2 Comunicacións previas
ACTA CORRESPONDENTE Á SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO
LOCAL

PABLO JOSE TABOADA CAMOIRA (2 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 14/10/2016
HASH: f87e7f94cb727811e441486f03bca133

ASISTENTES:
ALCALDE: PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA
Tenentes de alcalde:
DON FERNANDO ALFREDO PENSADO BARBEIRA (CONCELLEIRO), VOGAL
DONA MARÍA AURORA VILA AGRA (CONCELLEIRA), VOGAL
DON JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ (CONCELLEIRO), VOGAL
SECRETARIO-INTERVENTOR: IVÁN PONTE MAHIA
En Palas de Rei, ás 09:00 HORAS do día 14 de outubro 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
EXTRAORDINARIA, 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, e en presenza de SECRETARIO-INTERVENTOR, IVÁN 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:

1 Licenzas
Expediente de licenza urbanística municipal tramitado a instancias de
Manuel Varela Arias en nome e representación de Gandarela Varela, S.C.,
para construción de estabulo e fosa de zurro para explotación existente,
Visto expediente de licenza urbanística municipal tramitado a instancias de Manuel
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1 Licenzas
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ORDE DO DÍA

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

IVAN PONTE MAHIA (1 para 2)
SECRETARIO-INTERVENTOR
Data de Sinatura: 14/10/2016
HASH: 948df6faac7947cb6d311c0a7787abd9

Expediente núm.: 513/2016
Asunto: Convocatoria da Xunta de Goberno local
Acta da sesión: EXTRAORDINARIA
Día e hora da reunión: 14 DE OUTUBRO DE 2016, 09:00 HORAS.
Lugar de realización: DEPENDENCIAS DE ALCALDÍA
Asistentes: ALCALDE: PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA, VOGAL, FERNANDO
ALFREDO PENSADO BARBEIRA (CONCELLEIRO), VOGAL MARÍA AURORA
VILA AGRA (CONCELLEIRA), VOGAL, JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ
(CONCELLEIRO), VOGAL; SECRETARIO-INTERVENTOR: IVAN PONTE MAHIA
Ausentes:

Visto o informe técnico emitido en data do 27 de setembro de 2016, que obra no
expediente e do cal se lle chegará copia xunto co presente.
Visto o informe xurídico emitido en data do 5 de outubro 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 Gandarela Varela, 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 agropecuaria preexistente consistentes en “construción
de estabulo e fosa de zurro” no lugar de Seixiños, na parroquia de Cubelo, conforme
á nova documentación técnica presentada, proxecto modificado de proxecto inicial,
redactado e asinado polo enxeñeiro técnico agrícola Eloy Pérez Sindín, Colexiado
529 do COITA Lugo, e que supoñen modificación no espesor do encachado da pedra
da soleira da fosa de xurro, con modificación, incremento do orzamento de
execución material inicial.
Segundo. A actuación solicitada non está sometida a Avaliación de Incidencia
Ambiental por non supor unha modificación substancial da actividade preexistente
conforme ó artigo 38 Lei 9/2013 do emprendemento e da competitividade
económica de Galicia, polo que, 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 observacións e
medidas correctoras que, no seu informe sinala o arquitecto técnico municipal.
Ayuntamiento de Palas de Rei
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Vista a nova documentación técnica presentada polo promotor ante esta
administración en data do 26 de setembro de 2016, rexistro de entrada
2016-E-RC-1791, proxecto Modificado de Proxecto de “construción de estabulo e
fosa de zurro” no lugar de Seixiños, na parroquia de Cubelo, conforme ao proxecto
técnico redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Eloy Pérez Sindín, Colexiado 529
do COITA Lugo.
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Visto o acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local deste concello en sesión
ordinaria do 18 de maio de 2016, e a través do cal se outorga licenza urbanística
municipal para levar a cabo as obras descritas no parágrafo anterior, de acordo cos
informes técnicos previos e vinculantes que obran no expediente, e conforme ao
proxecto técnico redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Eloy Pérez Sindín,
Colexiado 529 do COITA Lugo.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Varela Arias en nome e representación de Gandarela Varela, S.C., para obras
maiores de ampliación de actividade preexistente, consistentes en “construción de
estabulo e fosa de zurro” situada no lugar de Seixiños, na parroquia de Cubelo,
conforme ao proxecto técnico redactado polo enxeñeiro técnico agrícola Eloy Pérez
Sindín, Colexiado 529 do COITA Lugo.

A disposición transitoria cuarta da Lei 2/2016 do Solo de Galicia establece que nas
explotacións e instalacións de apoio á actividade agropecuaria e forestal situadas
en solo rústico, que existían no momento da entrada en vigor da Lei 9/2002,
poderán permitirse, logo da obtención da licenza urbanística municipal, as obras de
conservación e reforma, así como as ampliacións sen superar o 50% do volume
orixinario da edificación, e sen necesidade de cumprir os parámetros recollidos no
artigo 39 desta lei, agás o límite de altura.

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 particulares recollidas no informe técnico.
Quinto. Proceder á liquidación de dereitos e taxas que corresponde satisfacer polas
obras a realizar e de acordo coa nova documentación técnica presentada,
modificado de proxecto, que contempla modificación do orzamento de execución
material inicial, incrementándoo en 94.422,93 euros, e que ascenden a un total de
dous mil cento oitenta e un euros con dezaseis céntimos (2.181,16 €).
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.

