
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL REALIZADA O 
DÍA 26 DE OUTUBRO DE 2015 
=============================================== 
 
LUGAR: Sala de Xuntas do Concello de Cangas 
DÍA: 26 de outubro de 2015 
HORA DE COMEZO: 21:15 h. 
HORA DE REMATE: 22:15 h. 
 
ASISTENTES: D. Xosé Manuel Pazos Varela (alcalde-presidente), D. Andrés García 
Bastón, Dª Mercedes Giráldez Santos, D. Xoán Carlos Chillón Iglesias, Dª Ángela Vizoso 
Marcos e D. Tomás Hermelo Álvarez.            
 
AUSENTES: D. Héitor Mera Herbello e D. Mariano Abalo Costa. 
 
SUPLENTES: Dª Tania Castro Paredes e Dª Lourdes Rial Pardo. 
 
Baixo a presidencia do Sr. alcalde, asistidos por min a secretaria xeral, Dª Berta Alonso 
Soto e a interventora, Dª Mª Jesús Piñeiro Bello, coa finalidade de realizar sesión 
ordinaria da Xunta de Goberno Local, convocada para o día de hoxe, en primeira 
convocatoria. 
 
Comprobada a existencia de quórum suficiente, pola Presidencia declárase aberta a 
sesión, coa seguinte: 
 
ORDE DO DÍA 
 
1º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES 
REALIZADAS OS DÍAS 13 E 19 DE OUTUBRO DE 2015 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, acordou,  
aprobar o borrador da acta da sesión anterior da Xunta de Goberno Local, realizada o 
día 13 de outubro de 2015, e deixar sobre a mesa, pendente de mellor estudo, a acta 
da sesión do día 19 de outubro de 2015. 
 
OBRAS E SERVIZOS 
 
2º.- SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA CON MESAS E CADEIRAS 
 
2.A) SOLICITUDE DE JOAQUÍN FRÍAS VILLAESCUSA 
 
Vista a solicitude presentada o día 19.10.15 por J. F. V. (BAR "O CAIXÓN DE QUINI"), 
para en Praza do Eirado do Costal, nº 15-baixo-Cangas, ampliar o período de 



instalación dunha tarima nunha superficie de 16,00 m2.,con mesas e cadeiras,  desde o 
1 de outubro de 2105 ao 31 de maio do ano 2016. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda autorizar a ampliación 
da autorización, que tiña concedida para a tempada de verán do ano que andamos, ao 
Sr. F. V., para instalación dunha tarima nunha superficie de 16,00 m2.,con mesas e 
cadeiras, durante o período que vai do 1 de outubro de 2105 ao 31 de maio do ano 
2016. 
 
URBANISMO E PATRIMONIO 
 
3º.- INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DO DÍA 22 DE OUTUBRO DE 2015, 
DA XEFA DE URBANISMO S/OUTORGAMENTO DE LICENZAS DE OBRAS E DE 
APERTURAS DE ESTABLECEMENTOS 
 
3.A) APROBACIÓN DOS SEGUINTES EXPEDIENTES DE OBRAS: 
 
3.A.1) LICENZA DE OBRAS MAIORES.- Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte, 
e tralos informes técnicos e xurídicos a eles incorporados, a Xunta de Goberno Local acordou o seguinte: 
outorgar as seguintes licenzas urbanísticas, deixando a salvo o dereito de propiedade e os de terceiros. O acto 
de edificación ou uso do solo realizarase de conformidade coa documentación presentada, coas condicións 
particulares e coas seguintes condicións xerais: 
 
1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con absoluta 
independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares de obter, de ser o caso, as preceptivas 
autorizacións dos outros organismos con competencias concorrentes nesta cuestión (Xefatura Provincial de 
Estradas, Deputación Provincial, Autoridade Portuaria de Vigo, Xefatura de Costas de Pontevedra, Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico-Artístico, etc.). 
 
2ª.- Advírteselle ó/á interesado/a que esta licenza carece  de validez en tanto o/a técnico/a aparellador/a 
municipal non efectúe a operación de "tira de cordas", polo que o/a interesado/a deberá solicitar que esta se 
leve a cabo antes de comezar as obras. 
 
