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 ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colexiado:  

JGL/2022/01 A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Extraordinaria 

Data  05 de xaneiro de 2022 

Duración  Dende as 12:27 ata as 12:42 horas  

Lugar  Sala de Reunións  

Presidida por  Manuel Cuíña Fernández 

Secretario  David García Lareo (Secretario acctal – Decreto 22/12/2021) 

 

ASISTENCIA A SESIÓN  

DNI Nome e Apelidos Asiste 

77404245E Angela Troitiño Gil SÍ 

76801683Z Antonio Ferro Losada SÍ 

35251841V Jesús Taboada Lázara SÍ 

76816828W Mónica González Conde SÍ 

 
Unha vez verificada pola Secretaria a válida constitución do órgano, o Presidente abre sesión, 
procedendo a deliberación sobre os asuntos incluidos na Orden do Día 

 

A) PARTE RESOLUTIVA  

 

Aprobación da acta da sesión anterior: 21.12.2021 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta:- 21 de 
decembro de 2021. 
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Expediente 924/2021. Contratacións. PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA 
CASA CONSISTORIAL DE SILLEDA (FASE I) 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto o proxecto denominado PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA 
CONSISTORIAL DE SILLEDA (FASE I), redactado polo Arquitecto Abraham Castro Neira, de 
data septiembre de 2021, cun orzamento base de licitación de 1.802.893,50 €, así como a 
demais documentación que consta no expediente, o artigo 142.3 da Lei 2/2016, de 10 de 
febreiro, do solo de Galicia (LSG) e o artigo 351 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 (RLSG). 
 
Vistos, entre outros aspectos, a CLASIFICACIÓN E CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DO SOLO, a 
FINALIDADE DA ACTUACIÓN E USO E COMPATIBILIDADE, o carácter de OBRA MAIOR do 
proxecto, a ALTURA, VOLUME E OCUPACIÓN DE PARCELA, a CONTÍA DAS OBRAS, a 
SITUACIÓN E EMPRAZAMENTO que se pretende, o CONTIDO DO PROXECTO, a 
CLASIFICACIÓN DAS OBRAS segundo o artigo 232 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público, o carácter de OBRA COMPLETA segundo o artigo 125 do 
Regulamento da Lei de contratos, así como a concesión das AUTORIZACIONS SECTORIAIS 
PRECEPTIVAS, una vez corrixidos determinados erros que existían no proxecto. 
 
Visto o informe técnico que consta no expediente da que foi arquitecta municipal, María José 
García Fidalgo, no que se recollen una serie de condicións que se cumpren a día de hoxe, ás 
que se añaden aquelas autorizacións sectoriais non recollidas no seu informe. 
 
Visto o INFORME DE SUPERVISIÓN FAVORABLE aos efectos da APROBACIÓN do referido 
proxecto, redactado polos técnicos do Servizo de Cooperación cos municipios da Deputación de 
Pontevedra. 
 
Visto o informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural -Xefatura Territorial da Consellería de 
Cultura, Educación e Universidade-, de data 16 de decembro de 2021. 
 
Visto o Anexo o Proxecto – Modificación de Fachada, redactado polo Arquitecto Abraham Castro 
Neira, de data 27 de decembro de 2021. 
 
Visto o informe xurídico de data 27 de decembro de 2021. 
 
Polo exposto, previo ditame da Comisión Especial de Contas e Informativa de Economía, 
Facenda, Réxime Interior, Seguridade e Tráfico, e Grandes Proxectos, celebrada o pasado 03 de 
xaneiro de 2022, a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Aprobar o proxecto denominado PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A 
NOVA CASA CONSISTORIAL DE SILLEDA (FASE I), así como a seguinte documentación que 
forman parte do mesmo: 
 
- Proxecto de instalacións para reforma interior e nova edificación do Concello de Silleda (Fase 
I), redactado polos Enxeiros Industriais Alba Arana López e Adrián Pérez Viveiro (We-Tec Estudio 
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Técnico). 
- Estudio Geotécnico, redactado por Enmacosa Consultoría Técnica, S.A. 
- Anexo de proxecto, de data 27 de decembro de 2021, redactado polo Arquitecto Abraham 
Castro Neira. 
 
Segundo.- Que se proceda a efectuar a acta de replanteo previo.  