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Sen prexuízo do anterior, as explotacións agrogandeiras existentes no 1 de xaneiro
de 2003 que se proxecte ampliar en máis dun 50% do volume orixinario nesa data,
sempre poderán acollerse ao réxime ordinario establecido no artigo 39 da Lei
2/2016.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora de
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Vistos os informes técnicos emitidos polo técnico municipal José Manuel Varela
Martínez en datas do 16 de xuño de 2015, e do 15 de setembro de 2016, que obran
no expediente e dos cales se lle chegarán copias xunto co presente.
Vista a resolución de autorización sobre unha intervención que afecta a un Ben
incluído no inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, no contorno de
protección de Cruceiro e Igrexa parroquial de San Tirso de Palas de Rei,
inventariados, emitida pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Xefatura
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en data
do 29 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 5 de outubro 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:

Ayuntamiento de Palas de Rei
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Visto escrito de solicitude e proxecto técnico que a acompaña presentados por Casa
Leopoldo CB, con domicilio a efectos de notificación en Rúa da Paz nº 2, en Palas de
Rei, no que solicita licenza urbanística municipal para “legalización de
acondicionamento interior de vivenda unifamiliar para uso residencial e hoteleiro”,
situada en Rúa da Paz nº 2, en Palas de Rei, conforme ao proxecto técnico
redactado pola arquitecta Rocío Parga Rodríguez.
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Licenza urbanística municipal para legalización de acondicionamento
interior de vivenda unifamiliar para uso residencial e hoteleiro, a
pedimento de Casa Leopoldo, CB

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Terceiro. Que se proceda ao cumprimento das prescricións xerais que figuran nas
Normas Subsidiarias de Planeamento de Palas de Rei, das condicións impostas nos
informes técnicos municipais, das condicións impostas na autorización emitida pola
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Cuarto. Proceder á liquidación de dereitos e taxas que figuran no expediente, e
que ascenden a un total de mil seiscentos oitenta e seis euros con trinta e oito
céntimos (1.686,38 €).
Quinto. 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.

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

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, nos informes técnicos municipais, e na resolución autonómica
emitida pola Dirección Xeral do Patrimonio, da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e que obran no expediente.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Primeiro. Conceder a Casa Leopoldo, CB a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo do común ou de terceiro, licenza urbanística municipal de “legalización de
acondicionamento interior de vivenda unifamiliar para uso residencial e hoteleiro”,
situada en Rúa da Paz nº 2, en Palas de Rei, conforme ao proxecto técnico
redactado pola arquitecta Rocío Parga Rodríguez.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa,
poder optar por:

contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora de
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Vistos os informes urbanísticos emitidos polo técnico municipal José Manuel Varela
Martínez en datas do 30 de marzo, 7 de xuño, e do 15 de setembro de 2016, que
obran no expediente e dos cales se lle chegarán copias xunto co presente.
Vista a resolución de autorización sobre unha intervención que afecta a un Ben
incluído no inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, no contorno de
protección de Cruceiro e Igrexa parroquial de San Tirso de Palas de Rei,
inventariados, e dentro da delimitación do ben de interese cultural (BIC) do Camiño
Francés ao seu paso polo concello de Palas de Rei, emitida pola Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural, Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, en data do 14 de setembro de 2016, que obra no
expediente e da cal se lle chegará copia xunto co presente.
Visto o informe xurídico emitido en data do 5 de outubro 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 Mª Carmen Ribas Rouco a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo do común ou de terceiro, licenza urbanística municipal para “rehabilitación
de edificación composta de planta baixa e alta para vivenda turística”, situada en
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

Visto escrito de solicitude e proxecto técnico que a acompaña presentados por Mª
Carmen Ribas Rouco, con domicilio a efectos de notificación en Avda. de Lugo nº 30,
en Palas de Rei, no que solicita licenza urbanística municipal para “rehabilitación de
edificación composta de planta baixa e alta para vivenda turística”, situada en Rúa
da Paz nº 3, en Palas de Rei, conforme ao proxecto técnico redactado polo
arquitecto Juan Antonio Rebolledo Inchaurraga, Colexiado Nº 1413 do COAG.
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Licenza urbanística municipal para rehabilitación de edificación composta
de planta baixa e alta para vivenda turística, a pedimento de Mª Carmen
Ribas Rouco

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Rúa da Paz nº 3, en Palas de Rei, conforme ao proxecto técnico redactado polo
arquitecto Juan Antonio Rebolledo Inchaurraga, Colexiado Nº 1413 do COAG.

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 ao cumprimento das prescricións xerais que figuran nas
Normas Subsidiarias de Planeamento de Palas de Rei, das condicións impostas nos
informes técnicos municipais, e das condicións impostas na autorización emitida
pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Quinto. Proceder á liquidación de dereitos e taxas que figuran no expediente, e
que ascenden a un total de oitocentos seis euros con corenta e catro céntimos
(806,44 €).

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

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
que obran no proxecto e na memoria presentados e as impostas a maiores e
sinaladas, nos informes técnicos municipais, e na resolución autonómica emitida
pola Dirección Xeral do Patrimonio, da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, e que obran no expediente.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Antes do comezo das obras deberase presentar ante esta administración proxecto
de execución asinado por técnico competente e visado polo Colexio profesional, e
nomeamento da Dirección Facultativa das mesmas.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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Sexto. 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.

recurso de reposición, si non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).