3ª.- Deberá presentar no concello tres informes por escrito do estado das obras e da súa adecuación ó 
proxecto e á licenza municipal na que se abeiran, nas seguintes fases da obra: 
 
a) Cando as fábricas, tanto interiores como exteriores, estean iniciadas sobre o rasado da cimentación. 
 
b) Cando estea rematada a estrutura do teito correspondente á altura total da edificación. 
 
c) Cando estea finalizada a obra. 
 
4ª.- Antes do inicio das obras deberá colocarse un valado de protección, que non poderá impedir o tránsito 
público para o que deberá obter, previamente, licenza municipal. O valado deberá acomodarse ás prescricións 
de seguridade do persoal empregado nas obras e para as persoas que transiten pola vía pública. 
 
5ª.- Deberá colocarse un cartel de dimensións mínimas de 1,70 x 0,84 metros, onde figure o número e data da 
licenza, número de andares e nomes do promotor, arquitecto, aparellador e construtor. O titular da licenza 
adoptará toda as medidas de seguridade previstas na normativa vixente. 
 



6ª.- Deberá ter, na obra, a licenza e o proxecto selado polo concello a disposición dos funcionarios municipais. 
7ª.- De conformidade co disposto no artigo 35 do R.d.l. 1/92, do 26 de xuño, os prazos de iniciación, 
interrupción máxima e remate das obras, fíxanse en: 
 
a) Iniciación: dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza. 
 
b) Interrupción máxima: seis meses, debendo comunicárselle ó concello. Indícase que, con carácter 
excepcional e por só unha vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a interrupción obedeceu a 
motivos de forza maior. 
 
c) Remate das obras: dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza. 
 
8ª.- A edificación non poderá ser ocupada en ningún dos seus andares ata que as obras estean completamente 
rematadas, nese momento solicitaráselle ó concello a preceptiva licenza de primeira ocupación, achegando 
certificado de final de obra asinado polos directores desta e visado polos colexios correspondentes. En dito 
certificado especificarase que as obras se axustan ás condicións da licenza municipal e, así mesmo, achegarase 
documento acreditativo de que a obra foi dada de alta para os efectos do imposto sobre bens inmobles e 
escritura de división horizontal ou de declaración de obra nova, segundo os casos. 
 
9ª.- O comezo da obra e a efectividade da licenza estará condicionada, en todo caso, á presentación no 
concello de un exemplar do proxecto de execución. 
 
10ª.- Cando nas proximidades das obras que se autorizan existan instalacións de redes de servizos públicos 
que poidan resultar afectadas pola realización das obras, o titular da licenza daralle conta diso ó concello e 
estará obrigado a repoñer, ó seu estado anterior, os danos que puidesen ocasionarse, ou sufragar os gastos. 
Suspenderase a efectividade da licenza concedida mentres non se cumpra a obriga citada. 
 
11ª.- Toda variación que se produza no proxecto presentado, así como, na dirección técnica ou empresa 
construtora, deberáselle comunicar ó concello para a súa conformidade. 
  
12ª.- Antes de comezar a construción a que fai referencia esta licenza, o/a promotor/a das obras deberá 
instalar no límite da parcela contiguo ó cami½o ó que dá fronte, un foxo de formigón protexido cunha 
reixa co único fin de limpar as rodas dos vehículos que se empreguen na obra, especialmente en épocas 
de choiva, co obxecto de evitar a perda de area nos viais de comunicación co conseguinte risco para a 
circulación rodada. 
 
* Calquera dos incumprimentos do condicionado suporá a SUSPENSIÓN INMEDIATA das obras, de 
conformidade co indicado no art. 209.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e 
protección do medio rural de Galicia. 
 
*** 
 
EXPEDIENTE N°- 23.350.- LICENZA MUNICIPAL N° 24.335.- A O. F. J. e R. F. P., 
modifícaselle a referida licenza no sentido en que o proxecto básico é dos arquitectos 
Rafael Oliveira Souto e Juan A. Fernández Martínez, de decembro de 2.014 e a que 
presente o proxecto de execución antes do inicio das obras. 
 
EXPEDIENTE N° 25.692.- A R. P. M., con enderezo en Avda. Ourense 78 - Cangas, para 
instalación de un ascensor de 1,20 m2 en edificio de uso hostaleiro, de conformidade co 
proxecto do aparellador Santiago Gil Fernandez, de setembro de 2.015. 
 
