
         

 

 

 

 

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL

SESIÓN EXTRA

De seguido, a Xunta de Goberno Local procede á deliberación e votaci
na ORDE DO DÍA, e que se relacionan a continuación:
 
 

1.- EXPEDIENTES DA ÁREA ECONÓMICA.

1.1.- Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 51/2018.

1.2.- Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 52/2018.
 
2.- XESTIÓN DE PERSOAL. 

2.1.- Aprobación da oferta de emprego público para 2018.

 
3.- LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE.

3.1.- Licenza de obra. Expediente 269/2016.

3.2.- Licenza de obra. Expediente 138/2018.

3.3.- Licenza de obra. Expediente 152/2018.

3.4.- Licenza de obra. Expediente 220/2018

3.5.- Comunicacións previas.
 
4.- ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS.

 

 

 

ASISTENTES: 

 

Alcalde- Presidente:  

D. José Luis Oujo Pouso.  

Concelleiros: 

Dª. María José Maneiro Quintáns.

D. José Manuel Deán Pouso. 

Secretario: 

D. José Manuel González García. 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

EXTRAORDINARIA DO 26 DE DECEMBRO DE 2018

 

 

Na Alcaldía- Presidencia da 
Porto do Son, sendo as 12:4
decembro de 2018, reúnese a Xunta de Goberno Local 
en sesión extraordinaria, baixo a presidencia do 
Alcalde- Presidente, D. José Luis Oujo Pouso, coa 
asistencia dos Sres. concelleiros que se relacionan á 
marxe. 

A Xunta de Goberno Local está asistida polo secretario 
da Corporación, D. José Manuel González García, que 
dá fe do acto. 

Unha vez comprobada polo secretario a válida 
constitución da Xunta de Goberno Local, posto que 
asisten a maioría absoluta dos seus integrantes, o Sr. 
Alcalde- Presidente abre a sesión.

 

De seguido, a Xunta de Goberno Local procede á deliberación e votación dos asuntos incluídos 
, e que se relacionan a continuación: 

EXPEDIENTES DA ÁREA ECONÓMICA. 

Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 51/2018. 

Recoñecemento extraxudicial de crédito nº 52/2018. 

XESTIÓN DE PERSOAL.  

Aprobación da oferta de emprego público para 2018. 

LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE. 

Expediente 269/2016. 

Expediente 138/2018. 

Expediente 152/2018. 

Expediente 220/2018 

Comunicacións previas. 

ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS.

 

**** 

Dª. María José Maneiro Quintáns. 

D. José Manuel González García.  
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EMBRO DE 2018 

Casa do Concello de 
40 horas do día 26 de 

, reúnese a Xunta de Goberno Local 
, baixo a presidencia do 

Presidente, D. José Luis Oujo Pouso, coa 
asistencia dos Sres. concelleiros que se relacionan á 

A Xunta de Goberno Local está asistida polo secretario 
da Corporación, D. José Manuel González García, que 

Unha vez comprobada polo secretario a válida 
constitución da Xunta de Goberno Local, posto que 
asisten a maioría absoluta dos seus integrantes, o Sr. 

Presidente abre a sesión. 

ón dos asuntos incluídos 

ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS. 



         

 

 

 

 

1. EXPEDIENTES DA ÁREA ECONÓMICA

 
 
1.1)  RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 51
 
Vista providencia da Alcaldía pola
extraxudicial de crédito nº 51
 
Vistas as memorias xustificativas elaboradas polas Concellerías Delegadas relativas aos gastos 
incluídos no expediente e o informe de Interven
 
Considerando o disposto no art. 184 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais e no art. 60.2 do RD 500/1990, do 20 de abril, e tendo en 
conta que se trata de aprobar xustificantes de gasto correspondente
efectivamente e en aplicación do principio que prohibe o enriquecemento inxusto.

 
PRIMEIRO.- Aprobar por recoñecemento extraxudicial os xustificantes de gasto que se indican, 
con imputación da autorización, disposición e liq
indicadas: 
 

Nº de 
Entrada Fecha 

Nº de 
Documento Fecha Dto.

F/2018/3186 11/09/2018 3,02E+08 31/08/2018

F/2018/3283 11/09/2018 E18 81 11/09/2018

F/2018/3291 12/09/2018 18- 96 11/09/2018

F/2018/3302 13/09/2018 18 96 31/07/2018

F/2018/3303 13/09/2018 18 97 31/07/2018

F/2018/3304 13/09/2018 A 9576 13/09/2018

F/2018/3305 13/09/2018 64 12/09/2018

F/2018/3315 14/09/2018 E18 82 13/09/2018

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

EXPEDIENTES DA ÁREA ECONÓMICA. 

EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 51/2018. 

Vista providencia da Alcaldía pola que se dispón o inicio do expediente de recoñecemen
extraxudicial de crédito nº 51/2018. 

Vistas as memorias xustificativas elaboradas polas Concellerías Delegadas relativas aos gastos 
incluídos no expediente e o informe de Intervención do 21/12/2018. 

Considerando o disposto no art. 184 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais e no art. 60.2 do RD 500/1990, do 20 de abril, e tendo en 

aprobar xustificantes de gasto correspondente
efectivamente e en aplicación do principio que prohibe o enriquecemento inxusto.

 
ACORDA: 

Aprobar por recoñecemento extraxudicial os xustificantes de gasto que se indican, 
con imputación da autorización, disposición e liquidación do gasto ás aplicacións orzamentarias 

Fecha Dto. 
 Importe 
Total  Terceiro Nombre Texto Explicativo

31/08/2018 
               
97,65    76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DAS PISTAS 
EXTERIORES, MATERIAL 
PARA O BASQUET 3X3 E 
ANDAINA. 

11/09/2018 
        
1.370,55    B15292220 

MIYARES 
ELECTRICIDAD, S.L. 

POLA INSTALACIÓN DE 
CADROS, MANGUEIRAS E 
PROXECTORES PARA A 
CELEBRACIÓN DO 
ROMPETIÑO.

11/09/2018 
            
302,50    B94078938 LEISURE GALLAECI S. L. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA NO PARQUE 
INFANTIL DE PORTOSIN.

31/07/2018 
        
1.621,40    B70398730 MARCAS VIARIAS, S.L. 

POLO PINTADO REALIZADO 
NA AVDA. DE GALICIA 
DESTA VILA PARA A SUA 
CONSERVACIÓN.

31/07/2018 
        
2.562,18    B70398730 MARCAS VIARIAS, S.L. 

POLO PINTADO REALIZADO 
NA RUA RAMBLA E XUNTO 
A PRAIA DE COIRA PARA A 
CONSERVACIÓN DAS RUAS 
MUNICIPAIS.

13/09/2018 
            
107,93    B36878171 

PUNTODEPORTE 
ASESORES, S.L. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Á MAQUINA
BICEPS DO XIMNASIO DA 
PISCINA MUNICIPAL.

12/09/2018 
        
9.539,64    79326364P D** 

POLAS DIVERSAS 
REPARACIÓNS REALIZADAS 
NA PISCINA MUNICIPAL 
PARA A SUA 
CONSERVACIÓN.

13/09/2018 
            
937,75    B15292220 

MIYARES 
ELECTRICIDAD, S.L. 

POLO TRABALLO REALIZADO 
INSTALANDO CADROS, 
MANGUEIRAS E 
PROXECTORES PARA 
DIVERSOS ACTOS 
DEPORTIVOS.
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que se dispón o inicio do expediente de recoñecemento 

Vistas as memorias xustificativas elaboradas polas Concellerías Delegadas relativas aos gastos 

Considerando o disposto no art. 184 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais e no art. 60.2 do RD 500/1990, do 20 de abril, e tendo en 

aprobar xustificantes de gasto correspondentes a servizos prestados 
efectivamente e en aplicación do principio que prohibe o enriquecemento inxusto. 

Aprobar por recoñecemento extraxudicial os xustificantes de gasto que se indican, 
uidación do gasto ás aplicacións orzamentarias 

Texto Explicativo 
Programa Económica 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DAS PISTAS 
EXTERIORES, MATERIAL 
PARA O BASQUET 3X3 E 

341 
342 

22110 
21200 
22199 

POLA INSTALACIÓN DE 
CADROS, MANGUEIRAS E 
PROXECTORES PARA A 
CELEBRACIÓN DO 
ROMPETIÑO. 

341 22699 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA NO PARQUE 
INFANTIL DE PORTOSIN. 

171 21900 

POLO PINTADO REALIZADO 
NA AVDA. DE GALICIA 
DESTA VILA PARA A SUA 
CONSERVACIÓN. 

1532 21000 

POLO PINTADO REALIZADO 
NA RUA RAMBLA E XUNTO 
A PRAIA DE COIRA PARA A 
CONSERVACIÓN DAS RUAS 
MUNICIPAIS. 

1532 21000 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Á MAQUINA DE 
BICEPS DO XIMNASIO DA 
PISCINA MUNICIPAL. 

342 21900 

POLAS DIVERSAS 
REPARACIÓNS REALIZADAS 
NA PISCINA MUNICIPAL 
PARA A SUA 
CONSERVACIÓN. 

342 21200 

POLO TRABALLO REALIZADO 
INSTALANDO CADROS, 
MANGUEIRAS E 
PROXECTORES PARA 
DIVERSOS ACTOS 
DEPORTIVOS. 

341 22799 



         

 

 

 

 

F/2018/3326 14/09/2018 S 18 / 1.059 31/08/2018

F/2018/3328 17/09/2018 4/18 12/09/2018

F/2018/3329 17/09/2018 2224 07/09/2018

F/2018/3331 18/09/2018 274 17/09/2018

F/2018/3336 18/09/2018 F00 5515 17/09/2018

F/2018/3350 18/09/2018 Rect-0 87 14/09/2018

F/2018/3376 22/09/2018 2018 262 31/08/2018

F/2018/3381 24/09/2018 
Emit- 

18007584 21/09/2018

F/2018/3472 03/10/2018 FVE 6322 03/10/2018

F/2018/3504 05/10/2018 
2018FC9824 

68 25/09/2018

F/2018/3506 05/10/2018 
2018FC9824 

71 25/09/2018

F/2018/3527 09/10/2018 001-1-10/2 06/10/2018

F/2018/3530 09/10/2018 0 94 30/09/2018

F/2018/3531 09/10/2018 0 95 05/10/2018

F/2018/3748 16/10/2018 3,02E+08 30/09/2018

F/2018/3779 19/10/2018 
MG2018 
001038 03/09/2018

F/2018/3812 26/10/2018 A 10 13/10/2018

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

31/08/2018 
            
300,00    G15055486 

REAL CLUB NAUTICO 
PORTOSIN 

POLOS TROFEOS 
SUBMINISTRADOS PARA O 
""VIII CAMPIONATO DE 
BRIDGE"". 

12/09/2018 
            
200,00    G70380282 

ASOCIACION 
CULTURAL CANLEBO 

POLA ACTUACIÓN 
REALIZADA POLO GRUPO 
FOLCLORICO ""CANLEBO"" 
NO CLUB NAUTICO DE 
PORTOSIN O 06/09/18, 
REGATA LE FIGARO.

07/09/2018 
            
118,58    53480715B O** 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Ó PORTAL DO 
POLIDEPORTIVO SANTA 
IRENE DESTA VILA.

17/09/2018 
               
96,80    78785051T J**** 

POLO SUBMINISTRO DUN 
ROTULO PARA 
""SALVAMENTO E 
SOCORRISMO NAS 
PRAIAS"". 

17/09/2018 
            
158,36    B15111941 PROINDEX, S.L. 

POLOS PRODUCTOS DE 
LIMPEZA E HIXIENE 
SUBMINISTRADOS PARA A 
PISCINA MUNICIPAL.

14/09/2018 
        
1.312,61    33215139B J*** 

POLO TRABALLO REALIZADO 
PARA A CONSERVACIÓNS 
DOS XARDINS MUNICIPAIS.

31/08/2018 
        
3.487,00    B15074222 

AUTOS COMPARADO, 
S.L. 

POLOS SERVIZOS DE 
AUTOBUS REALIZADOS 
PARA TRASLADAR OS 
NENOS QUE PARTICIPARON 
NA MOVIDA URBANA.

21/09/2018 
            
302,50    B12019659 BAYGAR, S.L. 

PORTES POLA RETIRADA 
DOS CONTENEDORES 
ALUGADOS PARA 
SOCORRISMO.

03/10/2018 
            
173,70    B70240320 

EVELB TECNICAS Y 
SISTEMAS S.L. 

POLO MANTEMENTO 
ANUAL DA 
WWW.MAREAMUSEO.COM, 
DO 03/10/2018 Ó 
02/10/2019.

25/09/2018 
               
77,81    B70491345 

SON CASA CARLOTA, 
S.L. 

POLOS PRODUCTOS 
ALIMENTICOS E OUTRO 
MATERIAL 
SUBMINISTRADOS PARA OS 
PARTICIPANTE 
PEQUEBASQUET.

25/09/2018 
               
59,07    B70491345 

SON CASA CARLOTA, 
S.L. 

POLOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS E OUTRO 
MATERIAL 
SUBMINISTRADOS PARA OS 
PARTICIPANTES NUNHA 
ANDAINA. 

06/10/2018 
               
35,54    B70474317 

PEROL Y GONZALEZ 
SUPERMERCADO, S. L. 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
PROTECCIÓN CIVIL E PARA A 
ELIMINACIÓN DE AVISPAS 
ASIATICAS. 

30/09/2018 
               
75,50    33215139B 

JOSE MANUEL COUSO 
PEÑA 

POLA LIMPEZA REALIZADA 
ÓS ARBORES DA ARNELA.

05/10/2018 
            
602,58    33215139B J*** 

POLO TRABALLO REALIZADO 
CORTANDO CIPRES NO 
CEMITERIO.

30/09/2018 
            
371,25    76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
VARIOS DEPARTAMENTOS 
DO CONCELLO.

03/09/2018 
            
355,74    B85849925 

ECOFERSA SISTEMAS 
INTEGRALES, S.L. 

POLO ALUGUER DUN WC 
PARA A PRAIA DA AGUIEIRA.

13/10/2018 
            
557,50    34889931N JF** 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA OS BANCOS DE 
XUÑO. 
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POLOS TROFEOS 
SUBMINISTRADOS PARA O 
""VIII CAMPIONATO DE 

341 22699 

POLA ACTUACIÓN 
REALIZADA POLO GRUPO 
FOLCLORICO ""CANLEBO"" 
NO CLUB NAUTICO DE 
PORTOSIN O 06/09/18, 
REGATA LE FIGARO. 

341 22699 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Ó PORTAL DO 
POLIDEPORTIVO SANTA 
IRENE DESTA VILA. 

342 21200 

POLO SUBMINISTRO DUN 
ROTULO PARA 
""SALVAMENTO E 
SOCORRISMO NAS 

337 22199 

POLOS PRODUCTOS DE 
LIMPEZA E HIXIENE 
SUBMINISTRADOS PARA A 
PISCINA MUNICIPAL. 

342 22110 

POLO TRABALLO REALIZADO 
PARA A CONSERVACIÓNS 
DOS XARDINS MUNICIPAIS. 

171 21000 

POLOS SERVIZOS DE 
AUTOBUS REALIZADOS 
PARA TRASLADAR OS 
NENOS QUE PARTICIPARON 
NA MOVIDA URBANA. 

337 22300 

PORTES POLA RETIRADA 
DOS CONTENEDORES 
ALUGADOS PARA 
SOCORRISMO. 

337 20800 

POLO MANTEMENTO 
PAXINA WEB 

WWW.MAREAMUSEO.COM, 
DO 03/10/2018 Ó 
02/10/2019. 

333 21600 

POLOS PRODUCTOS 
ALIMENTICOS E OUTRO 

SUBMINISTRADOS PARA OS 
PARTICIPANTE NO 
PEQUEBASQUET. 

341 
22105 
22199 

POLOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS E OUTRO 

SUBMINISTRADOS PARA OS 
PARTICIPANTES NUNHA 

341 
22105 
22199 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
PROTECCIÓN CIVIL E PARA A 
ELIMINACIÓN DE AVISPAS 

 

1721 
135 

22199 
22105 

POLA LIMPEZA REALIZADA 
ÓS ARBORES DA ARNELA. 

171 21000 

POLO TRABALLO REALIZADO 
CORTANDO CIPRES NO 
CEMITERIO. 

171 21000 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
VARIOS DEPARTAMENTOS 
DO CONCELLO. 

1721 
135 
136 

22199 
21400 

POLO ALUGUER DUN WC 
PARA A PRAIA DA AGUIEIRA. 

1721 20800 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA OS BANCOS DE 151 21900 



         

 

 

 

 

F/2018/3915 09/11/2018 A 20183742 31/10/2018

F/2018/4156 14/11/2018 Emit- 2 15/05/2018

F/2018/4158 14/11/2018 A 1182 13/11/2018

F/2018/4174 16/11/2018 3,02E+08 31/10/2018

F/2018/4175 16/11/2018 3,02E+08 31/10/2018

F/2018/4182 16/11/2018 3,02E+08 31/10/2018

F/2018/4220 23/11/2018 FEE18 86 23/11/2018

F/2018/4222 23/11/2018 FEE18 88 23/11/2018

F/2018/4223 23/11/2018 FEE18 89 23/11/2018

F/2018/4224 23/11/2018 FEE18 90 23/11/2018

F/2018/4226 23/11/2018 FEE18 92 23/11/2018

F/2018/4228 23/11/2018 FEE18 93 23/11/2018

F/2018/4253 30/11/2018 A 813321 30/11/2018

F/2018/4309 04/12/2018 A 20184149 30/11/2018

F/2018/4316 05/12/2018 3,02E+08 30/11/2018

F/2018/4318 05/12/2018 3,02E+08 30/11/2018

F/2018/4321 05/12/2018 3,02E+08 30/11/2018

F/2018/4481 07/12/2018 1 893 30/11/2018

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

31/10/2018 
            
863,94    B15148893 

SUMINISTROS 
BARBANZA, S.L. 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARACIÓN NO SERVIZO 
DE AUGA MUNICIPAL EN 
CAVEIRO. 

15/05/2018 
            
142,78    B27231505 JELU HOSTELERIA, S.L. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA A NEVERA DO 
VIVEIRO DE EMPRESAS.

13/11/2018 
               
30,86    B15224769 

BARRAL HERMANOS, 
S.L. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA A 
CORTACESPEDE VIKING.

31/10/2018 
               
68,07    76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
SERVIZO DE AUGA 
MUNICIPAL.

31/10/2018 
               
40,31    76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
XARDINS. 

31/10/2018 
               
11,40    76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DOS 
PARQUES INFANTIS.

23/11/2018 
            
285,78    B15544232 

EXCAVACIONES DARIO 
S.L. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Á BEIRARRÚA 
DA RUA SAN ANDRES DE 
PORTOSIN. 

23/11/2018 
            
137,94    B15544232 

EXCAVACIONES DARIO 
S.L. 

