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 ACTA  

 

Expediente nº:  Órgano Colexiado:  

JGL/2022/11 A Xunta de Goberno Local  

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DA SESIÓN  

Tipo Convocatoria  Ordinaria  

Data  07 de abril de 2022 

Duración  Dende as 13:35 ata as 14:30 horas 

Lugar  Sala de Reunións 

Presidida por  Manuel Cuíña Fernández 

Secretario  María Fernanda Montero Parapar  

Interventor Leopoldo Moure Dopico 

 

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: 31.03.2022 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda prestar aprobación á seguinte Acta: - 31 de 
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marzo de 2022. 

 

Expediente 495/2022. Prestacións Económicas de Servizos Sociais - Axuda de Emerxencia 
Social 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto  o informe  da traballadora social, Mª Celia González Peteiro, as interesadas, N.L. e Y.I., 
reúnen os requisitos estabelecidos na Ordenanza Reguladora das Axudas de Emerxencia Social 
do Concello de Silleda. 
 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local , ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 2019, e visto o disposto na Ordenanza Reguladora da presente 
axuda, ACORDA: 
 
Primeiro._ Conceder a N.L. e a Y.I.  a axuda de emerxencia na tipoloxía que se detalla. 
 
· TRASLADO EN TAXI………………………..TOTAL 25,3€ 

 
Segundo .- Dar conta do presente acordo ao departamento de intervención para que efectúe os 
pagos da axuda concedida. 

 

Expediente 383/2022. Procedemento Xenérico - CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O 
CONCELLO DE SILLEDA E A ASOCIACIÓN SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO 
SAHARAUI 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Visto que o Concello de Silleda vén colaborando coa Asociación Solidariedade Galega co Pobo 
Saharaui respecto dos menores que viven nos campos de refuxiados saharauis, ben a través do 
Programa Vacacións en Paz (anulado nos dous últimos anos por mor da pandemia) como outros 
programas de axuda humanitaria. 
 
Visto que SOGAPS proxecta retomar o Programa Vacacións en Paz neste ano 2022, a través da 
oferta dunha alternativa vacacional para os e as menores que viven nos campos de refuxiados 
saharauis. 
 
Vista a solicitude de colaboración, con data 09.03.2022. 
 
Vista a Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
 
Visto o informe favorable de fiscalización por parte do órgano interventor, con data 29.03.2022. 
 
Visto o informe da educadora social, con data 31.03.2022. 
 
Visto que existe crédito para a atención do gasto derivado da execución deste Programa. 
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Visto o texto do convenio regulador para a colaboración entre as dúas entidades proposto para o 
ano 2022, e que se transcribe a continuación: 
 
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE SILLEDA E A ASOCIACIÓN 
SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO SAHARAUI 
 
REUNIDOS 

 
Dunha parte Dª. Maite Isla Avión, con DNI nº XXXXXXX en calidade de Presidenta da asociación 
Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, co CIF- G- 15924558. 
 
De outra parte D. Manuel Cuíña Fernández, en calidade de Alcalde-Presidente do Excmo. 
Concello de Silleda. 
 
Ambas partes, recoñecen mutuamente capacidade legal suficiente para acordar formalizar o 
presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, e a tal efecto: 
 
EXPOÑEN: 
 
PRIMEIRO._ Finalidade e obxetivos. 
 
As vacacións en paz preséntanse nun marco de solidariedade e axuda desinteresada co fin de 
propiciarlles unha estancia agradable e humanamente ricas aos nenos e nenas saharauis. 
Trátase de ofrecerlles unha alternativa a estas crianzas nadas no medio dun clima de guerra e 
sometidas ás duras condicións dun campamento de refuxiados. Este programa dá a coñecer 
formas distintas de vida, de maneira que iso contribúa, non só na súa formación, senon tamén en 
mellorar e potenciar a comunicación e o entendemento entre os nosos pobos e o Pobo Saharaui. 
 
Estes nenos e nenas naceron nos campamentos de refuxiados saharuis sitos dende fai máis de 
40 anos na zona da Hamada alxeriana en TIndouf, preto da fronteira alxeriano-saharauí; é dicir, 
son fillos e fillas das persoas saharauis que abandonaron os seus fogares ante a represión, 
invasión e ocupación ilegal por parte de Marrocos do territorio do antigo Sahara español en 1975. 
A vida destes nenos e nenas, nados no exilio, transcorre nas mesmas circunstancias como o 
resto da poboación saharaui, privada do máis elemental e sobrevive difícilmente grazas á axuda 
internacional. 
 
Dende o punto de vista afectivo, o Estado Español representa algo especial para os saharauis 
polos lazos históricos, culturais e humanos. De feito, as persoas saharauis pertencen á 
comunidade de hispano-falantes e aínda conservan con esmero o español como segundo 
idioma. 
 
Obxetivo xeral ou de desenvolvemento: 
 
Financiar parte do custe total do traslado dos nenos e nenas saharauis de Tindouf (Alxeria) 
acollidos no noso municipio durante os meses de verán de xullo e agosto do presente ano. 
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Obxetivos específicos: 
 
- Reivindicar o dereito dos nenos e nenas saharauis a vivir no Sáhara Occidental e poñer de 
manifesto a situación na que actualmente viven. 
 
- Facilitar asistencia médica e de alimentación, así como garantir as necesidades fundamentais 
dos e das menores asegurando a súa integridade física e emocional. 
 
- Promover, entre a sociedade galega, os valores de tolerancia e solidariedade facilitando así a 
convivencia e integración de todas as persoas na comunidade, sempre respectando as súas 
crenzas. 
 
- Perfeccionar a aprendizaxe da lingua castelá e galega que estudan nos seus programas 
escolares. 
 
- Ofertar unha alternativa de ocio e tempo libre, evitando a súa estancia nos campamentos 
durante os meses de xullo e agosto por teren as temperaturas máis altas (máis de 50º) e 
garantindo, unha vez rematado o programa, o regreso ao seu país coa súa familia. 
 
SEGUNDO._ Descrición do proxecto. 
 
O proxecto consiste na execución do Programa ‘Vacacións en paz’, no que o ámbito de 
colaboración estará orientado a apoiar económicamente a financiación do traslado dos e das 
menores saharauis acollidos/as en familias do municipio de Silleda durante os meses de verán 
2022. 
 