3.B) LICENZA DE OBRAS MENORES 



 
Examinados os expedientes de obras tramitados a instancia de parte, e vistos, así mesmo, os informes 
técnicos e administrativos incorporados, a Alcaldía acordou, outorgar as seguintes licenzas de obras, 
deixando a salvo o dereito da propiedade, os de terceiros e os do común, de conformidade coa 
documentación presentada, sempre que esta se adapte ó condicionado que se establece en cada 
autorización e ás seguintes condicións xerais: 
 
1ª.- Os efectos das licenzas que se conceden, son puramente urbanísticos, a reserva e con absoluta 
independencia da obriga inescusable que recae nos seus titulares, de obter, no seu caso, as preceptivas 
autorizacións por parte dos outros organismos estatais, con competencias concorrentes nesta cuestión 
(Xefatura Provincial de Estradas, Deputación Provincial, Obras do Porto de Vigo, Pontevedra, A Coruña, 
etc.). 
 
2ª.- Advírtese ó interesado ou interesada que esta licenza carece de validez en tanto non se efectúe a 
operación de "tira de cordas" pola comisión de obras e técnico/a aparellador/a municipal, efecto para o 
cal deberá solicitar o/a interesado/a que se leve a cabo esta antes de comezar as obras. 
 
3ª.- Deberá ter na obra a licenza e o deseño selado polo concello a disposición dos/as funcionarios/as 
municipais. 
 
4ª.- De conformidade co disposto no artigo 197.1 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia, os prazos de iniciación, interrupción máxima e remate 
das obras, fíxanse en: 
 
a) Iniciación dentro dos doce meses seguintes ó outorgamento da licenza. 
 
b) Interrupción máxima de seis meses, debendo comunicar ó concello e advertíndose con carácter 
excepcional e por unha soa vez, outorgarase prórroga cando se xustifique que a interrupción obedeceu a 
motivos de forza maior. 
 
c) Remate das obras dentro dos trinta e seis meses seguintes ó outorgamento da licenza. 
 
5ª.- As características construtivas dos cerramentos deben seren as que sinale a ordenanza respectiva 
segundo a cualificación urbanística do solo, e que se especifican na documentación das vixentes normas 
que leva por título "Normas Urbanísticas I". 
 
MENORES 
 
EXPEDIENTE N° 25.190.- A GAS GALICIA S,:D.G. S.A., para en Ramal Paraíso 13 - 
Darbo, executar unha canalización de 1,00 metros, para gas natural de conformidade 
coa documentación presentada e coas seguintes condicións: 
 
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo 
o 15 de setembro. 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante 
as de semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten 
reposicións parciais. 
 
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 
 



Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre 
a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas. 
Debe computarse no aval global depositado o importe de 300,00 euros para responder 
das obras de reposición da vía pública. No caso de que o Concello teña que facer obras 
no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de 
Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte 
necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo de indemnización. 
 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
 
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a 
reasfaltar un carril. 
 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado 
da gabia. 
  
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da 
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder 
contratar o servizo. 
 
EXPEDIENTE N° 25.191.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., para en Lisboa 4 - Cangas, 
executar unha canalización de 1,00 metros, para gas natural de conformidade coa 
documentación presentada e coas seguintes condicións: 
 
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo 
o 15 de setembro. 
 
Nin durante o período das testas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante 
as de semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten 
reposicións parciais. 
 
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 
 
Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre 
a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas. 
 
Debe computarse no aval global depositado o importe de 300,00 euros para responder 
das obras de reposición da vía pública. No caso de que o Concello teña que facer obras 
no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de 
Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte 
necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo de indemnización. 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
 



*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a 
reasfaltar un carril. 
 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado 
da gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da 
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder 
contratar o servizo. 1 
 
EXPEDIENTE N° 25.201.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., para en Espírito Santo 25 - Coiro, 
executar unha canalización de 1,00 metros, para gas natural de conformidade coa 
documentación presentada e coas seguintes condicións: 
 
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo 
o 15 de setembro. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante 
as de semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten 
reposicións parciais. 
  
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 
 
Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre 
a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas. -j- 
 
Debe computarse no aval global depositado o importe de 300,00 euros para responder 
das obras de reposición da vía pública. No caso de que o Concello teña que facer obras 
no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de 
Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte 
necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo de indemnización. 
 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
 
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a 
reasfaltar un carril. 
 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado 
da gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da 



exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder 
contratar o servizo. 
 
EXPEDIENTE N° 25.227.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., para en Camiño de Ximeu a Verín 
- Darbo, executar unha canalización de 249,65 metros, para gas natural de 
conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións: 
 
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo 
o 15 de setembro. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante 
as de semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten 
reposicións parciais. 
 