POLA REPARACIÓN DUN 
BACHE NO MARIÑO
PORTOSIN. 

23/11/2018 
            
386,29    B15544232 

EXCAVACIONES DARIO 
S.L. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA NA REDE DE 
ABASTECEMENTO DO 
SERVIZO DE AUGA 
MUNICIPAL E NA REDE DE 
SANEAMENTO,

23/11/2018 
            
441,65    B15544232 

EXCAVACIONES DARIO 
S.L. 

POLA LIMPEZA REALIZADA 
NUNHA PARCELA 
MUNICIPAL SITA EN 
FOLOÑA PARA A SUA 
CONSERVACIÓN.

23/11/2018 
            
211,75    B15544232 

EXCAVACIONES DARIO 
S.L. 

POLA LIMPEZA REALIZA CON 
PALA NO EMBALSE DO 
SERVIZO DE AUGA 
MUNICIPAL DE PORTO DO 
SON. 

23/11/2018 
            
355,74    B15544232 

EXCAVACIONES DARIO 
S.L. 

POLA LIMPEZA REALIZADA 
NAS PRAIAS DE COIRA
PORTOSIN E PORTO DO 
SON. 

30/11/2018 
            
720,83    A15066913 ANTONIO PAZOS, S. A. 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
ALUMEADO 

30/11/2018 
            
399,35    B15148893 

SUMINISTROS 
BARBANZA, S.L. 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
SERVIZO DE AUGA 
MUNICIPAL EN CAVEIRO.

30/11/2018 
            
192,60    76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
SERVIZO DE AUGA 
MUNICIPAL E A FONTE DE 
QUEIRUGA.

30/11/2018 
                  
7,95    76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA O 
TALLER MUNICIPAL.

30/11/2018 
               
20,87    76513710R M** 

POLOS PRODUCTOS DE 
LIMPEZA E ASEO 
SUBMINISTRADOS PARA O 
SERVIZO DE LIMPEZA 
VIARIA. 

30/11/2018 
            
251,68    B70408430 

LIMPIEZAS GALINOR, S. 
L. 

POLA LIMPEZA REALIZADA 
NO VIVEIRO DE EMPRESAS, 
MES NOVEMBRO.
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POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARACIÓN NO SERVIZO 
DE AUGA MUNICIPAL EN 

161 21300 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA A NEVERA DO 
VIVEIRO DE EMPRESAS. 

433 21500 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA A 
CORTACESPEDE VIKING. 

171 21300 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
SERVIZO DE AUGA 
MUNICIPAL. 

161 21300 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 171 

21300 
22104 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DOS 
PARQUES INFANTIS. 

171 21900 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Á BEIRARRÚA 
DA RUA SAN ANDRES DE 

 

1532 21000 

REPARACIÓN DUN 
BACHE NO MARIÑO-

 
1532 21000 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA NA REDE DE 
ABASTECEMENTO DO 
SERVIZO DE AUGA 
MUNICIPAL E NA REDE DE 
SANEAMENTO, PORTOSIN. 

160 
161 

21300 

POLA LIMPEZA REALIZADA 
NUNHA PARCELA 
MUNICIPAL SITA EN 
FOLOÑA PARA A SUA 
CONSERVACIÓN. 

151 21000 

POLA LIMPEZA REALIZA CON 
PALA NO EMBALSE DO 
SERVIZO DE AUGA 
MUNICIPAL DE PORTO DO 

161 21300 

POLA LIMPEZA REALIZADA 
NAS PRAIAS DE COIRA-
PORTOSIN E PORTO DO 

1721 21000 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
ALUMEADO MUNICIPAL. 

165 21000 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
SERVIZO DE AUGA 
MUNICIPAL EN CAVEIRO. 

161 21300 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
SERVIZO DE AUGA 
MUNICIPAL E A FONTE DE 
QUEIRUGA. 

151 
161 

21000 
21300 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA O 
TALLER MUNICIPAL. 

161 22199 

POLOS PRODUCTOS DE 
LIMPEZA E ASEO 
SUBMINISTRADOS PARA O 
SERVIZO DE LIMPEZA 

163 22110 

POLA LIMPEZA REALIZADA 
NO VIVEIRO DE EMPRESAS, 
MES NOVEMBRO. 

433 22700 



         

 

 

 

 

F/2018/4485 07/12/2018 1 895 30/11/2018

F/2018/4527 10/12/2018 Emit- 41 10/12/2018

F/2018/4533 11/12/2018 1079 30/11/2018

F/2018/4535 11/12/2018 1077 30/11/2018

F/2018/4541 11/12/2018 H 56 30/11/2018

F/2018/4542 11/12/2018 H 57 30/11/2018

F/2018/4545 12/12/2018 A 13 12/12/2018

F/2018/4550 13/12/2018 AP 2018011 12/12/2018

F/2018/4578 14/12/2018 1 000768 14/12/2018

F/2018/4579 14/12/2018 R31000213073 01/12/2018

F/2018/4584 14/12/2018 Emit- 10 14/12/2018

F/2018/4596 14/11/2018 18-2018 26/10/2018

F/2018/4598 21/11/2018 18F0043 12/11/2018

F/2018/4607 13/12/2018 A/609 30/11/2018

F/2018/4608 13/12/2018 A/610 30/11/2018

F/2018/4620 13/12/2018 A/611 30/11/2018
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30/11/2018 
        
1.096,26    B70408430 

LIMPIEZAS GALINOR, S. 
L. 

POLA LIMPEZA REALIZADA 
NA CASA DE CULTURA DE 
QUEIRUGA E DE XUÑO E NO 
MUSEO MAREA, MES 
NOVEMBRO.

10/12/2018 
            
301,71    B94119773 

BONA FIDE LEMA, S. L. 
L. 

ASISTENCIA TECNICA NA 
INSPECCIÓN DA TAXA POLA 
OCUPACIÓN PRIVATIVA OU 
APROVEITAMENTO 
ESPECIAL DO SUBSOLO, 
SOLO E VOO NAS

30/11/2018 
        
1.585,69    B15019110 FERVISAN, S,L, 

POLO COMBUSTIBLE 
SUBMINISTRADO OS 
VEHICULOS E MAQUINARIA 
MUNICIPAL, MES 
NOVEMBRO.

30/11/2018 
               
27,49    B15019110 FERVISAN, S,L, 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DOS 
TRACTORES MUNICIPAIS.

30/11/2018 
     
12.772,81   B70350111 

SOOM MANAGEMENT, 
S.L. 

POLO SERVIZOS PRESTADOS 
DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, LIMPEZA E 
MANTEMENTO DA PISCINA 
MUNICIPAL, MES 
NOVEMBRO.

30/11/2018 
        
2.028,79    B70350111 

SOOM MANAGEMENT, 
S.L. 

POR IMPARTIR 
NATACIÓN NA PISCINA 
MUNICIPAL, MES 
NOVEMBRO.

12/12/2018 
            
964,98    34889931N JF** 

POR REPARAR O PASEO DA 
CAPILLA DA ATALAIA DESTA 
VILA. 

12/12/2018 
            
199,65    B36430239 

DUO 
TELECOMUNICACIONES 
S.L. 

POLO SERVIZO DE INTERNET 
4 MBPS PRESTADO NAS 
CASAS DE CULTURA DE 
XUÑO E CAAMAÑO, 
SETEMBRO, OUTUBRO E 
NOVEMBRO.

14/12/2018 
            
641,30    B15619612 NOGAL RIOSAN, S.L. 

POLO SERVIZO DE 
DESRATIZACIÓN REALIZADO 
NO CONCELLO, 4º 
TRIMESTRE DE 2018.

01/12/2018 
        
2.354,99    A15474281 

R CABLE Y 
TELECOMUNICACIONES 
GALICIA, S. A. 

POLO SERVIZO DE 
TELEFONIA E 
PRESTADO Ó CONCELLO, 
MES NOVEMBRO.

14/12/2018 
     
14.620,05   B15947088 MEDANCLI, S.L. 

POLO SUBMINISTRO DE 
CALEFACCIÓN PARA O 
EDIFICIO DE USOS 
MULTIPLES A PARTIR DA 
NOVA SALA DE CALDEIRA DE 
PELLETS. 

26/10/2018 
            
435,60    G15771611 

REVESTIMENTOS M. 
MAROÑAS 

POLO ALUGUER DE 
XENERADORES PARA A 
CELEBRACIÓN DO 
CONCURSO CANINO E PARA 
HINCHABLES DA MOVIDA 
URBANA. 

12/11/2018 
               
21,78    76513597A 

JUAN JOSE RODRIGUEZ 
GARCIA 

POLO LAVADO REALIZADO 
Ó VEHICULO CA MATRICULA 
6714KHK PARA A SUA 
CONSERVACIÓN.

30/11/2018 
               
31,94    76516914P CJ** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARAR A FONTE DE 
AGRELO. 

30/11/2018 
               
49,40    76516914P CJ** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARAR A FONTE DE 
SERNOSO. 

30/11/2018 
               
24,44    76516914P CJ** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
SINAIS. 
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LIMPEZA REALIZADA 
NA CASA DE CULTURA DE 
QUEIRUGA E DE XUÑO E NO 
MUSEO MAREA, MES 
NOVEMBRO. 

330 
333 

22700 

ASISTENCIA TECNICA NA 
INSPECCIÓN DA TAXA POLA 
OCUPACIÓN PRIVATIVA OU 
APROVEITAMENTO 
ESPECIAL DO SUBSOLO, 
SOLO E VOO NAS 

932 22799 

POLO COMBUSTIBLE 
SUBMINISTRADO OS 
VEHICULOS E MAQUINARIA 
MUNICIPAL, MES 
NOVEMBRO. 

135 
136 
161 
171 

22103 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DOS 
TRACTORES MUNICIPAIS. 

450 21300 

POLO SERVIZOS PRESTADOS 
DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, LIMPEZA E 
MANTEMENTO DA PISCINA 
MUNICIPAL, MES 
NOVEMBRO. 

342 22799 

POR IMPARTIR CURSOS DE 
NATACIÓN NA PISCINA 
MUNICIPAL, MES 
NOVEMBRO. 

342 22799 

POR REPARAR O PASEO DA 
CAPILLA DA ATALAIA DESTA 1532 21000 

POLO SERVIZO DE INTERNET 
4 MBPS PRESTADO NAS 
CASAS DE CULTURA DE 
XUÑO E CAAMAÑO, 
SETEMBRO, OUTUBRO E 
NOVEMBRO. 

920 22200 

POLO SERVIZO DE 
DESRATIZACIÓN REALIZADO 
NO CONCELLO, 4º 
TRIMESTRE DE 2018. 

311 22106 

POLO SERVIZO DE 
TELEFONIA E INTERNET 
PRESTADO Ó CONCELLO, 
MES NOVEMBRO. 

920 22200 

POLO SUBMINISTRO DE 
CALEFACCIÓN PARA O 
EDIFICIO DE USOS 
MULTIPLES A PARTIR DA 
NOVA SALA DE CALDEIRA DE 

920 62300 

POLO ALUGUER DE 
XENERADORES PARA A 
CELEBRACIÓN DO 
CONCURSO CANINO E PARA 
HINCHABLES DA MOVIDA 

337 
920 

20300 

POLO LAVADO REALIZADO 
Ó VEHICULO CA MATRICULA 
6714KHK PARA A SUA 
CONSERVACIÓN. 

161 21400 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARAR A FONTE DE 

151 21000 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARAR A FONTE DE 

151 21000 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 133 22199 



         

 

 

 

 

SEGUNDO.- Dar conta  do presente acordo á Intervención e Tesourería Municipais.
 
 
1.2)  RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 5
 
Vista providencia da Alcaldía pola que se dispón o inicio do expediente de recoñecemento 
extraxudicial de crédito nº 52
 
Vistas as memorias xustificativas elaboradas polas Concellerías Delegadas relativas aos gastos 
incluídos no expediente e o informe de Intervención do 
 
Considerando o disposto no art. 184 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais e no art. 60.2 do RD 500/1990, do 20 de abril, e tendo en 
conta que se trata de aprobar xustificantes de gasto c
efectivamente e en aplicación do principio que prohibe o enriquecemento inxusto.

 
PRIMEIRO.- Aprobar por recoñecemento extraxudicial os xustificantes de gasto que se indican, 
con imputación da autorización, disposición e liquidación do gasto ás aplicacións orzamentarias 
indicadas: 
 
Nº de 
Entrada Fecha Nº de Documento

F/2018/3192 11/09/2018 301800831 

F/2018/3310 14/09/2018 E18 85 

F/2018/3319 16/09/2018 0 86 

F/2018/3322 17/09/2018 P 804854 

F/2018/3323 17/09/2018 P 804925 

F/2018/3330 18/09/2018 273 

F/2018/3337 18/09/2018 F00 5516 

F/2018/3364 18/09/2018 275 

F/2018/3365 18/09/2018 276 

F/2018/3366 20/09/2018 30 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

Dar conta  do presente acordo á Intervención e Tesourería Municipais.

RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO Nº 52/2018. 

Alcaldía pola que se dispón o inicio do expediente de recoñecemento 
2/2018. 

Vistas as memorias xustificativas elaboradas polas Concellerías Delegadas relativas aos gastos 
e o informe de Intervención do 26/12/2018. 

Considerando o disposto no art. 184 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais e no art. 60.2 do RD 500/1990, do 20 de abril, e tendo en 

aprobar xustificantes de gasto correspondentes a servizos prestados 
efectivamente e en aplicación do principio que prohibe o enriquecemento inxusto.

 
ACORDA: 

Aprobar por recoñecemento extraxudicial os xustificantes de gasto que se indican, 
con imputación da autorización, disposición e liquidación do gasto ás aplicacións orzamentarias 

 Fecha Dto. 
Importe 
Total Tercero Nombre Texto Explicativo

31/08/2018 66,84 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
OS COLEXIOS.

14/09/2018 723,41 B15292220 
MIYARES 
ELECTRICIDAD, S.L. 

POLA REPARACIÓN 
ELECTRICA REALIZADA 
NO COLEXIO DE SERÁNS E 
DE NEBRA.

14/09/2018 2963,14 33215139B JM** 

POLO TRABALLO 
REALIZADO E MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DOS 
RECINTOS DOS COLEXIOS.

08/09/2018 847 A15000391 
EDITORIAL 
COMPOSTELA, S.A. 

POLA PUBLICACIÓN DUN 
ANUNCIO NO XORNAL, 
PROMOCIONADO AS 
FESTAS DO CARME DA 
VILA. 

10/09/2018 907,5 A15000391 
EDITORIAL 
COMPOSTELA, S.A. 

POLA PUBLICACIÓN DUN 
ANUNCIO NO XORNAL, 
PROMOCIONANDO O 
CONCELLO.

17/09/2018 447,7 78785051T JA** 

POLOS CARTEIS E LONAS 
SUBMINISTRADAS PARA 
A CELEBRACIÓN DO 
PEQUEBASQUET 2018.

17/09/2018 213,25 B15111941 PROINDEX, S.L. 

POLOS PRODUCTOS DE 
LIMPEZA E ASEO 
SUBMINISTRADOS PARA 
A CASA DO CONCELLO.

17/09/2018 753,83 78785051T JA** 

POLO SUBMINISTRO E 
COLOCACIÓN DE LETRAS 
NA FACHADA DO MUSEO 
MAREA, NOME.

17/09/2018 193,6 78785051T JA** 

POLO SUBMINISTRO 
DUNHA LONA PARA O 50 
ANIVERSARIO DO 
COLEXIO DE NEBRA.

17/09/2018 110,11 J70013818 FERBA S.C. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA AS 
DO CENTRO DE SAUDE.
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Dar conta  do presente acordo á Intervención e Tesourería Municipais.” 

 

Alcaldía pola que se dispón o inicio do expediente de recoñecemento 

Vistas as memorias xustificativas elaboradas polas Concellerías Delegadas relativas aos gastos 

Considerando o disposto no art. 184 do RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da 
Lei reguladora das Facendas Locais e no art. 60.2 do RD 500/1990, do 20 de abril, e tendo en 

orrespondentes a servizos prestados 
efectivamente e en aplicación do principio que prohibe o enriquecemento inxusto. 

Aprobar por recoñecemento extraxudicial os xustificantes de gasto que se indican, 
con imputación da autorización, disposición e liquidación do gasto ás aplicacións orzamentarias 

Texto Explicativo Programa Económica 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
OS COLEXIOS.   

REPARACIÓN 
ELECTRICA REALIZADA 
NO COLEXIO DE SERÁNS E 
DE NEBRA. 323 21200 

POLO TRABALLO 
REALIZADO E MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DOS 
RECINTOS DOS COLEXIOS. 323 21200 

POLA PUBLICACIÓN DUN 
ANUNCIO NO XORNAL, 
PROMOCIONADO AS 
FESTAS DO CARME DA 

920 22602 

PUBLICACIÓN DUN 
ANUNCIO NO XORNAL, 
PROMOCIONANDO O 
CONCELLO. 920 22602 

POLOS CARTEIS E LONAS 
SUBMINISTRADAS PARA 
A CELEBRACIÓN DO 
PEQUEBASQUET 2018. 341 22602 

POLOS PRODUCTOS DE 
LIMPEZA E ASEO 
SUBMINISTRADOS PARA 
A CASA DO CONCELLO. 920 22110 

POLO SUBMINISTRO E 
COLOCACIÓN DE LETRAS 
NA FACHADA DO MUSEO 

NOME. 333 62200 

POLO SUBMINISTRO 
DUNHA LONA PARA O 50 
ANIVERSARIO DO 
COLEXIO DE NEBRA. 323 22602 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA AS VENTANAS 
DO CENTRO DE SAUDE. 312 21200 



         

 

 

 

 

F/2018/3375 22/09/2018 261 

F/2018/3389 26/09/2018 18A09 0080 

F/2018/3398 26/09/2018 A 20183183 

F/2018/3414 27/09/2018 3 

F/2018/3415 28/09/2018 A/424 

F/2018/3425 28/09/2018 18 06 

F/2018/3437 29/09/2018 18-G 14 

F/2018/3453 02/10/2018 A 2018/A/334 

F/2018/3454 02/10/2018 105/18 

F/2018/3471 03/10/2018 FVE 6321 

F/2018/3474 03/10/2018 1 000346 

F/2018/3477 03/10/2018 I18 001125 

F/2018/3478 03/10/2018 P18 011183 

F/2018/3479 04/10/2018 2018 Emit- 138 

F/2018/3493 04/10/2018 A\ 20 

F/2018/3494 04/10/2018 P18 001779 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

31/08/2018 110,00 B15074222 
AUTOS 
COMPARADO SL 

SERVIZO DE AUTOBUS 
11-08-2018

21/09/2018 1815 B15249865 
CORDELERIA J.J. 
CHICOLINO, S.L. 

POLO SUBMINISTRO 
DUNHA REDE DE 
PROTECCIÓN PARA O 
CAMPO DE FUTBOL 
EMILIO GARCIA.

15/09/2018 158,15 B15148893 
SUMINISTROS 
BARBANZA, S.L. 

