
         

 

 

 

 

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DO 

deliberación e votación dos asuntos incluídos na 
continuación: 
 
 

1.- LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE.

1.1.- Licenza de obra. Expediente 167/2018.

1.2.- Licenza de obra. Expediente 262/2018.

1.3-  Rectificación de acordos. Expediente 

1.4.- Comunicacións previas.

1.5.- Comunicacións previas de actividade.

1.6.- Declaración de caducidade

 
2.- ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS.
 

 

1. 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 previa
xerais, de obrigado cumprimento:
 

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 ordinaria do 17 de xaneiro de 

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
ORDINARIA DO 17 DE XANEIRO DE 201

 

 

Na Alcaldía- Presidencia da 
Porto do Son, sendo as 14:15
xaneiro de 2019, reúnese a Xunta de Goberno Local 
en sesión ordinaria, 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 
ón dos asuntos incluídos na ORDE DO DÍA, e que se relacionan a 

LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE. 

Expediente 167/2018. 

Expediente 262/2018. 

Rectificación de acordos. Expediente 343/2011 

Comunicacións previas. 

Comunicacións previas de actividade. 

Declaración de caducidade de licenza urbanística: 6/2012, 7/2012 e 15/2012.

ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS.

**** 

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: 

Dª. María José Maneiro Quintáns. 

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

ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

DE 2019 

Casa do Concello de 
15 horas do día 17 de 

, reúnese a Xunta de Goberno Local 
, 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 

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. 

De seguido, a Xunta de Goberno Local procede á 
, e que se relacionan a 

de licenza urbanística: 6/2012, 7/2012 e 15/2012. 

ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS. 

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 
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1/ As licenzas outórgase sen prexuízo de terceiros, deixando a salvo o dereito de propiedade e 
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 ocupación da vía pública, debe obterse a preceptiva licenza 
municipal de ocupación de vía pública e, unha vez rematada a obra, deberán repoñerse os desperfectos 
que se causaran á vía. 
 
3/ Faise advertencia expresa que na execución das obras deberán adoptarse as medidas que en materia 
de seguridade e saúde no traballo veñan esixidas pola normativa na materia en vigor, especialmente no 
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 liquidación definitiva de tributos e outorgamento das licenzas 
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 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. 
6/ As obras deben realizarse coas debidas condicións de seguridade e solidez. 
 
7/ En caso de perda de vixencia das autorizacións sectoriais pertinentes deberán renovarse non sendo 
posible a continuación das obras sen cumprir este trámite. 
 
8/ Nas obras que se executasen con inobservancia das condicións da licenza ou comunicación 
serán sancionadas por 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 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 
das condicións en que se concedan as licenzas, non o comuniquen por escrito ao Concello. 
 
9/ Será requisito indispensable en tódalas obras dispor ao pé da obra de copia da licenza ou 
comunicación previa, e nas obras maiores do cartel indicador no que se faga constar o nome e os 
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 licenza de primeira 
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 produción e 
xestión dos residuos de construción e demolición. O artigo 4, relativo ás Obrigas do produtor de 
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 correspondente a cada ano 
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 a

− 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 cubert
terminados. 

 
1.1) LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
“Visto que Construba Construcciones
municipal para “construción de vivenda unifamiliar
(Porto do Son), na parcela
proxecto básico redactado polo arquitecto D. 
1804336,2 do 27/07/2018). 
 
Vista a documentación que obra no expediente administrativo 
informe dos servizos técnicos municipais de data 
16/01/2018. 
 
Considerando o establecido 
sobre o procedemento de outorgamento das licenzas urbanísticas.
 

 
PRIMEIRO.- Conceder a Construba Construcciones y Obras, S.L.
4722) licenza municipal para “
s/n – Noal (Porto do Son), na parcela 
segundo o proxecto básico redactado polo arquitecto D. 
COAG nº 1804336,2 do 27
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 construc

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

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 mellor criterio no presente informe aplícase este apartado 

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

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

aplicable o previsto no artigo 40 desta lei

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 

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 cubert

LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 167/2018. 