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 
 
Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre 
a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas. 
 
Debe computarse no aval global depositado o importe de 7.128,59 euros para 
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o Concello teña que 
facer obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por 
conta de Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que 
resulte necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo de indemnización. 
 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
 
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a 
reasfaltar un carril. 
 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado 
da gabia. 
  
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da 
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder 
contratar o servizo. 
 
EXPEDIENTE N° 25.240.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., para en Avda. Ourense 76, 8a 
Trav. - Coiro, executar unha canalización de 2,00 metros, para gas natural de 
conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións: 
 
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo 
o 15 de setembro. 



 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 .de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se 
permiten reposicións parciais. 
 
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 
 
Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre 
a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas. 
 
Debe computarse no aval global depositado o importe de 300,00 euros para responder 
das obras de reposición da vía pública. No caso de que o Concello teña que facer obras 
no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de 
Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte 
necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo de indemnización. 
 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
 
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte da empresa a 
reasfaltar un carril. 
 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado 
da gabia. 
 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da 
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder 
contratar o servizo. 
 
EXPEDIENTE N° 25.246.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., para en Ia Ttrav. Concepción 
Arenal - Cangas, executar unha canalización de 243,88 metros, para gas natural de 
conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións: 
 
As obras non se poderán realizar no período; do verán, comprendido entre o 15 de 
xullo o 15 de setembro. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante 
as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten 
reposicións parciais. 
  
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 
Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre 
a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas. 



Debe computarse no aval global depositado o importe de 7.237,86 euros para 
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o Concello teña que 
facer obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por 
conta de Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que 
resulte necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo de indemnización. 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte 
da empresa a reasfaltar un carril. 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado 
da gabia. 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da 
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder 
contratar o servizo. 
 
EXPEDIENTE N° 25.247.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., para en rúa dos Pinos - Coiro, 
executar unha canalización de 103,14 metros, para gas natural de conformidade coa 
documentación presentada e coas seguintes condicións: 
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo 
o 15 de setembro. 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante 
as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten 
reposicións parciais. 
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 
Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre 
a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas. 
Debe computarse no aval global depositado o importe de 2.947,01 euros para 
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o Concello teña que 
facer obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por 
conta de Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que 
resulte necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo de indemnización. 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte 
da empresa a reasfaltar un carril. 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado 
da gabia. 
  
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da 
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder 
contratar o servizo. 
 



EXPEDIENTE N° 25.248.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., para en Granxa de Ximeu 7 - 
Darbo, executar unha canalización de 139,84 metros, para gas natural de conformidade 
coa documentación presentada e coas seguintes condicións: 
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo 
o 15 de setembro. 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante 
as de semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten 
reposicións parciais. 
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 
Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre 
a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas. 
Debe computarse no aval global depositado o importe de 4.016,37 euros para 
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o Concello teña que 
facer obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por 
conta de Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que 
resulte necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo de indemnización. 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte 
da empresa a reasfaltar un carril. 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado 
da gabia. 
!Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da 
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder 
contratar o servizo. 
 
EXPEDIENTE N° 25.256.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., para en Telleiro 12 - 14 - Coiro, 
executar unha canalización de 95,91 metros, para gas natural de conformidade coa 
documentación presentada e coas seguintes condicións: 
 
As obras non se poderán realizar no período; do verán, comprendido entre o 15 de 
xullo o 15 de setembro. 
 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante 
as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten 
reposicións parciais. 
  
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 
Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre 
a calzada, debéndose emprazar as. zonas destinadas a beirarrúas. 
Debe computarse no aval global depositado o importe de 2.736,34 euros para 
responder das obras de reposición da vía pública. No caso de que o Concello teña que 
facer obras no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por 



conta de Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que 
resulte necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo de indemnización. 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte 
da empres a reasfaltar un carril. 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado 
da gabia. 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da 
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder 
contratar o servizo. 
 