Visto escrito de solicitude e proxecto técnico que lle acompaña presentados por
Sandra García Vizcaíno, con domicilio a efectos de notificación en Rúa do Cruceiro
nº 14, en Palas de Rei, no que solicita licenza urbanística municipal para
“rehabilitación de vivenda unifamiliar de planta baixa e planta alta”, situada no
lugar de Agrolento, na parroquia de Villareda, en Palas de Rei, conforme ao proxecto
técnico redactado polo arquitecto Juan Antonio Rebolledo Inchaurraga, Colexiado Nº
1413 do COAG.
Visto o informe urbanístico emitido polo técnico municipal José Manuel Varela
Martínez en data do 22 de setembro de 2016, que obra no expediente e do cal se lle
chegará copia xunto co presente.
Visto o informe xurídico emitido en data do 5 de outubro 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 Sandra García Vizcaíno a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo do común ou de terceiro, licenza urbanística municipal para “rehabilitación
de vivenda unifamiliar de planta baixa e planta alta”, situada no lugar de Agrolento,
na parroquia de Villareda, en Palas de Rei, conforme ao proxecto técnico redactado
polo arquitecto Juan Antonio Rebolledo Inchaurraga, Colexiado Nº 1413 do COAG.
Antes do comezo das obras deberase presentar ante esta administración local
proxecto de execución asinado por técnico competente e visado polo Colexio
profesional, e nomeamento da Dirección Facultativa das mesmas.
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

Licenza urbanística municipal para rehabilitación de vivenda unifamiliar de
planta baixa e planta alta, a pedimento de Sandra García Vizcaíno

Cod. Validación: 46ZK5JXRDMCNYJXR732DWY24H | Corrección: http://palasderei.sedelectronica.es/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 8 a 38

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora de
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

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.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, 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 rústicas,
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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Quinto. 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.
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Cuarto. Proceder á liquidación de dereitos e taxas que figuran no expediente, e
que ascenden a un total de setecentos cincuenta e seis euros (756,00 €).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Terceiro. Que se proceda ao cumprimento das prescricións xerais que figuran nas
Normas Subsidiarias de Planeamento de Palas de Rei, e das condicións impostas no
informe técnico municipal.

interesada por María Elena Vázquez Rouco

Parcela Matriz 2, situada no lugar de Portos, na parroquia de Lestedo, no municipio
de Palas de Rei, parcela motivo de agrupación, está catastrada ou identificada no
plano parcelario do catastro coa referencia catastral 002300300NH94H0001ZJ,
cunha superficie inicial de 329,00 m2.
A situación inicial das parcelas arriba descritas atópase, de acordo coas Normas
Subsidiarias de Planeamento do Concello de Palas de Rei, en solo rústico
especialmente protexido para zonas con interese patrimonial, artístico ou histórico,
situadas na parroquia de Lestedo, 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 parcela”,
redactado e asinado polo técnico superior proxectista, David Prieto Sanguiao,
colexiado nº 350.

Segundo se desprende da descrición feita polo técnico redactor do proxecto, a
segregación e agregación simultánea pretendidas, e en unidade de acto único, ten
como obxecto asentar as fincas resultantes no Catastro e inscribilas no Rexistro da
Propiedade.
Da “Matriz 2” inicial, identificada no plano parcelario do catastro coa referencia
catastral 002300300NH94H0001ZJ, 601,00 m2, faise segregación de unha porción
de terreo resultando dúas parcelas: porción de parcela segregada 36,00 m 2, e resto
de parcela Matriz 2, 293,00 m2.
A porción de terreo segregado da finca Matriz 2, 36,00 m 2, agregarase á finca
descrita como Matriz 1, identificada no plano parcelario do catastro coa referencia
catastral 27040A130000700000HB, pasando así a ter unha superficie total final de
637,00 m2.

Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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Parcela Matriz 1, situada no lugar de Portos, na parroquia de Lestedo, no municipio
de Palas de Rei, parcela motivo de agrupación, está catastrada ou identificada no
plano parcelario do catastro coa referencia catastral 27040A130000700000HB,
cunha superficie inicial de 601,00 m2.
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As parcelas motivo de segregación e agregación ou agrupación atópanse en solo
rústico especialmente protexido para zonas con interese patrimonial, artístico ou
histórico, situadas na parroquia de Lestedo, no municipio de Palas de Rei, e cunha
superficie inicial segundo o seguinte detalle:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vista a solicitude formulada por María Elena Vázquez Rouco, acompañada de
proxecto técnico instando autorización municipal ou licenza de segregación e
agrupación de parcelas rústicas situadas no lugar de Portos, na parroquia de
Lestedo, en Palas de Rei.

A porción de terreo sobrante da segregación, da finca Matriz 2, 293,00 m 2,
convértese en finca resultante 2, cunha superficie total final de 293,00 m 2.
A segregación e agregación ou agrupación en unidade de acto regulariza a
configuración de dúas parcelas colindantes.

Expediente

REGULARIZACIÓN MEDIANTE SEGREGACIÓN E AGREGACIÓN EN
ACTO ÚNICO

Solicitantes

MARÍA ELENA VÁZQUEZ ROUCO

Emprazamento

PORTOS - LESTEDO

Doc. Anterior

13157-SG-RPAH-Lestedo

Ref. Documento

16137-SG-RPAH-Lestedo

Expediente núm.: 628/2016
A solicitante tiña achegado Proxecto Técnico asinado polo Técnico Superior
Proxectista David Prieto Sanguiao, colexiado nº 350 do Colexio de Delineantes e
Técnicos Superiores Proxectistas de Lugo, en setembro de 2013.
Recíbese agora resolución por parte da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria – Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, de data 14 de
setembro de 2016 (Expediente número 2013/711 DF), pola que se autoriza a
actuación solicitada.