POLO SUBMINISTRO DE 
ROCIADORES DE DUCHA 
PARA A PISCINA 
MUNICIPAL.

27/09/2018 605 53485868N A** 

POLO TRABALLO 
REALIZADO DE 
COMMUNITY 
MANAGEMENT E 
FOTOGRAFIA DA SIN SON 
10K 2018, DO 27/08/18 Ó 
26/09/18.

31/08/2018 163,68 76516914P CJ** 

POLO SUBMINISTRO DUN 
INODORO PARA O 
COLEXIO DE LAPIDO.

31/07/2018 2904 E70243951 ALQUILISA 

POLO ALUGUER DE 
GRUPOS ELECTROXENOS 
OS DÍAS 6, 7 E 8 DE 
XULLO PARA A 
CELEBRACIÓN DO 
""ROMPETIÑO JUMP"".

16/09/2018 968 B70343272 GALICARPA S.L. 

POLO ALUGUER, 
MONTAXE E 
DESMONTAXE DUNHA 
CARPA PARA OS ACTOS 
DA REGATA ""LE FIGARO 
2018"". 

30/09/2018 970 B36223600 

TELEVISION DA 
MANCOMUNIDADE 
DO SALNES SL 

POLA PROMOCIÓN 
REALIZADA DAS 
ACTIVIDADES DO 
CONCELLO.

30/09/2018 822,8 16271962Z I** 

POLA LIMPEZA 
REALIZADA NA CASA DO 
CONCELLO DO 20/08/18 
Ó 12/09/18.

03/10/2018 173,7 B70240320 
EVELB TECNICAS Y 
SISTEMAS S.L. 

POLO MANTEMENTO 
ANUAL DA PAXINA WEB 
WWW.SIN
DO 11/10/2018 Ó 
10/10/2019.

01/10/2018 1452 B70369756 
EVENTOS INSUELA, 
S.L. 

GRABACIÓN, 
REALIZACIÓN E EMISIÓN 
DE PUBLIREPORTAXE E 
SPOT PUBLICITARIO 
""FESTAS DO CARME DA 
VILA"" EMITIDO  CANAL 
BARBANZA

30/09/2018 242 A15000649 
LA VOZ DE 
GALICIA, S.A. 

POLA PUBLICIDADE 
REALIZADA DO 
CONCELLO NO XORNAL 
DIXITAL, MES SETEMBRO.

30/09/2018 847 A15000649 
LA VOZ DE 
GALICIA, S.A. 

POLA PUBLICACIÓN NO 
XORNAL DO PROGRAMA 
DAS FESTAS DO CARME 
DA VILA 2018.

03/10/2018 8796,93 B70398425 
SON A TUA AXUDA, 
S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, 
DEPENDENCIA, MES 
SETEMBRO.

01/10/2018 300 53480157M T** 

POLO SUBMINISTRO DE 
BALÓNS DE FUTBOL SALA 
PARA O POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE 
PORTOSIN.

30/09/2018 302,5 B15054414 
VOZ DE GALICIA 
RADIO, S. L. U. 

POLA PUBLICIDADE 
REALIZADA NA RADIO 
DAS FESTAS DO CARME 
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SERVIZO DE AUTOBUS 
2018 341 22300 

SUBMINISTRO 
DUNHA REDE DE 
PROTECCIÓN PARA O 
CAMPO DE FUTBOL 
EMILIO GARCIA. 342 22199 

POLO SUBMINISTRO DE 
ROCIADORES DE DUCHA 
PARA A PISCINA 
MUNICIPAL. 342 21200 

POLO TRABALLO 
REALIZADO DE 
COMMUNITY 
MANAGEMENT E 
FOTOGRAFIA DA SIN SON 
10K 2018, DO 27/08/18 Ó 
26/09/18. 341 22799 

POLO SUBMINISTRO DUN 
INODORO PARA O 
COLEXIO DE LAPIDO. 323 21200 

POLO ALUGUER DE 
GRUPOS ELECTROXENOS 
OS DÍAS 6, 7 E 8 DE 
XULLO PARA A 
CELEBRACIÓN DO 
""ROMPETIÑO JUMP"". 341 22699 

POLO ALUGUER, 
MONTAXE E 
DESMONTAXE DUNHA 
CARPA PARA OS ACTOS 
DA REGATA ""LE FIGARO 

341 22699 

PROMOCIÓN 
REALIZADA DAS 
ACTIVIDADES DO 
CONCELLO. 920 22602 

POLA LIMPEZA 
REALIZADA NA CASA DO 
CONCELLO DO 20/08/18 
Ó 12/09/18. 920 22700 

POLO MANTEMENTO 
ANUAL DA PAXINA WEB 
WWW.SIN-SON10K.COM, 
DO 11/10/2018 Ó 
10/10/2019. 341 21600 

GRABACIÓN, 
REALIZACIÓN E EMISIÓN 

PUBLIREPORTAXE E 
SPOT PUBLICITARIO 
""FESTAS DO CARME DA 
VILA"" EMITIDO  CANAL 
BARBANZA 920 22602 

POLA PUBLICIDADE 
REALIZADA DO 
CONCELLO NO XORNAL 
DIXITAL, MES SETEMBRO. 920 22602 

POLA PUBLICACIÓN NO 
XORNAL DO PROGRAMA 
DAS FESTAS DO CARME 
DA VILA 2018. 920 22602 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, 
DEPENDENCIA, MES 
SETEMBRO. 231 22799 

POLO SUBMINISTRO DE 
BALÓNS DE FUTBOL SALA 
PARA O POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE 
PORTOSIN. 341 22199 

POLA PUBLICIDADE 
REALIZADA NA RADIO 
DAS FESTAS DO CARME 920 22602 



         

 

 

 

 

F/2018/3501 05/10/2018 306/18 

F/2018/3502 05/10/2018 307/18 

F/2018/3503 05/10/2018 A 154 

F/2018/3507 05/10/2018 2018FC9824 69 

F/2018/3511 05/10/2018 2018FC9824 96 

F/2018/3518 05/10/2018 8670000186 

F/2018/3519 05/10/2018 8670000187 

F/2018/3526 09/10/2018 001-1-10/1 

F/2018/3528 09/10/2018 001-1-10/3 

F/2018/3529 09/10/2018 Rect-0 88 

F/2018/3738 15/10/2018 P 805496 

F/2018/3743 16/10/2018 301800966 

F/2018/3751 16/10/2018 301800974 

F/2018/3753 16/10/2018 EL18- 9 

F/2018/3760 16/10/2018 VF18- 078 

F/2018/3783 20/10/2018 301800976 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
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DA VILA 2018.

30/09/2018 15,73 52454304K A** 

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA E VASOS 
SUBMINISTRADOS PARA 
A FONTE DAS OFICINAS 
MUNICIPAIS.

30/09/2018 96,36 52454304K A** 

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA E VASOS 
SUBMINISTRADOS PARA 
OS COLEXIOS.

30/09/2018 6,5 B15137961 RIO SIEIRA, S.L. 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
COLEXIO DE SERANS.

25/09/2018 42 B70491345 
SON CASA 
CARLOTA, S.L. 

POLO SUBMINISTRO DE 
BOTELLINS DE AUGA 
PARA OS PARTICIPANTES 
NAS ESCOLAS 
DEPORTIVAS.

25/09/2018 150,75 B70491345 
SON CASA 
CARLOTA, S.L. 

POLOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS E OUTRO 
MATERIAL 
SUBMINISTRADOS PARA 
OS PARTICIPANTES 
NUNHA ANDAINA.

05/10/2018 1416,8 B70091749 
SERVIZOS SOCIAIS 
ULLA-SAR, S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, PRESTACIÓN 
BASICA, MES SETEMBRO.

05/10/2018 9886,28 B70091749 
SERVIZOS SOCIAIS 
ULLA-SAR, S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, 
DEPENDENCIA, MES 
SETEMBRO.

06/10/2018 47,56 B70474317 

PEROL Y GONZALEZ 
SUPERMERCADO, 
S. L. 

POLA COMIDA 
SUBMINISTRADA PARA 
CANS ABANDONADOS DO 
CONCELLO.

06/10/2018 46,2 B70474317 

PEROL Y GONZALEZ 
SUPERMERCADO, 
S. L. 

POLAS AUGAS 
SUBMINISTRADAS PARA 
A CASA DO CONCELLO.

24/09/2018 2412,3 33215139B JM** 

POLO TRABALLO 
REALIZADO 
TRANSPORTANDO E 
PLANTADO UN OLIVO, 
SUBMINISTRO DUN 
OLIVO, LIMPEZA E 
DESBROCE.

11/10/2018 907,5 A15000391 
EDITORIAL 
COMPOSTELA, S.A. 

POLA PUBLICACION DUN 
ANUNCIO NO XORNAL 
PROMOCIONANDO Ó 
CONCELLO.

30/09/2018 276,85 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
OS CENTROS DE SAUDE.

30/09/2018 226,89 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA
OS COLEXIOS.

16/10/2018 203,28 A15208366 
GRAFICAS 
SEMENTEIRA, S.A. 

POLAS REVISTAS 
SUBMINISTRADAS PARA 
A CARREIRA SIN
2018. 

12/09/2018 468 33279207R JJ** 

POLO SUBMINISTRO DO 
LIBRO ""HEROES NA 
NEBOA"" PARA AS 
BIBLIOTECAS 
MUNICIPAIS.

30/09/2018 147,08 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
PISCINA MUNICIPAL.
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DA VILA 2018. 

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA E VASOS 
SUBMINISTRADOS PARA 
A FONTE DAS OFICINAS 
MUNICIPAIS.   

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA E VASOS 
SUBMINISTRADOS PARA 
OS COLEXIOS.   

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
COLEXIO DE SERANS. 323 21200 

POLO SUBMINISTRO DE 
BOTELLINS DE AUGA 
PARA OS PARTICIPANTES 
NAS ESCOLAS 
DEPORTIVAS. 341 22105 

POLOS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS E OUTRO 
MATERIAL 
SUBMINISTRADOS PARA 
OS PARTICIPANTES 
NUNHA ANDAINA.   

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, PRESTACIÓN 
BASICA, MES SETEMBRO. 231 22799 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, 
DEPENDENCIA, MES 
SETEMBRO. 231 22799 

POLA COMIDA 
SUBMINISTRADA PARA 
CANS ABANDONADOS DO 
CONCELLO. 311 22699 

POLAS AUGAS 
SUBMINISTRADAS PARA 
A CASA DO CONCELLO. 920 22105 

POLO TRABALLO 
REALIZADO 
TRANSPORTANDO E 
PLANTADO UN OLIVO, 
SUBMINISTRO DUN 
OLIVO, LIMPEZA E 
DESBROCE. 171 21000 

POLA PUBLICACION DUN 
ANUNCIO NO XORNAL 
PROMOCIONANDO Ó 
CONCELLO. 920 22602 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
OS CENTROS DE SAUDE.   

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
OS COLEXIOS.   

POLAS REVISTAS 
SUBMINISTRADAS PARA 
A CARREIRA SIN-SON 

341 22602 

POLO SUBMINISTRO DO 
LIBRO ""HEROES NA 
NEBOA"" PARA AS 
BIBLIOTECAS 
MUNICIPAIS. 3321 62901 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
PISCINA MUNICIPAL.   



         

 

 

 

 

F/2018/3784 22/10/2018 A18- 871 

F/2018/3796 24/10/2018 FE 8527 

F/2018/3811 26/10/2018 A 9 

F/2018/3813 26/10/2018 A 11 

F/2018/3815 26/10/2018 A 9684 

F/2018/3817 29/10/2018 A 3 

F/2018/3821 29/10/2018 20183509 

F/2018/3835 30/10/2018 FE18321279698936

F/2018/3843 30/10/2018 P 805711 

F/2018/3848 30/10/2018 Emit-2018 4283 

F/2018/3856 31/10/2018 A 2018/A/381 

F/2018/3863 01/11/2018 0 103 

F/2018/3910 06/11/2018 PLX 9037 

F/2018/4005 09/11/2018 FE18137020710837

F/2018/4014 09/11/2018 I18 001255 

F/2018/4119 09/11/2018 2018 Emit- 156 

F/2018/4123 09/11/2018 001-1-11/1 

F/2018/4125 09/11/2018 2018 Emit- 157 
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22/10/2018 283,43 B53038055 
AGLOMERADOS 
DOS R, S.L. 

POLO SUBMINISTRO DE 
AGLOMERADO PARA A 
CONSERVACIÓN DAS 
PISTAS MUNICIPAIS.

29/09/2018 74,71 B15155617 
FABRICACION DE 
ARIDOS S.L. 

POLO SUBMINISTRO DE 
AGLOMERADO PARA A 
CONSERVACIÓN DAS 
PISTAS MUNICIPAIS.

13/10/2018 504,64 34889931N JF** 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA AS PORTAS 
DO CENTRO DE SAUDE DE 
XUÑO. 

17/10/2018 546,87 34889931N JF** 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA AS PAREDES 
DO CENTRO DE SAUDE 
DA VILA. 

26/10/2018 67,76 B36878171 
PUNTODEPORTE 
ASESORES, S.L. 

POLO SUBMINISTRO DUN 
CABLE PARA A MAQUINA 
BODITONE DO XIMNASIO 
MUNICIPAL.

26/10/2018 108,9 B15301732 
CRISTALERIA 
FILGUEIRA S.L. 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARAR A MARQUESINA 
DE QUEIRUGA.

29/10/2018 77,44 B15203649 
BOEL SEGURIDAD, 
S.L. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Ó SISTEMA DE 
SEGURIDADE DO 
COLEXIO DE PORTOSIN.

FE18321279698936 19/10/2018 214,97 A08431090 

GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, 
S.A. 

POLO CONSUMO DE 
ENERXIA ELECTRICA NO 
EDIFICIO DE USOS 
MULTIPLES.

29/10/2018 907,5 A15000391 
EDITORIAL 
COMPOSTELA, S.A. 

POLA PUBLICACIÓN DUN 
ANUNCIO NO XORNAL, 
PROMOCIONANDO A 
CARREIRA SIN

30/10/2018 300,81 B50845775 

PROYECTOS 
VISUALES 
ZARAGOZA, S. L. 

POLO SUBMINISTRO DE 
PULSEIRAS PARA A 
PISCINA MUNICIPAL.

31/10/2018 1200,01 B36223600 

TELEVISION DA 
MANCOMUNIDADE 
DO SALNES SL 

POLA PROMOCIÓN 
REALIZADA DAS 
ACTIVIDADES DO 
CONCELLO.

31/10/2018 1112,43 33215139B JM** 

POLO TRABALLO 
REALIZADO E MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓNS DOS 
XARDINS DO CEMITERIO.

31/10/2018 2030,8 B15726177 
TECNOLOGIAS 
PLEXUS, S. L. 

POLO SUBMINISTRO DUN 
SAI E DUN DISCO DURO 
PARA O MUSEO MAREA.

FE18137020710837 07/10/2018 308,14 A65067332 
GAS NATURAL 
S.U.R. SDG, S.A. 

POLO CONSUMO DE 
ENERXIA ELECTRICA NA 
CASA DO CONCELLO.

31/10/2018 242 A15000649 
LA VOZ DE 
GALICIA, S.A. 

POLA PUBLICIDADE 
REALIZADO DO 
CONCELLO NO XORNAL 
DIXITAL, MES OUTUBRO.

07/11/2018 171,6 B70398425 
SON A TUA AXUDA, 
S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO
CONCELLO, PRESTACIÓN 
BASICA, MES OUTUBRO.

07/11/2018 46,2 B70474317 

PEROL Y GONZALEZ 
SUPERMERCADO, 
S. L. 

POLAS AUGAS 
SUBMINISTRADAS PARA 
A CASA DO CONCELLO.

07/11/2018 9506,63 B70398425 
SON A TUA AXUDA, 
S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, 
DEPENDENCIA, MES 
OUTUBRO.
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POLO SUBMINISTRO DE 
AGLOMERADO PARA A 
CONSERVACIÓN DAS 
PISTAS MUNICIPAIS. 454 21000 

POLO SUBMINISTRO DE 
AGLOMERADO PARA A 
CONSERVACIÓN DAS 

MUNICIPAIS. 454 21000 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA AS PORTAS 
DO CENTRO DE SAUDE DE 

312 21200 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA AS PAREDES 
DO CENTRO DE SAUDE 

312 21200 

POLO SUBMINISTRO DUN 
CABLE PARA A MAQUINA 
BODITONE DO XIMNASIO 
MUNICIPAL. 342 21900 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARAR A MARQUESINA 
DE QUEIRUGA. 454 21900 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Ó SISTEMA DE 
SEGURIDADE DO 

DE PORTOSIN. 323 21500 

POLO CONSUMO DE 
ENERXIA ELECTRICA NO 
EDIFICIO DE USOS 
MULTIPLES. 920 22100 

POLA PUBLICACIÓN DUN 
ANUNCIO NO XORNAL, 
PROMOCIONANDO A 
CARREIRA SIN-SON 2018. 920 22602 

POLO SUBMINISTRO DE 
PULSEIRAS PARA A 
PISCINA MUNICIPAL. 342 22199 

POLA PROMOCIÓN 
REALIZADA DAS 
ACTIVIDADES DO 
CONCELLO. 920 22602 

POLO TRABALLO 
REALIZADO E MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓNS DOS 
XARDINS DO CEMITERIO. 171 21000 

POLO SUBMINISTRO DUN 
DUN DISCO DURO 

PARA O MUSEO MAREA.   

POLO CONSUMO DE 
ENERXIA ELECTRICA NA 
CASA DO CONCELLO. 920 22100 

POLA PUBLICIDADE 
REALIZADO DO 
CONCELLO NO XORNAL 
DIXITAL, MES OUTUBRO. 920 22602 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, PRESTACIÓN 
BASICA, MES OUTUBRO. 231 22799 

POLAS AUGAS 
SUBMINISTRADAS PARA 
A CASA DO CONCELLO. 920 22105 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, 
DEPENDENCIA, MES 
OUTUBRO. 231 22799 



         

 

 

 

 

F/2018/4144 13/11/2018 FE 8559 

F/2018/4148 13/11/2018 8670000236 

F/2018/4149 13/11/2018 8670000235 

F/2018/4173 16/11/2018 301801054 

F/2018/4176 16/11/2018 301801056 

F/2018/4190 16/11/2018 301801071 

F/2018/4191 16/11/2018 301801070 

F/2018/4197 19/11/2018 420200864 

F/2018/4218 22/11/2018 A8 4818 

F/2018/4225 23/11/2018 FEE18 91 

F/2018/4237 27/11/2018 P 806203 

F/2018/4252 30/11/2018 A 2018/A/405 

F/2018/4259 30/11/2018 2018FC9824 106 

F/2018/4265 01/12/2018 Emit- 48 

F/2018/4266 02/12/2018 2018 325 

F/2018/4267 02/12/2018 2018 326 
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Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

31/10/2018 74,71 B15155617 
FABRICACION DE 
ARIDOS S.L. 