TERCEIRO.- Financiamento. 
 
1.500 euros aportados polo Concello de Silleda con cargo á aplicación 231-48 

 
CUARTO.- Competencias municipais. 
 
De conformidade co artigo 80.2.k da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de 
Galicia os municipios exercerán en todo caso como propias, nos termos establecidos pola 
lexislación estatal e autonómica, competencias en materia de prestación de servizos sociais e 
promoción e reinserción sociais. 
 
Asimesmo, de acordo coa disposición adicional 1ª da Lei 5/2014 de Galicia, de 27 de maio, de 
medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de 
racionalización e sostenibilidade da Administración local: 
 
“Las competencias atribuidas a las entidades locales por la legislación autonómica anterior a la 
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local, continuarán ejerciéndolas ellas, rigiéndose por la indicada legislación o, en 
su caso, por el derecho estatal aplicable como supletorio, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
disposiciones adicionales cuarta y quinta sobre la asunción por la Comunidad Autónoma de las 
competencias relativas a la educación, salud y servicios sociales”. 
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O que se completa, na citada adicional cuarta, apartado 1º: 
 
“Las competencias que debe asumir la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de educación, salud y servicios sociales en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, continuarán siendo 
prestadas por los municipios en tanto no se den las condiciones previstas para su traspaso en la 
normativa básica y, en particular, el establecimiento del nuevo sistema de financiación 
autonómica y de las haciendas locales previsto en la misma. 
 
QUINTO.-Natureza 

 
O presente convenio ten natureza de convenio entre administracións públicas e suxeitos de 
dereito privado de conformidade co apartado 47.2 c) de la Lei 40/2015 e se realiza ao amparo da 
mesma. 
 
SEXTO.-Necesidade e oportunidade. 
 
A necesidade derívase da situación de emerxencia social á que se fai referencia no apartado 
primeiro. 
 
SÉTIMO.-Interpretación. 
 
As dúbidas relacionadas co contido deste convenio serán interpretadas pola comisión de control 
regulada na cláusula cuarta. 
 
Así pois, de conformidade co anteriormente exposto, as partes acordan subscribir o presente 
convenio, que se rexerá polas seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULAS 

 
1.- Obxecto do convenio e actuacións a realizar por cada suxeito (art. 49 c) Lei 40/2015) 
 
O presente convenio ten por obxecto articular a colaboración entre o Excmo. Concello de Silleda 
e a ASOCIACIÓN SOLIDARIDADE GALEGA CO POBO SAHARAHUI para a posta en 
funcionamento do Proxecto Solidario ‘VACACIÓNS EN PAZ’, na súa execución para o ano 2022. 
 
2.- Obrigacións e compromisos económicos (art. 49 d) Lei 40/2015) 
 
O Concello aportará 1.500 euros con cargo á aplicación 231-48 

 
A contribución económica por parte do Concello de Silleda para o Proxecto “Vacacións en Paz’ , 
para contribuír a sufragar os gastos derivados da súa execución. A devandita aportación será 
ingresada no seguinte número de conta: 
 
ABANCA - ES40 2080 5056 13 3040034374 
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A asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, responsabilizarase de facer un 
seguimento exhaustivo do proxectos conxuntamente coa Delegación Saharauí para Galicia para 
que todos os compromisos se cumpran. 
 
3.-Consecuencias por incumprimentos das obrigas e compromisos asumidas polas partes 
(art. 49 e) de la Lei 40/2015). 
 
O incumprimento por parte de calquera das partes das súas obrigas dará lugar á correspondente 
indemnización, sen prexuízo da posible resolución do mesmo de acordo co establecido na 
cláusula sétima. 
 
4.- Mecanismos de seguemento, vixilancia e control de execución do convenio e dos 
compromisos adquiridos (art. 49 f) de la Lei 40/2015) 
 
O seguimento, vixilancia e control de execución do convenio e dos compromisos adquiridos 
realizarase pola comisión de control de acordo co seguinte. 
 
a) Esta comisión será o canle para a cooperación entre as partes asinantes e para a resolución 
dos problemas de interpretación e seguimento e control da execución do convenio e de 
cumprimento dos compromisos asumidos. 
 
b) A comisión de control terá a seguinte composición. 
 
Presidente: Representante do Concello de Silleda. 
Secretario: 1 funcionario 

Vocais: 1 representante do concello de Silleda 1 representante de SOGAPS, 
 
c) Forma de adopción de acordos. 
 
Os acordos adoptaranse por maioría simple. 
 
5.- Réxime de modificación do convenio (art. 49.g) da Lei 40/2015) 
 
A modificación do convenio requirirá acordo unánime das partes asinantes. 
 
6.- Prazo de vixencia do convenio (art. 49.h) da Lei 40/2015) 
 
O convenio estará vixente dende a súa sinatura ata o 30 de decembro de 2022. 
 
7.- Extinción (art.51 de la Lei 40/2015) 
 
O presente convenio extinguirse polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto 
ou por incorrer en causa de resolución. 
 
Serán causas de resolución: 
 
- O transcurso do prazo de vixencia sen acordarse a prórroga do mesmo. 
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- O acordo unánime de todas as partes. 
 
- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por algunha das partes. 
 
- Por decisión xudicial declaratoria de nulidade 

 
- Calquera outra prevista nas leis. 
 
8.- Efectos da resolución do convenio (art.52 de la Lei 40/2015) 
 
Cumprido ou resolto o convenio, levarase a cabo a súa liquidación co obxecto de determinar o 
cumprimento das obrigas e compromisos de cada unha das partes. 
 
Corresponde ao Concello de Silleda elaborar e aprobar a liquidación do convenio. As cantidades 
resultantes da liquidación deberán aboarse no prazo dun mes. 
 
Cando a extinción veña causada polo incumprimento dunha das partes esta deberá indemnizar 
ás restantes o dano causado. 
 
9.- Obrigación de colaboración das partes. 
 
As partes obríganse a colaborar no que fose necesario e a actuar de boa fe nas súas relacións 
recíprocas no que atinxe á execución do presente convenio. 
 
10.- Regulación das subvencións concedidas. 
 