INFORME TÉCNICO
O solicitante achega Proxecto Técnico asinado polo Técnico Superior Proxectista
David Prieto Sanguiao, colexiado nº 350 do Colexio de Delineantes e Técnicos
Superiores Proxectistas de Lugo, en setembro de 2013.
Realizada a comprobación da normativa urbanística de aplicación resulta o
seguinte:
§

O planeamento vixente son as Normas Subsidiarias de Planeamento de Palas de
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

“
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Vistos os informes técnicos emitidos en data do 8 de outubro de 2013, e en data do
21 de setembro de 2016, que literalmente di,

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Rei (NSP).
§

A actuación solicitada sitúase en SOLO RÚSTICO ESPECIALMENTE PROTEXIDO
PARA ZONAS CON INTERESE PATRIMONIAL, ARTÍSTICO OU HISTÓRICO.

A actuación proposta consiste en:
segregar a parcela con referencia catastral 002300300NH94H0001ZJ, con unha
superficie de 329 m², xerando as seguintes parcelas resultantes:
Resto de parcela 002300300NH94H0001ZJ (293 m²)

de forma que quedan as seguintes fincas resultantes:
Finca resultante 1, con referencia catastral 27040A130000700000HB (637
m²)
Linda:
Norte: Estrada, e María Teresa Prado Pérez
Sur: Áurea Rouco Quinteiro
Este: María Teresa Prado Pérez e Áurea Rouco Quinteiro
Oeste: José Vázquez Blanco (finca resultante 2)
 Finca resultante 2, con referencia catastral 002300300NH94H0001ZJ (293
m²)
Linda:
Norte: José Vázquez Blanco e Áurea Rouco Quinteiro (finca resultante
1)

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

e agrupar a porción segregada 1 (36 m²) ca parcela con referencia catastral
27040A130000700000HB (601 m²)

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Porción segregada 1 (36 m²)

Este: Áurea Rouco Quinteiro (finca resultante 1)
Oeste: José Vázquez Blanco
A agregación e segregación en unidade de acto está permitida por regularizar a
configuración de 2 parcelas colindantes.
A actuación solicitada está a menos de 100m do Camiño de Santiago, polo que é
preceptivo obter informe favorable do órgano autonómico competente en materia
de Patrimonio Cultural, previamente á concesión da licenza.
Consta resolución por parte da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria – Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, de data 14 de setembro de
2016, pola que se autoriza a actuación solicitada.
Como conclusión do exposto, emito informe FAVORABLE á concesión da licenza
solicitada. “

Vista a resolución de autorización sobre unha intervención no Camiño de Santiago,
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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Sur: José Vázquez Blanco e Áurea Rouco Quinteiro

Camiño Francés, limítrofe coa súa traza, emitida pola Dirección Xeral do Patrimonio
Cultural, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en data do
14 de setembro de 2016, que obra no expediente e da cal se lle chegará copia
xunto co presente.

Finca Resultante 1, identificada no plano parcelario do catastro coa referencia
catastral 27040A130000700000HB, situada no lugar de Portos, na parroquia de
Lestedo, no municipio de Palas de Rei, na provincia de Lugo; cunha superficie total
final de seiscentos trinta e sete metros cadrados (637,00 m2).
Finca Resultante 2, identificada no plano parcelario do catastro coa referencia
catastral 002300300NH94H0001ZJ, situada no lugar de Portos, na parroquia de
Lestedo, no municipio de Palas de Rei, na provincia de Lugo; cunha superficie total
final de seiscentos trinta e sete metros cadrados (293,00 m 2).
Segundo. Proceder á liquidación de dereitos e taxas que corresponda segundo
Ordenanza municipal, e que ascenden a un total de un euro con oito céntimos (1,08
€).

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 ao interesado 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 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
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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Primeiro. Conceder agás o dereito de propiedade e sen prexuízo co común ou de
terceiro a María Elena Vázquez Rouco, a licenza para segregación e agrupación ou
agregación de parcelas para configuración de terreo de dúas parcelas colindantes,
sendo o resultado final:
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Considerando o relacionado nos parágrafos anteriores, 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:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Visto o informe xurídico emitido en data do 5 de outubro de 2016, e que obra no
expediente.

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 instalación dun bado permanente para entrada e
saída de vehículos a través da beirarrúa en Rúa Agro do Rolo, nº 49, en
Palas de Rei, interesada por Mª del Carmen Otero Cebral
Visto escrito de solicitude de licenza de bado presentado por Mª del Carmen Otero
Cebral, con domicilio a efectos de notificación en Rúa Agro do Rolo Nº 26, en Palas
de Rei, para entrada e saída de vehículos a través da beirarrúa, a un inmoble
situado en solo urbano de Palas de Rei, con dirección en Rúa Agro do Rolo Nº 49,
con unha entrada de acceso para baixo-garaxe, para a cal solicita instalación de
bado permanente.
Vista a Ordenanza Fiscal Nº 12 reguladora da taxa pola utilización de bado.
Visto o informe técnico emitido en data do 9 de setembro de 2016, que obra no
expediente e do cal se lle chegará copia xunto co presente.
Visto o informe xurídico emitido en data do 12 de setembro de 2016, 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
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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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 dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora de
Xurisdición Contencioso-Administrativa.
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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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Goberno Local, dentro do prazo de un mes contado dende o día seguinte ó de
notificación do presente Acordo.