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

onstrucciones y Obras, S.L. solicitou o 06/08/2018 (r.e. 
construción de vivenda unifamiliar” no lugar de A Becha

na parcela coa referencia catastral 15072A501050700000OZ
proxecto básico redactado polo arquitecto D. S** de data xullo de 2018 (visado 

Vista a documentación que obra no expediente administrativo nº 167/2018 
informe dos servizos técnicos municipais de data 20/12/2018 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: 

Construba Construcciones y Obras, S.L. solicitou o 
para “construción de vivenda unifamiliar” no lugar de 

Noal (Porto do Son), na parcela coa referencia catastral 15072A501050700000OZ
segundo o proxecto básico redactado polo arquitecto D. S** de data 

7/07/2018), condicionada en todo momento ao cumprimento das 
prescricións xerais das normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que se detallan a 

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 2.

lasificación urbanística do solo: 

3, folla 12-K 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 

o 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 existentes, ás que será 

aplicable o previsto no artigo 40 desta lei. 
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Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

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

/2018 (r.e. 4722) licenza 
A Becha-Laxes, s/n – Noal 

15072A501050700000OZ, segundo o 
o de 2018 (visado COAG nº 

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

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

solicitou o 06/08/2018 (r.e. 
” no lugar de A Becha-Laxes, 

15072A501050700000OZ, 
de data xullo de 2018 (visado 

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

ión dunha vivenda unifamiliar en solo clasificado 

no vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de Núcleo Rural, tipo básico Común, Grao 2. 

K 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 

o 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 

de expansión, aplicaráselle integramente o 

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

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 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: 

PARÁMETRO PXOM PROXECTO 

Fronte de parcela 9m 50,71m 

Superficie de parcela 600 m
2
 

Excepcionalidade: 527m
2 

584,31m2 

Edificabilidade 0,35m
2
/m

2 0,34 m2/m2 

Superficie máxima para uso principal 300 m
2
 202,54m2 

Ocupación 40% 16,47% 

Liña de edificación ≥ 4m dende aliñación 5,24m 

Aliñación s/plano s/ plano  

Recuado a lindeiros 3m 4,05m 

Altura máxima sobre rasante 7m 7,00m 

Altura máxima permitida 8m 7,00m 

Altura máxima do cumio 3,60 1,88m 

Pendente máxima da cuberta 35º 30º 

Superficie de cesión  Segundo aliñación 207,12m2 

Uso Residencial Categoría 1ª: vivenda unifamiliar Vivenda unifamiliar 

Tipoloxía  Exenta Exenta  

 

Non procede, salvo erro ou omisión involuntaria, aportar autorizacións sectoriais. 

Condicións particulares: 

• As obras axustaranse ao proxecto básico e de execución visado en data 27.07.2018, modificado polos 

anexos A, 2A, e planos de Alzados presentados en datas 16.11.2018, 30.11.2018 e 18.12.2018, 

asinado polo arquitecto D. S**, colexiado 3.698, tendo en conta que as últimas modificacións anulan ás 

anteriores. 

• Antes do inicio das obras presentarase no Concello o proxecto de execución visado e axustado á 

documentación que se menciona no punto anterior e, en todo caso, presentarase no prazo máximo de 

seis meses, dende que se outorgase a licenza. 

• Antes do inicio das obras, e no prazo máximo de tres meses, presentarase nomeamento de dirección 

de obra, dirección de execución e nomeamento de coordinador de seguridade e saúde 

• O titular da parcela ten 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 207,12m2, segundo 



         

 

 

 

 

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

viario existente. 

• 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 impl

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

medioambientais que lle resulten de aplicación.

 

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, 
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 

 
124.156,68 euros 

 
2% 

 
QUINTO- Unha vez finalizada a 
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 expresión do réxime de 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
1.2) LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
“Visto que Dª. Mª B** solicitou en data 
“movemento de terras, recheo e axardinado
Miñortos, coa referencia catastral
redactado pola arquitecta Dª
 
Vista a documentación que obra no expediente administrativo 
informe dos servizos técnicos municipais de data 
16/01/2018. 
 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 

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

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 16/01/2019. 

Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre Construcións, 
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 

Tipo de gravame 
 

Cota tributaria 
ICIO 

Taxa de tramitación 

 
2.483,13 euros 

Taxa pagada 310

Taxa definitiva 310

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 

iquidación 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 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.

LICENZA DE OBRA. EXPEDIENTE 262/2018. 

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

solicitou en data 06/11/2018 (r.e. 6486) licenza municipal para 
ento de terras, recheo e axardinado” dunha parcela situada 

catastral 15072A001031840000PX, segundo o proxecto
ª. R** de data setembro 2017. 