10.1 Obrigas dos beneficiarios. 
 
Son obrigas dos beneficiarios: 
 
- Realizar as actividades que fundamentaron a concesión da subvención e acreditar a súa 
realización. 
 
- Sinalar na publicidade que a actividade conta co financiamento do Concello de Silleda. 
 
- Asumir todas as responsabilidades legais e civís das actividades que realicen. 
 
- Comunicar ao Concello a concesión de subvencións de calquera entidade pública ou privada. O 
incumprimento desta obriga pode dar lugar ás esixencias das responsabilidades que determine a 
lexislación vixente. 
 
- Destinar a subvención exclusivamente aos fins que foi concedida, quedando expresamente 
prohibida calquera alteración de destino non autorizada. 
 
- O sometemento ás actuacións de comprobación do concello da efectiva realización das 
actividades para as que foi concedida a subvención. 
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- Facilitar canta información sexa requirida polo Concello ou polo Tribunal de Contas. 
 
- Estar ao corrente das súas obrigas fiscais e coa seguridade social. 
 
- As restantes establecidas pola normativa reguladora de subvencións. 
 
10.2 Gastos subvencionables. 
 
Considéranse gastos subvencionables aqueles de natureza corrente inherentes ao 
funcionamento da actividade prevista. 
 
O importe da subvención non poderá superar o 100% do custo previsto das actividades 
programadas, sen que en ningún caso, por sí mesma ou en concorrencia con outras subvencións 
ou axudas, supere o custo efectivo da actividade desenrolada. 
 
Só se considerarán gastos subvencionables a efectos de xustificación da subvención concedida 
aqueles que cumpran os requisitos do artigo 31 da Lei Xeral de Subvencións, excluíndose a 
adquisición de bens inventariables (mobiliario, equipamento, etc.). 
 
Se da xustificación presentada polo beneficiario se deduce que o importe subvencionado supera 
esta porcentaxe, procederase á redución proporcional do importe da subvención. 
 
10.3 Anticipos. 
 
Debido á urxencia humanitaria anticiparase o 100% do importe antes do 30 de abril de 2022. 
 
10.4 Xustificación e pagamento. 
 
Os beneficiarios deberán xustificar a aplicación da subvención como data límite antes do 30 de 
decembro de 2022, salvo que se solicitase antes do remate do antedito prazo e fose concedida 
prórroga, debendo no seu caso, motivarse a concesión da mesma. 
 
A xustificación deberá incluír a seguinte documentación: 
 
1º Conta xustificativa simplificada. 
 
- Memoria. 
- Relación clasificada de gastos. 
- Detalle doutros ingresos ou subvencións. 
 
2º Documentos acreditativos dos gastos realizados. 
 
3º Declaracións e certificados. 
 
A continuación detállase o contido dos distintos documentos. 
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1º Conta xustificativa simplificada. 
 
A xustificación do cumprimento das condicións impostas e da consecución dos obxectivos 
previstos na concesión da subvención documentarase a través da rendición da conta xustificativa 
simplificada, que constitúe un acto obrigatorio do beneficiario, no que se deben incluír, baixo a 
responsabilidade do declarante, os xustificantes do gasto ou calquera outro documento con 
validez xurídica que permita acreditar o cumprimento do obxectivo da subvención. 
 
De conformidade co artigo 75 do DECRETO 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia esta se presentará co 
seguinte contido: 
 
a) Unha memoria de actuación xustificativa do cumprimento das condicións impostas na 
concesión da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos, así 
como acreditar, de ser o caso, o disposto no artigo 29.3º da Lei de subvencións de Galicia. 
 
b) Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do 
acredor e do documento, o seu importe, a data de emisión e a data de pagamento. No caso de 
que a subvención se outorgue de acordo cun orzamento estimado, indicaranse as desviacións 
producidas. 
 
c) Un detalle doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada, con 
indicación do importe e a súa procedencia. 
 
d) Se é o caso, carta de pagamento de reintegro no suposto de remanentes non aplicados, así 
como dos xuros derivados destes. 
 
2º Documentos acreditativos dos gastos realizados. 
 
1.- Os gastos en bens e servizos se acreditarán mediante facturas regulamentarias (con todos os 
requisitos esixidos polo R.D. 1496/2003) ou documentos do valor probatorio equivalente no 
tráfico mercantil. Poderán presentarse orixinais ou fotocopias compulsadas.. 
 
A presentación de copias compulsadas seguirá o seguinte procedemento: 
 
1º. A factura orixinal será compulsada no Concello xestor. 
 
2º. No momento da compulsa o funcionario encargado da mesma realizará a correspondente 
dilixencia, que constará en ambos documentos (na factura orixinal e na copia) 
 
3º. Poderase incluír na dilixencia un importe inferior ao total da factura, co obxecto de que parte 
da mesma xustifique esta subvención e o importe restante se use para xustificar outras 
subvencións. 
 
As facturas deberán emitirse a nome da asociación e cumprir os requisitos establecidos no Real 
Decreto 1.496/2003 polo que se regulan as obrigacións de facturación. 
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2º Os gastos de persoal se acreditarán mediante nóminas e os correspondentes TC-1 e TC-2 
acreditativos de cotización á seguridade social. 
 
A xustificación da subvención incluirá en todo caso a acreditación do pago correspondente. Non 
se admitirán pagos en efectivo por importe superior a 1.000 euros. 
 
Só se admitirán xustificantes relativos a gastos necesarios para a realización da actividade 
subvencionada, consonte o expresado na memoria descritiva e no presente convenio. 
 
En ningún caso se admitirán como xustificantes de gastos: 
 
- Facturas onde non consten claramente os conceptos obxecto da subvención. 
- Facturas que conteñan conceptos non subvencionables (aínda que dentro das mesmas consten 
conceptos subvencionables). 
- Facturas que non veñan presentadas en tempo e forma. 
- As cantidades satisfeitas aos Concellos por calquera concepto. 
 
3º Declaracións e certificados. 
 
-Declaración responsable de non ter recibido outras axudas 

-Declaración responsable de non estar incurso en ningunha das causas que determina o artigo 
13.2 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. 
-Certificados de estar ao corrente das obrigas coa seguridade social e das obrigas tributarias 
coas administracións autonómica, estatal e co concello de Silleda. 
 