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 Mª del Carmen Otero Cebral, a licenza municipal de
instalación dun bado permanente, para a entrada e saída con vehículos a través da
beirarrúa a un inmoble situado en Palas de Rei, con dirección en Rúa Agro do Rolo
Nº 49, coas seguintes prescricións:

C) A dimensión mínima no sentido perpendicular á calzada será 0,60 metros.
D) O resalte máximo entre o bado e a calzada será 3 centímetros.
E) O paso libre de obstáculos entre o final do bado e a fachada deberá ter un ancho
mínimo de 0,90 metros.
F) Pola brigada de obras do concello pintarase en cor amarelo dous tramos de
beirarrúa nunha lonxitude de 3 metros, fronte da entrada ao inmoble obxecto da
solicitude.
Segundo. Proceder á liquidación de taxas ou cota tributaria, ao amparo do disposto
na Ordenanza Fiscal nº 12, reguladora da taxa por instalación de bado permanente
para a entrada e saída de vehículos a través da beirarrúa, polo importe total de
trinta e tres euros con un céntimo (33,01 euros).
Terceiro. Dar traslado de unha 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.

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

B) A licenza é esencialmente revogable por razóns de interese público.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

A) A licenza concédese sen prexuízo de terceiros e deixando a salvo o dereito de
propiedade.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora de
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Visto escrito de solicitude de licenza de bado presentado por Paz Vázquez
Fernández, con domicilio a efectos de notificación en Avda. Ourense Nº 72, en Palas
de Rei, para entrada e saída de vehículos a través da beirarrúa, a un inmoble
situado en solo urbano de Palas de Rei, con dirección en Avda. Ourense, nº 72, con
unha entrada de acceso para baixo-garaxe, para a cal solicita instalación de bado
permanente.
Vista a Ordenanza Fiscal Nº 12 reguladora da taxa pola utilización de bado.
Visto o informe técnico emitido en data do 9 de setembro de 2016, que obra no
expediente e do cal se lle chegará copia xunto co presente.

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

Solicitude de licenza de instalación dun bado permanente para entrada e
saída de vehículos a través da beirarrúa en Avda. Ourense, nº 72, en Palas
de Rei, interesada por Paz Vázquez Fernández

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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 Paz Vázquez Fernández, a licenza municipal de instalación
dun bado permanente, para a entrada e saída con vehículos a través da beirarrúa a
un inmoble situado en Palas de Rei, con dirección en Avda. Ourense, nº 72, coas
seguintes prescricións:
A) A licenza concédese sen prexuízo de terceiros e deixando a salvo o dereito de
propiedade.
B) A licenza é esencialmente revogable por razóns de interese público.
C) A dimensión mínima no sentido perpendicular á calzada será 0,60 metros.
D) O resalte máximo entre o bado e a calzada será 3 centímetros.
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Visto o informe xurídico emitido en data do 12 de setembro de 2016, que obra no
expediente.

E) O paso libre de obstáculos entre o final do bado e a fachada deberá ter un ancho
mínimo de 0,90 metros.
F) Pola brigada de obras do concello pintarase en cor amarelo dous tramos de
beirarrúa nunha lonxitude de 3 metros, fronte da entrada ao inmoble obxecto da
solicitude.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, 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 ampliación de silo
forraxeiro, interesada por Xosé Luís Carrera Valín
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Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.
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Terceiro. Dar traslado de unha 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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Segundo. Proceder á liquidación de taxas ou cota tributaria, ao amparo do disposto
na Ordenanza Fiscal nº 12, reguladora da taxa por instalación de bado permanente
para a entrada e saída de vehículos a través da beirarrúa, polo importe total de
trinta e tres euros con un céntimo (33,01 euros).

Visto o informe xurídico emitido en data do 5 de outubro 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 Xosé Luís Carrera Valín a salvo o dereito de propiedade e sen
prexuízo do común ou de terceiro, licenza urbanística municipal para obras maiores
de “ampliación de silo forraxeiro” dentro dunha actividade agropecuaria existente e
situada no lugar de Albá, na parroquia de Albá, conforme ao proxecto técnico
redactado pola enxeñeiro técnico agrícola Marisa Portomeñe Pérez, Colexiado 269
do COITA Lugo.
Antes do comezo das obras deberase presentar ante esta administración
nomeamento da Dirección Facultativa das mesmas.
Segundo. A actuación solicitada non está sometida a Declaración de Incidencia
Ambiental, por non atoparse incluída no catálogo de actividades sometidas a
incidencia ambiental do Anexo da Lei 9/2013 do Emprendemento e da
Competitividade Económica de Galicia nin supor unha modificación substancial da
actividade preexistente conforme ó artigo 38 da mesma Lei, polo que, 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.
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Visto o informe técnico emitido en data do 15 de setembro de 2016, que obra no
expediente e do cal se lle chegará copia xunto co presente.
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Vista a autorización emitida pola Deputación Provincial de Lugo, servizo de Vías e
Obras, en data do 8 de agosto de 2016, pola afección das obras que se solicitan a
zonas contiguas dunha estrada provincial, que obra no expediente e do cal se lle
chegará copia xunto co presente.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Visto escrito de solicitude e proxecto técnico que lle acompaña presentados por
Xosé Luís Carrera Valín con residencia a efectos de notificación no lugar de Albá, na
parroquia de Albá, en Palas de Rei, no que solicita licenza urbanística municipal para
a realización de obras maiores de “ampliación de silo forraxeiro” dentro dunha
actividade agropecuaria existente e situada no lugar de Albá, na parroquia de Albá,
conforme ao proxecto técnico redactado pola enxeñeiro técnico agrícola Marisa
Portomeñe Pérez, Colexiado 269 do COITA Lugo.

