de Estradas para a anualidade de 2016, no 
que  figuran  as  obras  propostas  polo  Concello  de  Palas  de  Rei  incluídas  no 
expediente  de  solicitude  de  subvencións  para  Entidades  Locais  POS  2016: 
“hormigonado en núcleos de poboación San Xulián do Camiño, Vilarramil, Curbián e 
outros”.

Considerando a memoria sobre a necesidade xustificativa da convocatoria de once 
peóns para a realización dos traballos afectos ao hormigonado de varios núcleos de 
poboación de Palas de Rei, subvencionados pola Deputación Provincial de Lugo a 
través do expediente de axudas para Entidades Locais POS 2016, emitida en data 
do 2 de agosto de 2016, e que obra no expediente.

 

Considerando o relacionado nos parágrafos anteriores, e en uso das facultades que 
outorga a lexislación de réxime local e as competencias delegadas na Xunta de 
Goberno Local polo Decreto da Alcaldía nº 205/2015, do 15 de xuño e polo acordo 
do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrada o día 1 de xullo de 2015, a 
Xunta de Goberno Local por acordo unánime dos seus membros adoptou o seguinte, 
ACORDO:

 

Declaración da urxencia e interese público da contratación de once peóns para as 
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funcións afectas ao hormigonado de varios núcleos de poboación de Palas de Rei, 
subvencionados  pola  Deputación  Provincial  de  Lugo  a  través  do  expediente  de 
axudas para Entidades Locais POS 2016, e aprobación do proceso de selección.

6  Rogos e preguntas

NON SE PRODUCIRON

Posto que non hai máis asuntos que tratar e se cumpre o obxecto do acto, PABLO 
JOSÉ TABOADA CAMOIRA, ALCALDE, levanta a sesión ás CATORCE HORAS E    TRINTA 
MINUTOS, do que, como SECRETARIO-INTERVENTOR, dou fe.

                                                               V. e pr.                                         

SECRETARIO-INTERVENTOR,                     ALCALDE,                                            

 

IVAN PONTE MAHIA                                  PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA
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