
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CELEBRADA O DÍA 18 DE
XULLO DE 2018.

Na Casa do Concello de Silleda, sendo as TRECE HORAS do día DEZAOITO DE XULLO DE
DOUS MIL DEZAOITO, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde  MANUEL CUIÑA FERNÁNDEZ, reúnese a
Xunta  de  Goberno  Local,  coa  asistencia  do tenente  de Alcalde   KLAUS BREY MONTAÑA e  os
concelleiros ANA LUISA GONZÁLEZ COSTA, JESUS TABOADA LÁZARA e Mª del PILAR PEÓN
IGLESIAS.

Interventor da Corporación: LEOPOLPO MOURE DOPICO
Secretario da Corporación: MANUEL QUINTÁNS QUEIRUGA, que da fe.

O Sr. Alcalde declara aberta a sesión que se desenvolve conforme á Orde do Día seguinte:

1º.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.
2º.- ASUNTOS CONCELLERÍAS.
3º.- CONTRATACIÓNS.
4º.- DAR CONTA DE TRÁMITES E ACORDOS VARIOS.
5º.- URBANISMO Licencias de Obras, Aperturas e Cambios Titularidade.

1º.- ACTA   DA SESIÓN ANTERIOR.  

Queda aprobada a Acta da sesión do;
- 25 de Xuño de 2018

2º.- ASUNTOS CONCELLERÍAS.

Non hai asuntos que tratar.

3º.- CONTRATACIÓNS.

3.1.  Expte. 1326/2018. Adxudicación do contrato de  “Subministro  de combustible con
destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda.
 

ANTECEDENTES. Na Mesa de Contratación celebrada o 4 de Xullo de 2018 acordouse:

(“”)
 

ACTA   DA  MESA  DE  CONTRATACIÓN,  DO  04  DE  XULLO  DE  2018
 

Licitación do contrato de “Subministro  de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do
Concello de Silleda”.
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1.OBXECTO  e  procedemento  de  adxudicación.  O  obxecto  do  contrato  é  o  subministro  de
combustible  con  destino  aos  vehículos  e  maquinaria  do  Concello  de  Silleda,  na  medida  das
necesidades que a Corporación demande e de conformidade co contido do Prego de Prescripciones
Técnicas Particulares así como os factores de todo orde a ter en conta.  

 
Debido ás peculiaridades do subministro, segundo se establece  no Prego de Prescricións Técnicas
Particulares, o mesmo non é susceptible de dividilo en lotes, dado que se trata dun subministro  de 
carburantes en estación de servizo, na que a parte máis representativa do contrato é o gasóleo; non se
considera oportuno proceder a división por lotes de tipo de combustible ou vehículos,  dado que o
obxecto é o de centralizar o servizo, non de dispersalo.  

 
A necesidade de subministrar combustible para o funcionamento dos diferentes vehículos dos servizos
dependentes  do  Concello,  xustifícase  a  idoneidade  de  realizar  a  contratación  con  empresas
comercializadoras  acorde  coa  regulación  sectorial  do  mercado  de  hidrocarburos,  atendendo  aos
principios establecidos no Preego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 
O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de subministración, de acordo co
artigo 16 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao
ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do Parlamento  Europeo  e  do Consello  2014/23/UE e
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

 
2. TIPO DE LICITACIÓN.

 
 VALOR ESTIMADO DO CONTRATO
O valor estimado do contrato é de 71.074,38 euros (IVE aparte), por 2 ANOS (No suposto de prórroga);
35.537,19 por UN ANO (IVE aparte).

 
O presuposto base de licitación é de 43.000 euros/ano, taxas e impostos incluídos (IVE incluido).

 
Na Casa do Concello de Silleda, ás doce horas do día CATRO de Xullo do ano dous mil dezaoito (04-
07-2018), reúnese o Mesa de Contratación para a apertura das  plicas.

 
PRESIDENTE:
Alcalde Manuel Cuíña Fernández.

 
Interventor
Leopoldo Moure Dopico, Interventor

 
SECRETARIO XERAL:
Manuel Quintáns Queiruga, que tamén da fe.

 
O Secretario  indica  que  só  se  presentou  una  plica,  subscrita  por  JOSE MANUEL  VILLANUEVA
GARCIA, en nome de  ESTACION  DE  SERVICIO  DE  SILLEDA S.L.,  CIF B36148427.

Considerando  que  existe  una  única  oferta,  e  visto  que  compre  cos  requisitos  legais  esixidos,  se
procede a apertura da mesma, co resultado seguinte:
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-       ESTACION  DE  SERViCIO  DE  SILLEDA S.L.,  CIF B36148427
 
a.1. Precio de Subministro de

Gasóleo A
7,10 %

(Desconto en porcentaxe)
a.2. Precio de Subministro de

Gasolina sin plomo 95 
8,10 %

(Desconto en porcentaxe)
 

Visto canto antecede, por asentimento de tódolos presentes, 
 
 SE ACORDA:
 
 -  UNICO: Propoñer a XGL a adxudicación  do CONTRATO de  “Subministro  de combustible con
destino  aos  vehículos  e  maquinaria  do  Concello  de  Silleda”,a  empresa  ESTACION  DE 
SERVICIO  DE  SILLEDA S.L.,  CIF  B3614842,  de  acordo  co  Prego  de  Condicións  e  lexislación
aplicable, polo prezo de: 

 
a.1. Precio de Subministro de

Gasóleo A
7,10 %

(Desconto en porcentaxe)
a.2. Precio de Subministro de

Gasolina sin plomo 95 
8,10 %

(Desconto en porcentaxe)
 

E non habendo mais asuntos que tratar se levanta a sesión as 12-15 horas do catro (4) de Xullo de
2018, do que, eu, o Secretario, dou fe. Silleda SECRETARIO. AsinadoManuel Quintans Queiruga.

 
(“”)

  
Visto canto antecede, a XGL, por unanimidade,
 
RESOLVE

 
Primeiro.- Adxudicar o contrato de  Subministro  de combustible con destino aos vehículos e
maquinaria do Concello de Silleda”,  a empresa  ESTACION  DE  SERVICIO  DE  SILLEDA S.L., 
CIF B3614842,de acordo co Prego de Condicións e lexislación aplicable, polo prezo de: 

 
a.1. Precio de Subministro de

Gasóleo A
7,10 %

(Desconto en porcentaxe)
a.2. Precio de Subministro de

Gasolina sin plomo 95 
8,10 %

(Desconto en porcentaxe)
 

Segundo.- Requirir  ao adxudicatario  para que presente a  DOUMENTACIÓN COMPLETA, logo de
presentarse mediante declaración responsable, así como certificación de estar o corrente das obrigas
tributarias  e  coa  Seguridade  Social,  e  AVAL por  importe  do  5% da  adxudicación,  previamente  a
formalización en documento administrativo do contrato no prazo máximo de dez días hábiles contados
desde o seguinte ao de recepción da notificación desta resolución, segundo o disposto  no art. 140
LCSP.
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Terceiro.- Notificar este acordo aos licitadores e dispor a súa publicación no perfil do contratante e no
diario oficial que proceda.