No caso de que a documentación xustificativa fose incorrecta ou insuficiente, darase un prazo de 
dez días para a súa corrección. 
 
O importe da subvención reducirase proporcionalmente aos gastos non xustificados 
correctamente. 
 
O pago da subvención efectuarase mediante ingreso na conta sinalada na xustificación. 
 
10.5 Reintegro de subvencións. 
 
Procederá o reintegro do total ou parte das cantidades percibidas desde o momento do pago da 
subvención, nos casos previstos nos artigos 36 e 37 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións. 
 
10.6 Réxime sancionador. 
 
Os beneficiarios das subvencións quedarán sometidos ás responsabilidades e réxime 
sancionador establecido nos capítulos I e II do título IV da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións, e 
no artigo 40 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto. 
 
11.- Protección de datos de carácter persoal. 
 
O réxime de protección de datos de carácter persoal aplicable ao presente convenio será o 
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previsto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía 
dos dereitos dixitais. 
 
Cada parte comprométese a solicitar, sempre que fora necesario, o consentimento dos afectados 
para a cesión de datos nos termos recollidos na lexislación anteriormente citada. 
 
Neste sentido, as partes comprométense a tratar os datos que lles sexan proporcionados 
conforme ás instrucións de quen llos proporcione, a non aplicalos nin utilizalos con finalidades 
distintas ás necesarias para o cumprimento do obxecto do presente convenio e a non 
comunicalos nin cedelos a terceiros, nin sequera para súa conservación, garantindo que 
observarán as medidas legalmente previstas que garanten a seguridade dos datos de carácter 
persoal tratados, evitando a súa alteración, perda, tratamento e/ou acceso non autorizado. 
 
12.- Réxime xurídico 

 
O presente convenio ten natureza administrativa conforme ao disposto no Capítulo VI do Título 
Preliminar da Lei 40/2015 de Réxime xurídico do Sector Público. 
 
As cuestións litixiosas que xurdan entre as partes na execución do convenio e que non poidan 
ser resoltas na Comisión de seguemento prevista na cláusula 4, someteranse a xurisdición 
contencioso-administrativa, conforme ao disposto na Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da 
Xurisdición Contencioso-Administrativa. 
 
Para todo o non previsto no presente convenio será de aplicación a Lei 40/2015 de Réxime 
xurídico do Sector Público, así como calquera outra disposición que poidera resultar de 
aplicación. 
 
As aportacións realizadas polos Concellos se rexirán pola normativa reguladora das subvencións 
públicas, sendo de aplicación en todo caso as seguintes: 
 
-Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións 

-Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia 

-Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 
17 de novembro, Xeral de Subvencións 

-Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. 
 
En proba de conformidade, formalízase e asínase o presente convenio, no lugar e data indicados 
no encabezamento.” 
 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das atribucións delegadas polo Alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 2019, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Asinar o convenio para levara a cabo a colaboración no Programa Vacacións en Paz 
2022. 
 
SEGUNDO.- Aprobar o gasto correspondente por importe de 1.500 euros. 
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Expediente 1749/2021. Subvencións Directas ou Nominativas - CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPREGO 
CONCELLO DE SILLEDA, AÑO 2022 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no Concello de Silleda e 
apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais ponse en marcha todos os anos o 
Programa de Axudas Municipais á Creación de Emprego. 
 
Este Programa de Axudas Municipais á Creación de Emprego ten por obxecto fixar as bases 
reguladoras e convocar anualmente a concesión de axudas municipais para o fomento da 
creación de emprego no ámbito do concello de Silleda. 
 
Unha vez redactadas as bases específicas que rexerán a presente convocatoria de subvencións, 
nas que figura o importe máximo que poderá percibirse por axuda, 4.200 €, e que se financiarán 
con cargo á asignación orzamentaria 241-470 “PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á 
CREACIÓN DE EMPREGO. 
 
Logo de ver o informe número 2022-0010 emitido pola Secretaría da Corporación con data de 19 
de xaneiro de 2022 e visto o RC por importe de 14.600€ de data 25 de marzo de 2022 

 
Logo de ver o acordo do Pleno da Corporación de data 27 de xaneiro de 2022, no que se  presta 
aprobación as “Bases do programa de axudas municipais á creación de emprego no Concello de 
Silleda, ano 2022 

 
Publicadas as anteditas Bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o 10/02/2022 e non 
habéndose presentado ningunha reclamación a estas. 
 
Visto o disposto no artigo 5 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Silleda, propoño 
a esta Xunta de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo Alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 2019, a adopción do presente acordo: 
 
Primeiro.- Aprobar a convocatoria para a concesión de subvencións por procedemento de 
concorrencia competitiva en materia de creación de emprego, co texto que figura no Anexo do 
presente acordo. 
 
Segundo. Autorizar o gasto por importe de 14.600 € do vixente orzamento municipal con cargo á 
aplicación orzamentaria 241-470. 
 
Terceiro. Rexistrar a información a incluír na BDNS polos medios electrónicos que esta 
proporcione, acompañada do texto da convocatoria, do seu extracto e dos seus datos 
estruturados. 
 
Tras rexistrar a información, a BDNS porá o extracto da convocatoria a disposición do Boletín 
Oficial de la Provincia para a súa publicación. Na publicación do extracto deberá constar o código 



  

Concello de Silleda 

Rúa do Trasdeza, 55, Silleda. 36540 (Pontevedra). Tfno. 986580000. Fax: 986581021 

de identificación que haxa asignado a BDNS á convocatoria. 
 
Anexo: CONVOCATORIA MEDIANTE TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE SUBVENCIONES EN 
MATERIA DE CREACIÓN DE EMPREGO, AÑO 2022 

 
1. Bases Reguladoras 

 
As bases reguladoras da concesión destas subvencións están contidas na Ordenanza  Xeral de  
Subvencións  do  Concello de Silleda e  nas Bases Reguladoras  do PROGRAMA DE  AXUDAS  
MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE  EMPREGO  CONCELLO DE SILLEDA, ano 2022 aprobadas 
polo Pleno da Corporación de data 27 de xaneiro de 2022, e publicada no Boletín Oficial da 
Provincia  n.º 28, de data 10/02/2022. 
 
O procedemento para a concesión destas subvencións será en réxime de concorrencia 
competitiva. 
 
