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Orde do día dos asuntos que se van tratar na sesión ordinaria da Xunta de Goberno 
que terá lugar o venres, 1 de setembro de 2017, ás DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 15/17, do 4 de agosto. 
 
2.-Toma de coñecemento das comunicacións recibidas doutras deputacións e 
concellos. 
 
Asesoría Xurídica 
 
3.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 68/2016, que se tramita á entidade 
Macrecormoda, SL. 
 
4.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 568/2015, que se tramita á entidade 
Crismafer, SL. 
 
5.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 138/2016, que se tramita á entidade 
Manuel Riego Porriño, SA. 
 
6.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 32/2017, que se tramita á entidade 
Campo Lombao, SL. 
 
7.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 965/2015, que se tramita á entidade 
“Promociones y Construcciones Cotoriño, SL”. 
 
8.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 26/2017, que se tramita á entidade 
Ingemarga, SA. 
 
9.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 469/2016, que se tramita á entidade 
Campo Cabana, SL. 
 
10.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 185/2017 que se tramita á entidade 
Construcciones Vila Río Miño, SA. 
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11.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 428/2016, que se tramita ao debedor 
don José Manuel López Regueiro. 
 
12.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 28/2017, que se tramita á entidade 
Campo Slate, SL. 
 
13.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 33/2017, que se tramita á entidade 
Marcial García, SL. 
 
14.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 75/2016, que se tramita á entidade 
Herederos C. Moreira SL. 
 
15.- Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no procedemento concursal nº 37/2016, que se tramita á entidade 
Galician Audio Research Center, SA. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
16.-Aprobación do informe sobre a modificación puntual das normas subsidiarias do 
Concello das Pontes de García Rodríguez respecto dos usos de Quinteiro pechado e 
bloque lineal / aprobación inicial. 
 
17.-Aprobación do informe sobre a modificación puntual das normas subsidiarias do 
Concello das Pontes de García Rodríguez no ámbito dunha parcela na Avda. da 
Habana / aprobación inicial. 
 
18.-Aprobación do informe sobre a modificación puntual das normas subsidiarias do 
Concello das Pontes de García Rodríguez no ámbito da rúa Juan Antonio Suances / 
aprobación inicial. 
 
19.-Aprobación do informe sobre a reordenación do sistema viario do núcleo das 
Pontes para cumprimento da central térmica da Directiva 2010/75/UE sobre emisións 
industriais. 
 
20.-Aprobación do informe sobre a modificación puntual número 5 das normas 
subsidiarias de planeamento do Concello de Vimianzo / aprobación inicial. 
 
21.-Aprobación do informe sobre o proxecto de decreto polo que se regulan as 
competencias autonómicas na zona de servidume de protección do do dominio 
público marítimo-terrestre. 
 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día un de setembro de dous mil 
dezasete. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, o día un de setembro de dous mil 

dezasete, reuniuse a Xunta de Goberno da Deputación provincial para celebrar a 
sesión ordinaria. 

 
CONCORRENTES 

 

PRESIDE O ILMO. SR.: 
 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 
 

 ASISTEN OS/AS SRES./AS DEPUTADOS/AS SEGUINTES: 
 
DONA ANXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUÍÑO ESPASANDÍN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DONA Mª GORETTI SANMARTÍN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 

  
Actúa como secretaria accidental, dona Mª Amparo C. Taboada Gil, oficial 

maior da Corporación, e están presentes o interventor xeral, don José Manuel 
Pardellas Rivera, e a xefa da Sección de Información e Actas, dona Mª Cristina Couto 
Palla. 
 

Aberto o acto ás doce horas e doce minutos, a Sra. Secretaria accidental  le os 
asuntos incluídos na orde do día, verbo dos cales, por unanimidade, adoptáronse os 
acordos seguintes: 
  
1.-APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 15/17, DO 4 DE 
AGOSTO. 
 