POLO SUBMINISTRO DE
AGLOMERADO PARA A 
CONSERVACIÓN DAS 
PISTAS MUNICIPAIS.

13/11/2018 11460,99 B70091749 
SERVIZOS SOCIAIS 
ULLA-SAR, S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, 
DEPENDENCIA, MES 
OUTUBRO.

13/11/2018 1340,9 B70091749 
SERVIZOS SOCIAIS 
ULLA-SAR, S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, PRESTACIÓN 
BASICA, MES OUTUBRO.

31/10/2018 19,95 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
CENTRO DE SAUDE DE 
XUÑO. 

31/10/2018 125,59 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DA CASA 
DO CONCELLO.

31/10/2018 36 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
PISCINA MUNICIPAL.

31/10/2018 177,19 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
OS COLEXIOS.

31/10/2018 484 A28281368 
RADIO POPULAR, 
S.A. 

POLA ENTREVISTA 
QUINCENAL REALIZADA Ó 
ALCALDE.

22/11/2018 103,46 B15213911 

SUMINISTROS 
TECNICOS 
GALICIA,S.L. 

POLO SUBMINISTRO DE 
ANTIPILLADEDOS PARA A 
GARDERIA.

23/11/2018 381,15 B15544232 
EXCAVACIONES 
DARIO S.L. 

POLO TRABALLO 
REALIZADO CON PALA, 
TRASLADANDO 
MACETEROS.

27/11/2018 847 A15000391 
EDITORIAL 
COMPOSTELA, S.A. 

POLA PUBLICACION DUN 
ANUNCIO NO XORNAL, 
ANUNCIANDO A 
PROGRAMACIÓN DO DIA 
INTERNACIONAL CONTRA 
A VIOLENCIA DE XENERO.

30/11/2018 695 B36223600 

TELEVISION DA 
MANCOMUNIDADE 
DO SALNES SL 

POLA PROMOCIÓN 
REALIZADA 
ACTIVIDADES DO 
CONCELLO.

30/11/2018 143,36 B70491345 
SON CASA 
CARLOTA, S.L. 

POLO SUBMINISTRO DE 
AUGA E FRUTA PARA OS 
PARTICIPANTES NUNHA 
EXHIBICIÓN DE 
TAEKWONDO.

01/12/2018 1117,11 B70129937 
SONENSE DE 
ELECTRICIDAD, S.L. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Á 
CALEFACCIÓN DA CASA 
DO CONCELLO.

30/11/2018 110 B15074222 
AUTOS 
COMPARADO, S.L. 

POLO SERVIZO DE 
MICROBUS REALIZADO 
POR PORTOSIN CO 
MOTIVO DA 
CONCENTRACIÓN DA 
SELECCIÓN GALEGA DE 
BALONCESTO.

30/11/2018 300 B15074222 
AUTOS 
COMPARADO, S.L. 

POLO SERVIZO DE 
AUTOBUS REALIZADO DE 
PORTO DO SON A 
CORUÑA PARA LEVAR A 
NENOS DO CONCELLO Ó 
TROFEO TERESA 
HERRERA.

10 
Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son. 

Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 2018 
 

 

Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

POLO SUBMINISTRO DE 
AGLOMERADO PARA A 
CONSERVACIÓN DAS 
PISTAS MUNICIPAIS. 454 21000 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, 
DEPENDENCIA, MES 
OUTUBRO. 231 22799 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, PRESTACIÓN 
BASICA, MES OUTUBRO. 231 22799 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
CENTRO DE SAUDE DE 

312 21200 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DA CASA 
DO CONCELLO. 920 21200 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
PISCINA MUNICIPAL.   

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
OS COLEXIOS.   

POLA ENTREVISTA 
QUINCENAL REALIZADA Ó 

 920 22602 

POLO SUBMINISTRO DE 
ANTIPILLADEDOS PARA A 
GARDERIA. 323 22199 

POLO TRABALLO 
REALIZADO CON PALA, 
TRASLADANDO 
MACETEROS. 171 22300 

POLA PUBLICACION DUN 
ANUNCIO NO XORNAL, 
ANUNCIANDO A 
PROGRAMACIÓN DO DIA 
INTERNACIONAL CONTRA 
A VIOLENCIA DE XENERO. 920 22602 

POLA PROMOCIÓN 
REALIZADA DAS 
ACTIVIDADES DO 
CONCELLO. 920 22602 

POLO SUBMINISTRO DE 
AUGA E FRUTA PARA OS 
PARTICIPANTES NUNHA 
EXHIBICIÓN DE 
TAEKWONDO. 341 22699 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Á 
CALEFACCIÓN DA CASA 
DO CONCELLO. 920 21300 

POLO SERVIZO DE 
MICROBUS REALIZADO 

PORTOSIN CO 
MOTIVO DA 
CONCENTRACIÓN DA 
SELECCIÓN GALEGA DE 
BALONCESTO. 341 22699 

POLO SERVIZO DE 
AUTOBUS REALIZADO DE 
PORTO DO SON A 
CORUÑA PARA LEVAR A 
NENOS DO CONCELLO Ó 
TROFEO TERESA 
HERRERA. 341 22300 



         

 

 

 

 

F/2018/4269 02/12/2018 18 624 

F/2018/4275 03/12/2018 Rect-2018 17 

F/2018/4281 04/12/2018 001-1-12/4 

F/2018/4314 05/12/2018 8670000255 

F/2018/4317 05/12/2018 301801126 

F/2018/4319 05/12/2018 301801128 

F/2018/4320 05/12/2018 301801129 

F/2018/4328 05/12/2018 301801137 

F/2018/4329 05/12/2018 301801138 

F/2018/4484 07/12/2018 1 894 

F/2018/4499 07/12/2018 A 9822 

F/2018/4500 07/12/2018 A 9823 

F/2018/4504 10/12/2018 420200777 

F/2018/4505 10/12/2018 2018/01 000010 

F/2018/4506 10/12/2018 2018/01 000011 

F/2018/4532 11/12/2018 I18 001391 
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01/12/2018 165 B15991417 
AMBULANCIAS DO 
NORDES S. L. 

POLO SERVIZO DE 
AMBULANCIA REALIZADO 
CO MOTIVO DA 
CELEBRACIÓN DA 
CONCENTRACIÓN 
MOTEIRA EN PORTO DO 
SON. 

30/11/2018 5045,7 B70102629 

TRABAJOS EN 
PIEDRA CAPILLA 
S.L. 

POLAS REPARACIÓNS 
REALIZADAS NOS 
MERENDEIROS DE 
LORETO E CAAMAÑO 
PARA A SUA 
CONSERVACIÓN.

04/12/2018 43,4 B70474317 

PEROL Y GONZALEZ 
SUPERMERCADO, 
S. L. 

POLO SUBMINISTRO DE 
AUGAS PARA A CASA DO 
CONCELLO.

30/11/2018 1100,56 B70091749 
SERVIZOS SOCIAIS 
ULLA-SAR, S.L. 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, PRESTACIÓN 
BASICA, MES 
NOVEMBRO.

30/11/2018 34,75 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE XUÑO.

30/11/2018 21,2 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
CENTRO DE SAUDE DE 
PORTOSIN.

30/11/2018 20,85 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
TELLADO DA CASA DO 
CONCELLO.

30/11/2018 140,58 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
COLEXIOS.

30/11/2018 90,48 76513710R M** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
PISCINA MUNICIPAL.

30/11/2018 2831,4 B70408430 
LIMPIEZAS 
GALINOR, S. L. 

POLA LIMPEZA 
REALIZADA NO COLEXIO 
SANTA IRENE DESTA VILA 
E NO COLEXIO DE XUÑO, 
MES NOVEMBRO.

07/12/2018 90,15 B36878171 
PUNTODEPORTE 
ASESORES, S.L. 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARAR MAQUINA DO 
XIMNASIO MUNICIPAL.

07/12/2018 96,33 B36878171 
PUNTODEPORTE 
ASESORES, S.L. 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARAR MAQUINA DO 
XIMNASIO MUNICIPAL.

30/09/2018 484 A28281368 
RADIO POPULAR, 
S.A. 

POLA ENTREVISTA 
QUINCENAL REALIZADA Ó 
ALCALDE.

28/02/2018 1595 B15668072 
COMBUSTIBLES 
PUEBLA, S.L. 

POLO GASOLEO 
SUBMINISTRADO 
CALEFACCIÓN DO 
CENTRO DE SAUDE DA 
VILA. 

31/03/2018 1276 B15668072 
COMBUSTIBLES 
PUEBLA, S.L. 

POLO GASOLEO 
SUBMINISTRADO PARA A 
CALEFACCIÓN DO 
CENTRO DE SAUDE DE 
PORTOSIN.

30/11/2018 242 A15000649 
LA VOZ DE 
GALICIA, S.A. 

POLA PUBLICIDADE 
REALIZADA DO 
CONCELLO NO XORNAL 
DIXITAL, MES 
NOVEMBRO.
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POLO SERVIZO DE 
AMBULANCIA REALIZADO 
CO MOTIVO DA 
CELEBRACIÓN DA 
CONCENTRACIÓN 
MOTEIRA EN PORTO DO 

341 22699 

POLAS REPARACIÓNS 
REALIZADAS NOS 
MERENDEIROS DE 
LORETO E CAAMAÑO 
PARA A SUA 
CONSERVACIÓN. 1721 21000 

POLO SUBMINISTRO DE 
AUGAS PARA A CASA DO 
CONCELLO. 920 22105 

POLO SERVIZO DE AXUDA 
NO FOGAR PRESTADO A 
USUARIOS DO 
CONCELLO, PRESTACIÓN 
BASICA, MES 
NOVEMBRO. 231 22799 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DE XUÑO. 342 21200 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
CENTRO DE SAUDE DE 
PORTOSIN. 312 21200 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DO 
TELLADO DA CASA DO 
CONCELLO. 920 21200 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
COLEXIOS.   

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
PISCINA MUNICIPAL.   

POLA LIMPEZA 
REALIZADA NO COLEXIO 
SANTA IRENE DESTA VILA 
E NO COLEXIO DE XUÑO, 
MES NOVEMBRO. 323 22700 

MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARAR MAQUINA DO 
XIMNASIO MUNICIPAL. 342 21900 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA 
REPARAR MAQUINA DO 
XIMNASIO MUNICIPAL. 342 21900 

POLA ENTREVISTA 
QUINCENAL REALIZADA Ó 

 920 22602 

POLO GASOLEO 
SUBMINISTRADO PARA A 
CALEFACCIÓN DO 
CENTRO DE SAUDE DA 

312 22103 

POLO GASOLEO 
SUBMINISTRADO PARA A 
CALEFACCIÓN DO 
CENTRO DE SAUDE DE 
PORTOSIN. 312 22103 

POLA PUBLICIDADE 
REALIZADA DO 
CONCELLO NO XORNAL 
DIXITAL, MES 
NOVEMBRO. 920 22602 



         

 

 

 

 

F/2018/4539 11/12/2018 420200958 

F/2018/4553 13/12/2018 18 223 

F/2018/4554 13/12/2018 18 224 

F/2018/4555 13/12/2018 18 225 

F/2018/4556 13/12/2018 18 226 

F/2018/4557 13/12/2018 18 227 

F/2018/4558 13/12/2018 18 228 

F/2018/4559 13/12/2018 18 229 

F/2018/4560 13/12/2018 18 230 

F/2018/4561 13/12/2018 18 231 

F/2018/4565 13/12/2018 420200040 

F/2018/4580 14/12/2018 2018 1590 

F/2018/4581 14/12/2018 18-A 12347 

F/2018/4582 14/12/2018 18-A 12348 

F/2018/4587 16/10/2018 245 

F/2018/4588 16/10/2018 250 
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30/11/2018 484 A28281368 
RADIO POPULAR, 
S.A. 

POLA ENTREVISTA 
REALIZADA Ó ALCALDE.

13/12/2018 726 B70319652 
DELFA LOSA 
ABOGADOS S.L.P 

HONORARIOS DA 
LETRADA, RECURSO DE 
CASACIÓN 2176/2018 
INTERPOSTO POR Mª 
JESUS BLANCO 
RODRIGUEZ CONTRA STSJ 
DE GALICIA.

13/12/2018 726 B70319652 
DELFA LOSA 
ABOGADOS S.L.P 

HONORARIOS DA 
LETRADA, RECURSO DE 
CASACIÓN 6900/2018 
INSTERPOSTO POR JOSE 
CARLOS RODRIGUEZ 
VARELA CONTRA STSJ DE 
GALICIA 

13/12/2018 726 B70319652 
DELFA LOSA 
ABOGADOS S.L.P 

HONORARIOS LETRADA, 
RECURSO DE CASACIÓN 
INTERPOSTO POR 
CARMEN ABEIJON 
MANEIRO CONTRA STSJ 
DE GALICIA.

13/12/2018 726 B70319652 
DELFA LOSA 
ABOGADOS S.L.P 

HONORARIOS LETRADA, 
RECURSO DE 
INTERPOSTO POR JOSE 
IGNACIO CASTELO 
GONZALEZ E OUTROS 
CONTRA STSJ DE GALICIA.

13/12/2018 605 B70319652 
DELFA LOSA 
ABOGADOS S.L.P 

HONORARIOS LETRADA, 
P.O. 15857/2018 TSJ DE 
GALICIA, IVA ANO 2014.

13/12/2018 605 B70319652 
DELFA LOSA 
ABOGADOS S.L.P 

HONORARIOS DA 
LETRADA, P.O. 
15854/2018 DO TSJ DE 
GALICIA, IVA 4º 
TRIMESTRE DO ANO 
2016. 

13/12/2018 605 B70319652 
DELFA LOSA 
ABOGADOS S.L.P 

HONORARIOS LETRADA, 
P.O. 15856/2018 TSJ DE 
GALICIA, IVA 1º, 2º E 3º 
TRIMESTRE DE 2016.

13/12/2018 605 B70319652 
DELFA LOSA 
ABOGADOS S.L.P 

HONORARIOS DA 
LETRADA, P.O. 
15858/2018 DO TSJ DE 
GALICIA, IVA ANO 2015.

13/12/2018 181,5 B70319652 
DELFA LOSA 
ABOGADOS S.L.P 

HONORARIOS DA 
LETRADA, P. A. 87/2018 
DO XULGADO CONT
ADMTVO. 4 DA CORUÑA,  
DEMANDANTE HELVETIA 
SEGUROS.

31/01/2018 484 A28281368 
RADIO POPULAR, 
S.A. 

POLA ENTREVISTA 
QUINCENAL REALIZADA Ó 
ALCALDE.

14/12/2018 7291,46 B70457163 

ALLWORK 
VESTUARIO 
LABORAL S. L. 

POLAS CAMISETAS 
SUBMINISTRADAS PARA 
A CARREIRA SIN
2018. 

14/12/2018 36,61 B15259765 

SISTEMAS DE 
SEGURIDADE, A-1, 
S.L. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Ó SISTEMA DE 
ALARMA DO CENTRO DE 
SAUDE DE PORTOSIN.

14/12/2018 199,11 B15259765 

SISTEMAS DE 
SEGURIDADE, A-1, 
S.L. 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Ó SISTEMA DE 
ALARMAS DO CENTRO DE 
SAUDE DE PORTOSIN.

08/10/2018 100 33250234P M** 

POLO TRABALLO 
REALIZADO CO MOTIVO 
DA CLAUSURA DAS 
ESCOLAS DEPORTIVAS.

15/10/2018 40 33250234P M** 

POLO TRABALLO 
REALIZADO INSTALANDO 
TV NO CLUBE DE 
XUBILADOS E POLO 
SUBMINISTRO DUN 
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POLA ENTREVISTA 
REALIZADA Ó ALCALDE. 920 22602 

HONORARIOS DA 
LETRADA, RECURSO DE 
CASACIÓN 2176/2018 
INTERPOSTO POR Mª 
JESUS BLANCO 
RODRIGUEZ CONTRA STSJ 
DE GALICIA. 920 22604 

HONORARIOS DA 
LETRADA, RECURSO DE 
CASACIÓN 6900/2018 
INSTERPOSTO POR JOSE 
CARLOS RODRIGUEZ 
VARELA CONTRA STSJ DE 

920 22604 

HONORARIOS LETRADA, 
RECURSO DE CASACIÓN 
INTERPOSTO POR 
CARMEN ABEIJON 
MANEIRO CONTRA STSJ 
DE GALICIA. 920 22604 

HONORARIOS LETRADA, 
RECURSO DE CASACIÓN 
INTERPOSTO POR JOSE 
IGNACIO CASTELO 
GONZALEZ E OUTROS 
CONTRA STSJ DE GALICIA. 920 22604 

HONORARIOS LETRADA, 
P.O. 15857/2018 TSJ DE 
GALICIA, IVA ANO 2014. 920 22604 

HONORARIOS DA 
LETRADA, P.O. 
15854/2018 DO TSJ DE 
GALICIA, IVA 4º 
TRIMESTRE DO ANO 

920 22604 

HONORARIOS LETRADA, 
P.O. 15856/2018 TSJ DE 
GALICIA, IVA 1º, 2º E 3º 
TRIMESTRE DE 2016. 920 22604 

HONORARIOS DA 
LETRADA, P.O. 
15858/2018 DO TSJ DE 
GALICIA, IVA ANO 2015. 920 22604 

HONORARIOS DA 
LETRADA, P. A. 87/2018 
DO XULGADO CONT-
ADMTVO. 4 DA CORUÑA,  
DEMANDANTE HELVETIA 
SEGUROS. 920 22604 

POLA ENTREVISTA 
QUINCENAL REALIZADA Ó 

 920 22602 

POLAS CAMISETAS 
SUBMINISTRADAS PARA 
A CARREIRA SIN-SON 

341 22602 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Ó SISTEMA DE 
ALARMA DO CENTRO DE 
SAUDE DE PORTOSIN. 312 21500 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Ó SISTEMA DE 
ALARMAS DO CENTRO DE 
SAUDE DE PORTOSIN. 312 21500 

POLO TRABALLO 
REALIZADO CO MOTIVO 
DA CLAUSURA DAS 
ESCOLAS DEPORTIVAS. 341 22799 

POLO TRABALLO 
REALIZADO INSTALANDO 
TV NO CLUBE DE 
XUBILADOS E POLO 
SUBMINISTRO DUN 920 22699 



         

 

 

 

 

F/2018/4589 29/10/2018 4 

F/2018/4590 02/11/2018 311/18 

F/2018/4591 02/11/2018 310/18 

F/2018/4592 08/11/2018 141/2018 

F/2018/4593 09/11/2018 F27 

F/2018/4594 12/11/2018 A/492 

F/2018/4595 12/11/2018 A/554 

F/2018/4597 20/11/2018 149/2018 

F/2018/4599 26/11/2018 271 

F/2018/4600 28/11/2018 5 

F/2018/4601 07/12/2018 381/18 

F/2018/4602 07/12/2018 380/18 

 
SEGUNDO.- Dar conta  do presente acordo á Intervención e Tesourería Municipais.
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MANDO DE TV.