2. Créditos Orzamentarios e contía total máxima de carácter estimado 

 
O importe máximo destas axudas será de 4.200 euros por empresa/persoa beneficiaria, e non 
poderá superar o 50% dos gastos efectuados durante o período indicado. 
 
A contía destinada a atender estas subvencións ascende a un importe total de 14.600 € do 
vixente orzamento municipal con cargo á aplicación orzamentaria 241-470. 
 
3. Obxecto, condicións e finalidade da Concesión da Subvención 

 
A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras da subvención á creación de 
emprego, para o ano 2022 do programa de Axudas Municipais para a Creación de Emprego no 
ámbito do Concello de Silleda coa finalidade de potenciar e colaborar dunha forma activa na 
xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos. 
 
Poderán ser obxecto de subvención as seguintes actividades: 
 
a) Gastos de constitución e apertura serán subvencionables o 50% dos seguintes gastos xerados 
no proceso de apertura e constitución da empresa: 
 
a1) Visado, honorarios e gastos de proxectos técnicos 

a2) Licenza de obra e licenza de apertura 

a3) Alta no Rexistro Mercantil 
a4) Certificación negativa do nome da sociedade 

a5) Honorarios de notarías por escrituras públicas 

a6) Publicación no BORME 

a7) Modelo 600 da Xunta de constitución da empresa. 
a8) Gastos de rexistros en Institucións (Consellos Reguladores, IXP, etc. ) 
 
b) Existencias iniciais de mercadorías. Serán subvencionables o 50% da adquisición de primeiras 
compras de mercadorías, de materias primas e doutros consumibles utilizados no proceso de 
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produción. 
 
c) Gastos de aluguer do local, vehículo industrial ou agrícolas, ou calquera outra maquinaria 
sempre que o elemento alugado sexa imprescindible para a realización da actividade da 
empresa.(Serán subvencionables o 50% ) 
 
d) Primas de seguros: Serán subvencionables o 50% dos gastos da contratación de seguros 
directamente relacionados coa actividade empresarial. (seguro do local, de responsabilidade civil, 
seguro de colleita ou de ganado e, como máximo, dun vehículo, só no caso de que sexa 
imprescindible para o desenvolvemento da súa actividade). 
 
e) Subministracións e gastos correntes. 
 
Serán subvencionables o 50% dos seguintes gastos correntes derivados directamente da 
realización da actividade empresarial: 
 
e1) Auga 

e2) Teléfono 

e3) Electricidade 

e4) Gasóleo / gasolina 

e5) Material de oficina 

e6) Asesoría 

e7) Gas 

e8) Equipos de seguridade nas súas instalacións (só a cota mensual) 
e9) Programas e aplicacións informáticas 

 
f) ) Dereitos de propiedade industrial Serán subvencionables o 50% dos seguintes dereitos: 
 
f1) Patentes 

f2) Modelos de utilidade 

f3) Deseño industrial 
f4) Marcas de produtos ou servizos 

f5) Nomes comerciais 

f6) Dominio en Internet. 
 
g) Equipos informáticos, desenvolvemento e custos de paxina web, aplicacións informáticas, e 
outros gastos tecnolóxicos. 
 
h) Serán subvencionables o 50% nos proxectos do sector primario, relacionados con Medio 
Ambiente ou I+D+I a adquisición de: 
 
h1) Compra de maquinaria ou apeiros 

h2 ) Instalacións (Invernadoiros, sistemas de rega, fertirrigación ,etc) 
h3) Realización de pozos ( motores, bombas, etc) 
h4) Insumos agrícolas ( sementes, plántulas, fertilizantes e acondicionadores do solo, produtos 
fitosanitarios, etc) 
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So serán obxecto de subvención: 
 
Os gastos da posta en marcha e do funcionamento da empresa durante os primeiros meses de 
actividade, corresponderán aos realizados dende o 1 de outubro de 2021. 
 
O importe máximo destas axudas será de 4.200 euros por empresa/persoa beneficiaria, en base 
o baremo de puntuación a continuación detallado, e non poderá superar o 50% dos gastos 
efectuados durante o período indicado. 
 
A concesión das axudas contempladas na presente convocatoria suxeitarase aos principios de 
publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, así 
como a eficacia no cumprimento de obxectivos e eficiencia na asignación e utilización dos 
recursos públicos. 
 
5. Requisitos para Solicitar a Subvención e Forma de Acreditalos 

 
1.- Que a persoa física ou xurídica teña o seu enderezo fiscal e social en Silleda. 
 
2.- Que sexan empresas de nova creación, considerando incluídos neste concepto, os traspasos 
de negocios, pero non as transformacións de forma xurídica. 
 
3.- Que, como mínimo, unha das persoas promotoras estea en situación de desemprego na data 
de inicio da actividade empresarial e crear, polo menos, o seu propio posto de traballo en 
calquera das formas xurídicas existentes. 
 
4.- Non ter débedas coa Seguridade Social, coa Consellería de Economía e Facenda, coa 
Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), nin a empresa nin as persoas socias. 
 
5.- Non ter débedas co Concello de Silleda, nin a empresa, nin as persoas socias. 
 
6.- Non poderán obter a condición de beneficiario/a os/as empresarios/as e as pequenas 
empresas nos que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10, apartados 2 e 3 
da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no artigo 13 da Lei 38/2003 do 17 de 
novembro, xeral de subvencións (no caso de sociedades, nin a sociedade nin os/as socios/as). 
 
6. Órgano Competente para a Instrución e Resolución do Procedemento 

 
A concesión da subvención regulada nestas bases, realizarase de acordo co establecido nos 
artigos 22.1 e 23 a 27 da LXS e na Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Silleda. 
 
7. Prazo de Presentación de Solicitudes e Documentación 

 
O prazo de presentación de solicitudes será ata o 31/12/2022 ou ata esgotar o orzamento, que se 
contará a partir o día seguinte á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia de 
Pontevedra da convocatoria que se derive da aprobación das presentes bases. 
 
8. Resolución definitiva, prazos e notificación 
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A resolución do procedemento publicarase no Taboleiro de Edictos do concello na sede 
electrónica http://silleda.sedelectronica.gal e na páxina web do concello www.silleda.gal e 
poderase notificar individualmente no correo electrónico indicado na solicitude, no prazo de dez 
días dende a resolución de concesión ou denegación, segundo a lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. 
 