3.2. Expte. 1471/2018. Adxudicación do contrato de “Subministro de pellets de madeira
destinado para a calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como
o mantemento das caldeiras de biomasa de titularidade municipal”.
 

ANTECEDENTES. Na Mesa de Contratación celebrada o 4 de Xullo de 2018 acordouse:

(“”)
 
ACTA   DA  MESA  DE  CONTRATACIÓN,  DO  04  DE  XULLO  DE  2018

 
Licitación do contrato de “SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA destinado para a calefacción e
auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como o MANTEMENTO DAS CALDEIRAS
DE BIOMASA”.
 
1.  OBXECTO  e  procedemento  de  adxudicación: Obxecto  do  contrato:  O  obxecto  do  presente
Contrato é definir  a contratación do SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA destinado para a
calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como o MANTEMENTO DAS
CALDEIRAS DE BIOMASA de titularidade municipal.

 
Se xustifica a contratación do servizo de subministro de pellets e mantemento das instalacións térmicas
localizadas  nas  dependencias  pertencentes  ó  Excmo.  Concello  de  Silleda  para  una  maior
racionalización e control do subministro ademais de (pola falta de recursos materiais e humanos coa
especialización suficiente) para levar a cabo o mantemento das instalacións térmicas. Por elo para
regular as condicións técnico–económicas que han de rexer no subministro e para cumprir a normativa
vixente  relativa  ó  mantemento  de  instalacións  térmicas  de  biomasa,  proponse  a  realización  do
devandito Contrato.

 
O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo  de subministración, de acordo co
artigo 16 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao
ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  Parlamento  Europeo  e  do Consello  2014/23/UE e
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

 
2. TIPO DE LICITACIÓN.
O valor estimado do contrato ascende á contía de 37.692,30 euros (computando 2 anos,IVE exluído) o
que significa  16 846,15 euros/ano (IVE excluído).

Contía: 
Subministro de pellets 14.168,46/ano (excluído IVE)
Mantemento caldeiras 2.677,69/ano (excluído IVE) 
Suma 2  conceptos    16.846,15/ano (excluído IVE)

 
Sinálase que o IVE por UN ANO sería 3.537,69 euros, o que significa que o importe, IVE incluído,
alzanzaría a cantidade de 20.383,84 €.
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Na Casa do Concello de Silleda, ás doce horas do día CATRO de Xullo do ano dous mil dezaoito (04-
07-2018), reúnese o Mesa de Contratación para a apertura das  plicas.

 
PRESIDENTE:
Alcalde Manuel Cuíña Fernández.

 
Interventor
Leopoldo Moure Dopico, Interventor

 
SECRETARIO XERAL:
Manuel Quintáns Queiruga, que tamén da fe. 

 
O Secretario indica que só se presentou una plica, subscrita por Juan Carlos Garrido Gonzalez, en
nome de  GESTCALOR  S.L.,  CIF B94038106

 
Considerando  que  existe  una  única  oferta,  e  visto  que  compre  cos  requisitos  legais  esixidos,  se
procede a apertura da mesma, co resultado seguinte:

 
-       GESTCALOR  S.L.,  CIF B94038106, polo prezo de

 
Subministro de pellets 13.486,68 €/ano (excluído IVE, 2.832,20)
Mantemento caldeiras 2.100,00 €/ano (excluído IVE, 441,00) 
Suma 2  conceptos    15.586,68 €/ano (excluído IVE, 3.273,20)

 
Visto canto antecede, por asentimento de tódolos presentes, 

SE ACORDA:
UNICO:  Propoñer  a  XGL a  adxudicación  DO CONTRATO DE  “SUBMINISTRO DE  PELLETS  DE
MADEIRA destinado para a calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así
como  o  MANTEMENTO  DAS  CALDEIRAS  DE  BIOMASA”  a  empresa  GESTCALOR  S.L.,  CIF
B94038106, de acordo co Prego de Condicións e lexislación aplicable, polo prezo de: 

 
Subministro de pellets 13.486,68 €/ano (excluído IVE, 2.832,20)
Mantemento caldeiras 2.100,00 €/ano (excluído IVE, 441,00) 
Suma 2  conceptos    15.586,68 €/ano (excluído IVE, 3.273,20)

  
E non habendo mais asuntos que tratar se levanta a sesión as 12-15 horas do catro (4) de Xullo de
2018, do que, eu, o Secretario, dou fe. Silleda SECRETARIO. AsinadoManuel Quintans Queiruga.

 
(“”)

 
Visto canto antecede, a XGL, por unanimidade,

RESOLVE
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Primeiro.- Adxudicar o contrato de SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA destinado para a
calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como o MANTEMENTO
DAS CALDEIRAS DE BIOMASA” a empresa  GESTCALOR  S.L.,  CIF B94038106, de acordo coa
Proposta da Mesa.
 
O prezo de adxudicación é  de:

 
Subministro de pellets 13.486,68 €/ano (excluído IVE, 2.832,20)
Mantemento caldeiras 2.100,00 €/ano (excluído IVE, 441,00) 
Suma 2  conceptos    15.586,68 €/ano (excluído IVE, 3.273,20)

 
Segundo.- Requirir  ao adxudicatario  para que presente a  DOUMENTACIÓN COMPLETA, logo de
presentarse mediante declaración responsable, así como certificación de estar o corrente das obrigas
tributarias  e  coa  Seguridade  Social,  e  AVAL por  importe  do  5% da  adxudicación,  previamente  a
formalización en documento administrativo do contrato no prazo máximo de dez días hábiles contados
desde o seguinte ao de recepción da notificación desta resolución, segundo o disposto  no art. 140
LCSP.

 
Terceiro.- Notificar este acordo aos licitadores e dispor a súa publicación no perfil do contratante e no
diario oficial que proceda. 

 
3.3.  Expte.  1649/2018.  Adxudicación  do contrato  de  “Sinalización Polígono Industrial

Area 33”.
 
ANTECEDENTES. O artigo 118 da LCSP considera contratos menores os de obras por importe inferior
a  40.000  euros.  Estes  contratos  poderán  adxudicarse  directamente  a  calquera  empresario  con
capacidade de obrar/contratar,  que conte coa habilitación profesional necesaria,  e co cumprimento,
segundo dispón o artigo 118 da LCSP, das condicións que seguen:

-  Que  non  existen  prestacións  adxudicadas  ou  pendentes  relacionadas  co  obxecto  deste
contrato que conxuntamente con este afecten ao procedemento de contratación.
- Que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais da
contratación.
- Que a empresa seleccionada non foi adxudicataria doutros contratos menores que individual ou
conxuntamente superen os límites recollidos no artigo 118.
 