27/10/2018 605 53485868N A** 

POLO TRABALLO 
REALIZADO DE 
COMMUNITY 
MANAGEMENT E 
FOTOGRAFIA  DA 
SINSON10K 2018, DO 
27/09/18 Ó 26/10/2018.

31/10/2018 80,52 52454304K A** 

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA SUBMINISTRADAS 
PARA OS COLEXIOS.

31/10/2018 3,63 52454304K A** 

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA SUBMINISTRADAS 
PARA A CASA DO 
CONCELLO.

06/11/2018 271,9 32789026L B** 

HONORARIOS 
PROCURADORA DO 
PROCEDEMENTO 
ABREVIADO 49/2018, DO 
XULGADO CONT
ADMTVO 4 DA CORUÑA, 
ILUMINACIONES 
SANTIAGUESAS

02/11/2018 379,94 52937680Y D** 

POLO SUBMINISTRO DUN 
DIFERENCIAL PARA 
DESHUMECTADORA DA 
PISCINA MUNICIPAL.

30/09/2018 15,52 76516914P CJ** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA O 
COLEXIO DE CAAMAÑO.

31/10/2018 669,61 76516914P Cj** 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DA CASA 
DE CULTURA DA VILA.

14/11/2018 110,73 32789026L B** 

HONORARIOS 
PROCURADORA, 
PROCEDEMENTO 
ABREVIADO 87/2018 DO 
XULGADO CONT
ADMTVO. 4 DA CORUÑA, 
HELVETIA CIA. SUIZA, S.A.

16/11/2018 41,61 78800129J J** 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Á 
MOTOSERRA PODA DE 
XARDINS.

27/11/2018 605 53485868N A** 

POLO TRABALLO 
REALIZADO DE 
COMMUNITY 
MANAGEMENT E 
FOTOGRAFIA DA 
SINSON10K 2018, DO 
27/10/18 Ó 26/11/18.

30/11/2018 77,77 52454304K A** 

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA E VASOS 
SUBMINISTRADOS PARA 
OS COLEXIOS.

30/11/2018 12,1 52454304K A** 

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA E VASOS 
SUBMINISTRADOS PARA 
A CASA DO CONCELLO.

Dar conta  do presente acordo á Intervención e Tesourería Municipais.
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MANDO DE TV. 

POLO TRABALLO 
REALIZADO DE 
COMMUNITY 
MANAGEMENT E 
FOTOGRAFIA  DA 
SINSON10K 2018, DO 
27/09/18 Ó 26/10/2018. 341 22799 

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA SUBMINISTRADAS 
PARA OS COLEXIOS. 323 22105 

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA SUBMINISTRADAS 
PARA A CASA DO 
CONCELLO. 920 22105 

HONORARIOS 
PROCURADORA DO 
PROCEDEMENTO 
ABREVIADO 49/2018, DO 
XULGADO CONT-
ADMTVO 4 DA CORUÑA, 
ILUMINACIONES 
SANTIAGUESAS 920 22604 

POLO SUBMINISTRO DUN 
DIFERENCIAL PARA 
DESHUMECTADORA DA 
PISCINA MUNICIPAL. 342 21200 

MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA O 
COLEXIO DE CAAMAÑO. 323 21200 

POLO MATERIAL 
SUBMINISTRADO PARA A 
CONSERVACIÓN DA CASA 
DE CULTURA DA VILA. 330 21200 

HONORARIOS 
PROCURADORA, 
PROCEDEMENTO 
ABREVIADO 87/2018 DO 
XULGADO CONT-
ADMTVO. 4 DA CORUÑA, 
HELVETIA CIA. SUIZA, S.A. 920 22604 

POLA REPARACIÓN 
REALIZADA Á 
MOTOSERRA PODA DE 

 171 21300 

POLO TRABALLO 
REALIZADO DE 
COMMUNITY 
MANAGEMENT E 
FOTOGRAFIA DA 
SINSON10K 2018, DO 
27/10/18 Ó 26/11/18. 341 22799 

BOTELLAS DE 
AUGA E VASOS 
SUBMINISTRADOS PARA 
OS COLEXIOS.   

POLAS BOTELLAS DE 
AUGA E VASOS 
SUBMINISTRADOS PARA 
A CASA DO CONCELLO.   

Dar conta  do presente acordo á Intervención e Tesourería Municipais.” 



         

 

 

 

 

2. XESTIÓN DE PERSOAL
 
2.1)  APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA 2018
 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
“ANTECEDENTES 
 
Primeiro.- Na sesión do 19/02/2018 aprobáronse os Orzamentos Xerais do Concello de Porto 
do Son para o exercicio 2018, así como o Cadro de Persoal.
 
Segundo.- O Pleno da Corporación, na sesión do 20/09/2018, aprobou definitivamente a 
Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Porto do Son, na que figuran todos o 
postos da organización municipal, incluídos os que se atopan vacantes.
 
No Cadro de Persoal figuran como vacantes as seguintes prazas:
 

FUNCIONARIOS DE CARREIRA

1 Policía Local 

1 Administrativo de Administración Xeral
 
Terceiro.- O 20/12/2018 reuniuse a Mesa Xeral de Negociación do Concello de Porto do Son, 
que aprobou a proposta de Oferta de Emprego Público para o ano 2018 da Concelleira 
Delegada de Facenda e Persoal.
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO
 
Primeiro.- O art. 70 TREBEP dispón qu
proverse mediante a incorporación de persoal de novo ingreso serán obxecto da oferta de 
emprego público (OEP) ou instrumento similar para a xestión da provisión das necesidades de 
persoal, e que a OEP se aprob
Públicas e se publicará no diario oficial correspondente.
 
Segundo.- O art. 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para 2018 
(LOXE 2018) unicamente permite a incorporación de novo persoal ás entidades que conforman 
o Sector Público con suxeición ás limitacións que nesa lei se establecen, sen excede
porcentaxe da taxa de reposición de persoal que determina e, que é do 100 % nos servizos que 
define como prioritarios e do 75 %, con carácter xeral, nos restantes servizos das 
Administracións Públicas. 
 
Terceiro.- No art. 19.7 LOXE 2018 establécense as
especificándose que non computarán dentro do límite máximo de prazas derivado da taxa de 
reposición as prazas que se convoquen para a súa provisión mediante promoción interna.
 
Cuarto.- O art. 134 do RD Lexisla
legais vixentes en materia de réxime local establece que nas convocatorias de funcionarios da 
Administración Local se poderá reservar ata un máximo do 50 % das prazas convocadas para 
promoción interna de funcionarios que reúnan a titulación e demais requisitos esixidos na 
convocatoria. 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

XESTIÓN DE PERSOAL. 

APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA 2018

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Na sesión do 19/02/2018 aprobáronse os Orzamentos Xerais do Concello de Porto 
do Son para o exercicio 2018, así como o Cadro de Persoal. 

O Pleno da Corporación, na sesión do 20/09/2018, aprobou definitivamente a 
Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Porto do Son, na que figuran todos o 
postos da organización municipal, incluídos os que se atopan vacantes. 

figuran como vacantes as seguintes prazas: 

FUNCIONARIOS DE CARREIRA GRUPO

1 Administrativo de Administración Xeral 

O 20/12/2018 reuniuse a Mesa Xeral de Negociación do Concello de Porto do Son, 
que aprobou a proposta de Oferta de Emprego Público para o ano 2018 da Concelleira 
Delegada de Facenda e Persoal. 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 

O art. 70 TREBEP dispón que as necesidades de recursos humanos que deban 
proverse mediante a incorporación de persoal de novo ingreso serán obxecto da oferta de 
emprego público (OEP) ou instrumento similar para a xestión da provisión das necesidades de 
persoal, e que a OEP se aprobará anualmente polos órganos de goberno das Administracións 
Públicas e se publicará no diario oficial correspondente. 

O art. 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para 2018 
(LOXE 2018) unicamente permite a incorporación de novo persoal ás entidades que conforman 
o Sector Público con suxeición ás limitacións que nesa lei se establecen, sen excede
porcentaxe da taxa de reposición de persoal que determina e, que é do 100 % nos servizos que 
define como prioritarios e do 75 %, con carácter xeral, nos restantes servizos das 

No art. 19.7 LOXE 2018 establécense as regras para o cálculo da taxa de reposición, 
especificándose que non computarán dentro do límite máximo de prazas derivado da taxa de 
reposición as prazas que se convoquen para a súa provisión mediante promoción interna.

O art. 134 do RD Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, texto refundido das disposicións 
legais vixentes en materia de réxime local establece que nas convocatorias de funcionarios da 
Administración Local se poderá reservar ata un máximo do 50 % das prazas convocadas para 

interna de funcionarios que reúnan a titulación e demais requisitos esixidos na 
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APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA 2018. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Na sesión do 19/02/2018 aprobáronse os Orzamentos Xerais do Concello de Porto 

O Pleno da Corporación, na sesión do 20/09/2018, aprobou definitivamente a 
Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Porto do Son, na que figuran todos o 

GRUPO 

C1 

C1 

O 20/12/2018 reuniuse a Mesa Xeral de Negociación do Concello de Porto do Son, 
que aprobou a proposta de Oferta de Emprego Público para o ano 2018 da Concelleira 

e as necesidades de recursos humanos que deban 
proverse mediante a incorporación de persoal de novo ingreso serán obxecto da oferta de 
emprego público (OEP) ou instrumento similar para a xestión da provisión das necesidades de 

ará anualmente polos órganos de goberno das Administracións 

O art. 19 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para 2018 
(LOXE 2018) unicamente permite a incorporación de novo persoal ás entidades que conforman 
o Sector Público con suxeición ás limitacións que nesa lei se establecen, sen exceder a 
porcentaxe da taxa de reposición de persoal que determina e, que é do 100 % nos servizos que 
define como prioritarios e do 75 %, con carácter xeral, nos restantes servizos das 

regras para o cálculo da taxa de reposición, 
especificándose que non computarán dentro do límite máximo de prazas derivado da taxa de 
reposición as prazas que se convoquen para a súa provisión mediante promoción interna. 

tivo 781/1986, do 18 de abril, texto refundido das disposicións 
legais vixentes en materia de réxime local establece que nas convocatorias de funcionarios da 
Administración Local se poderá reservar ata un máximo do 50 % das prazas convocadas para 

interna de funcionarios que reúnan a titulación e demais requisitos esixidos na 



         

 

 

 

 

Quinto.- O art. 21.1 g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 
atribúelle ao Alcalde- Presidente a competencia para aprobar a oferta
no Concello de Porto do Son, foi delegada pola Alcaldía na Xunta de Goberno Local (decreto 
406/2015, do 18 de xuño). 
 
Visto canto antecede, ACORDA:
 
Primeiro.- Aprobar a Oferta de Emprego Público para o ano 2018 do Concello de Port
composta polas seguintes prazas:
 

Natureza Grupo Subgrupo

Funcionario C C1 

Funcionario C C1 

 
Segundo.- Dispor a publicación deste acordo no BOP da Coruña e no taboleiro de anuncios do 
concello.” 

 

3. LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE.
 
A Xunta de Goberno Local, órgano competente para a adopción deste acordo de conformidade 
coa delegación de competencias efectuada mediante o decreto núm. 406/2015, do 18 de xuño, 
imponlle ás licenzas e ás comunicacións previas urbanísticas
xerais, de obrigado cumprimento:
 
1/ As licenzas outórgase sen prexuízo de terceiros
doutras autorizacións administrativas, sen que se poida invocar a licenza para excluír ou dirimir a 
responsabilidade civil ou penal na que incorreran os beneficiarios no exercicio das súas actividades.
 
2/ No caso de ser imprescindible a 
municipal de ocupación de vía pública e, unha vez rematada a obra, deberán
que se causaran á vía. 
 
3/ Faise advertencia expresa que na execución das obras deberán adoptarse as 
de seguridade e saúde no traballo
Real Decreto 1627/1997, de 14 de marzo.
 
4/ Finalizadas as obras debe comunicarse ao concello esta circunstancia a fin de efectuar as 
comprobacións pertinentes, así como a 
que procedan.  
 
5/ Prazo de execución: a obra debe iniciarse no prazo máximo de 6 meses dende a notificación do 
outorgamento da licenza e deberá estar rematada no prazo máximo de 3 anos, a contar dende esa 
mesma data, non sendo posible interromper as obras por tempo superior a 6 
 
No caso de tratarse de obras menores, o prazo non poderá exceder de 3 meses para o inicio e de 12 
meses para o remate, non podendo interromperse por tempo superior a 6 meses.
6/ As obras deben realizarse coas debidas condicións de 
 
7/ En caso de perda de vixencia das 
posible a continuación das obras sen cumprir este trámite.
 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

O art. 21.1 g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 
Presidente a competencia para aprobar a oferta de emprego público que, 

no Concello de Porto do Son, foi delegada pola Alcaldía na Xunta de Goberno Local (decreto 

ACORDA: 

Aprobar a Oferta de Emprego Público para o ano 2018 do Concello de Port
composta polas seguintes prazas: 

Subgrupo Escala Subescala Denominación

Admon. 
especial 

Servizos 
especiais 

Policía Local 

Admon. xeral Administrativa Administrativo

Dispor a publicación deste acordo no BOP da Coruña e no taboleiro de anuncios do 

LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE.

A Xunta de Goberno Local, órgano competente para a adopción deste acordo de conformidade 
coa delegación de competencias efectuada mediante o decreto núm. 406/2015, do 18 de xuño, 

licenzas e ás comunicacións previas urbanísticas, as seguintes 
, de obrigado cumprimento: 

sen prexuízo de terceiros, deixando a salvo o dereito de propiedade
doutras autorizacións administrativas, sen que se poida invocar a licenza para excluír ou dirimir a 

civil ou penal na que incorreran os beneficiarios no exercicio das súas actividades.

No caso de ser imprescindible a ocupación da vía pública, debe obterse a preceptiva licenza 
municipal de ocupación de vía pública e, unha vez rematada a obra, deberán 

Faise advertencia expresa que na execución das obras deberán adoptarse as 
de seguridade e saúde no traballo veñan esixidas pola normativa na materia en vigor, especialmente no 

l Decreto 1627/1997, de 14 de marzo. 

debe comunicarse ao concello esta circunstancia a fin de efectuar as 
comprobacións pertinentes, así como a liquidación definitiva de tributos e outorgamento das licenzas 

: a obra debe iniciarse no prazo máximo de 6 meses dende a notificación do 
outorgamento da licenza e deberá estar rematada no prazo máximo de 3 anos, a contar dende esa 
mesma data, non sendo posible interromper as obras por tempo superior a 6 meses.

No caso de tratarse de obras menores, o prazo non poderá exceder de 3 meses para o inicio e de 12 
meses para o remate, non podendo interromperse por tempo superior a 6 meses.

As obras deben realizarse coas debidas condicións de seguridade e solidez

En caso de perda de vixencia das autorizacións sectoriais pertinentes deberán renovarse non sendo 
posible a continuación das obras sen cumprir este trámite. 
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O art. 21.1 g) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 
de emprego público que, 

no Concello de Porto do Son, foi delegada pola Alcaldía na Xunta de Goberno Local (decreto 

Aprobar a Oferta de Emprego Público para o ano 2018 do Concello de Porto do Son, 

Denominación Vacantes Quenda  

 1 Libre 

Administrativo 1 Promoción 
interna 

Dispor a publicación deste acordo no BOP da Coruña e no taboleiro de anuncios do 

LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE. 

A Xunta de Goberno Local, órgano competente para a adopción deste acordo de conformidade 
coa delegación de competencias efectuada mediante o decreto núm. 406/2015, do 18 de xuño, 

, as seguintes condicións 

salvo o dereito de propiedade e 
doutras autorizacións administrativas, sen que se poida invocar a licenza para excluír ou dirimir a 

civil ou penal na que incorreran os beneficiarios no exercicio das súas actividades. 

, debe obterse a preceptiva licenza 
repoñerse os desperfectos 

Faise advertencia expresa que na execución das obras deberán adoptarse as medidas que en materia 
veñan esixidas pola normativa na materia en vigor, especialmente no 

debe comunicarse ao concello esta circunstancia a fin de efectuar as 
e outorgamento das licenzas 

: a obra debe iniciarse no prazo máximo de 6 meses dende a notificación do 
outorgamento da licenza e deberá estar rematada no prazo máximo de 3 anos, a contar dende esa 

meses. 

No caso de tratarse de obras menores, o prazo non poderá exceder de 3 meses para o inicio e de 12 
meses para o remate, non podendo interromperse por tempo superior a 6 meses. 

. 

deberán renovarse non sendo 



         

 

 

 

 

8/ Nas obras que se executasen con inobservancia das condicións da licenza ou 
serán sancionadas por infracción urbanística
calidade de promotor das obras, propietario dos terreos ou empresario das obras, así como os técnicos 
redactores do proxecto e directores das ob
solicitude de licenza de obra, declara coñecer as condicións que se esixen e a normativa urbanística 
aplicable ao Concello de Porto do Son, aceptando as responsabilidades que se deriven da súa 
 
Os arquitectos directores das obras son responsables mancomunadamente cos propietarios, das 
infraccións das normas urbanísticas sempre que ao advertir calquera circunstancia pola que se aparten 
das condicións en que se concedan as licenzas, n
 
9/ Será requisito indispensable en tódalas obras dispor ao pé da obra de 
comunicación previa, e nas obras maiores do cartel indicador
apelidos dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar a 
construción, número de plantas autorizadas, prazo de execución das obras, data de outorgamento da 
licenza e o número de expediente. 
 
10/ De ser oportuno, recórdase ao solicitante que antes do comezo das obras deberá solicitar ao Concello 
a acta de comprobación de aliñacións
 
11/ No caso de obra maior, finalizadas as obras deberá solicitar a oportuna 
ocupación, de conformidade co sinalado na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 
12/ Debe darse cumprimento ao Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a 
xestión dos residuos de construción e demolición
residuos de construción e demolición, apartado c, sinala: “
residuos de construción e demolición realmente producidos na súas obras foron xestionados, no seu caso, 
na obra ou entregados a unha ins
xestor de residuos autorizado, nos termos recollidos neste Real Decreto, e, en particular, no estudo de 
xestión de residuos na obra o nas súas modificacións. A documentación correspondent
natural deberá manterse durante os cinco anos seguintes
 
13/ Debe respectarse o establecido no artigo 91 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, isto 
é, as construcións e instalacións deberán adaptarse ao ambiente no que estive

− A tipoloxía das construcións e os materiais e cores empregados deberán favorecer a integración 
no entorno inmediato e na paisaxe.

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

 

 
3.1) LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 269/2016.
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
“Visto que Dª. S** solicitou en data 20/12/201
de reforma de vivenda unifamiliar e remate das obras e construción de soportais
situada no lugar de A Pedreira
001900600MH91H0001BM, 
redactado polo arquitecto D. 
 