EXPEDIENTE N° 25.280.- A GAS GALICIA S.D.G. S.A., para en camiño vello de Rodeira - 
Coiro, executar unha canalización de 3,00 metros, para gas natural de conformidade 
coa documentación presentada e coas seguintes condicións: 
 
As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo 
o 15 de setembro. 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7 de xaneiro) nin durante 
as de Semana|Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se permiten 
reposicións parciais. 
'Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 
Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten canalizacións sobre 
a calzada, debéndose emprazar nas zonas destinadas a beirarrúas. 
Debe computarse no aval global depositado ó importe de 300,00 euros para responder 
das obras de reposición da vía pública. No caso de que o Concello teña que facer obras 
no dominio público do sistema viario e resulte afectada esta obra, será por conta de 
Gas Galicia o traslado, adaptación, reposición ou calquera outra actuación que resulte 
necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo de indemnización. 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte 
da empresa a reasfaltar un carril. 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a cada lado 
da gabia. 
  
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo art. 194.3 
da Lei 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda de Galiza, da 
exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira ocupación para poder 
contratar o servizo. 
 
EXPEDIENTE N° 25.580.- A R. CABLE Y TELECOMUNICACIONES S.A., para en 
Choupana 11-15 e Xestas 1 - Darbo, executar unha canalización de 26,00 metros, cable 
telefonía de conformidade coa documentación presentada e coas seguintes condicións: 



As obras non se poderán realizar no período do verán, comprendido entre o 15 de xullo 
o 15 de setembro. 
Nin durante o período das festas de Nadal (21 de decembro a 7- de xaneiro) nin 
durante as de Semana Santa. Deberá regular o tráfico durante as obras. Non se 
permiten reposicións parciais. 
Debe repoñer a totalidade dos servizos e infraestruturas afectadas. 



Por razóns de seguridade e na medida do posible, non se permiten 
canalizacións sobre a calzada, debéndose emprazar Nas zonas destinadas a 
beirarrúas. 
No caso de que o Concello teña que facer obras no dominio público do sistema 
viario e resulte afectada esta obra, será por conta de R. CABLE Y 
TELECOMUNICACIONES S.A. o traslado, adaptación, reposición ou calquera 
outra actuación que resulte necesaria, sen que elo supoña dereito a ningún tipo 
de indemnización. 
Deberase axustar, así mesmo, ás seguintes condicións: 
*Se o vial ten 5,00 metros ou mais de ancho, procederase por parte 
da empresa a reasfaltar un carril. 
*Se o vial é inferior a 5,00 metros de ancho, deberá reasfaltar 1,00 metro a 
cada lado da gabia. 
Para a conexión coas vivendas, advírteselle da obrigatoriedade imposta polo 
art. 194.3 da Lei' 9/2002, do Solo de Galiza e 43.1 da Lei 8/2012, de Vivenda 
de Galiza, da exixencia ós propietarios, da correspondente licenza de primeira 
ocupación para poder contratar o servizo. 
 
4º.- DACIÓN DE CONTA DAS DECLARACIÓNS PREVIAS DE OBRAS E 
ACTIVIDADES 
 
A Xunta de Goberno Local, queda informada das seguintes comunicacións 
previas de obras e actividades: 
 
OBRAS 
 
EXPEDIENTE N° 25.585.- J. C. L., cambio material cubrición en Camiño da 
Caína 20 - Darbo. 
 
EXPEDIENTE N° 25.650.- A. D. F. C., cerco en Areacova 72 - Aldan. 
 
EXPEDIENTE N° 25.657.- N. G. G., acondicionamento local para perrueria en 
Vilanova 25 - Hío. 
 
EXPEDIENTE N° 25.669.- A. P. C., reparación cuberta e saneamento fachadas 
en Donón 59 - Hio. 
 
EXPEDIENTE N° 25.676.- B. B. C., cambio de tella en Vincenti 6 - Cangas. 
 
EXPEDIENTE N° 25.698.- P. C. P., reforma cuberta en Barreiras 1 - Darbo. 
 
ACTIVIDADES 
 
EXPEDIENTE N° 1.811.- I.T. LOGOS S.L., academia e tenda informática en 
Atranco 4 - Cangas. 
 
EXPEDIENTE N° 1.864.- M. L. M., gabinete estética en San Francisco 1 - baixo - 
Cangas. 



 
5º .- EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA 
 
5.A) PROPOSTA DA ALCALDÍA  S/EXPEDIENTE DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA 
Nº 31/2015-S 
 
Dase conta de proposta da Alcaldía do día 15.10.15, referente ao expediente de 
infracción urbanística nº 31/2015-S, que é como segue: 
 
"PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA A XUNTA DE GOBERNO LOCAL  
 
EXPEDIENTE N° 31/2015 
 
Concluído o expediente de protección da legalidade urbanística incoado 
respecto dos actos de construción que se levaron a cabo sen a preceptiva 
licenza municipal, no lugar de San Pedro-Darbo, consistentes en: instalación 
dunha infraestrutura en espazo viario. 
 