Co  obxecto  de  proceder  a  dita  contratación  pedíronse  ofertas  as  tres  empresas  seguintes: 
CONSTRUCCIONES  RAFER  S.L.,  TABOADA  Y  RAMOS  S.L.  E  BATAN  ARENAL  S.L..,  que
presentaron as ofertas seguintes:

- CONSTRUCCIONES RAFER S.L., representada por Mª José Taboada Ramos, DNI 76929580-
P, por importe total de 41.076,35 euros – IVE incluído por valor de 7.128,95 € e base impoñible
33.947,40-.
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 - TABOADA Y RAMOS S.L., representada por Manuel Taboada Gomez, DNI 35240006-G, por
importe  total  de  41.283,99  euros –  IVE  incluído  por  valor  de  7.164,99€  e  base  impoñible
34.119,00-. 

-  BATAN ARENAL S.L..,  representada por  Jose  Luis  Enriquez  Batán,  DNI  76808586-V,  por
importe  total  de  41.491,26  euros –  IVE incluído  por  valor  de 7.200,96 €  e  base  impoñible
34.290,30-. 

 
Con estes antecedentes,  por unanimidade, se acorda:

Primeiro. Adxudicar o contrato menor  de “SINALIZACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL AREA
33 a CONSTRUCCIONES RAFER S.L., CIF B-36052702, representada por Mª José Taboada Ramos,
DNI 76929580-P, por importe total de 41.076,35 euros – IVE incluído por valor de 7.128,95 € e base
impoñible 33.947,40-.

Segundo. Dar traslado aos licitadores,  Intervención e Pleno da Corporación.

3.4. Expte. 1598/2018. Adxudicación do contrato de “Ampliación da sinaléctica, creación
de guia virtual e acondicionamaento da ruta da auga de Parada”. 
 
ANTECEDENTES. O artigo 118 da LCSP considera contratos menores os de obras por importe inferior
a  40.000  euros.  Estes  contratos  poderán  adxudicarse  directamente  a  calquera  empresario  con
capacidade de obrar/contratar,  que conte coa habilitación profesional necesaria,  e co cumprimento,
segundo dispón o artigo 118 da LCSP, das condicións que seguen:

-  Que  non  existen  prestacións  adxudicadas  ou  pendentes  relacionadas  co  obxecto  deste
contrato que conxuntamente con este afecten ao procedemento de contratación.
- Que non se está alterando o obxecto do contrato para evitar a aplicación das regras xerais da
contratación.
- Que a empresa seleccionada non foi adxudicataria doutros contratos menores que individual ou
conxuntamente superen os límites recollidos no artigo 118.

Co obxecto de proceder a dita contratación pedíronse ofertas as tres empresas seguintes: ENDENOR
S.L., A CITANIA-Arqueoloxía e MONTE MERLIN S.L., recibindo orzamentos de dúas delas:

- ENDENOR S.L. Non se presenta.

- A CITANIA-Arqueoloxía, representada por Ismael Picón Platas, DNI 44086062F, por importe
total de 22.808,50 euros – IVE incluído por valor de 3.958,50 € e base impoñible 18.850,00-.

-  MONTE MERLIN S.L., CIF B-94137643, por importe total de 23.094,07 euros – IVE incluído
por valor de 4.008,06 e base impoñible 19.086,01-.

 Con estes antecedentes,  por unanimidade, se acorda:

Primeiro.  Adxudicar o contrato menor  de “AMPLIACIÓN DA SINALÉCTICA, CREACIÓN DE GUIA
VIRTUAL E ACONDICIONAMAENTO DA RUTA DA AUGA DE PARADA” a CITANIA-Arqueoloxía,
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representada por  Ismael  Picón Platas,  DNI  44086062F,  por  importe  total  de  VINTE E DOUS MIL
OITOCENTOS OITO CON CINCUENTA CENTIMOS (22.808,50 euros) – IVE incluído por valor de
3.958,50 € e base impoñible 18.850,00-. 

Segundo. Dar traslado aos licitadores,  Intervención e Pleno da Corporación.
 

4º.- DAR CONTA DE TRÁMITES E ACORDOS VARIOS.

4.1. DECRETO 2018-0496 [023-Contrato menor mellora Camiños SIADOR]

4.2. DECRETO 2018-0497 [022-Contrato menor Campo Festa Parada]

4.3. Rexistro de Entrada 2018-E-RC-3111 (RESOLUCION PRESIDENCIAL RELATIVA AO
PLAN CONCELLOS 2018-2019) recibido de DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

4.4. Rexistro de Entrada 2018-E-RC-3127 (DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACION
SOBRE SUBVENCIÓN PARA CONSERVACION DA SENDA BOTANICA DE CARBOEIRO E
ELEMENTOS ETNOGRAFICOS) recibido de DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

4.5. Rexistro  de  Entrada  2018-E-RC-3070  (XUSTIFICACION  SUBVENCIÓN
DINAMIZACION LINGÜISTICA) recibido de DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.

5º.- URBANISMO   Licencias de Obras, Aperturas e Cambios Titularidade  .  

5.1.-  Expte.  727/2017.  Rehabilitación de vivenda unifamiliar aislada en
San Martiño, n.º 2 – Negreiros (Silleda). Adrián Losada Fondevila.

Vista a solicitude de licenza, presentada por Adrián Losada Fondevila, Rexistro de Entrada nº 3696 de
data 11 de agosto de 2017, para Rehablitación de vivenda unifamiliar aislada, no lugar de San Martiño,
n.º 2, parroquia de Negreiros (Silleda).

Visto o informe emitido o 11 de xullo de 2018 polo arquitecto Lino Manuel Doporto Framil  no que
conclúe o seguinte:

Solicitante Losada Fondevila, Adrián
Data de rexistro 11.AGO.2017 Nº 3696 Expediente: 727/2017
Solicitude Rehabilitación de vivenda unifamiliar aislada
Tipo de Solicitude Obra Maior Superficie construída: 222,00 m2
Emprazamento San Martiño, nº2, Negreiros
Referencia catastral 36052H504002390000ZH Superficie Catastro: 13.292 m2
Autor do Proxecto Fernández Fernández, Luis
Proxecto Básico. Sen visar (Real Decreto 1000/2010, sobre visado colegial obligatorio) N/d
Dirección de Obra N/d
Dirección de Execución N/d
Exposición pública BOP DOGA Prensa
Orzamento (P.E.M.) 47.422,28 € P.E.M. segundo Mbc ano 2010: 114.285,60 €