Vista a documentación que obra no expediente administrativo 
informe dos servizos técnicos municipais de data 
20/12/2018. 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

executasen con inobservancia das condicións da licenza ou 
infracción urbanística as persoas físicas ou xurídicas responsables delas en 

calidade de promotor das obras, propietario dos terreos ou empresario das obras, así como os técnicos 
redactores do proxecto e directores das obras. Neste sentido, todo técnico, polo só feito de asinar unha 
solicitude de licenza de obra, declara coñecer as condicións que se esixen e a normativa urbanística 
aplicable ao Concello de Porto do Son, aceptando as responsabilidades que se deriven da súa 

Os arquitectos directores das obras son responsables mancomunadamente cos propietarios, das 
infraccións das normas urbanísticas sempre que ao advertir calquera circunstancia pola que se aparten 
das condicións en que se concedan as licenzas, non o comuniquen por escrito ao Concello.

Será requisito indispensable en tódalas obras dispor ao pé da obra de 
nas obras maiores do cartel indicador no que se faga constar o nome e os 

ectores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar a 
construción, número de plantas autorizadas, prazo de execución das obras, data de outorgamento da 
licenza e o número de expediente.  

De ser oportuno, recórdase ao solicitante que antes do comezo das obras deberá solicitar ao Concello 
acta de comprobación de aliñacións. 

No caso de obra maior, finalizadas as obras deberá solicitar a oportuna 
rmidade co sinalado na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Debe darse cumprimento ao Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a 
xestión dos residuos de construción e demolición. O artigo 4, relativo ás Obrigas 
residuos de construción e demolición, apartado c, sinala: “dispoñer da documentación que acredite que os 
residuos de construción e demolición realmente producidos na súas obras foron xestionados, no seu caso, 
na obra ou entregados a unha instalación de valorización ou de eliminación para o seu tratamento por 
xestor de residuos autorizado, nos termos recollidos neste Real Decreto, e, en particular, no estudo de 
xestión de residuos na obra o nas súas modificacións. A documentación correspondent
natural deberá manterse durante os cinco anos seguintes.  

Debe respectarse o establecido no artigo 91 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, isto 
é, as construcións e instalacións deberán adaptarse ao ambiente no que estivesen situadas, polo que:

A tipoloxía das construcións e os materiais e cores empregados deberán favorecer a integración 
no entorno inmediato e na paisaxe. 

As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente 

LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 269/2016. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

solicitou en data 20/12/2016 (r.e. 8212) licenza municipal para “
unifamiliar e remate das obras e construción de soportais

A Pedreira, 52 – San Pedro de Muro, coa referencia
 segundo o proxecto de legalización e básico e de execución 

arquitecto D. M** (visado COAG nº 1605816,9 de 28/11/2018

Vista a documentación que obra no expediente administrativo nº 269/2016
informe dos servizos técnicos municipais de data 18/12/2018 e o informe de Secretaría de data 
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executasen con inobservancia das condicións da licenza ou comunicación 
as persoas físicas ou xurídicas responsables delas en 

calidade de promotor das obras, propietario dos terreos ou empresario das obras, así como os técnicos 
ras. Neste sentido, todo técnico, polo só feito de asinar unha 

solicitude de licenza de obra, declara coñecer as condicións que se esixen e a normativa urbanística 
aplicable ao Concello de Porto do Son, aceptando as responsabilidades que se deriven da súa aplicación.  

Os arquitectos directores das obras son responsables mancomunadamente cos propietarios, das 
infraccións das normas urbanísticas sempre que ao advertir calquera circunstancia pola que se aparten 

on o comuniquen por escrito ao Concello. 

Será requisito indispensable en tódalas obras dispor ao pé da obra de copia da licenza ou 
no que se faga constar o nome e os 

ectores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar a 
construción, número de plantas autorizadas, prazo de execución das obras, data de outorgamento da 

De ser oportuno, recórdase ao solicitante que antes do comezo das obras deberá solicitar ao Concello 

No caso de obra maior, finalizadas as obras deberá solicitar a oportuna licenza de primeira 
rmidade co sinalado na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

Debe darse cumprimento ao Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e 
. O artigo 4, relativo ás Obrigas do produtor de 

dispoñer da documentación que acredite que os 
residuos de construción e demolición realmente producidos na súas obras foron xestionados, no seu caso, 

talación de valorización ou de eliminación para o seu tratamento por 
xestor de residuos autorizado, nos termos recollidos neste Real Decreto, e, en particular, no estudo de 
xestión de residuos na obra o nas súas modificacións. A documentación correspondente a cada ano 

Debe respectarse o establecido no artigo 91 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, isto 
sen situadas, polo que: 

A tipoloxía das construcións e os materiais e cores empregados deberán favorecer a integración 

As construcións deberán presentar todos os seus paramentos exteriores e cubertas totalmente 

adopta o seguinte ACORDO: 

) licenza municipal para “legalización 
unifamiliar e remate das obras e construción de soportais” da 

, coa referencia catastral 
básico e de execución 

1605816,9 de 28/11/2018). 

269/2016 e, en particular, o 
/2018 e o informe de Secretaría de data 



         

 

 

 

 

Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas.
 

 
PRIMEIRO.- Conceder a Dª. 
unifamiliar e remate das obras e construción de soportais
Pedreira, 52 – San Pedro de Muro, coa referencia
o proxecto de legalización e básico e de execución redactado polo arquitecto D. 
COAG nº 1605816,9 de 28/11/2018)
prescricións xerais das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que se detallan a 
continuación, sen cuxo cumprimento a licenza carece de eficacia

− Deberá demoler o alpendre descrito na documentación anteriormente aportada posto que 
non é legalizable. 

− Achegaranse as autorizacións de abastecemento de auga e saneamento requiridas.

− As carpintarías exteriores deberán substituírse obrigatoriamente por outras de
de conformidade co previsto no art. 4.7.9.2.4 o PXOM.

− Achegarase certificado de solidez e seguridade estrutural e os boletíns dos instaladores.
 
SEGUNDO.- Ordenar ao solicitante o íntegro cumprimento das 
todas as licenzas de obra. 
 
TERCEIRO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e 
obras e a liquidación tributaria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do 
dereito aos conceptos orzamentarios correspondente
referenciado, que a continuación se indica:
 

Base impoñible 
ICIO: orzamento 

Tipo de gravame 
ICIO 

 
37.841,00 euros 

 
2% 

 
CUARTO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu custe 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corr
  
QUINTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.2) LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 
  
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas. 

ACORDA: 

Dª. S** a licenza municipal para “legalización de reforma de vivenda
unifamiliar e remate das obras e construción de soportais” da 

an Pedro de Muro, coa referencia catastral 001900600MH91H0001BM
o proxecto de legalización e básico e de execución redactado polo arquitecto D. 

1605816,9 de 28/11/2018), condicionada en todo momento ao cumprimento das 
prescricións xerais das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que se detallan a 

, sen cuxo cumprimento a licenza carece de eficacia: 

alpendre descrito na documentación anteriormente aportada posto que 

Achegaranse as autorizacións de abastecemento de auga e saneamento requiridas.

As carpintarías exteriores deberán substituírse obrigatoriamente por outras de
de conformidade co previsto no art. 4.7.9.2.4 o PXOM. 

Achegarase certificado de solidez e seguridade estrutural e os boletíns dos instaladores.

Ordenar ao solicitante o íntegro cumprimento das cláusulas xerais

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e 
obras e a liquidación tributaria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do 
dereito aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba 
referenciado, que a continuación se indica: 

Tipo de gravame 
 

Cota tributaria 
ICIO 

Taxa de tramitación 

 
756,82 euros 

Taxa pagada 100,50

Taxa definitiva 94,60

Liquidación -5,90

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu custe 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 

técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corr

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 138/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte
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Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 

n de reforma de vivenda 
situada no lugar de A 

001900600MH91H0001BM, segundo 
o proxecto de legalización e básico e de execución redactado polo arquitecto D. M** (visado 

, condicionada en todo momento ao cumprimento das 
prescricións xerais das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que se detallan a 

alpendre descrito na documentación anteriormente aportada posto que 

Achegaranse as autorizacións de abastecemento de auga e saneamento requiridas. 

As carpintarías exteriores deberán substituírse obrigatoriamente por outras de madeira, 

Achegarase certificado de solidez e seguridade estrutural e os boletíns dos instaladores. 

cláusulas xerais de aplicación a 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e 
obras e a liquidación tributaria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do 

s, relativa ao expediente arriba 

Taxa de tramitación  PENDENTE 
PAGO 

100,50 €  
750,92 euros 94,60 € 

5,90 € 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu custe 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 

técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 



         

 

 

 

 

“Visto que Dª. F** solicitou o 
cuberta e reposición de carpinta
– San Pedro de Muro, coa referencia catastral 
proxecto básico e de execución
COAG nº 1803559,2 do 21/06
 
Vista a documentación que obra no expediente administrativo 
informe dos servizos técnicos municipais de data 
20/12/2018. 
 
Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas.
 

 
PRIMEIRO.- Conceder a 
“reconstrución de cuberta e reposición de carpinta
de Carballosa, 26A – San Pedro de Muro
segundo anexo ao proxecto básico e de execución redactado polo arquitecto D. 
xuño de 2018 (visado COAG nº 1803559,2 do 21/06/20
cumprimento das prescricións xerais das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que 
se detallan a continuación: 
 
Obxecto da solicitude: 

Preséntase solicitude de licenza de obras para a reconstrución de cuberta

exterior dunha vivenda unifamiliar en solo clasificado no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como 

Solo de Núcleo Rural, tipo básico Tradicional de grao 3.
 

Clasificación urbanística do solo

Segundo o plano nº Serie O-3, folla 38

rehabilitar está clasificada como 

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo mellor criterio no presente informe aplícase este apartado 

1). No punto c) establece que 

integramente o disposto no planeamento respectivo, agás 

existentes, ás que será aplicable o previsto no artigo 40 desta lei

 

Condicións particulares: 

• As obras axustaranse ao proxecto básico e de execución para construción (visado en data 21.06.2018), 

modificado polo anexo (visado en data 24.10.2018), para reconstrución de cuberta e reposición de 

carpintería exterior asinado polo arquitecto 

• As obras axustaranse a tódalas normativas técnicas, urbanísticas, de salubridade, seguridade e 

medioambientais de aplicación.

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

solicitou o 29/06/2018 (r.e. 4013) licenza municipal para “
cuberta e reposición de carpintaría exterior ” da vivenda situada no lugar de 

coa referencia catastral 002000300MH91H0001YM
e de execución redactado polo arquitecto D. E** de data 

21/06/2018). 

Vista a documentación que obra no expediente administrativo nº 138/2018 
informe dos servizos técnicos municipais de data 18/12/2018 e o informe de Secretaría do 

Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas. 

ACORDA: 

 Dª. Florida Santamaría Suárez a licenza municipal 
cuberta e reposición de carpintaría exterior ” da vivenda situada no lugar 

San Pedro de Muro, coa referencia catastral 002000300MH91H0001YM, 
segundo anexo ao proxecto básico e de execución redactado polo arquitecto D. 
xuño de 2018 (visado COAG nº 1803559,2 do 21/06/2018), condicionada en todo momento ao 
cumprimento das prescricións xerais das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que 

Preséntase solicitude de licenza de obras para a reconstrución de cuberta e reposición da carpintería 

exterior dunha vivenda unifamiliar en solo clasificado no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como 

Solo de Núcleo Rural, tipo básico Tradicional de grao 3. 

Clasificación urbanística do solo: 

, folla 38-I do PXOM, a parcela na que se sitúa edificación que se pretende 

rehabilitar está clasificada como Solo de núcleo rural de tipo básico tradicional de grao 3.

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo mellor criterio no presente informe aplícase este apartado 

1). No punto c) establece que Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle 

integramente o disposto no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais 

existentes, ás que será aplicable o previsto no artigo 40 desta lei. 

As obras axustaranse ao proxecto básico e de execución para construción (visado en data 21.06.2018), 

modificado polo anexo (visado en data 24.10.2018), para reconstrución de cuberta e reposición de 

carpintería exterior asinado polo arquitecto E**, colexiado nº20144. 

As obras axustaranse a tódalas normativas técnicas, urbanísticas, de salubridade, seguridade e 

medioambientais de aplicación. 
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) licenza municipal para “reconstrución de 
situada no lugar de Carballosa, 26A 

002000300MH91H0001YM, segundo anexo ao 
de data xuño de 2018 (visado 

/2018 e, en particular, o 
/2018 e o informe de Secretaría do 

febreiro, do solo de Galicia 

a licenza municipal para 
” da vivenda situada no lugar 

coa referencia catastral 002000300MH91H0001YM, 
segundo anexo ao proxecto básico e de execución redactado polo arquitecto D. E** de data 

, condicionada en todo momento ao 
cumprimento das prescricións xerais das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que 

e reposición da carpintería 

exterior dunha vivenda unifamiliar en solo clasificado no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como 

I do PXOM, a parcela na que se sitúa edificación que se pretende 

Solo de núcleo rural de tipo básico tradicional de grao 3. 

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo mellor criterio no presente informe aplícase este apartado 

Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle 

no que se refire ás edificacións tradicionais 

As obras axustaranse ao proxecto básico e de execución para construción (visado en data 21.06.2018), 

modificado polo anexo (visado en data 24.10.2018), para reconstrución de cuberta e reposición de 

As obras axustaranse a tódalas normativas técnicas, urbanísticas, de salubridade, seguridade e 



         

 

 

 

 

• Para levar a cabo as obras para rehabilitar a edificación para o uso residencial será necesaria 

obtención de licenza nos termos legalmente establecidos.

 

SEGUNDO.- Ordenar ao solicitante o íntegro cumprimento das 
todas as licenzas de obra. 
 
TERCEIRO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e 
obras e a liquidación tributaria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do 
dereito aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba 
referenciado, que a continuación se indica:
 

Base impoñible 
ICIO: orzamento 

Tipo de gravame 
ICIO 

 
11.751,70 euros 

 
2% 

 
CUARTO- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
QUINTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.3) LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 152/2018
    
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
“Visto que D. C** solicitou o 
vivenda unifamiliar e edificación auxiliar adosada
Fieiro, s/n – Miñortos, coa referencia catastral 
básico e de execución redactado polo arqu
COAG nº1804045,2; 27.11.2018 /1804045,3
 
Vista a documentación que obra no expediente administrativo 
informe dos servizos técnicos municipais de data 1
20/12/2018. 
 
Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas.
 

 
PRIMEIRO.- Conceder a D. 
edificación auxiliar adosada
referencia catastral 15072A001037730000PB, segundo proxecto básico e de execución 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

Para levar a cabo as obras para rehabilitar a edificación para o uso residencial será necesaria 

s termos legalmente establecidos. 

Ordenar ao solicitante o íntegro cumprimento das cláusulas xerais

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e 
liquidación tributaria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do 

dereito aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba 
referenciado, que a continuación se indica: 

avame 
 

Cota tributaria 
ICIO 

Taxa de tramitación 

 
235,03 euros 

Taxa pagada 30,05

Taxa definitiva 30,05

Liquidación 00,0 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu custe 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
o e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 152/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

solicitou o 18/07/2018 (r.e. 4357) licenza municipal para “
e edificación auxiliar adosada” nunha parcela 
, coa referencia catastral 15072A001037730000PB

básico e de execución redactado polo arquitecto D. A** e A** de data 
1804045,2; 27.11.2018 /1804045,3). 

Vista a documentación que obra no expediente administrativo nº 152/2018 
informe dos servizos técnicos municipais de data 14/12/2018 e o informe de Secretaría do 

Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas. 

ACORDA: 

C** a licenza municipal para “construción de vivenda unifamiliar e 
edificación auxiliar adosada” nunha parcela situada no lugar de O Fieiro,
referencia catastral 15072A001037730000PB, segundo proxecto básico e de execución 
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Para levar a cabo as obras para rehabilitar a edificación para o uso residencial será necesaria 

cláusulas xerais de aplicación a 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e 
liquidación tributaria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do 

dereito aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba 

Taxa de tramitación  PENDENTE 
PAGO 

30,05 €  
235,03 euros 30,05 € 

00,0 € 

tendo en conta o seu custe 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 

ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
o e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

licenza municipal para “construción de 
 situada no lugar de O 

15072A001037730000PB, segundo proxecto 
de data xullo de 2018 (visado 

/2018 e, en particular, o 
/12/2018 e o informe de Secretaría do 

Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 

construción de vivenda unifamiliar e 
situada no lugar de O Fieiro, s/n – Miñortos, coa 

referencia catastral 15072A001037730000PB, segundo proxecto básico e de execución 



         

 

 

 

 

redactado polo arquitecto D
27.11.2018 /1804045,3), condicionada en todo momento ao cumprimento das prescricións xerais 
das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que se detallan a continuación:
 
Obxecto da solicitude: 

Preséntase solicitude de licenza de obras para a construción dunha vivenda unifamiliar en solo clasificado 

no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de Núcleo Rural, tipo básico Común, Grao 3.
 

Clasificación urbanística do solo:

Segundo o plano nº Serie O-3, folla 3

clasificada como Solo de núcleo rural de tipo básico Común de grao 3.

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo me

1). No punto c) establece que Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle integramente o 

disposto no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais

aplicable o previsto no artigo 40 desta lei

LSG, Disposición derrogatoria única. 
Quedan derrogados a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia; a Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo; o artigo 13 da Lei 7/2008, do 

7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia; a disposición adicional segunda da Lei 7/1998, do 30 de decembro, de 

medidas tributarias, de réxime orzamen

14/2009, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administra

ou inferior rango, incluídas as determinacións do planeamento urbaní
 

 

Condicións de ordenación da edificación en solo de Núcleo Rural Común de Grao 3:
 

PARÁMETRO 

Fronte de parcela 

 

 

Superficie de parcela 

Edificabilidade 

Sup. máx. para uso principal 

 

 

Ocupación 

Liña de edificación 

Aliñación 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

redactado polo arquitecto D. A** e A** de data xullo de 2018 (visado COAG nº1804045,2; 
, condicionada en todo momento ao cumprimento das prescricións xerais 

das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que se detallan a continuación:

Preséntase solicitude de licenza de obras para a construción dunha vivenda unifamiliar en solo clasificado 

no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de Núcleo Rural, tipo básico Común, Grao 3.

Clasificación urbanística do solo: 

3, folla 3-R do PXOM, a parcela na que se proxecta a edificación está 

Solo de núcleo rural de tipo básico Común de grao 3. 

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo mellor criterio no presente informe aplícase este apartado 

Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle integramente o 

disposto no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais

aplicable o previsto no artigo 40 desta lei. 

LSG, Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa  

Quedan derrogados a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo; o artigo 13 da Lei 7/2008, do 

7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia; a disposición adicional segunda da Lei 7/1998, do 30 de decembro, de 

medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública e xestión; e a disposición adicional sexta da Lei 

14/2009, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, así como cantos preceptos de igual 

ou inferior rango, incluídas as determinacións do planeamento urbanístico, se opoñan ao disposto nesta lei.