Vista a documentación que obra no expediente administrativo nº 262/
informe dos servizos técnicos municipais de data 15/01/2019 e o informe de Secretaría de data 
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Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

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

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 

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 
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 

Taxa de tramitación  PENDENTE 
PAGO 

310,39 €  
2.483,13 euros 310,39 € 

00,0 € 

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 

iquidación 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: 

) licenza municipal para 
 no lugar de A Telleira – 

segundo o proxecto técnico 

/2018 e, en particular, o 
e o informe de Secretaría de data 
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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: 
 
PRIMEIRO.- Conceder a Dª. Mª B** a licenza municipal para “movemento de terras, recheo e 
axardinado” dunha parcela situada no lugar de A Telleira – Miñortos, coa referencia catastral 
15072A001031840000PX, segundo o proxecto técnico redactado pola arquitecta Dª. Rosa María 
Facal Varela, condicionada en todo momento ao cumprimento das prescricións xerais das 
normas urbanísticas de aplicación e ás condicións que se detallan a continuación, sen cuxo 
cumprimento a licenza carece de eficacia: 
 

 

Clasificación urbanística do solo: 

Segundo o plano nº Serie O-3, folla 3-Q do PXOM, a parcela na que se proxecta o movemento de terras 

está 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 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. 

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 

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 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 particulares: 

• As obras axustaranse ao proxecto técnico asinado pola arquitecta R**, de data setembro de 2017, e ás 

condicións impostas na autorización de Costas. 

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

medioambientais que lle resulten de aplicación. 

 
SEGUNDO.- Ordenar ao solicitante o íntegro cumprimento das cláusulas xerais de aplicación a 
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 

 
1.700,00 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 
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.
  
QUINTO.- Notificar a presente 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”.
 
 
1.3) RECTIFICACIÓN DE ACORDOS. EXPEDIENTE 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
“Visto que a Xunta de Goberno Local, en data 
Dª. MM** (expte. 343/2011) e que no punto 
 
“PRIMEIRO.- Conceder a Dª. 
unifamiliar e piscina” situada no lugar de Pena Maior, s/n Noal, coa referencia catastral 
15072A001037630000PE, segundo o expediente de legalización de obras xa executadas 
redactado pola arquitecta Dª. 
15/12/2016/ 1607578.7; 12/01/2018/ 1607578.9; 01/03/2018 / 16075.10 de 11/06/2018
 
Visto que Dª. MM**  solicita en data 27 de decembro de 2018
rexistrado na referencia catastral que recolle o acordo da Xunta de Goberno Local
referencia catastral correcta da parcela é 
 
Considerando que o art. 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das Administracións Públicas establece que “
mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros 
materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos”
incorreu nun erro material. 
 

 
PRIMEIRO.- Rectificar o erro material existente no 
Goberno Local de 14/08/2018
redactado do seguinte teor: 
 
 “PRIMEIRO.- Conceder a Dª. 
unifamiliar e piscina” situada no lugar de Pena Maior, s/n Noal, coa referencia catastral 
15072A501005200000OM, segundo o expediente de legalización de obras xa executadas 
redactado pola arquitecta Dª. 
15/12/2016/ 1607578.7; 12/01/2018/ 1607578.9; 01/03/2018 / 16075.10 de 11/06/2018
 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 

Tipo de gravame 
 

Cota tributaria 
ICIO 

Taxa de tramitación 

 
34,00 euros 

Taxa pagada 00,00

Taxa definitiva 30

Liquidación 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 
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”.

ECTIFICACIÓN DE ACORDOS. EXPEDIENTE 343/2011. 

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

“Visto que a Xunta de Goberno Local, en data 14/08/2018, lle outorgou unha licenza de obra a 
) e que no punto primeiro do acordo di: 

Conceder a Dª. MM*** a licenza municipal para “legalización de vivenda 
” situada no lugar de Pena Maior, s/n Noal, coa referencia catastral 

15072A001037630000PE, segundo o expediente de legalización de obras xa executadas 
o pola arquitecta Dª. E** de data decembro de 2016 (visado COAG nº 1607578.6 do 

15/12/2016/ 1607578.7; 12/01/2018/ 1607578.9; 01/03/2018 / 16075.10 de 11/06/2018

solicita en data 27 de decembro de 2018 a correc
rexistrado na referencia catastral que recolle o acordo da Xunta de Goberno Local
referencia catastral correcta da parcela é 15072A501005200000OM. 