A resolución da concesión non poderá ditarse en tanto non se aprobou definitivamente o 
orzamento, ao supoñer tal resolución, conforme o sinalado no artigo 31 da Lei Xeral de 
Subvencións, o compromiso de gasto correspondente. 
 
Aprobada a proposta de resolución definitiva, o órgano competente resolverá o procedemento. A 
resolución, ademais de conter o solicitante ou relación de solicitantes aos que se concede a 
subvención, fará constar, no seu caso, de maneira expresa, a desestimación do resto das 
solicitudes. 
 
O prazo de resolución e notificación será de de tres meses  dende a presentación dás solicitudes 
non  Rexistro  Xeral  do  concello. 
 
O vencemento do prazo máximo sen notificarse a resolución lexitima aos interesados para 
entender desestimada por silencio administrativo a solicitude de concesión da subvención. 
 
9. Fin da Vía Administrativa 

 
O acto de resolución da subvención esgota a vía administrativa. 
 
De acordo co que dispoñen os artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, contra a devandita resolución 
poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o Alcalde deste Concello, no termo 
dun mes para contar desde o día seguinte da recepción da notificación, ou ben directamente 
recurso contencioso administrativo perante o xulgado do Contencioso-Administrativo, no prazo de 
dous meses, a contar desde o día seguinte ao da recepción da notificación, de conformidade co 
artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. 
 
10. Criterios de Valoración de Solicitudes 

 
Os criterios para a asignación das subvencións serán os seguintes: 
 
 

DESCRICIÓN PUNTOS VALOR (30 €/PUNTO)  

PARADO LONGA DURACIÓN 10 300 

APERTURA DE LOCAL 20 600 

ALTA AUTÓNOMO 30 900 

CONTRATACIÓN PERSOAL 
(incrementase o valor ata 20 puntos no caso 
de contratar mulleres (puntuación non 
acumulable)) 

HOME MULLER HOME MULLER 

 
20 

 
30 

 
600 

 
900 
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PLUS POR PROXECTOS DO SECTOR 
PRIMARIO,  RELACIONADOS CO 
MEDIOAMBIENTE OU I+D+I 

 
40 

 
1200 

FAMILIA MONOPARENTAL CON CARGAS 
FAMILIARES 

 
10 

 
300 

TOTAL 130 140 3900 4200  
 

11. Medios de notificación ou publicación 

 
As notificacións practicaranse no lugar e polo medio que o solicitante faga constar para ese 
efecto na solicitude, tendo en conta o establecido para estes efectos no artigo 41 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

 

Expediente 326/2022. Contratacións - CONTRATO DE SERVIZOS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA E COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE - 
NATURALMENTE NOSO: NOVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO FRONTE A RÚA MORÓN. 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Inclusión por urxencia Expediente  326/2022   
 
Toma a palabra o Sr. Presidente, motivando a urxencia da súa inclusión no presente orde do día 
pola necesidade de continuar co expediente de contratación co fin de adxudicalas direccións 
facultativas coa antelación necesaria ao inicio da execución da obra, tendo en conta que a 
mesma depende dunha subvención e polo tanto o seu inicio non se pode demorar.  
 
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 07 
de abril de 2022. 

Expediente 326/2022. Contratacións - CONTRATO DE SERVIZOS DIRECCIÓN 
FACULTATIVA E COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE - 
NATURALMENTE NOSO: NOVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO FRONTE A RÚA MORÓN. 
 
Visto que acordo da Xunta de Goberno Local adoptado en sesión celebrada en data 05/01/2022, 
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, 
aprobouse 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: 
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- 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 
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. 
 
Vista a acta de replánteo previo de data 19/01/2022. 
 
Visto que por acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en data 27/01/2022 aprobouse o o 
inicio do expediente de contratación da obra denominada “PROXECTO BÁSICO E DE 
EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA CONSISTORIAL DE SILLEDA” e a apertura do 
procedemento de licitación. 
 
Visto que segundo informe do técnico municipal, Lino M. Doporto Framil, emitido en data 
08/03/2022, en cumprimento do disposto na Lei de Ordenación da Edificación, os axentes da 
edificación que se precisan para a execución do proxecto da Nova Casa Consistorial, son a 
dirección de obra, a dirección de execución de obra e a coordinación en materia de seguridade e 
saúde, ascendendo a súa valoración a 79.510,89 euros mais 96.208,18 euros de IVE. 
 
Visto que en data 10/03/2022, iniciouse o procedemento de contratación do contrato de servizos 
denominado “DIRECCIÓN FACULTATIVA E COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDADE 
E SAÚDE para a execución do PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA 
CONSISTORIAL DE SILLEDA” por importe de 79.510,89 euros mais 96.208,18 euros de IVE, 
polo procedemento aberto simplificado. 
 
Vistos o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá este procedemento de 
contratación, así como o prego de prescricións técnicas. 
 
Visto o informe de Secretaría n. 37/2022 de data 06/04/2022. 
 
Visto o informe de Intervención número 38 de data 07/04/2022. Reparo 5. 
 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 2019, ACORDA: 
 
Primeiro.- Aprobar o expediente de contratación, mediante procedemento aberto simplificado, 
tramitación ordinaria, do contrato de servizos denominado “DIRECCIÓN FACULTATIVA E 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDADE E SAÚDE para a execución do PROXECTO 
BÁSICO E DE EXECUCIÓN PARA A NOVA CASA CONSISTORIAL DE SILLEDA” por importe de 
79.510,89 euros mais 96.208,18 euros de IVE. 
 
Segundo.- Levantar o reparo de intervención número 5 de data 07/04/2022 ante a necesidade de 
continuar co expediente de contratación co fin de adxudicalas direccións facultativas coa 
antelación necesaria ao inicio da execución da obra, tendo en conta que a mesma depende 
dunha subvención e polo tanto o seu inicio non se pode demorar. Comprometéndose esta 
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alcaldía a dotar de crédito a partida con carácter previo a adxudicación do presente contrato. E 
aprobar o gasto por importe correspondente, con cargo á aplicación orzamentaria 933-622, do 
Orzamento de gastos do Concello para o 2021. 
 