 Apróbase por unanimidade a acta da sesión anterior, número 15/17, do 4 de 
agosto. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS COMUNICACIÓNS RECIBIDAS DOUTRAS 
DEPUTACIÓNS E CONCELLOS. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da comunicación recibida do Concello 
de Lalín. 
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3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
68/2016, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE MACRECORMODA, SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
13158, do 25.04.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 68/2016, que se 
tramita á entidade Macrecormoda, SL, encomendándolle a representación e defensa 
ao letrado-asesor xurídico, don Ramón Valentín López Rey. 
 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
568/2015, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE CRISMAFER, SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
30927, do 15.12.2016, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 568/2015, que se 
tramita á entidade Crismafer, SL, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
5.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
138/2016, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE MANUEL RIEGO PORRIÑO, SA. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
12511, do 19.04.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada,no procedemento concursal nº 138/2016, que se 
tramita á entidade Manuel Riego Porriño, SA, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
6.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
32/2017, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE CAMPO LOMBAO, SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
15788, do 18.05.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 32/2017, que se 
tramita á entidade Campo Lombao, SL, encomendándolle a representación e defensa 
ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
7.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
965/2015, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE “PROMOCIONES Y 
CONSTRUCCIONES COTORIÑO, SL”. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
29528, do 29.11.2016, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 965/2015, que se 
tramita á entidade “Promociones y Construcciones Cotoriño, SL”, encomendándolle a 
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representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
8.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
26/2017, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE INGEMARGA, SA. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
12871, do 21.04.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 26/2017, que se 
tramita á entidade Ingemarga, SA, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
9.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
469/2016, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE CAMPO CABANA, SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
15789, do 18.05.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 469/2016, que se 
tramita á entidade Campo Cabana, SL, encomendándolle a representación e defensa 
ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
10.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
185/2017 QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE CONSTRUCCIONES VILA RÍO MIÑO, 
SA. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
15470, do 15.05.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 185/2017 que se 
tramita á entidade Construcciones Vila Río Miño, SA, encomendándolle a 
representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
11.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
428/2016, QUE SE TRAMITA AO DEBEDOR DON JOSÉ MANUEL LÓPEZ 
REGUEIRO. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
16125, do 23.05.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 428/2016, que se 
tramita ao debedor don José Manuel López Regueiro, encomendándolle a 
representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
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12.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
28/2017, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE CAMPO SLATE, SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
15471, do 15.05.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 28/2017, que se 
tramita á entidade Campo Slate, SL, encomendándolle a representación e defensa ao 
letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
13.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
33/2017, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE MARCIAL GARCÍA, SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
15787, do 18.05.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 33/2017, que se 
tramita á entidade Marcial García, SL, encomendándolle a representación e defensa 
ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
14.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
75/2016, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE HEREDEROS C. MOREIRA SL. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
13161, do 25.04.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 75/2016, que se 
tramita á entidade Herederos C. Moreira SL, encomendándolle a representación e 
defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
15.- TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO CONCURSAL Nº 
37/2016, QUE SE TRAMITA Á ENTIDADE GALICIAN AUDIO RESEARCH CENTER, 
SA. 
 

A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
17572, do 05.06.2017, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento concursal nº 37/2016, que se 
tramita á entidade Galician Audio Research Center, SA, encomendándolle a 
representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
16.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ RESPECTO DOS USOS DE QUINTEIRO PECHADO E BLOQUE 
LINEAL / APROBACIÓN INICIAL. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
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O 11.05.2017, a través do Sistema de Interconexión de Rexistros, co número 
201790000000135, entrou nesta Administración o escrito en cuestión en que solicita 
informe sobre o asunto de referencia. 
 
Con data do 24.05.2017 e número de rexistro 2017/16937 solicitouse informe ao 
Servizo de Patrimonio e Contratación, recibiuse contestación o 12.06.2017. 
 