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.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, 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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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.
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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 cento setenta e oito euros con cincuenta e un céntimos (178,51 €).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 especiais e xerais impostas pola Deputación Provincial de Lugo na
súa resolución de autorización, e ao cumprimento das condicións recollidas no
informe técnico, que obran no expediente e dos cales se lle trasladarán copias.

Vista a autorización emitida pola Deputación Provincial de Lugo, servizo de Vías e
Obras, en data do 8 de setembro de 2016, pola afección das obras que se solicitan
a zonas contiguas dunha estrada provincial, que obra no expediente e do cal se lle
chegará copia xunto co presente.
Visto o informe xurídico emitido en data do 13 de outubro 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 Rivas, 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 estabulo e construción de fosa de zurro” dentro dunha actividade
agropecuaria existente e situada no lugar de Riba do Marco, na parroquia de
Berbetouros, conforme ao proxecto técnico redactado polo enxeñeiro técnico
agrícola Eloy Pérez Sindín, Colexiado 529 do COITA Lugo.
Antes do comezo das obras deberase presentar ante esta administración
nomeamento da Dirección Facultativa das mesmas.
Segundo. A actuación solicitada non está sometida a Declaración de Incidencia
Ambiental, por non supor unha modificación substancial da actividade preexistente
conforme ao artigo 38 da Lei 9/2013 do Emprendemento e da Competitividade
Económica de Galicia, polo que, 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.

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

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

Vistos os informes técnicos emitidos en datas do 18 de marzo, 7 de xuño, 14 de
xullo, e 15 de setembro de 2016, que obran no expediente e dos cales se lle
chegarán copias xunto co presente.
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Visto escrito de solicitude e proxecto técnico que lle acompaña presentados por
Adolfo Rivas Calvo en nome e representación de Rivas, S.C. con residencia a efectos
de notificación no lugar de Riba do Marco, na parroquia de Berbetouros, en Palas de
Rei, no que solicita licenza urbanística municipal para a realización de obras
maiores de “ampliación de estabulo e construción de fosa de zurro” dentro dunha
actividade agropecuaria existente e situada no lugar de Riba do Marco, na parroquia
de Berbetouros, conforme ao proxecto técnico redactado polo enxeñeiro técnico
agrícola Eloy Pérez Sindín, Colexiado 529 do COITA Lugo.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Solicitude de licenza urbanística municipal para ampliación de estabulo e
construción de fosa de zurro, interesada por Adolfo Rivas Calvo en nome e
representación de Rivas, S.C.

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.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora de
Xurisdición Contencioso-Administrativa.
Así mesmo advírteselle que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que
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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.
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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 mil trescentos oitenta e cinco euros con setenta céntimos (1.385,70 €).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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, e ao cumprimento das condicións
especiais e xerais impostas pola Deputación Provincial de Lugo na súa resolución de
autorización, que obran no expediente e dos cales se lle trasladarán copias.

estime pertinente, así como exercer as accións que procedan ante a xurisdición
competente.
2 Comunicacións previas

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.
Vistos os informes técnicos emitidos en data do 30 de decembro de 2015, e en data
do 15 de setembro de 2016, que obran no expediente e dos cales se lle chegarán
copias xunto co presente.
Visto o oficio da Deputación Provincial de Lugo, de data do 4 de abril de 2016, no
cal pon en coñecemento da solicitante que, as obras que se pretenden realizar
sitúanse a máis de 30 metros do borde do asfalto á vía provincial, fora da zona de
afección, polo que non precisa permiso da Deputación provincial para a realización
das mesmas.
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
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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 euros (30,00 euros), obra xustificante de
pago ou ingreso de data do 27 de novembro de 2015.
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Vista a Comunicación Previa de actuacións menores de construción de peche de
delimitación de propiedade, no lugar de Gontá, na parroquia de Coence de San
Mamede, dentro do termo municipal de Palas de Rei, presentada por Elvira Platero
Vázquez.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Comunicación previa para obras menores de construción de peche de
delimitación de propiedade, a pedimento de Elvira Platero Vázquez

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.
Sexto. Proceder á liquidación da cota do ICIO e taxas que corresponda segundo o
orzamento presentado, e que ascenden a un total de seis euros (6,00 €).
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
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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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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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Comunicación Previa de actuacións menores de construción de peche de
delimitación de propiedade, no lugar de Gontá, na parroquia de Coence de San
Mamede, en Palas de Rei, e conforme coa documentación aportada ao expediente.