Resultando que o día 24 de setembro, 'UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A.', 
presenta un escrito neste concello manifestando que o armario de telexestión 
ao que se refire o presente expediente xa foi retirado, polo que solicitan o 
arquivo do expediente de restauración da legalidade urbanística. 
 
Resultando que o día 5 de outubro de 2015 a inspección de obras deste 
concello informa que: 'Presentado no lugar, constátase que foi retirado do 
espazo público a instalación obxecto deste expediente de reposición da 
legalidade urbanística 31/2015. 
 
Resultando que segundo consta no expediente, son persoas presuntamente 
responsables dos feitos sinalados, 'UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A., 
promotora. 
 
Considerando que os feitos anteriormente expostos poden seren constitutivos 
dunha infracción urbanística, segundo o determina o artigo 216 da Lei 9/02, do 
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia pode tipificarse en principio como grave, segundo o sinala o artigo 217.3 
da mesma norma. 
 
Considerando sen prexuízo do resultado definitivo da instrución do expediente, 
que aos feitos descritos lles pode corresponder a sanción de multa entre 6.001 
a 60.000 euros, de acordo co establecido no art. 220.l.b) da referida Lei 9/02, 
indicándolle ao infractor que se fai efectiva a sanción no prazo de 15 días desde 
a súa notificación reduciráselle esta nun 30%. 
 
Visto o establecido nos artigos 216 ó 223 da Lei 9/02; no Regulamento de 
Disciplina, así como na Lei 30/92, de 26 de novembro do Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común; e no 
Regulamento de procedemento para o exercicio da potestade sancionadora 



aprobado por R.D. 1398/93, do 4 de agosto, e de acordo coas atribucións que 
teño legalmente conferidas polo artigo 228, da Lei 9/02, o artigo 10 do R.d. 
1398/93 e o artigo 21 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Réxime Local. 
 
Visto o Decreto da Alcaldía de data 2 de xullo de 2015, polo que se delega na 
Xunta de Goberno Local a tramitación dos expedientes sancionadores en 
materia de disciplina urbanística, propoño á Xunta de Goberno Local a adopción 
do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Iniciar procedemento sancionador por infracción urbanística polos 
feitos mencionados dos que presuntamente son responsables as persoas 
indicadas nos antecedentes desta resolución. 
 
SEGUNDO.- Nomear instrutor e secretario do expediente a Mariano Abalo Costa 
e á secretaria do concello, Berta Alonso Soto, respectivamente, que poderán 
absterse de intervir no procedemento, ou seren recusados polos interesados 
polas causas e na forma que determinan os artigos 28 e 29 da Lei 30/92. 
 
TERCEIRO.- O órgano competente para a resolución do presente procedemento 
sancionador, é a Xunta de Goberno Local por delegación da Alcaldía, de acordo 
co establecido no artigo 228 da Lei 9/02, 10 do R.d. 1398/93 e artigo 21.1.k) 
da Lei 7/85 e Decreto de Delegación de data 2 de xullo de 2015. 
 
CUARTO.- Indicar aos interesados o dereito que lles concede o artigo 8 do R.d. 
1398/93 de recoñecer a súa responsabilidade, advertíndolle que de efectuar por 
si mesmo a demolición acordada antes da resolución do presente expediente 
reducirase a contía da sanción nun 80%. 
 
QUINTO.- Indicar aos interesados o dereito que teñen a formular alegacións e 
achegar os documentos que estimen pertinentes, antes do trámite de 
audiencia, así como a coñecer en todo momento o estado de trámite do 
procedemento. 
 
SEXTO.- Conceder aos interesados un prazo de quince días, a contar desde o 
seguinte ó da notificación da presente resolución, para que achegue cantas 
alegacións, documentos e informacións que estime convenientes, e no seu 
caso, propoñan probas concretando os medios de que pretende valerse. 
 
SÉTIMO.- Comunicar o acordo ao instrutor e secretario con traslado das 
actuacións que existan ó respecto, debendo notificar aos interesados, 
advertindo a estes últimos de que, en caso de que non efectúen alegacións 
sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo de quince días 
indicado, a presente resolución poderá ser considerada como PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓN, cos efectos previstos nos artigos 18 e 19 do R.d. 1398/93. 
 