 

Expte 284-2017 Proposta dev aval - Viais Graba Moalde Bandeira 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto o escrito presentado por CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., Rexistro de 
Entrada 2018-E-RE-203, de data 16 de novembro de 2018, solicitado devolución do Aval n.º 
8919-00407 de Banco Popular Español, S.A., por importe de 9.450,00 €, de data 01 de agosto 
de 2017, correspondente a obra MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE VIAIS MUNICIPAIS 
DE GRABA, MOALDE E BANDEIRA, CONCELLO DE SILLEDA 

 
Visto que segundo o Prego da mencionada obra, o prazo de garantía da mesma é de dous anos, 
a contar dende a data da Acta de Recepción, de data novembro de 2017, mais unha ampliación 
de garantía ofertada polo contratista de dous anos. 
 
Visto que a actuación foi recibida polo Concello, sen que exista reparo algún por parte deste 
sobre a súa execución. 
 
A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 20 
de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA: 
 
- Proceder a devolución do AVAL de CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., 
formalizado por Banco Popular Español, S.A., Aval n.º 8919-00407, correspondente á actuación 
"MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE VIAIS MUNICIPAIS DE GRABA, MOALDE E 
BANDEIRA, CONCELLO DE SILLEDA", por importe de 9.450,00 €, de data 01 de agosto de 
2017, sen que exista reparo algún por parte do Concello sobre a súa execución. 

 

Expte 2403-2018 Proposta dev aval - Mobilidade Centro Saude Silleda 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto o escrito presentado por CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., Rexistro de 
Entrada 2021-E-RE-1417, de data 16 de decembro de 2021, solicitado devolución do Aval con 
certificado de seguro de Caución nº: 38495/01/41/2019/1076 de Asefa, S.A. Seguros y 
Reaseguros, por importe de 18.246,90 €, de data 13 de marzo de 2019, correspondente a obra 
MELLORA DA MOBILIDADE E SEGURIDADE VIAL NO ENTORNO DO CENTRO DE SAUDE 
CENTRO SOCIAL DE MAIORES DE SILLEDA. 
 
Visto que segundo o Prego da mencionada obra, o prazo de garantía da mesma é de dous anos, 
a contar dende a data da Acta de Recepción, de data 02 de outubro de 2019. 
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Visto que a actuación foi recibida polo Concello, sen que exista reparo algún por parte deste 
sobre a súa execución. 
 
A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 20 
de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA: 
 
- Proceder a devolución do AVAL de CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., 
formalizado por Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros, certificado de seguro de Caución nº: 
38495/01/41/2019/1076, correspondente á actuación "MELLORA DA MOBILIDADE E 
SEGURIDADE VIAL NO ENTORNO DO CENTRO DE SAUDE CENTRO SOCIAL DE MAIORES 
DE SILLEDA. ", por importe de 18.246,90 €, de data 13 de marzo de 2019, sen que exista reparo 
algún por parte do Concello sobre a súa execución. 

 

Expte 901-2017 Proposta dev aval - Accesos Siador e Laro 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto o escrito presentado por CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., Rexistro de 
Entrada 2019-E-RE-44, de data 18 de febreiro de 2019, solicitado devolución do Aval n.º 8919-
00440 de Banco Popular Español, S.A., por importe de 6.052,29 €, de data 10 de novembro de 
2017, correspondente a obra MELLORA DOS CAMIÑOS DE ACCESO A SIADOR E LARO 

 
Visto que segundo o Prego da mencionada obra, o prazo de garantía da mesma é de dous anos, 
a contar dende a data da Acta de Recepción, de data 29 de decembro de 2017. 
 
Visto que a actuación foi recibida polo Concello, sen que exista reparo algún por parte deste 
sobre a súa execución. 
 
A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 20 
de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA: 
 
- Proceder a devolución do AVAL de CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., 
formalizado por Banco Popular Español, S.A., Aval n.º 8919-00440, correspondente á actuación 
"MELLORA DOS CAMIÑOS DE ACCESO A SIADOR E LARO", por importe de 6.052,29 €, de 
data 10 de novembro de 2017, sen que exista reparo algún por parte do Concello sobre a súa 
execución. 

 

Expte 2129-2021 Proposta dev aval - Estrada da Estación Carril Bici-Senda Peonil 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto o escrito presentado por ENDENOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L., Rexistro de 
Entrada 2021-E-RE-356, de data 20 de abril de 2021, solicitado devolución do Aval n.º 
010000020853 de Sogarpo S.G.R., por importe de 6.198,30 €, de data 03 de agosto de 2016, 
correspondente a obra ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA DA ESTACIÓN (CARRIL BICI E 
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SENDA PEONIL) TRAMO ESTRADAS PO-211 EP-6502 

 
Visto que segundo o Prego da mencionada obra, o prazo de garantía da mesma é de dous anos, 
a contar dende a data da Acta de Recepción, de data 29 de maio de 2017. 
 