Terceiro.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares e o prego de prescricións 
técnicas que rexerán a contratación mediante procedemento aberto simplificado do presente 
contrato de servizos. 
 
Cuarto.- Proceder á apertura do procedemento de adxudicación mediante contratación 
electrónica do presente contrato por procedemento aberto, dando orde de que se proceda á 
publicación do pertinente anuncio de licitación na Plataforma de Contratación do Sector Público, 
e no perfil do contratante do Concello de Silleda, para que no prazo de 15 días naturais 
presenten as proposicións que se estimen pertinentes. 

 

Expediente 1295/2021. Solicitude de Licenza ou Autorización Urbanística. Legalización da 
REFOMA E AMPLIACIÓN EXPLOTACIÓN VACÓN DE LEITE. 

Favorable Tipo de votación: Unanimidade/Asentimento 

Inclusión por urxencia Expediente  1295/2021   
 
Toma a palabra o Sr. Presidente, explicando que a urxencia da inclusión da proposición nesta 
orde do día fundaméntase na necesidade de obter canto antes os permisos necesarios para 
xustificar a subvención da que están pendentes, cumprindo así os prazos establecidos na súa 
convocatoria. 
 
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 07 
de abril de 2022.  

Expediente 1295/2021. Solicitude de Licenza ou Autorización Urbanística. Legalización da 
REFOMA E AMPLIACIÓN EXPLOTACIÓN VACÓN DE LEITE. 
 
LEXISLACIÓN APLICABLE: 
 
RDL 7/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Solo e 
Rehabilitación Urbana. 
Lei 1/2021, de 08 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia. 
Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia. 
Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei 2/2016, de 10 de 
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febreiro, do Solo de Galicia. 
Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan Básico Autonómico de Galicia 
(PBAG). 
Plan Xeral de Ordenación Urbana de Silleda. 
Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 
 
ANTECEDENTES: 
 
1º.- Por acordo da Xunta de Goberno Local de 22 de novembro de 2018, concédese licenza a 
Ganadería Domínguez Fares SC, para reforma e ampliación de explotación de vacún de leite, 
parcela de referencia catastral 36052J508007360000OM, situada lugarde Igrexa, n.º 6, Breixa 
(expediente 1365/2018), segundo o proxecto básico e de execución asinado polo enxeñeiro 
técnico agrícola ÓSCAR JAVIER POSE ANDRADE, Visado polo Colexio Oficial 14/05/2018, nº 
20180182. A licenza contía un erro na superficie que foi corrixido po acordo da Xunta de 
Goberno Local de data 26 de novembro de 2018. 
 
2º.- No acordo de concesión indicábaselle que non poderán iniciarse as obras en tanto non 
presente a seguinte documentación: 
 
“1. Autorización de Augas de Galicia para o abastecemento de auga. 
2. Autorización de Augas de Galicia para o tratamento de augas residuais. 
3. Oficios de dirección, de dirección de execución e designación de coordinación en materia de 
seguridade e saúde das obras no seu caso. 
4. Folla de edificación e estatística cumprimentada”. 
 
3º.- Por Decreto de Alcaldía número 261 de data 21/04/2020, concédese licenza a Ganadería 
Domínguez Fares SC, para reforma e ampliación de explotación de vacún de leite, parcela de 
referencia catastral 36052J508007360000OM, situada lugarde Igrexa, n.º 6, Breixa (expediente 
1365/2018), se autoriza o inicio das obras tras a presentación da documentación requirida no acordo 
de concesión da licenza. 
 
4º.- En data 30/04/2021, polo interesado preséntase solicitude de modificación da licenza concedida 
en relación coa ampliación da explotación de vacún de leite. 
 
5º.- En data 16 de xullo de 2021 remítese oficio ao Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental, no 
que se lles consulta si “as obras finalmente executadas están amparadas pola resolución pola que se 
formula a declaración de incidencia ambiental, emitida o 4 de xullo de 2018 que consta no expediente 
municipal 1295/2021”. 
 
6º.- Consta no expediente Resolución pola que se formula a declaración de incidencia ambiental da 
reforma e ampliación de explotación de vacún, en Breixa, no Concello de Silleda, promovida por 
Gandería Domínguez Fares, SC (expte. PO/2021/060) que substitúe á declaración de incidencia 
ambiental PO/2018/058. : 
 
7º.- En data 29/11/2021, por Carolina Cajide Barbeito, técnica municipal, emítese informe no que 
advirte a existencia de variacións na obra executada respecto ao proxecto aprobado, e se lle require 
a súa legalización. Este requirimento foi realizado en data 30/11/2021 (RS 1531). 
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Requiríuselle a achega da seguinte documentación: 
 
- Autorización do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Xefatura Territorial da Consellería de Medio 
Rural, ao abeiro do sinalado no artigo 36.2 da Lei do Solo por encontrarse en solo rústico de 
Protección Agropecuaria. 
- Autorización da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, por encontrarse na zona de Servidume de 
Aproximación do Aeroporto de Santiago de Compostela. 
- Autorización do Servizo de Infraestruturas da Deputación Provincial de Pontevedra. 
- Anexo visado que recolla: 
- Plano do alzado norte da edificación que recolla as modificacións realizadas neste alzado. 
- Plano que recolla a localización dos extintores portátiles necesarios acotando distancias e ubicación 
da sinalización necesaria segundo o CTE DB-SI. Todos estes elementos terán que colocarse para a 
posterior comprobación por parte dos servizos técnicos municipais. 
- Certificado de solidez da estrutura executada. 
- Certificado de estanquidade da fosa realizada. 
 
8º.- Consta presentada a seguinte documentación: 
 
- Autorización do Servizo de Infraestruturas Agrarias da Xefatura Territorial da Consellería de Medio 
Rural de en data 01/12/2021. 
- Autorización do Servizo de Infraestruturas da Deputación Provincial de Pontevedra de data 
02/12/2021. 
- Autorización da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, por encontrarse na zona de Servidume de 
Aproximación do Aeroporto de Santiago de Compostela de data 25/01/2022. 
- Certificado de solidez da estrutura executada, de data 14/12/2021 con número de visado 20210112. 
- Certificado de estanquidade da fosa realizada de data 01/02/2022, visado PO-20210112-ANEXO 
- Plano que recolla a localización dos extintores portátiles necesarios acotando distancias e ubicación 
da sinalización necesaria segundo o CTE DB-SI. Todos estes elementos terán que colocarse para a 
posterior comprobación por parte dos servizos técnicos municipais, visado Nº: PO-20210112-ANEXO 
data 14/12/2021. 
 