Con data do 12.06.2017 e número de rexistro 2017/16937 solicitouse informe ao 
Servizo de Vías e Obras, recibiuse contestación o 01.08 2017. 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51 ao 62 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.103 ao 147 e 200 
do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable. 
 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese Concello 

de bens de titularidade provincial. 
 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, 
SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DO 
CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ RESPECTO DOS USOS EN 
ZONA QUINTEIRO PECHADO E BLOQUE LINEAL, propónselle á Xunta de Goberno 
que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre modificación 
puntual das normas subsidiarias do Concello das Pontes de García Rodríguez 
respecto dos usos de quinteiro pechado e bloque lineal, mediante proposta efectuada 
polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60  do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
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Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51 ao 62 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.103 ao 147 e 200 
do Decreto 143/2016,  do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, no que figuran as seguintes observacións: 

 
En relación co escrito no que solicita informe sectorial  ao proxecto de Modificación  
Puntual das normas subsidiarias das Pontes respecto dos usos en zona de quinteiro 
pechado e bloque lineal, este servizo informa que: 
 
1º  O ámbito da presente modificación puntual, abarca os terreos dentro do solo urbano 
cualificados nas NNSS.  
 
2º A modificación obxecto do informe, só afecta o cambio de usos permitidos, sen 
establecer ningún tipo de aliñación.  
 
Polo que, non se aprecia ningún inconveniente á aprobación do proxecto de 
modificación puntual. 
 

3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese concello 
de bens de titularidade provincial. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 

1 Aprobar a emisión dun informe favorable á modificación puntual das normas 
subsidiarias do Concello das Pontes de García Rodríguez respecto dos usos de 
quinteiro pechado e bloque lineal en relación exclusiva con esta intervención 
sectorial e consonte as observacións que constan anteriormente expresadas no 
pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello das Pontes de García 

Rodríguez.” 
 
17.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ NO ÁMBITO DUNHA PARCELA NA AVDA. DA HABANA / 
APROBACIÓN INICIAL. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
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“ANTECEDENTES 
 
O 11.05.2017, a través do Sistema de Interconexión de Rexistros, co número 
201790000000130, entrou nesta Administración o escrito en cuestión en que solicita 
informe sobre o asunto de referencia. 
 
Con data do 24.05.2017 e número de rexistro 2017/16936 solicitouse informe ao 
Servizo de Patrimonio e Contratación, recibiuse contestación o 12.06.2017. 
 
Con data do 12.06.2017 e número de rexistro 2017/16936 solicitouse informe ao 
Servizo de Vías e Obras, recibiuse contestación o 01.08 2017. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 
3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51 ao 62 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.103 ao 147 e 
200 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, facendo constar determinadas observacións. 
 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese concello 

de bens de titularidade provincial. 
 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, 
SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DO 
CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ NA AVDA. DA HABANA Nº 
129-137, propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre modificación 
puntual das normas subsidiarias do Concello das Pontes de García Rodríguez na 
Avda. da Habana nº 129-137, mediante proposta efectuada polo Servizo de Asistencia 
Técnica a Municipios consta que: 
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1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 
8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60  do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51 ao 62 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.103 ao 147 e 200 
do Decreto 143/2016,  do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe no que figuran as seguintes observacións: 

 

En relación co escrito no que solicita informe sectorial  da Modificación Puntual das normas 

subsidiarias das Pontes no ámbito dunha parcela na Avda. da Habana/aprobación inicial , este 

servizo informa que: 

1º  A parcela obxecto da Modificación Puntual atópase situada na marxe esquerda da  vía 

provincial DP 7004 AS PONTES AO ENCORO POLA FRAGA á altura do P.K. 0 710. 

2º A modificación obxecto do informe, só afecta o cambio de cualificación do solo, sen establecer 

ningún tipo de aliñación. Xa que estas definiranse no posterior instrumento de desenvolvemento. 

Por tanto, antes da aprobación do devandito instrumento de desenvolvemento será necesaria a 

emisión do preceptivo informe vinculante.  

 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese concello 

de bens de titularidade provincial. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 
ACORDA 
 
1 Aprobar a emisión dun informe favorable á modificación puntual das normas 

subsidiarias do Concello das Pontes de García Rodríguez na Avda. da Habana nº 
129-137 en relación exclusiva con esta intervención sectorial e consonte as 
observacións que constan anteriormente expresadas no pronunciamento 
efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello das Pontes de García 

Rodríguez.” 
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18.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DO CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA 
RODRÍGUEZ NO ÁMBITO DA RÚA JUAN ANTONIO SUANCES / APROBACIÓN 
INICIAL. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
O 10.05.2017, a través do Sistema de Interconexión de Rexistros, co número 
201790000000115, entrou nesta Administración o escrito en cuestión en que solicita 
informe sobre o asunto de referencia. 
 