Visto que a actuación foi recibida polo Concello, sen que exista reparo algún por parte deste 
sobre a súa execución, e visto o informe favorable dos directores de obra, de data 22.12.2021 

 
A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 20 
de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA: 
 
- Proceder a devolución do AVAL de ENDENOR MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, S.L., 
formalizado por Sogarpo S.G.R., Aval n.º 010000020853, correspondente á actuación 
"ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA DA ESTACIÓN (CARRIL BICI E SENDA PEONIL) 
TRAMO ESTRADAS PO-211 EP-6502", por importe de 6.198,30 €, de data 03 de agosto de 
2016, sen que exista reparo algún por parte do Concello sobre a súa execución. 

 

Expte 742-2020 Proposta dev aval - Camiño Saidres 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto o escrito presentado por CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., Rexistro de Entrada 
2021-E-RE-1416, de data 16 de decembro de 2021, solicitado devolución do Aval con certificado de 
seguro de Caución nº: 38495/01/41/2020/1737 de Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros, por importe de 
5.783,75 €, de data 28 de xullo de 2020, correspondente a obra MELLORA DE CAMIÑO MUNICIPAL EN 
SAIDRES (PLAN CONCELLOS 2020 LIÑA1). 
 
Visto que segundo o Prego da mencionada obra, o prazo de garantía da mesma é de un ano, a contar 
dende a data da Acta de Recepción, de data 15 de outubro de 2020. 
 
Visto que a actuación foi recibida polo Concello, sen que exista reparo algún por parte deste sobre a súa 
execución. 
 

A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 
20 de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA: 
 
- Proceder a devolución do AVAL de CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L., formalizado por 
Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros, certificado de seguro de Caución nº: 38495/01/41/2020/1737, 
correspondente á actuación "MELLORA DE CAMIÑO MUNICIPAL EN SAIDRES (PLAN CONCELLOS 
2020 LIÑA1)", por importe de 5.783,75 €, de data 28 de xullo de 2020, sen que exista reparo algún por 
parte do Concello sobre a súa execución. 

 

Expte 2531-2018 Proposta dev aval - Plan Concellos 2019 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto o escrito presentado por CONSTRUCCIONES RAFER, S.L., Rexistro de Entrada 2021-E-
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RE-541, de data 18 de xuño de 2021, solicitado devolución do Aval con certificado de seguro de 
Caución nº: 53264/01/41/2019/1077 de Asefa, S.A. Seguros y Reaseguros, por importe de 
17.592,75 €, de data 13 de marzo de 2019, correspondente a obra MELLORA DE CAMIÑOS 
MUNICIPAIS 2019. PLAN CONCELLOS 2019 

 
Visto que segundo o Prego da mencionada obra, o prazo de garantía da mesma é de dous 
anos, a contar dende a data da Acta de Recepción, de data 05 de xuño de 2019. 
 
Visto que a actuación foi recibida polo Concello, sen que exista reparo algún por parte deste 
sobre a súa execución. 
 
A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 
20 de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA: 
 
- Proceder a devolución do AVAL de CONSTRUCCIONES RAFER, S.L., formalizado por Asefa, 
S.A. Seguros y Reaseguros, certificado de seguro de Caución nº: 53264/01/41/2019/1077, 
correspondente á actuación "MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS 2019. PLAN CONCELLOS 
2019", por importe de 17.592,75 €, de data 13 de marzo de 2019, sen que exista reparo algún 
por parte do Concello sobre a súa execución. 

 

Expte 823-2018 Proposta dev aval - Rede de Calor 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto o escrito presentado por COVIASTEC, S.L., Rexistro de Entrada 2021-E-RE-273, de data 
29 de marzo de 2021, solicitado devolución do Aval n.º 0049-6674-23-2110000545 de Banco 
Santander, S.A., por importe de 15.243,53 €, de data 11 de xuño de 2018, correspondente a 
obra INSTALACIÓN DE PRANTA E REDE DUN CENTRO DE PRODUCCIÓN E 
ABASTECEMENTO ENERXÉTICO (BIO-MASA). 
 