OITAVO.- Advertir aos interesados que a incoación do presente expediente é 
inscribible no Rexistro da Propiedade. 



 
NOVENO.- Notifíquese o acordo aos interesados, facendo constar que non pon 
fin á vía administrativa, e que por tratarse dun mero trámite, contra esta non 
cabe recurso ningún, sen prexuízo de que poida interpoñer o que estime mais 
conveniente." 
 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda aprobar 
integramente a proposta da Alcaldía transcrita anteriormente, referente ao 
expediente sancionador por infracción urbanística nº 31/2015-S. 
 
FACENDA 
 
6º .- DACIÓN DE  CONTA DE SENTENZAS E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS 
 
6.A) DACIÓN DE CONTA DA SENTENZA DITADA POLO TRIBUNAL DE XUSTIZA 
DE GALICIA S/RECURSO DE APELACIÓN Nº 362/2015 
 
Dase conta de sentenza n° 576/2015 ditada pola Sección 1 da Sala do 
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, recaída 
no recurso de apelación n° 362/2015 e procedemento abreviado n° 253/2014, 
promovido por B. C. G. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, acorda o seguinte: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento da sentenza n° 576/2015 ditada pola Sección 
1 da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, recaída no recurso de apelación n° 362/2015 e procedemento 
abreviado n° 253/2014, promovido por B. C. G. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo ao departamento de Apoio 
Xurídico. 
 
MOCIDADE E VOLUNTARIADO 
 
7º.- DACIÓN DE CONTA DE SINATURA DE ACTA DE CESIÓN EN 
PROPIEDADE DUN EQUIPAMENTO DE EMERXENCIAS DA 
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A FAVOR DO CONCELLO DE 
CANGAS 
  
Examinada a acta de cesión en propiedade dun equipamento de emerxencias 
propiedade da Comunidade Autónoma de Galicia a favor do Concello de 
Cangas, asinada en Santiago de Compostela o 16 de outubro de 2015. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda o seguinte: 



PRIMEIRO.- Tomar coñecemento da acta de cesión en propiedade dun 
equipamento de emerxencias propiedade da Comunidade Autónoma de Galicia 
a favor do Concello de Cangas, asinada en Santiago de Compostela o 16 de 
outubro de 2015. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo aos departamentos municipais de 
Intervención e Subvencións. 
 
8º.- PROPOSTA DO CONCELLEIRO DE MOCIDADE E VOLUNTARIADO 
S/SOLICITUDE PARA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NA CASA DA 
XUVENTUDE 
 
Dáse conta de proposta do día 16.10.15 do concelleiro de Mocidade e 
Voluntariado, referente a solicitude de realización de prácticas na Casa da 
Xuventude, que é como segue: 
 
"Andrés García Bastón, concelleiro de Mocidade e Voluntariado, recibida e 
secundada o pedimento de Mercedes Lorenzo Núñez, técnica responsable de 
Xuventude do Concello de Cangas. 
 
PROPÓN: 
 
Á Xunta de Goberno Local a M. I. P. para a realización de prácticas non laborais 
de 150 horas na Ludoteca da Casa da Xuventude, para obter o título de 
monitora de tempo libre." 
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 16.6.11, acorda aprobar 
integramente a proposta realizada polo concelleiro de Mocidade e Voluntariado, 
transcrita anteriormente. 
 
MOBILIDADE E TRANSPORTE 
 
9º.- SOLICITUDE DE B. C. F. S/AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA 
INSTALACIÓN DE ATRACCIÓNS INFANTILES NA ESPLANADA DAS 
NAVES DE OJEA 
 
Este punto foi retirado da orde do día. 
 
10º.- SOLICITUDES DE SINALIZACIÓN VARIAS 
 
10.A.1) APROBACIÓN DE SOLICITUDES DE PASAXE PERMANENTE 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, 
acorda, por delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, de 
conformidade cos informes emitidos pola concelleira de Tráfico e pola Policía 
Local, outorgar, previo pagamento das taxas que correspondan, autorización 



para o uso privativo en precario da vía pública mediante a instalación de sinais 
de pasaxe permanente de 3 metros, ós seguintes solicitantes: 
 

 NOME   LUGAR INSTALACIÓN 

G. D. I. Avda. de Galicia, nº 5, local nº 1-Cangas. 
O presente acordo de autorización carecerá de 
validez sen a obtención previa da licenza de 
primeira ocupación, cédula de habitabilidade 
ou informe do departamento de 
Urbanismo, relativo a se conta con licenza 
municipal de obras a edificación onde se 
pretende instalar o referido sinal. 