9º.- En data 07/02/2022 polo técnico municipal Lino M. Doporto Framil emítese informe favorable á 
legalización das obras realizadas sen axustarse á licenza concedida. 
 
10º.- Consta informe favorable de Secretaría número 16/2022 de data 08 de febreiro, e concesión da 
licenza de legalización por acordo da Xunta de Goberno Local, en data 10/02/2022. 
 
11º.- Consta informe favorable do técnico municipal a licenza de primeira ocupación en 
data04/04/2022. 
 
12º.- O interesado presenta escrito de solicitude de primeira utilización en data 04/04/2022. 
 
13º.- Emitiuse informe de Secretaría número 38/2022, de data 06 de abril. 
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO: 
 
PRIMEIRO.- OBXECTO DA LICENZA URBANÍSTICA 
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Segundo o disposto no artigo 355 do Regulamento da Lei do Solo de Galicia: 
 
“3. As solicitudes de licenza de primeira ocupación ou utilización que se refiran a edificacións 
amparadas en licenza de obras que requirisen proxecto técnico, deberán acompañarse dun 
certificado acreditativo da efectiva e completa finalización das obras, previa á visita de comprobación 
dos servizos técnicos municipais, subscrito por técnico competente e visado polo colexio profesional 
cando así o esixa a normativa vixente, así como unha declaración do técnico sobre a conformidade 
das obras executadas co proxecto autorizado pola licenza de obras correspondente. 
 
Achegarase igualmente á solicitude documentación xustificativa da posta en funcionamento das 
instalacións executadas no inmoble de conformidade coa súa normativa reguladora e, no seu caso, 
certificación emitida polas empresas subministradoras dos servizos públicos, da adecuada execución 
das acometidas das redes de subministración”. 
 
Consta solicitude de licenza de primeira utilización e informe favorable do técnico municipal de data 
04/04/2022, á ocupación das instalacións. 
 
SEGUNDO.- RÉXIME XURÍDICO DA ACTIVIDADE. 
 
A actividade obxecto da presenta licenza someteuse a avaliación de incidencia ambiental con 
carácter previo a tramitación da licenza urbanística. 
 
Unha vez executadas as obras e obtida a licenza de primeira utilización, deberase presentar no 
Concello segundo o establecido no artigo 364 do RLSG comunicación previa de inicio de actividade: 
 
“Despois de finalizar a obra e obtida a licenza de primeira utilización da edificación, nos casos que 
sexa esixible, presentarase comunicación previa ou declaración responsable para o inicio da 
actividade ou a apertura do establecemento sen máis requisitos, salvo disposición en contrario, que 
os datos de identificación da persoa titular e a referencia da comunicación previa ou a licenza 
urbanística que amparou a obra realizada e o certificado final de obra asinado por técnico 
competente”. 
 
Do mesmo xeito se pronuncia o artigo 24 e o artigo 33 Avaliación de incidencia ambiental da Lei 
9/2013, de emprendemento e competitividade de Galicia, 
 
1.As actividades ás que non lles resulte de aplicación a normativa sobre avaliación de impacto 
ambiental e que estean incluídas no anexo desta lei someteranse a avaliación de incidencia 
ambiental previamente á comunicación a que fai referencia o capítulo anterior. 
 
2.Para estes efectos, obtida a declaración de incidencia ambiental ou a súa modificación substancial, 
presentarase a comunicación previa contemplada no artigo 24 da presente lei ante o concello 
respectivo, na que, ademais do previsto no citado artigo, achegarán a seguinte documentación: 
 
a) Copia do proxecto da obra ou actividade asinada por técnico/a responsable. 
b) Declaración de incidencia ambiental. 
c) Certificación do/a técnico/a ou os/ as técnicos/as facultativos/ as que autoricen o proxecto de que 
este cumpre coa normativa técnica de aplicación. 
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3.Carecerá de validez e eficacia para todos os efectos a comunicación previa relativa a un proxecto 
que non se axuste ao determinado na declaración de incidencia ambiental. 
 
Polo exposto, a Xunta de Goberno Local, ao abeiro das competencias delegadas polo Alcalde na 
resolución do 20 de xuño de 2019, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Conceder a Ganadería Domínguez Fares SC, con CIF nº J94156783, LICENZA DE 
PRIMEIRA UTILIZACIÓN, para a explotación de vacún de leite, parcela de referencia catastral 
36052J508007360000OM, situada lugarde Igrexa, n.º 6, Breixa (expediente 1365/2018), unha vez 
comprobado que as obras de reforma e ampliación se axustan ao proxecto obxecto da licenza 
urbanística concedida por acordo da Xunta de Goberno Local de 22 de novembro de 2018, elaborado 
polo enxeñeiro técnico agrícola ÓSCAR JAVIER POSE ANDRADE, Visado polo Colexio Oficial 
14/05/2018, nº 20180182, e ao proxecto de legalización aprobado por acordo da Xunta de Goberno 
Local de data 10/02/2022, en base ao proxecto elaborado polo enxeñeiro técnico agrícola agrícola 
Francisco Pérez Donsión, colexiado número 579 Visado polo Colexio Oficial 21/04/2021, nº 
20210112. 
 
SEGUNDO.- Requirir ao interesado para que con carácter previo ao inicio da actividade presente no 
Concello a preceptiva comunicación previa, de conformidade co establecido no artigo 364 do RLSG e 
24 da Lei 9/2013, de emprendemento e competitividade de Galicia. 
 
TERCEIRO.- Aprobar a liquidación da taxa por outorgamento da licenza de primeira ocupación de 
edificios por importe de 113,40 euros en virtude do establecido no seu artigo 5. 
 
CUARTO.- Notificar o presente acordo ao interesado. 

 

B) ACTIVIDADE DE CONTROL  

 

Non hai asuntos 

 

C) ROGOS E PREGUNTAS  

 

Non hai asuntos 

 
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE  