Visto que este aval corresponde o 50% da obra, por presentarse a empresa COVIASTEC, S.L. 
en UTE con CONSTRUCCIONES OREGA, S.L., presentando esta última o outro 50% do avala 
mediante Aval n.º 101653 de Targobak, S.A.U., por importe de 15.243,53 €, de data 08 de xuño 
de 2018 

 
Visto que segundo o Prego da mencionada obra, o prazo de garantía da mesma é de dous 
anos, a contar dende a data da Acta de Recepción, de data 28 de novembro de 2018. 
 
Visto que a actuación foi recibida polo Concello, sen que exista reparo algún por parte deste 
sobre a súa execución. 
 
A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 
20 de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA: 
 
- Proceder a devolución dos seguintes avais correspondente a actuación INSTALACIÓN DE 
PRANTA E REDE DUN CENTRO DE PRODUCCIÓN E ABASTECEMENTO ENERXÉTICO 
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(BIO-MASA), por non existir reparo algún por parte do Concello sobre a súa execución: 
 
Aval de COVIASTEC, S.L., formalizado por Banco Santander, S.A., Aval n.º 0049-6674-23-
2110000545 de data 11 de xuño de 2018, por importe de 15.243,53 €. 
 
Aval de CONSTRUCCIONES OREGA, S.L., formalizado por Targobak, S.A.U., Aval n.º 101653 
de data 08 de xuño de 2018, por importe de 15.243,53 €. 

 

Expediente 1130/2021. Solicitude de Licenza ou Autorización Urbanística - AMPLIACIÓN 
DE NAVE DESTINADA A PARQUE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA - AUSAMA 

Favorable Tipo de votación: 
Unanimidade/Asentimento 

Inclusión por urxencia Expediente  1130/2021   
 
Toma a palabra o Sr. Presidente, para explicar a urxencia da proposición incluída na orde do día 
da presente Xunta de Goberno Local. 
 
De conformidade co disposto no artigo 91.4 do RD 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais, sométese a votación a urxencia da inclusión na orde do día do presente asunto co 
seguinte resultado: 
 
Votos a favor: unanimidade 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA prestar 
aprobación a inclusión da presente proposición na orde do día da Xunta de Goberno de data 05 
de xaneiro de 2022. 

Expediente 1130/2021. Solicitude de Licenza ou Autorización Urbanística - AMPLIACIÓN 
DE NAVE DESTINADA A PARQUE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA - AUSAMA 

 
Visto que por Alfredo Varela Nogueira, con DNI xxxxxx91E, actuando en nome e representación 
de Arquitav Arquitectos SLP, con CIF B15841398, presentouse escrito o día 10/06/2021, 
Rexistro de Entrada 2021-E-RE-513 polo que se solicita licenza urbanística para AMPLIACIÓN 
DE NAVE DESTINADA A PARQUE DE MAQUINARIA AGRÍCOLA sita no Polígono 508, parcela 
resultante de agregación, no paraxe de Cornado, Lamela (ref. cat. 36052D508050580000XE). 
 
Aporta autorización para solicitar a licenza en nome de Automociones San Marcos, SL (Ausama 
SL), proxecto técnico elaborado polo arquitecto Alfredo Varela Nogueira, e copia da escritura de 
compravenda das fincas onde se situará a ampliación da nave. 
 
Consta no expediente acordo da Axencia Estatal de Seguridade Aérea en materia de 
Servidumes Aeronáuticas. Expediente N21-0289, Rexistro de Entrada nº 2620 de data 
23/06/2021. 
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Visto que mediante escrito con Rexistro de Entrada 2021-E-RE-978, de data 13/09/2021 
preséntase escrito do Servizo de Estructuras Agrarias da Xefatura Territorial da Consellería do 
Medio Rural, no que se sinala que “non existe motivo para opoñerse á obra solicitada, polo que 
se informa favorablemente, o que non exime doutras autorizacións, licenzas ou informes 
preceptivos necesarios para executalas.” 
 
En data 08/11/2021 o arquitecto municipal Lino M. Doporto Framil, emite informe de 
requirimento. Este requirimento foi remitido ao interesado o día 10/11/2021. 
 
Visto que mediante escrito con Rexistro de Entrada 2021-E-RE-1288, de data 18/11/2021, 
preséntase oficio de dirección de obra e xustificante de pago das taxas realizado o 12/11/2021. 
 
Visto que mediante escrito con Rexistro de Entrada 2021-E-RE-1402, de data 13/12/2021 
achégase oficio de nomeamento de dirección de execución e coordinación en materia de 
seguridade e saúde.  
 