NORMATIVA DE APLICACIÓN:
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1 Real  Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por  el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
2 Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
3 Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2 2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia
4 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
5 Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades
económicas e apertura de establecementos.
6 RXU (D.3288/1978, do 25 de agosto, Regulamento de Xestión urbanística).
7 RPU (D.2159/1978, do 23 de xuño, Regulamento de Planeamento urbanístico).
8 Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
9 Lei 16/1985, de 25 de xuño, Patrimonio Histórico español.
10 R.D. 2187/1978, de 23 de junio de 1978. Reglamento de Disciplina Urbanística para desarrollo de Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana.
11 Decreto 29 2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia.
12 Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia.
13 Planeamento do Concello de Silleda
13.1 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Silleda. Aprobado definitivamente o 4 de xuño de 1981.
13.2 M.P. Parque Empresarial Área 33. Aprobado definitivamente o 22/10/1991
13.3 M.P. PXOU na Zona Antiga Feira (apartados 2 e 3). Aprobado definitivamente o 11/05/1995
13.4 M.P. PXOU en Bandeira, redución do ancho Rúa Num 5 (apartado 2). Aprobado definitivamente o 11/05/1995
13.5 M.P. PXOU na zona do Centro de Saúde. Aprobado definitivamente o 07/03/2002
13.6 M.P. PXOU na Ordenanza Reguladora do SUP (ART 78). Aprobado definitivamente o 07/03/2002
13.7 M.P. PXOU na zona Feira Internacional. Aprobado definitivamente o 08/04/2002
13.8 M.P. Parque Empresarial Área 33. Aprobado definitivamente o 22/10/1981
13.9 M.P. Plan Parcial Parque Empresarial Área 33. Aprobado definitivamente o 07/03/2002
13.10 M.P. Plan Parcial Parque Empresarial. Aprobado definitivamente o 27/03/2007
13.11 M.P. Plan Parcial Parque Empresarial. Aprobado definitivamente o 15/05/2012
13.12 M.P. Plan Xeral no ámbito da Semana Verde. Aprobado definitivamente o 06/09/2012
13.13 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Silleda, aprobado Provisionalmente o 18/03/2016
14 Concordantes

ANTECEDENTES:

1.  Amósaseme  para  a  redacción  de  informe  técnico  a  solicitude  de  licenza  asinada  por  Losada  Fondevila,  Adrián,
presentada con R.E. 3696 de 11.AGO.2017. Aporta dúas copias de proxecto técnico  asinado por Fernández Fernández,
Luis e xustificante de pago de taxas municipais.

2. O Concello de Silleda aprobou inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal o día 18/12/2012  (punto 13.13 da
normativa  de  aplicación  deste  informe  técnico).  No  acordo  de  aprobación  estableceuse  o  réxime  de  suspensión  de
licenzas1 durante o prazo de dous anos. Unha vez superado este praza e non habendo constancia de que fose prorrogado,
enténdese que o planeamento en vigor é o de 1981, salvo mellor criterio, que será o que se aplicará na redacción do
presente  informe,  sen  prexuízo  da  observancia  dos  elementos  catalogados,  que  foron  sinalados  pola  Consellería
competente.

3. O proxecto foi inicialmente presentado o 19 de Xuño de 2013 e foi remitido á Consellería de Cultura, para que emitisen o
informe preceptivo a esta actuación  (expediente  176/15).  Esta  Consellería  solicitou  requirimento de documentación  ao
promotor, e trala presentación da mesma, o 25 de Xuño de 2015 emite un informe conforme as obras están xa iniciadas e
solicita aos técnicos do concello a valoración do estado das mesmas. (04.ABR.2016 R.S. 724).

4. Porén, a Consellería de Cultura emite informe desfavorable con data 9 de decembro de 2016 (r.s. 117972/RX1808611 de
14/12/2016). Posteriormente, este Concello emprazou ao promotor a que presentase, se así o estimaba, a documentación
complementaria  que  é  aportada  con  rexistro  de  entrada  3696  de  11.AGO.2017,  de  acordo  tamén  có  punto  4  dos
antecedentes da nomeada resolución da Consellería, segundo a que se debería “partir da recuperación das características
da edificación orixinal, mantendo o volume, configuración e ocos e materiais acordes ás edificacións tradicionais”. Esta
documentación foi remitida desde este Concello (rexistro de saída 2018-S-RC-765, 07/06/2018) á Consellería de Cultura
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(r.e. XXX) que remite informe o día 5 de xullo de 2017 (rexistro de saída 385388 RX 1021139 de 5/7/2018) rexistro de
entrada 3056 de 10/07/2018).

5. O proxecto conta, salvo erro ou omisión involuntarios, coa documentación indicada no ANEJO I do Código Técnico da
Edificación,  que  establece  a  documentación  mínima  necesaria  para  obter  licencia  municipal  de  obras.  A  vista  da
documentación presentada, e da normativa urbanística en vigor, o técnico que subscribe redacta o seguinte informe técnico
ao abeiro do artigo 143.2 da Lei do Solo de Galicia:

INFORME TÉCNICO:

6. O solo onde se pretende a actividade encóntrase clasificado no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Silleda, aprobado
definitivamente o 4 de xuño de 1981, e pola Disposición Transitoria Primeira da Lei 2/2016, do Solo de Galicia, como Solo
rústico. Canto ao planeamento aprobado provisionalmente, e que se relaciona no punto 13.13 da normativa de aplicación
deste informe, o ámbito onde se pretende a Rehabilitación de vivenda unifamiliar aislada, está clasificado como solo de
núcleo rural históricotradicional.

7. A edificación encóntrase nas inmediacións de elementos catalogados no Plan Xeral aprobado provisionalmente, que se
indican no cadro e que se xuntan como anexo do presente informe.

Ficha Elemento Grado de Protección

20,01 Igrexa parroquial de San Martiño Integral

20,09 Casa popular Estructural

20,12 Fonte-Abrevadoiro de San Martiño Estructural

20,15 Palleira de casa popular Estructural

20,19 Cruceiro de San Martiño Integral

20,22 Peto de ánimas de Nosa Señora do Pilar Integral

20,23 Peto de ánimas da Virxe de Pilar Integral

20,24 Peto de ánimas de San Antonio Integral

7.1 A Consellería de Cultura emite informe o día 5 de xullo de 2017 (rexistro de saída 385388 RX 1021139 de 5/7/2018)
rexistro de entrada 3056 de 10/07/2018)

8. A rehabilitación de vivendas anteriores a 1975 está permitida por licenza municipal directa no artigo 40 da Lei do Solo de
Galicia e no 63 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2 2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia.

9. Cumprimento dos artigos 39, 91 e 92 da Lei do solo de Galicia:

Artigo 39. Condicións xerais das edificacións no solo rústico. CUMPRE

Para poder obter o título habilitante municipal de natureza urbanística, ou a autorización autonómica
nos supostos  previstos  no artigo  36,  para  calquera clase  de  edificacións ou  instalacións no solo
rústico, deberá xustificarse o cumprimento das seguintes condicións:

a) Garantir o acceso rodado de uso público adecuado á implantación, o abastecemento de auga, a
evacuación e o tratamento de augas residuais, a subministración de enerxía eléctrica, a recollida, o
tratamento, a eliminación e a depuración de toda clase de residuos e, de ser o caso, a previsión de
aparcadoiros suficientes, así como corrixir as repercusións que produza a implantación na capacidade
e funcionalidade das redes de servizos e infraestruturas existentes.
Estas solucións deberán de ser asumidas como custo a cargo exclusivo do promotor ou promotora da
actividade, formulando expresamente o correspondente compromiso en tal sentido e achegando as
garantías exixidas para o efecto pola Administración na forma que regulamentariamente se determine.