Comunicación previa para obras menores de lavado e pintado de fachadas
e instalación de canles e baixantes en edificio existente, a pedimento de
Francisco Javier Pérez Rey
Vista a Comunicación Previa de actuacións menores de lavado e pintado de
fachadas, e instalación de canles e baixantes en edificio existente, situado en
Travesía da Feira nº 2, en Palas de Rei, presentada por Francisco Javier Pérez Rey.
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 4 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.
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 6 de abril de 2016, que obra no
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

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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b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora de
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

interpor recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou
se teña producido a desestimación presunta do recurso de reposición interposto
(art. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).

expediente e do cal se lle chegará copia xunto co presente.

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
establecidas no punto 7 dos antecedentes e consideracións técnicas da resolución
emitida pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, dos cales se lles 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.

Ayuntamiento de Palas de Rei
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Primeiro. Toma de coñecemento por parte deste Concello ao expediente de
Comunicación Previa de actuacións menores de lavado e pintado de fachadas, e
instalación de canles e baixantes en edificio existente, situado en Travesía da Feira
nº 2, en Palas de Rei, e conforme coa documentación aportada ao expediente.
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vista a resolución de autorización sobre unha intervención no Camiño de Santiago,
en zona de delimitación BIC do Camiño Francés, emitida pola Dirección Xeral do
Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,
en data do 15 de setembro de 2016, que obra no expediente e da cal se lle chegará
copia xunto co presente.

Sexto. Proceder á liquidación da cota do ICIO e taxas que corresponda segundo o
orzamento presentado, e que ascenden a un total de trinta e catro euros (34,00 €).
Sétimo. Dar traslado dunha copia da liquidación do ICIO ó interesado para que
proceda ao abono do importe total a través de conta bancaria, previa notificación
do acordo de conformidade.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, 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 cubertas de
vivenda unifamiliar e anexo de uso agrícola, a pedimento de Isabel Escariz
Estebo
Vista a Comunicación Previa de actuacións menores de retellado de cubertas de
vivenda unifamiliar e anexo de uso agrícola, situados no lugar de Pazo do Monte, na
parroquia de Merlán, no termo municipal de Palas de Rei, presentada por Isabel
Escaríz Estebo.
Acreditase no expediente ter aboado a taxa por expedición de licenza urbanística
ou tramitación de expediente de comunicación previa para actuacións de obras
Ayuntamiento de Palas de Rei
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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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Recursos: Contra o acordo que antecede, que é definitivo en vía administrativa,
poder optar por:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.

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 20 de setembro de
2016.

Visto o informe técnico emitido en data do 14 de outubro de 2016, que obra no
expediente e do 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 retellado de cubertas de vivenda
unifamiliar e anexo de uso agrícola, situados no lugar de Pazo do Monte, na
parroquia de Merlán, 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.

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, 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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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.
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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 dezaseis euros (16,00 €).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Quinto. O promotor/a está obrigado/a, 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.

Comunicación previa para obras menores de limpeza e pintado de
fachadas de vivenda unifamiliar, a pedimento de José Braulio Vilariño
Varela

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 12 de setembro de 2016, que obra no
expediente e do 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 limpeza e pintado de fachadas de
vivenda unifamiliar, situada en Ctra. Centro de Saúde, rúa Bernardino Pardo Ouro,
en 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
Ayuntamiento de Palas de Rei
Avda. de Compostela, 28, Palas de Rei. 27200 Lugo. Tfno. 982380001. Fax: 982374015
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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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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 1 de setembro de
2016.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vista a Comunicación Previa de actuacións menores de limpeza e pintado de
fachadas de vivenda unifamiliar, situada en Ctra. Centro de Saúde, rúa Bernardino
Pardo Ouro, en Palas de Rei, presentada por José Braulio Vilariño Varela.

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.

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 dezaseis euros con sesenta e
tres céntimos (16,63 €).
Sétimo. Dar traslado dunha copia da liquidación do ICIO ó 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.

Número: 2016-0013 Data: 14/10/2016

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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).

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

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora de
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

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 3 de agosto 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 12 de setembro de 2016, que obra no
expediente e do 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 rehabilitación de muro de pedra
existente, situado no lugar de Recachiña, na parroquia de Cabana, en Palas de Rei,
e conforme coa documentación aportada ao expediente.
Ayuntamiento de Palas de Rei
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Vista a Comunicación Previa de actuacións menores de rehabilitación de muro de
pedra existente, no lugar de Recachiña, na parroquia de Cabana, dentro do termo
municipal de Palas de Rei, presentada por María Pilar Viña Núñez.
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Comunicación previa para obras menores de rehabilitación de muro de
pedra existente, a pedimento de María Pilar Viña Núñez

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

Quinto. O promotor/a está obrigado/a, 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 doce euros (12,00 €).
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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), e o prazo para interpor dito recurso
Ayuntamiento de Palas de Rei
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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.
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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.

Comunicación previa para a actividade de apertura de pensión de tres
estrelas, a pedimento de Paz Rodríguez Losada en nome e representación
de Casa Leopoldo, CB
Vista a Comunicación Previa de inicio de actividade e documentación técnica que lle
acompaña para apertura de pensión de tres estrelas, nunha vivenda situada en Rúa
da Paz nº 2, en Palas de Rei, presentada por Casa Leopoldo, CB, e no seu nome e
representación Paz Rodríguez Losada.
Acreditase no expediente ter aboado a taxa por expedición de licenza urbanística
ou tramitación de expediente de comunicación previa para inicio dunha actividade,
por un importe total de trinta euros (30,00 euros), obra xustificante de pago ou
ingreso de data do 26 de maio de 2015.
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.
Vistos os informes técnicos emitidos polo técnico municipal en data do 23 de xuño
de 2015, e do 19 de setembro de 2016, que obran no expediente e dos cales se lle
chegan copias xunto co presente.
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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.
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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 dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora de
Xurisdición Contencioso-Administrativa.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).