Condicións de ordenación da edificación en solo de Núcleo Rural Común de Grao 3:

PXOM 

12m 

800m
2 

Poderase admitir excepcionalmente a edificación en parcelas 

inferiores a mínima para o seu grao. (...) 740,00m
2 

Aínda cando non cumpran as condicións de superficie mínima 

do apartado a) anterior, poderase admitir tamén cando estean 

xa construídas as parcelas medianeiras e/ou non existan 

parcelas limítrofes que poidan incorporar.
 

0,25m
2
/m

2 
 

300 m
2
 

25%.  

Poderase admitir a edificación con ocupación superior a 

máxima (pero cunha diferenza á alza non superior a un 

da ocupación máxima aplicable, segundo o cadro anterior), 

para as parcelas inferiores á mínima que cumpran as condicións 

excepcionais dos parágrafos anteriores referidos as parcelas.

≥ 4m dende aliñación 

s/plano 
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de data xullo de 2018 (visado COAG nº1804045,2; 
, condicionada en todo momento ao cumprimento das prescricións xerais 

das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que se detallan a continuación: 

Preséntase solicitude de licenza de obras para a construción dunha vivenda unifamiliar en solo clasificado 

no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de Núcleo Rural, tipo básico Común, Grao 3. 

R do PXOM, a parcela na que se proxecta a edificación está 

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

llor criterio no presente informe aplícase este apartado 

Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle integramente o 

disposto no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais existentes, ás que será 

Quedan derrogados a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo; o artigo 13 da Lei 7/2008, do 

7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia; a disposición adicional segunda da Lei 7/1998, do 30 de decembro, de 

tario, función pública e xestión; e a disposición adicional sexta da Lei 

tivo, así como cantos preceptos de igual 

stico, se opoñan ao disposto nesta lei. 

Condicións de ordenación da edificación en solo de Núcleo Rural Común de Grao 3: 

PROXECTO 

92,00m 

en parcelas 

Aínda cando non cumpran as condicións de superficie mínima 

do apartado a) anterior, poderase admitir tamén cando estean 

xa construídas as parcelas medianeiras e/ou non existan 

 

 

630,60m2 

 

 

0,23 m2/m2 

144,20m2 

Poderase admitir a edificación con ocupación superior a 

máxima (pero cunha diferenza á alza non superior a un cuarto 

da ocupación máxima aplicable, segundo o cadro anterior), 

para as parcelas inferiores á mínima que cumpran as condicións 

excepcionais dos parágrafos anteriores referidos as parcelas. 

 

 

0,31% 

 

>4,00m 

Mantén muro 



         

 

 

 

 

Recuado a lindeiros 

Altura máxima sobre rasante 

Altura máxima permitida 

Altura máxima do cumio 

Pendente máx. da cuberta 

Superficie de cesión  

Uso 

Tipoloxía  

 

condicións particulares: 

• As obras axustaranse ao proxecto básico e de execución visado en 

documentación visada coa data 

• O titular da parcela teñen que cumprir co deber de cesión dos terreos destinados a viario fóra de 

aliñación, segundo o disposto no artigo 20 da LSG. Neste caso a superficie de cesión é de 3,00m

segundo plano incorporado ao proxecto, que deberán quedar expeditos, libres de cargas e á mesma 

cota que o viario existente. 

• Conectarase ao servizo de abastecemento de auga existente no núcleo, e resolverá a evacuación de 

augas residuais a unha fosa séptica im

de conectarse ao servizo cando se implante no núcleo.

• As obras axustaranse a tódalas normativas técnicas, urbanísticas, de salubridade, seguridade e 

medioambientais que lle resulten de aplicació

 
SEGUNDO.- Ordenar ao solicitante o íntegro cumprimento das 
todas as licenzas de obra. 
 
TERCEIRO.- Aceptar a cesión do solo da parcela situado fóra da aliñación marcada polo PXOM 
formalizada no documento administrativo de data 
 
CUARTO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e obras 
e a liquidación tributaria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do dereito 
aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba referenciado, que a 
continuación se indica: 
 

Base impoñible 
ICIO: orzamento 

Tipo de gravame 
ICIO 

 
73.532,44 euros 

 
2% 

 
QUINTO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu custe 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practica

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

3m 

7m 

8m 

3,60 

35º 

Segundo aliñación 

Residencial Categoría 1ª: vivenda unifamiliar 

Exenta 

As obras axustaranse ao proxecto básico e de execución visado en data 13.07.2018, modificado pola 

documentación visada coa data 27.11.2018, asinado polos arquitectos D. A**

O titular da parcela teñen que cumprir co deber de cesión dos terreos destinados a viario fóra de 

aliñación, segundo o disposto no artigo 20 da LSG. Neste caso a superficie de cesión é de 3,00m

ndo plano incorporado ao proxecto, que deberán quedar expeditos, libres de cargas e á mesma 

Conectarase ao servizo de abastecemento de auga existente no núcleo, e resolverá a evacuación de 

augas residuais a unha fosa séptica impermeable e estanca no interior da súa parcela, co compromiso 

de conectarse ao servizo cando se implante no núcleo. 

As obras axustaranse a tódalas normativas técnicas, urbanísticas, de salubridade, seguridade e 

medioambientais que lle resulten de aplicación. 

Ordenar ao solicitante o íntegro cumprimento das cláusulas xerais

Aceptar a cesión do solo da parcela situado fóra da aliñación marcada polo PXOM 
formalizada no documento administrativo de data 20/12/2018. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e obras 
taria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do dereito 

aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba referenciado, que a 

Tipo de gravame 
 

Cota tributaria 
ICIO 

Taxa de tramitación 

 
1.470,65 euros 

Taxa pagada 183,83

Taxa definitiva 183,83

Liquidación 00,0 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu custe 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practica
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tradicional 

>3,00m 

3,12m 

3,12m 

plana 

4% 

3m2 

Vivenda 
unifamiliar 

Exenta  

data 13.07.2018, modificado pola 

 e D. A**.  

O titular da parcela teñen que cumprir co deber de cesión dos terreos destinados a viario fóra de 

aliñación, segundo o disposto no artigo 20 da LSG. Neste caso a superficie de cesión é de 3,00m2, 

ndo plano incorporado ao proxecto, que deberán quedar expeditos, libres de cargas e á mesma 

Conectarase ao servizo de abastecemento de auga existente no núcleo, e resolverá a evacuación de 

permeable e estanca no interior da súa parcela, co compromiso 

As obras axustaranse a tódalas normativas técnicas, urbanísticas, de salubridade, seguridade e 

cláusulas xerais de aplicación a 

Aceptar a cesión do solo da parcela situado fóra da aliñación marcada polo PXOM 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e obras 
taria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do dereito 

aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba referenciado, que a 

Taxa de tramitación  PENDENTE 
PAGO 

183,83 €  
1.470,65 euros 183,83 € 

00,0 € 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu custe 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 



         

 

 

 

 

correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
SEXTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.4) LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 2
    
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
“Visto que D. R** solicitou o 
edificación para café- bar 
parroquia de Nebra, coa referencia catastral 
redactado pola arquitecta Dna. M. 
31/10/2018). 
 
Vista a documentación que obra no expediente administrativo 
informe dos servizos técnicos munic
20/12/2018. 
 
Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas.
 

 
PRIMEIRO.- Conceder a D. 
café-bar ” na parcela situada no lugar de Aguieira
referencia catastral 15072A004013090000PB, segundo proxecto básico redactado pola 
arquitecta Dna. M. P** de data xullo de 2018
condicionada en todo momento ao cumprimento das prescricións xerais das normas urbanísticas 
de aplicación e ás condicións que se detallan a continuación:
 
Obxecto da solicitude: 

Preséntase solicitude de licenza de obras para a construción dunha edificación para café

clasificado no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de Núcleo Rural, tipo básico Común, 

Grao 2. 
 

Clasificación urbanística do solo:

Segundo o plano nº Serie O-3, folla 11

clasificada como Solo de núcleo rural de tipo básico Común de grao 2.

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo me

1). No punto c) establece que Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle integramente o 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 220/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

solicitou o 18/09/2018 (r.e. 5505) licenza municipal para “
bar ” na parcela situada no lugar de Aguieira

, coa referencia catastral 15072A004013090000PB, segundo proxecto básico 
redactado pola arquitecta Dna. M. P** de data xullo de 2018 (visado COAG nº 1805140,2 do 

Vista a documentación que obra no expediente administrativo nº 220/2018
informe dos servizos técnicos municipais de data 31/10/2018 e o informe de Secretaría do

Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas. 

ACORDA: 

a D. R** a licenza municipal para “construción de edificación para 
” na parcela situada no lugar de Aguieira- Campo de Prado, parroquia de Nebra, coa 

referencia catastral 15072A004013090000PB, segundo proxecto básico redactado pola 
de data xullo de 2018 (visado COAG nº 1805140,2 do 31/10/2018)

condicionada en todo momento ao cumprimento das prescricións xerais das normas urbanísticas 
de aplicación e ás condicións que se detallan a continuación: 

Preséntase solicitude de licenza de obras para a construción dunha edificación para café

clasificado no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de Núcleo Rural, tipo básico Común, 

Clasificación urbanística do solo: 

3, folla 11-M do PXOM, a parcela na que se proxecta a edificación está 

Solo de núcleo rural de tipo básico Común de grao 2. 

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

en vigor da LSG e adaptado á Lei 9/2002 (salvo mellor criterio no presente informe aplícase este apartado 

Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle integramente o 
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correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

) licenza municipal para “construción de 
de Aguieira- Campo de Prado, 

, segundo proxecto básico 
(visado COAG nº 1805140,2 do 

220/2018 e, en particular, o 
e o informe de Secretaría do 

Considerando o establecido no art. 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 

construción de edificación para 
Campo de Prado, parroquia de Nebra, coa 

referencia catastral 15072A004013090000PB, segundo proxecto básico redactado pola 
(visado COAG nº 1805140,2 do 31/10/2018), 

condicionada en todo momento ao cumprimento das prescricións xerais das normas urbanísticas 

Preséntase solicitude de licenza de obras para a construción dunha edificación para café-bar en solo 

clasificado no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de Núcleo Rural, tipo básico Común, 

M do PXOM, a parcela na que se proxecta a edificación está 

A disposición transitoria primeira da LSG, que regula o réxime aplicable aos municipios con planeamento 

non adaptado. O apartado 1 refírese a planeamento aprobado definitivamente con anterioridade á entrada 

llor criterio no presente informe aplícase este apartado 

Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle integramente o 



         

 

 

 

 

disposto no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais

aplicable o previsto no artigo 40 desta lei

LSG, Disposición derrogatoria única. 
Quedan derrogados a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia; a Lei 6/2008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo; o artigo 13 da Lei 7/2008, do 

7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia; a disposición adicional segunda da Lei 7/1998, do 30 de decembro, de 

medidas tributarias, de réxime orzamen

14/2009, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administra

ou inferior rango, incluídas as determinacións do planeamento urbaní
 

Condicións de ordenación da edificación en solo de Núcleo Rural Común de Grao 2:

PARÁMETRO 

Fronte de parcela 

Superficie de parcela 

Edificabilidade 

Superficie máxima para uso principal

Ocupación 

Liña de edificación 

Aliñación 

Recuado a lindeiros 

Altura máxima sobre rasante 

Altura máxima permitida 

Altura máxima do cumio 

Pendente máxima da cuberta 

Superficie de cesión  

Uso 

Tipoloxía  

 

 

Condicións Particulares: 

• As obras axustaranse ao proxecto básico e de execución visado en 

visada coa data 03.12.2018, 

• O titular da parcela teñen que cumprir co deber de cesión dos terreos destinados a viario fóra de 

aliñación, segundo o disposto no artigo 20 da LSG. Neste caso a superficie de cesión é de 50,00m

(42,00m2 + 8,00m2), segundo plano incorporado ao proxecto

cargas e á mesma cota que o viario existente.

• Conectarase aos servizos de abastecemento de auga e saneamento existente no núcleo.

• As obras axustaranse a tódalas normativas técnicas, urbanísticas, de salubridade, se

medioambientais que lle resulten de aplicación.

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

disposto no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais

aplicable o previsto no artigo 40 desta lei. 

LSG, Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa  

Quedan derrogados a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo; o artigo 13 da Lei 7/2008, do 

7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia; a disposición adicional segunda da Lei 7/1998, do 30 de decembro, de 

medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública e xestión; e a disposición adicional sexta da Lei 

14/2009, do 29 de decembro, de medidas tributarias e de réxime administrativo, así como cantos preceptos de igual 

ou inferior rango, incluídas as determinacións do planeamento urbanístico, se opoñan ao disposto nesta lei.

Condicións de ordenación da edificación en solo de Núcleo Rural Común de Grao 2:

PXOM 

9m 

600m
2 

0,35m
2
/m

2 

Superficie máxima para uso principal 300 m
2
 

40% 

≥ 4m dende aliñación 

s/plano 

3m 

7m 

8m 

3,60 

35º 

Segundo aliñación 

Terciario . Recreativo – Reunión. Categoría 9ª 

Apareada / Exenta 

As obras axustaranse ao proxecto básico e de execución visado en data 14.09.2018, e documentación 

 asinado pola arquitecta Dona MP**.  

O titular da parcela teñen que cumprir co deber de cesión dos terreos destinados a viario fóra de 

aliñación, segundo o disposto no artigo 20 da LSG. Neste caso a superficie de cesión é de 50,00m

), segundo plano incorporado ao proxecto, que deberán quedar expeditos, libres de 

cargas e á mesma cota que o viario existente. 

Conectarase aos servizos de abastecemento de auga e saneamento existente no núcleo.

As obras axustaranse a tódalas normativas técnicas, urbanísticas, de salubridade, se

medioambientais que lle resulten de aplicación. 
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disposto no planeamento respectivo, agás no que se refire ás edificacións tradicionais existentes, ás que será 

Quedan derrogados a Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

008, do 19 de xuño, de medidas urxentes en materia de vivenda e solo; o artigo 13 da Lei 7/2008, do 

7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia; a disposición adicional segunda da Lei 7/1998, do 30 de decembro, de 

tario, función pública e xestión; e a disposición adicional sexta da Lei 

tivo, así como cantos preceptos de igual 

stico, se opoñan ao disposto nesta lei. 

Condicións de ordenación da edificación en solo de Núcleo Rural Común de Grao 2: 

PROXECTO 

15,90m/ 17,10m 

1.065,00m2 

0,11 m2/m2 

113,50m2 

10,66% 

33,00m / 10,00m 

s/ plano  

3,00m; 6,70m 

4,75m 

4,75m 

Cuberta plana 

Cuberta plana 

8,00m2 (norte) 

42,00m2 (sur) 

Recreativo – reunión 

categoría 9ª. Café bar 

Exenta 

data 14.09.2018, e documentación 

O titular da parcela teñen que cumprir co deber de cesión dos terreos destinados a viario fóra de 

aliñación, segundo o disposto no artigo 20 da LSG. Neste caso a superficie de cesión é de 50,00m2 

, que deberán quedar expeditos, libres de 

Conectarase aos servizos de abastecemento de auga e saneamento existente no núcleo. 

As obras axustaranse a tódalas normativas técnicas, urbanísticas, de salubridade, seguridade e 



         

 

 

 

 

SEGUNDO.- Ordenar ao solicitante o íntegro cumprimento das 
todas as licenzas de obra. 
 
TERCEIRO.- Aceptar a cesión do solo da parcela situado fóra da aliñación marcada polo PXOM 
formalizada no documento administrativo de data 
 
CUARTO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e obras 
e a liquidación tributaria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do dereito 
aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba referenciado, que a 
continuación se indica: 
 

Base impoñible 
ICIO: orzamento 

Tipo de gravame 
ICIO 

 
62.720,00 euros 

 
2% 

 
QUINTO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 

SEXTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma e

Unha vez rematada a obra, non poderá iniciar a actividade sen a presentación da comunicación 
previa de inicio de actividade, achegando memoria explicativa da actividade con manifestación 
expresa do cumprimento de todos os requisitos técnicos e administrativos, segundo o previsto 
no art. 24.2 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de 
Galicia. 
 
 
3.5) COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRA.
 
3.5.1- Expediente nº 281/2017
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comun
JM** o 27/12/2017 (r.e 7984)
Caamaño, coas referencias catastra
 
Outras condicións: respectara
tipo de peche autorizable na zona de afección de Rede Natura 
arame en base a normativa de aplicación.
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

Ordenar ao solicitante o íntegro cumprimento das cláusulas xerais

Aceptar a cesión do solo da parcela situado fóra da aliñación marcada polo PXOM 
formalizada no documento administrativo de data 20/12/2018. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e obras 
taria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do dereito 

aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba referenciado, que a 

Tipo de gravame 
 

Cota tributaria 
ICIO 

Taxa de tramitación 

 
1.254,40 euros 

Taxa pagada 156,80

Taxa definitiva 156,80

Liquidación 00,0 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Unha vez rematada a obra, non poderá iniciar a actividade sen a presentación da comunicación 
previa de inicio de actividade, achegando memoria explicativa da actividade con manifestación 

o de todos os requisitos técnicos e administrativos, segundo o previsto 
no art. 24.2 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de 

COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRA. 

281/2017. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D
7984) para realizar obras de “peche dunha parcela

catastrais 15072A029009600000PM, 15072A029009610000PO

ctaranse as determinacións dos informes sectoriais, e en especial, o 
tipo de peche autorizable na zona de afección de Rede Natura que será poste de madeira e 

e en base a normativa de aplicación. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO
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cláusulas xerais de aplicación a 

Aceptar a cesión do solo da parcela situado fóra da aliñación marcada polo PXOM 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, instalacións e obras 
taria definitiva da taxa de tramitación, imputando o recoñecemento do dereito 

aos conceptos orzamentarios correspondentes, relativa ao expediente arriba referenciado, que a 

Taxa de tramitación  PENDENTE 
PAGO 

156,80 €  
1.254,40 euros 156,80 € 

00,0 € 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu custe 
real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada polos 
servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 

de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
n que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

Unha vez rematada a obra, non poderá iniciar a actividade sen a presentación da comunicación 
previa de inicio de actividade, achegando memoria explicativa da actividade con manifestación 

o de todos os requisitos técnicos e administrativos, segundo o previsto 
no art. 24.2 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade de 

adopta o seguinte ACORDO: 

icación previa presentada por D. 
peche dunha parcela” situada en Granxa – 

15072A029009600000PM, 15072A029009610000PO. 

nse as determinacións dos informes sectoriais, e en especial, o 
que será poste de madeira e 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 



         

 

 

 

 

(Orzamento execución 

1.875,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu 
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.2- Expediente nº 200/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
JJ* o 05/09/2018 (r.e 5236) para realizar obras de “
da mesma” da vivenda situada no lugar de Amoreira, 66
001607500NH03F0001MG. 
 