SI

b)  Prever  as medidas correctoras  necesarias  para minimizar  a incidencia da  actividade solicitada SI
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sobre o territorio, así como todas aquelas medidas, condicións ou limitacións tendentes a conseguir a
menor ocupación territorial e a mellor protección da paisaxe, os recursos produtivos e o medio natural,
así como a preservación do patrimonio cultural e a singularidade e tipoloxía arquitectónica da zona.

c) Cumprir as seguintes condicións de edificación:

- As características tipolóxicas, estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os acabados serán
acordes coa paisaxe rural e coas construcións do contorno, sen prexuízo doutras propostas que se
xustifiquen pola súa calidade arquitectónica.

SI

- O volume máximo da edificación será similar ao das edificacións tradicionais existentes, agás cando
resulte  imprescindible  superalo  por  exixencias  do  uso  ou  da  actividade.  En  todo  caso,  deberán
adoptarse as medidas correctoras necesarias para garantir o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e
a mínima alteración do relevo natural dos terreos.

SI

- Os cerramentos de fábrica non poderán exceder os 1,5 metros de altura e deberán adaptarse ao
medio no que se localicen.

SI

- A altura máxima das edificacións non poderá exceder as dúas plantas nin os 7 metros medidos no
centro de todas as fachadas, desde a rasante natural do terreo ao arranque inferior da vertente de
cuberta.
Excepcionalmente, poderá excederse a dita altura cando as características específicas da actividade,
debidamente xustificadas, o fagan imprescindible.

SI

d) Cumprir as seguintes condicións de posición e implantación:
-  Deberá  xustificarse  cumpridamente  a  idoneidade  da  localización  elixida  e  a  imposibilidade  ou
inconveniencia de situalas en solo urbano ou urbanizable con cualificación idónea. Tal xustificación
non será necesaria cando se trate das construcións sinaladas no artigo 35.1, letras g), h), i), l) e m).
- A superficie mínima da parcela sobre a que se situará a edificación será de 2.000 metros cadrados,
agás para os usos regulados no artigo 35.1.m) e para a ampliación de cemiterios. Para estes efectos,
non será admisible a adscrición doutras parcelas.
- A superficie máxima ocupada pola edificación en planta non excederá o 20 % da superficie do
predio. No caso de invernadoiros con destino exclusivo ao uso agrario que se instalen con materiais
lixeiros  e  facilmente  desmontables,  explotacións  gandeiras,  establecementos  de  acuicultura  e
infraestruturas de tratamento ou depuración de augas, poderán ocupar ata o 60 % da superficie da
parcela, e a ampliación dos cemiterios, a totalidade dela.
Excepcionalmente, os instrumentos establecidos pola lexislación de ordenación do territorio poderán
permitir unha ocupación superior para estas actividades, sempre que se manteña o estado natural,
polo menos, nun terzo da superficie da parcela.
-  Os  edificios  situaranse  dentro  da  parcela,  adaptándose  no  posible  ao  terreo  e  ao  lugar  máis
apropiado para conseguir a maior redución do impacto visual e a menor alteración da topografía do
terreo.
- Os recuamentos das construcións aos lindes da parcela deberán garantir a condición de illamento, e
en ningún caso poderán ser inferiores a 5 metros.
- As condicións de abancalamento obrigatorio e de acabado dos bancais resultantes deberán definirse
e xustificarse no proxecto, de modo que quede garantido o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e a
mínima alteración da topografía natural dos terreos.
- Manterase o estado natural dos terreos ou, se é o caso, o uso agrario deles ou con plantación de
arboredo ou especies vexetais en, polo menos, a metade da superficie da parcela, ou nun terzo dela
cando se trate de infraestruturas de tratamento ou depuración de augas.

SI
Rerhabilitación

f) As edificacións destinadas a uso residencial complementario da explotación agrícola ou gandeira
deberán estar intimamente ligadas a elas. Para tal efecto, deberá acreditarse que o solicitante é titular
dunha  explotación  das  sinaladas  e  que  esta  cumpre  os  requisitos  que  regulamentariamente  se
determinen.

Non procede

g) As novas explotacións gandeiras sen base territorial non poderán situarse a unha distancia inferior
a 500 metros dos núcleos rurais ou urbanos e a 100 metros da vivenda máis próxima, agás que o
planeamento municipal  motive, atendendo as circunstancias propias do territorio, outras distancias
diferentes,  sempre  salvagardando  a  calidade  ambiental  do  contorno.  Cando  se  trate  de  novas
explotacións con base territorial, a distancia mínima aos asentamentos de poboación e á vivenda máis

Non procede
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próxima será de 100 metros.
A distancia á vivenda non será tida en conta se esta e a explotación son do mesmo titular.
Para  os  efectos  desta  lei,  considérase  explotación  gandeira  a  unidade  técnico-económica
caracterizada pola existencia dunhas instalacións e un conxunto de animais, así como outros bens
que, organizados polo seu titular, sirvan para a cría, produción e reprodución de animais e a obtención
de produtos gandeiros ou prestación de servizos complementarios.

Artigo 91. Adaptación ao ambiente e protección da paisaxe. CUMPRE

As construcións en solo rústico distintas das sinaladas no artigo anterior, ademais das condicións
xerais especificadas no artigo 42 desta lei,  cumprirán as seguintes:As construcións e instalacións
deberán adaptarse ao ambiente no que estean situadas, e para tal efecto:

a) As construcións en lugares inmediatos a un edificio ou a un conxunto de edificios de carácter
histórico ou tradicional deberán harmonizar con el.

SI

b) Nos lugares de paisaxe aberta ou natural, ou nas perspectivas que ofrezan os conxuntos urbanos
de características históricas ou tradicionais e nas inmediacións das estradas ou camiños de traxecto
pintoresco, non se permitirá que a situación, masa ou altura das construcións, muros e cerramentos,
ou a  instalación  doutros  elementos,  limiten  o campo visual  para contemplar  as  belezas naturais,
rompan  a  harmonía  da  paisaxe,  desfiguren  a  perspectiva  propia  dela  ou  limiten  ou  impidan  a
contemplación do conxunto.

c) A tipoloxía das construcións e os materiais e as cores empregados deberán favorecer a integración
no contorno inmediato e na paisaxe.

SI

d) As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente
terminados.

SI

e) Queda prohibida a publicidade estática que polas súas dimensións, localización ou colorido non
cumpra as anteriores prescricións.

SI

f) Nas zonas de fluxo preferente e nas áreas ameazadas por graves riscos naturais ou tecnolóxicos
como  explosión,  incendio,  contaminación,  afundimento  ou  outros  análogos  só  se  permitirán  as
construcións e usos admitidos polas lexislacións sectoriais correspondentes.

Non procede

Artigo 106. Protección das vías de circulación.