o art. 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
das Administracións Públicas establece que “as Administracións Públicas poderán, así 

mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros 
materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos” e que no presente suposto se 

ACORDA: 

Rectificar o erro material existente no apdo. PRIMEIRO 
14/08/2018 polo que se outorga licenza de obra a D

Conceder a Dª. MM** a licenza municipal para “legalización de vivenda 
” situada no lugar de Pena Maior, s/n Noal, coa referencia catastral 

, segundo o expediente de legalización de obras xa executadas 
redactado pola arquitecta Dª. E** de data decembro de 2016 (visado COAG nº 1607578.6 do 
15/12/2016/ 1607578.7; 12/01/2018/ 1607578.9; 01/03/2018 / 16075.10 de 11/06/2018
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Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

Taxa de tramitación  PENDENTE 
PAGO 

00,00 €  
64,05 euros 30,05 € 

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 

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. 

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: 

, lle outorgou unha licenza de obra a 

legalización de vivenda 
” situada no lugar de Pena Maior, s/n Noal, coa referencia catastral 

15072A001037630000PE, segundo o expediente de legalización de obras xa executadas 
de data decembro de 2016 (visado COAG nº 1607578.6 do 

15/12/2016/ 1607578.7; 12/01/2018/ 1607578.9; 01/03/2018 / 16075.10 de 11/06/2018,…”. 

a corrección do erro material 
rexistrado na referencia catastral que recolle o acordo da Xunta de Goberno Local, pois a 

o art. 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
as Administracións Públicas poderán, así 

mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados, os erros 
e que no presente suposto se 

do acordo da Xunta de 
o que se outorga licenza de obra a Dª. MM** que queda 

legalización de vivenda 
” situada no lugar de Pena Maior, s/n Noal, coa referencia catastral 

, segundo o expediente de legalización de obras xa executadas 
de data decembro de 2016 (visado COAG nº 1607578.6 do 

15/12/2016/ 1607578.7; 12/01/2018/ 1607578.9; 01/03/2018 / 16075.10 de 11/06/2018,…”. 
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SEGUNDO.- Notificar este acordo ao interesado co réxime de recursos aplicables, así como á 
Tesourería municipal para os efectos oportunos.”. 
 
 
1.4) COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRA. 
 
1.4.1 - Expediente nº 69/2018. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
JA** en representación de Unión Fenosa o 17/04/2018 (r.e 2244) para realizar obras de 
“instalación dunha liña eléctrica para dar servizo a unha vivenda unifamiliar” situada no 
lugar de A Becha en Porto do Son, con referencia catastral 15072A501051930000OJ. 
 
Outras condicións:  Antes do comezo das obras achegarase un aval por posibles danos ao 
sistema viario por un importe de 12.114,33 euros. 
 
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) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

3.082,84 euros 2% 61,66 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 tributaria”. 
 
 
1.4.2- Expediente nº 198/2018. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D 
E** en representación de Unión Fenosa o 04/09/2018 (r.e 5217) para realizar obras de 
“instalación dunha liña eléctrica para dar servizo a unha vivenda unifamiliar” situada no 
lugar de Aguieira – Porto do Son,  con referencia catastral 15072A00401338000PH. 
 
Outras condicións:  Antes do comezo das obras achegarase un aval por posibles danos ao 
sistema viario por importe de 7.429,68 euros. 
 
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 

10.429,68 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”.
 
 
1.4.3- Expediente nº 203/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
M** o 05/09/2018 (r.e 5253) para realizar obras de “
situada na paraxe de Coscoña 
15072A029002520000PL. 
 
Outras condicións:  a piscina localizarase cumprindo cos re
ordenanza de aplicación para o núcleo rural
 
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)

8.600,00 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”.
 
 
1.4.4- Expediente nº 263/201
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comun
J** o 07/11/2018 (r.e 6502)
lugar de Freixedo, 55 – Portosín

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 
208

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. 
) para realizar obras de “construción dunha pisc

a paraxe de Coscoña – Caamaño (Porto do Son),  con referencia catastral 

piscina localizarase cumprindo cos recuados mínimos que establece a 
ordenanza de aplicación para o núcleo rural. 