Outras condicións:  a cor das fachadas a aplicar terá que ser na gama dos establecidos po
PXOM de Porto do Son. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución 

13.963,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrá
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.3- Expediente nº 213/2018
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
M** o 14/09/2018 (r.e 5411
cimentación con base de pedra
referencia catastral 8005405MH9280N0001UF

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

(Orzamento execución material) 

euros 2% 37,50

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 200/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
o 05/09/2018 (r.e 5236) para realizar obras de “mellora do illamento da f

da vivenda situada no lugar de Amoreira, 66 – Miñortos, con referencia catastral 

cor das fachadas a aplicar terá que ser na gama dos establecidos po

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

13.963,00 euros 2% 279,26 euros

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
14/09/2018 (r.e 5411) para realizar obras de ”colocación dun portal

cimentación con base de pedra” na parcela situada no lugar de Agra
8005405MH9280N0001UF. 
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37,50 euros 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
mellora do illamento da fachada e pintado 

Miñortos, con referencia catastral 

cor das fachadas a aplicar terá que ser na gama dos establecidos polo 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

279,26 euros 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

ndolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
colocación dun portal e poñer 

Agra, 37 – Xuño,  coa 



         

 

 

 

 

 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución 

2.791,88 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrá
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.4- Expediente nº 216/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
ME** o 14/09/2018 (r.e 5426) para realizar obras de “
situada no lugar de Queiruga, 73
8553707MH9285S0001QG. 
 
Outras condicións:   a estrutura dunha pérgola é un elemento non cuberto, co que soamente é 
autorizable a estrutura da pérgola, 
tipolóxico dentro do núcleo rural.
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

1.487,60 euros

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma e
 
 
 
3.5.5- Expediente nº 217/2018

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 55

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 216/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
o 14/09/2018 (r.e 5426) para realizar obras de “construción dunha pé

situada no lugar de Queiruga, 73 – Queiruga, coa 
 

estrutura dunha pérgola é un elemento non cuberto, co que soamente é 
autorizable a estrutura da pérgola, non o toldo que a cubre, xa que este non é un elemento 
tipolóxico dentro do núcleo rural. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 
30,05

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 217/2018. 
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Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

55,84 euros  

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

ndolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
ción dunha pérgola” na parcela  

referencia catastral 

estrutura dunha pérgola é un elemento non cuberto, co que soamente é 
a cubre, xa que este non é un elemento 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

30,05 euros 
(mínimo) 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 

de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
n que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 



         

 

 

 

 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa present
C** o 24/09/2018 (r.e 5602) para realizar obras de “
dun galpón e dun peche”  da vivenda situada no lugar de Freixedo, 56
catastral 4235318NH0343N0001GT.
 
Outras condicións:  as ac
mantemento e ornato ao atoparse na zona de afección de costas, polo que quedan 
condicionadas ao que requira a Demarcación de Costas de Galicia. Ademais as cores de 
repintado terán que axustarse ás d
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

4.796,05 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”
 
 
3.5.6- Expediente nº 219/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
j** o 18/09/2018 (r.e 5484) para realizar obras de “
situada no lugar de Telleira, 72
 
Outras condicións:  as actuacións solicitadas por comunicación p
mantemento e ornato ao atoparse na zona de afección de costas, polo que quedan 
condicionadas ó que requira a Demarcación de Costas de Galicia. Ademais as cores de 
repintado terán que axustarse ás definidas no PXOM de Porto do Son.
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación t
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

7.200,00 euros

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa present
o 24/09/2018 (r.e 5602) para realizar obras de “mantemento dunha edificación existente, 

da vivenda situada no lugar de Freixedo, 56 
catastral 4235318NH0343N0001GT. 

as actuacións solicitadas por comunicación p
mantemento e ornato ao atoparse na zona de afección de costas, polo que quedan 

que requira a Demarcación de Costas de Galicia. Ademais as cores de 
repintado terán que axustarse ás definidas no PXOM de Porto do Son. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 95,92

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

do ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”

Expediente nº 219/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
5484) para realizar obras de “retellado dunha edificación existente

situada no lugar de Telleira, 72 – Miñortos,  con referencia catastral 15072A001036460000PG.

as actuacións solicitadas por comunicación p
o e ornato ao atoparse na zona de afección de costas, polo que quedan 

condicionadas ó que requira a Demarcación de Costas de Galicia. Ademais as cores de 
repintado terán que axustarse ás definidas no PXOM de Porto do Son. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

7.200,00 euros 2% 144
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adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
mantemento dunha edificación existente, 

– Goiáns, con referencia 

tuacións solicitadas por comunicación previa son obras de 
mantemento e ornato ao atoparse na zona de afección de costas, polo que quedan 

que requira a Demarcación de Costas de Galicia. Ademais as cores de 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

95,92 euros 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

do ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
retellado dunha edificación existente” 

Miñortos,  con referencia catastral 15072A001036460000PG. 

as actuacións solicitadas por comunicación previa son obras de 
o e ornato ao atoparse na zona de afección de costas, polo que quedan 

condicionadas ó que requira a Demarcación de Costas de Galicia. Ademais as cores de 

ributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

44,00 euros 



         

 

 

 

 

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.7- Expediente nº 221/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D.
EA** o 20/09/2018 (r.e 5533) para realizar obras de “
no lugar de Fieiro 17 – Miñortos,  con referencia catastral 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución 

2.200,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu 
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 

 
3.5.8- Expediente nº 224/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D.
V** o 21/09/2018 (r.e 5576) para realizar obras de “
do patio da parcela” situada no lugar de Alboreda, 14 
catastral 001304400MH91H0001JM.
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 

servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 221/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D.
o 20/09/2018 (r.e 5533) para realizar obras de “pintado de fachadas

Miñortos,  con referencia catastral 001700100NH03F0001HG

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

.200,00 euros 2% 44,00 euros

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 224/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D.
o 21/09/2018 (r.e 5576) para realizar obras de “formación de peche fronta

situada no lugar de Alboreda, 14 – San Pedro de Muro,  con referencia 
catastral 001304400MH91H0001JM. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
coñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO
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Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 

servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
pintado de fachadas” da vivenda situada 

001700100NH03F0001HG. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

44,00 euros 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
formación de peche frontal e reparación 

San Pedro de Muro,  con referencia 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
coñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 



         

 

 

 

 

(Orzamento execución material)

2.800,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.9- Expediente nº 225/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª 
A** o 24/09/2018 (r.e 5597) para realizar obras de “
dunha parcela” situada no lugar de Beneso, 25 
4024605NH0332S0001TG. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible
(Orzamento execución material)

507,00 euros

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.10- Expediente nº 226/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada pola 
Comunidade de Propietarios Edificio La Fuente
“limpeza e reparación de fachada d
con referencia catastral 9705601MH9390S.
 
Outras condicións:   as obras son de mantemento e ornato
necesaria a ocupación da vía pública terá que

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
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(Orzamento execución material) 

00,00 euros 2% 56

finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 

respondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 225/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª 
o 24/09/2018 (r.e 5597) para realizar obras de “reparación e ornato de parte do peche 

situada no lugar de Beneso, 25 – Goiáns,  con referencia catastral 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

,00 euros 2% 
30,05

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

to pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 226/2018 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada pola 
Comunidade de Propietarios Edificio La Fuente o 25/09/2018 (r.e 5637) para realizar obras de 

eparación de fachada da edificación” situada na Rúa Visitación, 2
con referencia catastral 9705601MH9390S. 

s obras son de mantemento e ornato dunha edificac
a ocupación da vía pública terá que solicitarse á Policía Local de Porto do Son.
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56,00 euros 

finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 

respondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª 
reparación e ornato de parte do peche 

Goiáns,  con referencia catastral 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

30,05 euros 
(mínimo) 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
oportuna comprobación administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

to pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada pola 
o 25/09/2018 (r.e 5637) para realizar obras de 

úa Visitación, 2 – Porto do Son,  

dunha edificación existente. Se é 
á Policía Local de Porto do Son. 



         

 

 

 

 

 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución 

1.750,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu 
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.11- Expediente nº 227/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
L** o 25/09/2018 (r.e 5659) para realizar obras de “
vivenda situada no lugar de Vilar, 40
15072A01001475001AG. 
 
Outras condicións:   as obras son de mantemento e ornato dunha edificación existente. 
necesaria a ocupación da vía pública terá que
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tribut
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

803,55 euros

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tr
 
 
3.5.12- Expediente nº 230/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

1.750,00 euros 2% 35,20 euros

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 227/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
o 25/09/2018 (r.e 5659) para realizar obras de “mantemento de escaleiras

lugar de Vilar, 40 – Baroña,  con referencia catastral 

s obras son de mantemento e ornato dunha edificación existente. 
a ocupación da vía pública terá que solicitarse á Policía Local de Porto do Son.

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 
30,05

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

s e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 

aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tr

Expediente nº 230/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte
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Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

35,20 euros 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
mantemento de escaleiras exteriores” da 

Baroña,  con referencia catastral 

s obras son de mantemento e ornato dunha edificación existente. Se é 
á Policía Local de Porto do Son. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

30,05 euros 
(mínimo) 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

s e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 
Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 

aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 



         

 

 

 

 

 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
J** o 04/10/2018 (r.e 5852) para realizar obras de “
Agra de Sandal – Porto do Son
 
Outras condicións:   as obras son de constru
protección agropecuaria;  a aliñación do peche n
da pista actual. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñe
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

2.000,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.13- Expediente nº 231/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada pola 
Comunidade de Propietarios do Edificio San Xoán  o 05/10/2018 (r.e 5870) para realizar obras 
de “pintado de fachada e reparación de ven
Portosín,  con referencia catastral 
 
Outras condicións:  a cor da fachada terá que axustarse ás determinacións do PXOM de Porto 
do Son. Se é necesaria a ocupación da vía pública terá que
do Son. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

13.000,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practica

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
5852) para realizar obras de “peche dunha parcela

Porto do Son, con referencia catastral 15072A501004730000OH

s obras son de construción de peche dunha parcela
aliñación do peche na fronte da vía situarase a cinco metros do eixe 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 40,00

finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 

respondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 231/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada pola 
Comunidade de Propietarios do Edificio San Xoán  o 05/10/2018 (r.e 5870) para realizar obras 

pintado de fachada e reparación de ventás” do inmoble situado
con referencia catastral 4342019NH0344S0001QU. 

cor da fachada terá que axustarse ás determinacións do PXOM de Porto 
a ocupación da vía pública terá que solicitarse 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
xecución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

,00 euros 2% 260

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practica
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Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
peche dunha parcela” situada no lugar de 

15072A501004730000OH. 

ción de peche dunha parcela en solo rústico de 
situarase a cinco metros do eixe 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
cemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

40,00 euros 

finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 

respondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada pola 
Comunidade de Propietarios do Edificio San Xoán  o 05/10/2018 (r.e 5870) para realizar obras 

situado na Rúa Rambla, 1 – 

cor da fachada terá que axustarse ás determinacións do PXOM de Porto 
á Policía Local de Porto 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

60,00 euros 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 



         

 

 

 

 

correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con e
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.14- Expediente nº 232/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada 
J** o 05/10/2018 (r.e 5900) para realizar obras de “
lugar de Freixedo, 63 – Goiáns
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

6.876,44 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrá
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.15- Expediente nº 235/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada pola 
Comunidade de Propietarios
de “substitución da batería de contadores de auga potable
Rambla, 7 – Portosín,  con referencia catastral 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución 

488,66 euros

 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
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correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 232/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada 
) para realizar obras de “cambio de ventás

Goiáns, con referencia catastral 4235323NH0343N0001PT

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
xecución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 137,53

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

235/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada pola 
de Propietarios do Edificio “Rambla  3” o 09/10/2018 (r.e 5946) para realizar obras 

substitución da batería de contadores de auga potable” do inmoble
,  con referencia catastral 4342019NH0344S0001QU

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 
30,05
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correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

xpresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
cambio de ventás” da vivenda situada no 

4235323NH0343N0001PT. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

137,53 euros 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

ndolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada pola 
5946) para realizar obras 

do inmoble situado na rúa 
4342019NH0344S0001QU. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

30,05 euros 
(mínimo) 



         

 

 

 

 

TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrá
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.16- Expediente nº 236/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
E** o 10/10/2018 (r.e 5970) para realizar obras de “
Rúa Roda, 6 – Porto do Son,
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

3.000,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.17- Expediente nº 237/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
D** o 15/10/2018 (r.e 6053) para realizar obras de “
situada no lugar de Queiruga
 
Outras condicións:  o peche se re
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)
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Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

236/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
o 10/10/2018 (r.e 5970) para realizar obras de “arranxo dun baño”

orto do Son, con referencia catastral 9605212MH9390N0001MM.

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 60,00

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 237/2018 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
o 15/10/2018 (r.e 6053) para realizar obras de “peche de parcela” da

situada no lugar de Queiruga, s/n,  con referencia catastral 15072A028012560000PX.

peche se recuarase a 3 metros do eixo da vía. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

gado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO
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Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

ndolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
”  da vivenda situada na 

con referencia catastral 9605212MH9390N0001MM. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

60,00 euros 

ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 

relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
da 

,  con referencia catastral 15072A028012560000PX. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 



         

 

 

 

 

183,28 euros

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instala
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeit
 
 
3.5.18- Expediente nº 238/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
JM** o 15/10/2018 (r.e 605
substitución de dúas ventá
referencia catastral 15072A028012560000PX
 
Outras condicións:  as ventá
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

1.127,74 euros

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instala
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser 
 
 
3.5.19- Expediente nº 239/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
Mª C** o 17/10/2018 (r.e 6111) para realizar obras de “
lateral” da parcela situada 
8352001MH9285S0001XG. 
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euros 2% 
30,05

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instala
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 238/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
o 15/10/2018 (r.e 6055) para realizar obras “reforma e manteme

ventás” na vivenda situada na rúa Atalaia, 76- 2º D
15072A028012560000PX. 

as ventás serán acordes coas existentes no resto da edificación.

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

gado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 
30,05 euros

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instala
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 239/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
17/10/2018 (r.e 6111) para realizar obras de “construción d

no lugar de Queiruga, 22 – Queiruga,  con referencia catastral 
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30,05 euros 
(mínimo) 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
a a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
reforma e mantemento interior e 

2º D- Porto do Son,  con 

acordes coas existentes no resto da edificación. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

30,05 euros 
(mínimo) 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
construción dun muro de peche 

,  con referencia catastral 



         

 

 

 

 

Outras condicións:   o muro se re
camiño segundo se grafía no plano 24
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

5.920,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación a
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
3.5.20- Expediente nº 240/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
Mª C** o 17/10/2018 (r.e 6107) para realizar obras de 
lateral” da parcela situada no lugar de Freixedo, 8
4338610NH0343N001IT. 
 
Outras condicións:   o muro se re
P do PXOM. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución 

2.495,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu 
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
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muro se recuarase no seu trazado entre as aliñacións da estrada e do 
camiño segundo se grafía no plano 24-G do PXOM de Porto do Son. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 118,40

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

Expediente nº 240/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
o 17/10/2018 (r.e 6107) para realizar obras de “construción d
da parcela situada no lugar de Freixedo, 8 – Portosín,  con referencia catastral 

uro se recuarase ata a aliñación oficial conforme se grafía no plan

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

,00 euros 2% 49,90

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
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aliñacións da estrada e do 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

118,40 euros 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 

o Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
construción dun muro de peche 
Portosín,  con referencia catastral 

aliñación oficial conforme se grafía no plano 7-

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

49,90 euros 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 



         

 

 

 

 

3.5.21- Expediente nº 255/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
M** o 31/10/2018 (r.e 6364) para realizar obras de “
fachada en cor marrón claro
Son,  con referencia catastral 
 
Outras condicións:  se é necesaria
Local de Porto do Son. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible IC
(Orzamento execución material)

4.560,00 euros
 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

 

4. ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO 

DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS
 
 
A Xunta de Goberno Local, en uso da competencia conferida polos artigos 23 da  Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e 52, 53 e 46 do Real Decreto 2568/1986, de 
28 de novembro que aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Corporacións Locais (ROF), segundo os cales lle correspóndelle á Xunta de 
Goberno Local como atribución propia e indelegable a asistencia ao Alcalde no exercicio das 
súas atribucións aparte das atribucións que o Alcalde ou outro órgano municipal lle poidan 
delegar; procede a prestar a asistencia ao Alcalde
sendo informada neste momento de todas as decisións de goberno do Alcalde
dende a anterior Xunta de Goberno Local.
 
E non habendo máis asuntos que tratar, de orde da Alcaldía
sendo as 12:55 horas, do día 
acta da que eu, como secretario, dou fe.
O ALCALDE- PRESIDENTE, 
 
 
Asdo. José Luis Oujo Pouso.

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión extraordinaria do 26 de decembro de 

Expediente nº 255/2018. 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
o 31/10/2018 (r.e 6364) para realizar obras de “cambio de tellas rotas e

fachada en cor marrón claro” da vivenda  situada na Rúa Horta das Romeras, 2
Son,  con referencia catastral 9703001MH9390S0001JI. 

se é necesaria a ocupación da vía pública terá que

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 91,

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda.

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO 

DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS. 

A Xunta de Goberno Local, en uso da competencia conferida polos artigos 23 da  Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e 52, 53 e 46 do Real Decreto 2568/1986, de 

mbro que aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Corporacións Locais (ROF), segundo os cales lle correspóndelle á Xunta de 
Goberno Local como atribución propia e indelegable a asistencia ao Alcalde no exercicio das 

ribucións aparte das atribucións que o Alcalde ou outro órgano municipal lle poidan 
delegar; procede a prestar a asistencia ao Alcalde- Presidente no exercicio das súas atribucións, 
sendo informada neste momento de todas as decisións de goberno do Alcalde
dende a anterior Xunta de Goberno Local. 

E non habendo máis asuntos que tratar, de orde da Alcaldía- Presidencia, levántase a sesión, 
, do día 26 de decembro de 2018, de todo o que se estende a presente 
secretario, dou fe. 

PRESIDENTE,                        O SECRETARIO,

Asdo. José Luis Oujo Pouso.          Asdo. José Manuel González García.
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adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
cambio de tellas rotas e pintura de 

Horta das Romeras, 2 – Porto do 

a ocupación da vía pública terá que solicitarse á Policía 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

91,20 euros 

Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
comprobación administrativa realizada 

polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 

ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO 

A Xunta de Goberno Local, en uso da competencia conferida polos artigos 23 da  Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e 52, 53 e 46 do Real Decreto 2568/1986, de 

mbro que aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Corporacións Locais (ROF), segundo os cales lle correspóndelle á Xunta de 
Goberno Local como atribución propia e indelegable a asistencia ao Alcalde no exercicio das 

ribucións aparte das atribucións que o Alcalde ou outro órgano municipal lle poidan 
Presidente no exercicio das súas atribucións, 

sendo informada neste momento de todas as decisións de goberno do Alcalde- Presidente 

Presidencia, levántase a sesión, 
, de todo o que se estende a presente 

O SECRETARIO, 

Asdo. José Manuel González García. 
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