1. As construcións e cerramentos que se constrúan con obra de fábrica, vexetación ornamental ou
outros elementos permanentes en zonas non consolidadas pola edificación terán que desprazarse un
mínimo de 4 metros do eixe da vía pública á que dean fronte, agás que o instrumento de ordenación
urbanística estableza unha distancia superior.
Unicamente  se  exclúe  desta  obriga  a  colocación  de  marcos  e  cerramentos  de  postes  e  arame
destinados a delimitar a propiedade rústica, así como o establecido no artigo 26.1.e).

N/d

2. En todo caso, deberá cumprirse o disposto pola lexislación sectorial aplicable. SI

10. O proxecto presentado non contradí os parámetros urbanísticos establecidos para este ámbito.

Parámetro Proxectado Esixido Plan Xeral/ 
LEI SOLO

Plan Xeral 2012 Cumpre

Superficie mínima de parcela 13.292 2000 3000 SI

Altura de cornixa 5,75 m 7,00 m 7,00 SI

Ocupación máxima 9,48% 20% 20% SI

Superficie ocupada en planta 222 SI

Número máximo de plantas B+1 B+1 B+1 SI

Recuamento a lindeiros Rehabilitación 5 m 5 m SI

Separación a vía pública Rehabilitación 4 m 4 m SI
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Acceso rodado Rehabilitación SI SI SI

11. O proxecto presentado xustifica o cumprimento da normativa vixente en materia de Accesibilidade de Galicia, segundo
se recolle na memoria e na documentación gráfica do proxecto.

12. O proxecto presentado xustifica o cumprimento do establecido no Documento Básico Seguridade en caso de Incendios,
DB-SI, segundo se xustifica na memoria e na documentación gráfica do proxecto.

13. O proxecto presentado non xustifica, salvo erro ou omisión involuntarios, autorización para o tratamento de augas

14. O proxecto presentado non xustifica, salvo erro ou omisión involuntarios, autorización para o abastecemento de auga.

15. O proxecto presentado xustifica o cumprimento ao establecido no Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban
as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia. (planos nº 20 e 21 e punto 5 da memoria).

16. De acordo coa valoración levada a cabo polos servizos técnicos municipais, considérase inexacto o orzamento que
figura na memoria técnica. Aplicando os módulos básicos do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia do ano 2010, de
520,00 €/m2, para un coeficiente de tipo edificatorio,  ct,  e un coeficiente de tipo de uso cu, multiplicado por 0,9 como
corresponde ao Concello de Silleda, obtéñense os valores que se indican a continuación:

Cálculo de presuposto de execución material

nº Sup. €/m2 Tipo de obra C1 Tipo de uso Cu Cg

Soto Tipo edificatorio Usos da 
edificación

0,9

Planta 
Baixa

1 111,00 520 Adecuación interior da plana baixas e
entreplanta. Rehabilitación integral do
edificio  conservando  exclusivamente
as fachadas

1 Vivenda 0,3 0,9 57.142,80 €

Planta
primeira

1 111,00 520 Adecuación interior da plana baixas e
entreplanta. Rehabilitación integral do
edificio  conservando  exclusivamente
as fachadas

1 Vivenda 0,3 0,9 57.142,80 €

TOTAL 222,00 m2 PEM 114.285,60€

Taxas

ICIO 2,25 % de 114.285,60 € 2.571,43 €

Informe técnico 60,00 €

Taxa 2.631,43 €

17. Segundo o indicado no artigo 36.2 da Lei do Solo de Galicia, e posto que se trata de Solo rústico, non se precisaría
solicitar informes sectoriais ao abeiro do establecido no nomeado artigo 36.

18. Segundo o indicado no artigo 144 da Lei do Solo de Galicia, Prelación de licencias e outros títulos administrativos, a
xuízo  deste  arquitecto,  sería  preciso  ter,  con  carácter  previo  á  concesión  de  licenza  municipal  e  previos  os  trámites
oportunos, as autorizacións previas dos seguintes organismos:

18.1 Delegación Territorial de Patrimonio Cultural a fin de que se emita informe previo á concesión de licenza municipal de
obra, que se pretende executar nas proximidades dunha edificación catalogada polo Plan Xeral de Ordenación Municipal
aprobado provisionalmente o 18 de marzo de 2016. Consta no expediente informe o día 5 de xullo de 2017 (rexistro de
saída 385388 RX 1021139 de 5/7/2018) rexistro de entrada 3056 de 10/07/2018).
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18.2 Servizo de Infraestruturas da Deputación Provincial de Pontevedra. Proponse emprazar ao promotor para que aporte
nova  autorización  ou  prórroga  da  existente  emitida  por  este  organismo.  Cómpre  sinalar  que  consta  no  expediente
autorización emitida o 09 de outubro de 2013, na que consta como prazo para o inicio de 6 meses e para finalización de 3
anos, prazos xa superados sen que se teña constancia neste Concello de prórroga ou nova autorización.

Polo que o técnico que subscribe considera que o proxecto presentado non contradí a Normativa urbanística vixente, polo
que se  INFORMA FAVORABLEMENTE a  solicitude de  concesión  da  licenza de  Rehabilitación  de  vivenda  unifamiliar
aislada solicitada dende o punto de vista técnico, e proponse para a concesión de licencia municipal de obra, con arreglo ás
limitacións que establezan os informes sectoriais sinalados no punto 18 deste informe técnico, se ben para o inicio da
actividade será preciso aportar comunicación previa conforme ao modelo oficial.”

Polo exposto,  e de acordo co informe técnico transcrito,  esta Xunta de Goberno Local,  ao
abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 15 de xuño de 2015, pola unanimidade
dos seus membros presentes, ACORDA:

Primeiro.-  CONCEDER, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, licenza municipal
de obra maior a ADRIÁN LOSADA FONDEVILA para Rehabilitación de Vivenda Unifamiliar aislada, no
lugar  de  San  Martiño,  n.º  2,  parroquia  de  Negreiros  (Silleda),  parcela  con  referencia  catastral
36052H504002390000ZH, con arreglo ás limitacións que se establecen no informe técnico transcrito,
indicándolle que non poderán iniciarse as obras ata a presentación no Rexistro do Concello e posterior
supervisión da seguinte documentación:

1.- Previo ó inicio das obras, Informe  Delegación Territorial de Patrimonio Cultural, debido a
que as obras que se pretende executar está situadas nas proximidades dunha edificación catalogada
polo Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado provisionalmente o 18 de marzo de 2016. Consta
no expediente informe o día 5 de xullo de 2017 (rexistro de saída 385388 RX 1021139 de 5/7/2018)
rexistro de entrada 3056 de 10/07/2018).

2.- Servizo de Infraestruturas da Deputación Provincial de Pontevedra. Proponse emprazar ao
promotor  para que aporte nova autorización ou prórroga da existente  emitida por este  organismo.
Cómpre sinalar que consta no expediente autorización emitida o 09 de outubro de 2013, na que consta
como prazo para o inicio de 6 meses e para finalización de 3 anos, prazos xa superados sen que se
teña constancia neste Concello de prórroga ou nova autorización.