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 
execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 
172

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
) para realizar obras de “reforma interior de 

Portosín, coa referencia catastral 4337513NH0343N0001ET.
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Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

Cota tributaria ICIO 

208,59 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. 
construción dunha piscina”  na parcela 

,  con referencia catastral 

mínimos que establece a 

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 

172,00 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: 

icación previa presentada por D. 
reforma interior de vivenda” situada no 

l 4337513NH0343N0001ET. 
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Outras condicións:  se é necesaria a ocupación da vía pública terá que solicitarse 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 material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

3.250,00 euros 2% 65,00 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 do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 
 
 
1.4.5- Expediente nº 266/2018. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por 
Dna. Ana ** o 20/11/2018 (r.e 6112) para realizar obras de “adaptación de local para estudo 
de arquitectura” no inmoble situado na Avenida de Galicia, 36 baixo de Porto do Son,  con 
referencia catastral 9706203MH9390N0001SM. 
 
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) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

6.157,00 euros 2% 123,14 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 tributaria”. 
 
 
1.4.6- Expediente nº 268/2018. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 



         

 

 

 

 

 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D
O** en representación da Asociación socio
realizar obras de “obras interiores nun local destinado a escola infantil
Rambla, nº 7, baixo esquerda
 
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 correspo
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

14.100,50 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 
 
 
1.4.7- Expediente nº 269/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
C** o 23/11/2018 (r.e 6759) para realizar obras de “
parcela situada no lugar de Fieiro
 
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 ICIO
(Orzamento execución 

480,00 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

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D
en representación da Asociación socio-educativa O Parque,  o 22/

obras interiores nun local destinado a escola infantil
esquerda – Portosín, con referencia catastral 4342019NH0344S000EO

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 correspo
requirir o pago ao obrigado tributario: 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO

euros 2% 282

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”.

/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. 
) para realizar obras de “acometida de auga a rede municipal
Fieiro – Miñortos, con referencia catastral 15072A001037730000PB

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% 
30,05 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.

11 
Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son. 

Sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 2019 
 

 

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

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
/11/2018 (r.e 6756) para 

obras interiores nun local destinado a escola infantil” situada na rúa 
4342019NH0344S000EO. 

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 

282,01 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 

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 
en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
acometida de auga a rede municipal” da 

15072A001037730000PB. 

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 

30,05 euros 
(mínimo) 

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

Sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 2019 

 

 
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”. 
 
 
1.4.8 Expediente nº 270/2018. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
F** o 23/11/2018 (r.e 6760) para realizar obras de “construción dun peche” da parcela situada 
no lugar de Aguieira, 18 – Nebra, con referencia catastral 15072A50202394000OA. 
 
Outras condicións:  as actuacións solicitadas por comunicación previa son dun peche dunha 
parcela e cumprirase coas aliñacións definidas no plano 11-M (serie O-3) do PXOM de Porto do 
Son e coas condicións que se establecen no punto 4.2.3 de cerramentos de parcelas. 
 
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) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

4.300,00 euros 2% 86,00 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 do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 
 
 
1.4.9- Expediente nº 272/2018. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
M** o 23/11/2018 (r.e 6770) para realizar obras de “reforma de un baño” da vivenda situada no 
lugar de Miñortos – Porto do Son, coa referencia catastral 000102600NH03D0001WB. 
 
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) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

3.384 euros 2% 
67,68 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”.
 
 
1.4.10 Expediente nº 278/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D.
JM** o 05/12/2018 (r.e 6968
Seixosa – Aguieira en Porto do son
 
Outras condicións:  a aliñación do peche en relación á vía pública retranque
establecido no plano 11-L-M da serie O
viaria da estrada en 16 metros ademais cumprirase coas determinacións do punto 4.2.3 do 
PXOM. . 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construci
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario:
 

Base impoñible ICIO
(Orzamento execución material)

8.300,00 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
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”.
 
 
1.4.11- Expediente nº 284/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por 
Dna. B** o 14/12/2018 (r.e 
vivenda situada en rúa Vista Alegre, nº 9 
9605303MH9390S0001LI. 
 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 17 de xaneiro 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 
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.
6968) para realizar obras de “peche dunha finca

Aguieira en Porto do son,  con referencia catastral 15072A004021600000PG

aliñación do peche en relación á vía pública retranque
M da serie O-3 do PXOM de Porto do son respectando a sección 

viaria da estrada en 16 metros ademais cumprirase coas determinacións do punto 4.2.3 do 

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% 166

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.