Consta no expediente informe favorable á concesión da licenza do arquitecto municipal Lino M. 
Doporto Framil, de data 20/12/2021 e corrección de erros no rexistro de entrada da solicitude de 
data 04/01/2022. 
 
Visto o informe xurídico de data 30 de decembro de 2021. 
 
A Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na resolución do 
20 de xuño de 2019, por unanimidade dos membros presentes, ACORDA: 
 
Primeiro. Conceder licenza urbanística a Automociones San Marcos, SL con CIF B-36050409, 
para a execución da ampliación de nave destinada a almacén agrícola no lugar de Cornado, 
parroquia de Lamela, no Concello de Silleda, nas fincas coas seguintes referencias catastrais 
números: 36052D508008580000XP, 36052D508008590000XL, 36052D508008600000XQ, 
36052D508050580000XE, 36052D508050590000XS, 36052D508050600000XJ, 
36052D508050610000XE, 36052D50805620000XS, 36052D508050770000XT, 
36052D508050780000XF, 36052D508050790000XM, 36052D508050840000XK, 
36052D508050860000XD.  
 
Todas estas fincas constan agrupadas en Escritura de agregación número 1.140, outorgada 
ante Manuel Barros Gallego, Notario do Ilustre Colexio de Notarios de Galicia.  
 

CADRO PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Parámetro Proxectado Esixido Plan 

Xeral/ LSG 

Plan Xeral 
2016 

Cumpre 

Superficie de parcela 19313.89 m2 2.000 m2 2.000 m2 Si 

Altura de cornixa 8,00 m 7,00 m 7,00 Xustificada 
en memoria 

Ocupación máxima 19,04% 20% 20% Si 
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Superficie ocupada en planta    Si 

Número máximo de plantas B B+1 B+1 Si 

Recuamento a lindeiros >5m 5m 5m Si 

Separación a vía pública >4m 4m 4m Si 

Acceso rodado Si Si Si Si 

 

As obras axustaranse na súa execución ao proxecto completo redactado polo técnico Alfredo 
Varela Nogueira, cuxo presuposto de execución material ascende a 51.120,20 euros e ás 
normas de planeamento vixentes na localidade. Figurando como director facultativo da obra 
Alfredo Varela Nogueira e director de execución e coordinador en materia de seguridade e 
saúde da obra Juan Jesús Rodríguez Núñez. 
 
A construción proxectada situarase en solo clasificado polo PXOM de Silleda como SOLO 
RÚSTICO DE PROTECION AGROPECUARIA. 
 
Segundo: O prazo de inicio das obras non poderá exceder de seis (6) meses, e o de 
terminación de tres (3) anos, desde a data do outorgamento de licenza, e non poderán 
interromperse as obras por tempo superior a seis (6) meses, segundo establece o artigo 145 da 
LSG. O Concello poderá conceder prórrogas dos referidos prazos da licenza, previa solicitude 
expresa formulada antes da conclusión dos prazos determinados e sempre que a licenza sexa 
conforme coa ordenación urbanística vixente no momento da concesión da prórroga. Cada 
prórroga que se solicite non poderá ser por un prazo superior ao inicialmente acordado. 
 
Terceiro: A caducidade da licenza será declarada pola administración municipal previo 
procedemento con audiencia ao interesado. 
 
Cuarto.- As licenzas enténdense concedidas sen prexuízo de terceiro e salvo o dereito de 
propiedade. 
 
Quinto.- Será requisito indispensable en todas as obras dispoñer, xunto á obra, de copia 
autorizada da licenza municipal, e nas obras maiores a colocación do cartel indicador no 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. 
 
Sexto.- Deberanse respectar as seguintes normas de aplicación directa: 
 
a) A tipoloxía das construcións e os materiais e as cores empregados deberán favorecer a  
integración no contorno inmediato e na paisaxe. 
 
b) As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas 
totalmente terminados. 
 
c) Queda prohibida a publicidade estática que polas súas dimensións, localización ou colorido 
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non cumpra as anteriores prescricións. 
 
Sétimo.- Unha vez rematadas as obras, e con carácter previo ao inicio da actividade, deberase 
presentar no Concello, comunicación previa de inicio de actividade.  
 
Oitavo.- A eficacia desta licenza queda condicionada ao cumprimento do disposto no artigo 39.e 
da LSG: “Farase constar no rexistro da propiedade a vinculación da superficie esixible á 
construción e uso autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
edificabilidade impostas polo título habilitante de natureza urbanística ou a autorización 
autonómica”. 
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