3.- Para o inicio da actividade será preciso aportar comunicación previa conforme ao modelo
oficial.

Segundo.-  Liquidación do Imposto de Construccións Instalacións e Obras ( ICIO ) e taxas.
a) Liquidación da taxa polo outorgamento de licenza urbanística:

Base impoñible
€

Base liquidable
€

Tipo gravame Débeda tribut.
€

Pagado € Débeda. pte. €

60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 

b) Liquidación do ICIO: 
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Base impoñible
€

Base liquidable
€ Tipo gravame Débeda tribut.€ Pagado € Débeda. pte. €

114.285,60 114.285,60 2,25 % 2.571,43 1.067,00 1504,43

Terceiro.-   Prazos de ingreso e Medios de pago

Prazos de ingreso

O pago en período voluntario das liquidacións provisionais deberá facerse nos prazos indicados no
artigo 62.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria:

a) Se a notificación da liquidacións se realiza entre os días un e 15 de cada mes, dende a data de
recepción da notificación ata o 20 do mes posterior ou, se este non fora hábil, ata o inmediato hábil
seguinte.

b) Se a notificación da liquidación se realiza entre os días 16 e derradeiro de cada mes, dende a data
de recepción da notificación ata o día cinco do segundo mes posterior ou, se este non fora hábil, ata o
inmediato hábil seguinte.

Medios de pago

O Ingreso efectuarase mediante transferencia bancaria á conta que o concello ten aberta en Banco
SANTANDER é que é a seguinte: 0030/6210/22/0925476271.

Cuarto.-  Contra o acordo de concesión de licenza, que pon fín á vía administrativa, poderá interpoñer
o recurso potestativo de reposición regulado nos artigos 52 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
das Bases de Réxime Local,  e  116 e  seguintes  da Lei  30/1992,  de 30 de novembro,  de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, ante a Xunta de
Goberno Local no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da notificación, ou interpoñer
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo de Pontevedra, no
prazo de dous meses (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,  Reguladora da Xurisdicción
contencioso-administrativa), todo ilo sen perxuizo de que poida exercitar calquera outra actuación que
estime pertinente para a defensa dos seus dereitos.

Contra as liquidacións poderá interpoñer o recurso de reposición establecido no artigo 14.2 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora
das Facendas Locais, ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes a contar dende o día seguinte
ao da notificación debendo facer constar os extremos indicados no apartado f) do devandito artigo. O
recurso deberá ser resolto no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da súa presentación
entendéndose desestimado cando non recaiese resolución en prazo. Contra a resolución do recurso de
reposición  non  poderá  interpoñerse  de  novo  este  recurso,  podendo  interpoñerse  directamente  o
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo de Pontevedra, no
prazo de dous meses (artigos 8 e 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo,  Reguladora da Xurisdicción
contencioso-administrativa).

5.2.- Expte. 1428/2018. Licenza de obra para “Demolición de granxas”.
Solicitante: GESTORA DE PLANEAMIENTO DE SUELO, S.L.

Tlf. 986 58 00 00 / Fax: 986 58 10 21 Xunta de Goberno Local do 18 de xullo de 2018 (Expte. 1468/2018)

Rúa do Trasdeza, n.º 55 Páxina 15 de 19
36,540 Silleda - Pontevedra



 

            Vista a  solicitude  de  licenza,  presentada  por  GESTORA  DE
PLANEAMIENTO  DE  SUELO,  S.L.,  data  de  rexistro  06.XUÑ.2018,  para
“Demolición  de  granxas”.  Superficie  construída:  912,59  m2.  Emprazamento:
Sestelo, Nº 3, Siador. Autor do Proxecto Jesús Rodríguez Núñez, Arquitecto Técnico
Colexiado COAATIE 785.

            Visto o informe emitido o 18 de Xullo de 2018 polo arquitecto Lino Manuel
Doporto Framil no que conclúe o seguinte:
 

Solicitante GESTORA DE PLANEAMIENTO DE SUELO, S.L.
Data de rexistro 06.XUÑ.2018 Nº 2018-E-RC-2474 Expediente 1428/2018
Solicitude Demolición de granxas
Emprazamento Sestelo, Nº 3, Siador
Referencia catastral 36052N501001540000IW (parcela) Coordenadas UTM 29 ETRS89:
Parcela rexistral n/d X: 561338 Y: 4725465

Clase de solo Solo rústico Superficie construída: 912,59 m2

Autor do Proxecto Jesús Rodríguez Núñez, Arquitecto Técnico Colexiado COAATIE 785
Proxecto Básico e de execución. Visado polo Colexio Oficial 4.XUÑ.2018

Dirección de Obra Jesús Rodríguez Núñez, Arquitecto técnico colexiado COAATIE 785
Oficio de Dirección Visado polo Colexio Oficial 4.XUÑ.2018

Dirección de 
Execución

 

Oficio Direc. 
Execución

 

Orzamento (P.E.M.) 4.201,86 € P.E.M. segundo Mbc ano 2010:  €

NORMATIVA DE APLICACIÓN:

1 Real  Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por  el  que se aprueba el  texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
2 Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
3 Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2 2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia
4 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
5 Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades
económicas e apertura de establecementos.
6 RXU (D.3288/1978, do 25 de agosto, Regulamento de Xestión urbanística).
7 RPU (D.2159/1978, do 23 de xuño, Regulamento de Planeamento urbanístico).
8 Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
9 Lei 16/1985, de 25 de xuño, Patrimonio Histórico español.
10 R.D. 2187/1978, de 23 de junio de 1978. Reglamento de Disciplina Urbanística para desarrollo de Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana.
11 Planeamento do Concello de Silleda
11.1 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Silleda. Aprobado definitivamente o 4 de xuño de 1981.
11.2 M.P. Parque Empresarial Área 33. Aprobado definitivamente o 22/10/1991
11.3 M.P. PXOU na Zona Antiga Feira (apartados 2 e 3). Aprobado definitivamente o 11/05/1995
11.4 M.P. PXOU en Bandeira, redución do ancho Rúa Num 5 (apartado 2). Aprobado definitivamente o 11/05/1995
11.5 M.P. PXOU na zona do Centro de Saúde. Aprobado definitivamente o 07/03/2002
11.6 M.P. PXOU na Ordenanza Reguladora do SUP (ART 78). Aprobado definitivamente o 07/03/2002
11.7 M.P. PXOU na zona Feira Internacional. Aprobado definitivamente o 08/04/2002
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11.8 M.P. Parque Empresarial Área 33. Aprobado definitivamente o 22/10/1981
11.9 M.P. Plan Parcial Parque Empresarial Área 33. Aprobado definitivamente o 07/03/2002
11.10 M.P. Plan Parcial Parque Empresarial. Aprobado definitivamente o 27/03/2007
11.11 M.P. Plan Parcial Parque Empresarial. Aprobado definitivamente o 15/05/2012
11.12 M.P. Plan Xeral no ámbito da Semana Verde. Aprobado definitivamente o 06/09/2012
11.13 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Silleda, aprobado Provisionalmente o 18/03/2016
12 Concordantes

ANTECEDENTES:

1.  Emítese  informe  técnico  sobre  o  expediente  1428/2018,  de  solicitude  de  licenza  asinada  por  GESTORA  DE
PLANEAMIENTO DE SUELO, S.L., presentada con R.E. 2018-E-RC-2474 de 06.XUÑ.2018. Aporta unha copia de proxecto
técnico asinado por Jesús Rodríguez Núñez, Arquitecto Técnico Colexiado COAATIE 785 e xustificante de pagamento de
taxas municipais.