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 
/2018 (r.e 7119) para realizar obras de “limpeza de tellado e canles
en rúa Vista Alegre, nº 9 – Porto do Son,  con referencia catastral 
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Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son. 

Sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 2019 
 

 

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

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. 
peche dunha finca” situada no lugar de 

15072A004021600000PG. 

aliñación do peche en relación á vía pública retranquearase o 
3 do PXOM de Porto do son respectando a sección 

viaria da estrada en 16 metros ademais cumprirase coas determinacións do punto 4.2.3 do 

óns, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 

Cota tributaria ICIO 

166,00 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 

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. 

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

ta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por 
limpeza de tellado e canles” da 

,  con referencia catastral 
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Outras condicións:  se é necesaria a ocupación da vía pública terá que solicitarse 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 material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

375,00 euros 2% 
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 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 tributaria”. 
 
 
1.4.12 Expediente nº 285/2018. 
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada pola 
Comunidade de propietarios do Edificio Portosín 3 o 18/12/2018 (r.e 7162) para realizar obras de 
”reparación puntual da cuberta dianteira da edificación” situada na praza do Curro nº 12 – 
Portosín,  coa referencia catastral 4343604MH0344S. 
 
Outras condicións:  se é necesaria a ocupación da vía pública terá que solicitarse 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 material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

684,00 euros 2% 
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 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 
 
 
1.4.13- Expediente nº 286/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada po
M** o 18/12/2018 (r.e 7163
edificación existente” situada na 
0105112NH0300N0001AU. 
 
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 ICIO
(Orzamento execución material)

4.475,00 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 
 
 
1.5) COMUNICACIÓNS PREVIAS DE 
 
1.5.1- Expediente nº 19/2018
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento 
05/12/2018 (r.e 6964) para desenvolver a actividade 
na Avda da Constitucíón
4642001NH0344S0022KX. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria 
comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamento de licenzas de apertura
que a continuación se indica:
 

Epígrafe (art. 5 Ordenanza Fiscal nº 27)

A). Actividades suxeitas ao réxime de 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son.
Sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 

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 po
7163) para realizar obras de “conservación e mantemento dunha 
situada na Rúa Laxieles, 6 – Porto do Son,  con referencia catastral 

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

,00 euros 2% 89

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”.

COMUNICACIÓNS PREVIAS DE ACTIVIDADE. 

/2018.  

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

Tomar coñecemento da comunicación previa presentada por Dª. 
desenvolver a actividade de “tenda de lencería

Avda da Constitucíón, 63 baixo – Portosín, con referencia catastral 

Aprobar a liquidación tributaria definitiva da taxa pola intervención municipal nas 
comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamento de licenzas de apertura
que a continuación se indica: 

Epígrafe (art. 5 Ordenanza Fiscal nº 27) Superficie do local 

ctividades suxeitas ao réxime de Entre 50 m2 e 
15 

Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son. 
Sesión ordinaria do 17 de xaneiro de 2019 

 

 

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

Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
conservación e mantemento dunha 

Porto do Son,  con referencia catastral 

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 

89,50 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 
tributaria”. 

adopta o seguinte ACORDO: 

nicación previa presentada por Dª. ME** o 
tenda de lencería” no inmoble situado 

Portosín, con referencia catastral 

intervención municipal nas 
comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamento de licenzas de apertura, 

Cota tributaria  

190,00 euros 
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declaración responsable ou comunicación previa 100m2:  (69,90 m2)  
 
TERCEIRO.- 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”. 
 
 
1.6) DECLARACIÓN DE CADUCIDADE DE LICENZA URBANÍSTICA. EXPEDIENTE 6/2012, 
7/2012 e 15/2012 
 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
“Visto que D. JB** presentou o 02/11/2018 tres instancias (r.e. núms. 6405, 6406 e 6408) 
solicitando a devolución do imposto de construcións, instalación e obras (ICIO) correspondente 
ás licenzas de obra nº 6/2012, 7/2012 e 15/2012, outorgadas todas elas pola Xunta de Goberno 
Local o 16/02/2012 e en cada un dos casos para a “construción dunha vivenda unifamiliar 
illada” nas parcelas coas referencias catastrais 15072A001037430000PG, 
15072A001037420000PY, 15072A001037440000PQ, situadas no lugar de Linteiros – Miñortos. 
 