 
10.A.2) RENOVACIÓN DE SINAIS DE PASAXE PERMANENTE POR DETERIORO 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, de conformidade cos 
informes emitidos pola Policía Local, acorda autorizar a renovación do sinal de 
pasaxe permanente instalado por deterioro, coas condicións indicadas ós 
seguintes solicitantes: 
 
*** 

    NOME   LUGAR INSTALACIÓN 

A. C. P. Avda. de Lugo, nº 53-Coiro. 
Autorízase a renovación do sinal de pasaxe 
permanente nº 778, concedido en X.G.L. do 
día... a.... Condiciónase a presente 
autorización á devolución do sinal deteriorado 
no Departamento de Tesourería, que 
procederá  a dar de baixa o referido número e 
á concesión dun número novo. 

 
**** 
10.B) INFORMES DA POLICÍA LOCAL S/SINALIZACIÓNS 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus membros presentes, por 
delegación realizada en Resolución da Alcaldía do 2.7.15, de conformidade cos 
informes emitidos pola Policía Local, acorda aprobar os seguintes informes 
emitidos pola Policía Local, referentes a  sinalizacións: 
 
 
N° REX: 1703/ 15 
 
ASUNTO: ESPELLO NO CRUCE COVELO COA PO-315, ALTURA DA RUA VEREDA 
 
A Policía Local de Cangas con relación o escrito presentado por A. H. D. no que 
solicita colocación de espello no cruce do Covelo coa PO-315 a altura da rúa 
Vereda pola perigosidade do mesmo. 



 
Informase que é certo o exposto polo solicitante, aínda que o cruzamento de 
Vilariño a sinalización correspóndelle Xunta de Galiza. 
 
Cangas, 15 de outubro do 2015 Asdo: O Inspector: 
 
 
N° REX: 1704/15 
 
ASUNTO: PETICION DE BOLARDOS NA AVDA. OURENSE, 27. 
 
A Policía Local de Cangas con relación o escrito presentado por M. N. R. F. no 
que solicita colocación de bolardos na saía do garaxe. 
 
Informase que NON procede a colocación de bolardos, pero si procede a 
reparación integral da beirarrúa xa que ten distintos niveis. 
Cangas, 15 de outubro do 2015 
 
 
N° REX: 1708/ 15 
 
ASUNTO: PETICIÓN ROI ARPDS NA AVDA. OURENSE 
 
A Policía Local de Cangas con relación o escrito presentado por A. G. R.no que 
solicita repintado da zona amarela no cruce de Vilariño ata a Igrexa do Hío por 
problema de manobra dos autobuses do Cerqueiro. 
 
Informa que son certos os termos que se expresa na solicitude, polo que Urxe o 
Repintado. 
 
Facer constar que dita estrada corresponde a deputación. 
 
Cangas, 21 de outubro do 2015 Asdo: O Inspector: 
  
 
N° REX: 1747/15 
 
ASUNTO: Solicitude da veciñanza da rúa Baiona n° 4 
 
Os axentes da Policía Local de Cangas con número de identificación profesional 
052018 e 052020, por medio do presente, informan: 
 
Que sendo as 17,10 horas do día da data, desprázanse ata rúa Baiona para 
comprobar o escrito presentado pola comunidade de veciños do portal n°4. 
 
Que os veciños solicitan no seu escrito da colocación de un pivote ou xardineira 
para evitar o estacionamento de un vehículo entre os portais de garaxe dos 
dous edificios para así ter mais visibilidade a hora de saír do garaxe. 



 
Que os axentes consideran que sería mellor o pintado de amarelo da zona xa 
que existen partes que si se atopan pintadas e facer una zona de exclusión o 
trafico dende un portal ata outro. 
 
O que trasladamos a Vde, para o seu coñecemento e efectos procedentes. 
 
Cangas, 19 de Outubro do 2015 Asdo: os axentes 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS. 
 
Non se formularon. 
 
 
Sen máis asuntos que tratar, a presidencia remata a sesión e eu redacto esta 
acta como secretaria. 
 
 
A secretaria                                                            Visto e prace 
                                                                       o presidente 