2. O Concello de Silleda aprobou inicialmente o Plan Xeral de Ordenación Municipal o día 18/12/2012 (punto 11.13 da
normativa  de  aplicación  deste  informe  técnico).  No  acordo  de  aprobación  estableceuse  o  réxime  de  suspensión  de
licenzas1 durante o prazo de dous anos. Unha vez superado este praza e non habendo constancia de que fose prorrogado,
enténdese que o planeamento en vigor é o de 1981, salvo mellor criterio, que será o que se aplicará na redacción do
presente  informe,  sen  prexuízo  da  observancia  dos  elementos  catalogados,  que  foron  sinalados  pola  Consellería
competente.

3. O proxecto conta, salvo erro ou omisión involuntarios, coa documentación indicada no ANEJO I do Código Técnico da
Edificación,  que  establece  a  documentación  mínima  necesaria  para  obter  licencia  municipal  de  obras.  A  vista  da
documentación presentada, e da normativa urbanística en vigor, o técnico que subscribe redacta o seguinte informe técnico
ao abeiro do artigo 143.2 da Lei do Solo de Galicia, informe no que se verifican as condicións urbanísticas da parcela, as
normas autonómicas relativas a accesibilidade e o ruído, así como a integridade documental e xustificación do CTE, e o
establecido no artigo 21 do Reglamento de Servizos das Corporacións Locais:

INFORME TÉCNICO:

4. O solo onde se pretende a actividade encóntrase clasificado no Plan Xeral de Ordenación Municipal de Silleda, aprobado
definitivamente o 4 de xuño de 1981, e pola Disposición Transitoria Primeira da Lei 2/2016, do Solo de Galicia, como Solo
rústico. Canto ao planeamento aprobado provisionalmente, e que se relaciona no punto 11.13 da normativa de aplicación
deste informe, o ámbito onde se pretende a Demolición de granxas, está clasificado como solo rústico de protección
agropecuaria.

5. A edificación que se pretende demoler non está protexida por ningún instrumento de ordenación do territorio.

6. De acordo coa valoración levada a cabo polos servizos técnicos municipais, considérase axeitado o orzamento que figura
na memoria técnica.

7. Segundo o  indicado  no artigo 36.2 da Lei do Solo de Galicia, e posto que se trata de Solo rústico, non se precisaría
solicitar informes sectoriais ao abeiro do establecido no nomeado artigo 36.

8. Segundo o indicado no artigo 144 da Lei do Solo de Galicia, Prelación de licencias e outros títulos administrativos, a
xuízo deste arquitecto, non se observa, salvo erro ou omisión involuntarios, a necesidade de solicitar informes sectoriais ou
autorización autonómica ao abeiro do establecido no artigo 41 da mesma para esta solicitude.

Polo que o técnico que subscribe considera  que o proxecto presentado non contradí  a Normativa urbanística
vixente, polo que se INFORMA FAVORABLEMENTE a solicitude de concesión da licenza de Demolición de granxas
solicitada dende o punto de vista técnico, e proponse para a concesión de licencia municipal de obra, con arreglo
ás limitacións que se establecen neste informe técnico.

Por outra banda, de acordo có artigo Artigo 357, Resolución, do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba
o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia,  “Será requisito indispensable en todas as obras
dispor,  xunto  á  obra,  de  copia  autorizada  da  licenza  municipal,  e  nas  obras  maiores  a  colocación  do  cartel
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indicador en que se faga constar o nome e apelidos das persoas técnicas e directoras e da persoa contratista,
ordenanza que se aplica, usos aos que se vai a destinar a construción, data de expedición da licenza, o prazo de
execución das obras, o número de plantas autorizadas e o número de expediente”.
 

Polo exposto, e de acordo co informe técnico transcrito, e o visto e praze xurídico de Secretaría, esta
Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 15 de xuño
de 2015, pola unanimidade dos seus membros presentes, 
 
            ACORDA, 
 
1º.-  CONCEDER salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, a licenza municipal de
obras solicitada por GESTORA DE PLANEAMIENTO DE SUELO, S.L., de “Demolición de granxas”,
indicándolle que non poderán iniciarse as obras ata a presentación no Rexistro e posterior supervisión
da seguinte documentación:
 

-  Oficios  de  dirección,  de dirección  de  execución  e  designación  de  coordinación  en
materia de seguridade e saúde das obras.

 
2º.-  Liquidación do Imposto de Construccións Instalacións e Obras ( ICIO ) e taxas.
 
a) Liquidación da taxa polo outorgamento de licenza urbanística:
 

Base impoñible € Base liquidable € Tipo gravame Débeda tribut. € Pagado € Débeda. pte. €
60,00 60,00  60,00 60,00 0,00 

 
b) Liquidación do ICIO: 
 

Base impoñible € Base liquidable € Tipo gravame Débeda tribut. € Pagado € Débeda. pte. €
4.201,86 € 4.201,86 € 2,25 % 94,54 94,54  

 
3º.-   Prazos de ingreso e Medios de pago
 
Prazos de ingreso
 
O pago en período voluntario das liquidacións provisionais deberá facerse nos prazos indicados no artigo 62.2 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria:
 
a) Se a notificación da liquidacións se realiza entre os días un e 15 de cada mes, dende a data de recepción da notificación
ata o 20 do mes posterior ou, se este non fora hábil, ata o inmediato hábil seguinte.
 
b) Se a notificación da liquidación se realiza entre os días 16 e derradeiro de cada mes, dende a data de recepción da
notificación ata o día cinco do segundo mes posterior ou, se este non fora hábil, ata o inmediato hábil seguinte.
 
Medios de pago
 
O Ingreso efectuarase mediante transferencia bancaria á conta que o concello ten aberta en Banco SANTANDER é que é a
seguinte: 0030/6210/22/0925476271
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E non habendo máis asuntos que tratar, polo Sr. Presidente levántase a sesión as catorce horas e
cinco minutos, extendéndose a presente acta, do que como secretario dou fe e certifico.

Silleda, a 18 de Xullo de 2018

Vº e Prace
O ALCALDE, O SECRETARIO
Asdo. Manuel Cuiña Fernández Asdo. Manuel Quintáns Queiruga
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