Visto o informe da Policía Local de data 22 de novembro de 2018, no que se indica: “… que 
vistas as parcelas onde se autorizou licenza para construción no lugar de Linteiros Miñortos, con 
licenzas nº 6/2012, 7/2012 e 15/2012, con referencias catastrais: 15072A001037430000PG, 
15072A001037420000PY e 15072A001037440000PQ respectivamente, a día de hoxe non foron 
executadas ditas obras, estando as citadas parcelas totalmente libres de construción algunha”. 
Visto que a Xunta de Goberno Local acordou o 23/11/2018 iniciar o procedemento para declarar 
a caducidade das licenzas de obras outorgadas pola Xunta de Goberno Local o 16/02/2012 a D. 
JB** para “construción dunha vivenda unifamiliar illada” (exptes. nº 6/2012, 7/2012 e 
15/2012) e, así mesmo, lle outorgou trámite de audiencia aos interesados para que puidesen 
formular as alegacións e presentar os xustificantes que estimasen convenientes. 
 
Considerando que artigo 145.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG 
establece que “a caducidade será declarada pola Administración Municipal logo do 
procedemento con audiencia do interesado”. 
 
Considerando que o art. 103 RD Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais (TRLRFL) dispón que cando se obteña a licenza de obra ou, de 
non solicitarse, concederse ou denegarse esta, se iniciase a construción, instalación ou obra, se 
practicará unha liquidación provisional do ICIO, e tendo en conta que de non realizarse o feito 
impoñible (construción da obra) non procede a liquidación do imposto (STS 14/09/2005, 
fundamento xurídico 2º), procede a devolución do ingresado a conta da liquidación definitiva do 
ICIO.   
 

ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Declarar a caducidade das seguintes licenzas urbanísticas outorgadas pola Xunta 
de Goberno Local o 16/02/2012 a D. JB**: 

- Licenza de obra nº 7/2012, “construción dunha vivenda unifamiliar illada” no lugar de 
Linteiros – Miñortos, parcela 3, con referencia catastral 15072A001037420000PY. 

- Licenza de obra nº 6/2012, “construción dunha vivenda unifamiliar illada” no lugar de 
Linteiros – Miñortos, parcela 4, con referencia catastral 15072A001037430000PG. 



         

 

 

 

 

- Licenza de obra nº 7/2012, “
Linteiros – Miñortos, parcela 
 

SEGUNDO.- Estimar a solicitude de devolución de ingresos tributarios formulada por D. 
declarando o dereito á devolución da cantidade de 
(2.815,61+2.815,61+2.949,69)
motivaron a súa liquidación. 
 
TERCEIRO.- Notificar a presente resolución ao interesado co réxime de recursos aplicables e 
dar conta á Tesouraría municipal para os efectos oportunos.”

 

 

2. ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXE

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 
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 15:10 horas, do día 
da que eu, como secretario, dou fe
 
 
O ALCALDE- PRESIDENTE, 
 
 
Asdo. José Luis Oujo Pouso.
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Licenza de obra nº 7/2012, “construción dunha vivenda unifamiliar illada
Miñortos, parcela 5, con referencia catastral 15072A001037440000PQ.

Estimar a solicitude de devolución de ingresos tributarios formulada por D. 
declarando o dereito á devolución da cantidade de 
(2.815,61+2.815,61+2.949,69) en concepto de ICIO por non terse executado a

 

Notificar a presente resolución ao interesado co réxime de recursos aplicables e 
dar conta á Tesouraría municipal para os efectos oportunos.” 

ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXE

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 

as 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

a anterior Xunta de Goberno Local. 

E non habendo máis asuntos que tratar, de orde da Alcaldía- Presidencia, levántase a sesión, 
, do día 17 de xaneiro de 2019, de todo o que se estende a presente acta 

da que eu, como secretario, dou fe. 

PRESIDENTE,                        O SECRETARIO,

Asdo. José Luis Oujo Pouso.          Asdo. José Manuel González García.
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Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

construción dunha vivenda unifamiliar illada” no lugar de 
rencia catastral 15072A001037440000PQ. 

Estimar a solicitude de devolución de ingresos tributarios formulada por D. JB**, 
declarando o dereito á devolución da cantidade de 8.580,89 euros 

terse executado as obras que 

Notificar a presente resolución ao interesado co réxime de recursos aplicables e 

ASISTENCIA 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 

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 

as 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 acta 

O SECRETARIO, 

Asdo. José Manuel González García. 
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