Segundo. Prestar conformidade ao expediente de Comunicación Previa inicial, de
acordo cos informes do técnico competente. Os servizos técnicos municipais poden,
no seu caso, cursar visita de inspección, comprobación ou control en calquera
momento có fin de verificar a verosimilitude da actividade descrita 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 ao peche da
actividade ou local en cuestión, como medida preventiva, sen prexuízo das sancións
que poidan recaer sobre o promotor/a, de acordo co disposto no artigo 7 puntos 2,
3, da Ordenanza Municipal reguladora do procedemento das comunicacións previas
para obras menores e actividades.
Terceiro. 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 nos informes técnicos municipais, e das condicións impostas pola
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural na súa resolución, dos cales se lle chegarán
copias xunto co presente.
Cuarto. O/A promotor/a da obra ou actividade está obrigado/a, artigo 7 punto 4 da
Ordenanza Municipal arriba citada, a comunicar a finalización da obra ou á apertura
definitiva do local ou actividade aos 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.
Quinto. Proceder á liquidación da cota tributaria correspondente pola apertura dun
establecemento, pola actividade desenrolada nel, segundo Ordenanza fiscal nº 5
reguladora da taxa por o outorgamento de licenzas de apertura ou comunicación
previa de comezo de actividade, e que ascende a un total de trescentos cincuenta e
dous euros con oitenta e oito céntimos (352,88 €).
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Primeiro. Toma de coñecemento por parte deste Concello ao expediente de
Comunicación Previa de inicio de actividade, apertura de pensión de tres estrelas,
nunha vivenda situada en Rúa da Paz nº 2, en Palas de Rei, e conforme coa
documentación técnica aportada ao expediente.
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Vista a resolución de autorización sobre unha intervención que afecta a un Ben
incluído no inventario xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, no contorno de
protección de Cruceiro e Igrexa parroquial de San Tirso de Palas de Rei,
inventariados, emitida pola Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Xefatura
Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en data
do 28 de xullo de 2015, que obra no expediente e da cal se lle chegará copia xunto
co presente.

Sexto. Dar traslado dunha copia da liquidación da cota tributaria correspondente
pola actividade a desenrolar 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.

b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, 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 a actividade de apertura de tenda de roupa, a
pedimento de Ionut Preda
Vista a Comunicación Previa de inicio de actividade e documentación técnica que lle
acompaña para apertura de tenda de roupa, nun local baixo situado en Avda.
Compostela nº 4-baixo, en Palas de Rei, presentada por Ionut Preda.
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
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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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

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

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.

Segundo. Prestar conformidade ao expediente de Comunicación Previa inicial, de
acordo cos informes do técnico competente. Os servizos técnicos municipais poden,
no seu caso, cursar visita de inspección, comprobación ou control en calquera
momento có fin de verificar a verosimilitude da actividade descrita 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 ao peche da
actividade ou local en cuestión, como medida preventiva, sen prexuízo das sancións
que poidan recaer sobre o promotor/a, de acordo co disposto no artigo 7 puntos 2,
3, da Ordenanza Municipal reguladora do procedemento das comunicacións previas
para obras menores e actividades.
Terceiro. 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 nos informes técnicos municipais, e das condicións impostas pola
Dirección Xeral do Patrimonio Cultural na súa resolución, dos cales se lle chegarán
copias xunto co presente.

Cuarto. O/A promotor/a da obra ou actividade está obrigado/a, artigo 7 punto 4 da
Ordenanza Municipal arriba citada, a comunicar a finalización da obra ou á apertura
definitiva do local ou actividade aos 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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Primeiro. Toma de coñecemento por parte deste Concello ao expediente de
Comunicación Previa de inicio de actividade, apertura de tenda de roupa, nun local
baixo situado en Avda. Compostala nº 4-baixo, en Palas de Rei, e conforme coa
documentación técnica aportada ao expediente.
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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:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Visto o informe técnico emitido polo técnico municipal en data do 10 de outubro de
2016, que obra no expediente e do cal se lle chega copia xunto co presente.

Quinto. Proceder á liquidación da cota tributaria correspondente pola apertura dun
establecemento, pola actividade desenrolada nel, segundo Ordenanza fiscal nº 5
reguladora da taxa por o outorgamento de licenzas de apertura ou comunicación
previa de comezo de actividade, e que ascende a un total de cento corenta a un
euros con dezaseis céntimos (141,16 €).
Sexto. Dar traslado dunha copia da liquidación da cota tributaria correspondente
pola actividade a desenrolar á interesada, para que proceda ao abono do importe
total a través de conta bancaria, previa notificación do acordo de conformidade.

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. 123.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas), 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 non 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 (arts. 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
b).- Interpor directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
contencioso de Lugo, dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte
ao da recepción da notificación da presente resolución ou acordo, de conformidade
có establecido no art. 46.1 da Lei 29/1998, 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.

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

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

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Do que se lle da traslado para o seu coñecemento.
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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

IVÁN PONTE MAHIA
PABLO JOSÉ TABOADA CAMOIRA