Con data do 24.05.2017 e número de rexistro 2017/169388 solicitouse informe ao 
Servizo de Patrimonio e Contratación, recibiuse contestación o 12.06.2017. 
 
Con data do 12.06.2017 e número de rexistro 2017/16938 solicitouse informe ao 
Servizo de Vías e Obras, recibiuse contestación o 01.08 2017. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 

1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 
8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51 ao 62 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.103 ao 147 e 200 
do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras informa que o ámbito da modificación puntual está fóra da zona de 
afección das vías de titularidade provincial. 

 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese Concello 

de bens de titularidade provincial. 
 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, 
SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DO 
CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ NO ÁMBITO DA RÚA JUAN 
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ANTONIO SUANZES, propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte 
ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre modificación 
puntual das normas subsidiarias do Concello das Pontes de García Rodríguez no 
ámbito da rúa Juan Antonio Sunazes, mediante proposta efectuada polo Servizo de 
Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 

1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60  do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51 ao 62 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.103 ao 147 e 200 
do Decreto 143/2016,  do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras informa que o ámbito da modificación puntual está fora da zona de 
afección das vías de titularidade provincial. 

 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese concello 

de bens de titularidade provincial. 
 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 
ACORDA 
 
1 Aprobar a emisión dun informe favorable á modificación puntual das normas 

subsidiarias do Concello das Pontes de García Rodríguez no ámbito da rúa Juan 
Antonio Suanzes en relación exclusiva con esta intervención sectorial. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello das Pontes de García 

Rodríguez.” 
 
19.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE A REORDENACIÓN DO SISTEMA 
VIARIO DO NÚCLEO DAS PONTES PARA CUMPRIMENTO DA CENTRAL 
TÉRMICA DA DIRECTIVA 2010/75/UE SOBRE EMISIÓNS INDUSTRIAIS. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
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Con data do 14.06.2017 e número de rexistro 2017/20425 entrou no Rexistro Xeral 
desta Administración o escrito en cuestión en que solicita informe sobre o asunto de 
referencia. 
 
Con data do 28.06.2017 e número de rexistro 20425/17 solicitouse informe ao Servizo 
de Patrimonio e Contratación, recibiuse contestación o 03.07.2017. 
 
Con data do 03.07.2017 e número de rexistro 20425/17 solicitouse informe ao Servizo 
de Vías e Obras, recibiuse contestación o 28.08 2017. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 21 da Lei 8/2013, do 28 

de xuño, de estradas de Galicia; disposición que se desenvolve mediante os art 
49 e seguintes do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, disposición recollida tamén nos art. 
2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de 
patrimonio das administracións públicas. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable. 
 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese concello 

de bens de titularidade provincial. 
 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, 
SOBRE REORDENACIÓN DO SISTEMA VIARIO DO NÚCLEO DAS PONTES PARA 
CUMPRIMENTO DA CENTRAL TÉRMICA, DA DIRECTIVA 2010/75/UE SOBRE 
EMISIÓNS INDUSTRIAIS propónselle á Xunta de Goberno que adopte o seguinte 
ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre reordenación do 
sistema viario do núcleo das Pontes para cumprimento da central térmica da Directiva 
2010/75/UE sobre emisións industriais, mediante proposta efectuada polo Servizo de 
Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 

1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 21 da Lei 8/2013, do 28 

de xuño, de estradas de Galicia; disposición que se desenvolve mediante os art 49 
e seguintes do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, regulación recollida tamén nos art. 2.2 e 
189, segundo a disposición final 2ª da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de 
patrimonio das administracións públicas 
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2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras emite informe favorable, no que figuran as seguintes observacións: 
 

En relación co asunto indicado, no que afecta á Rede viaria de titularidade desta 
Deputación, este servizo informa o seguinte: 

Esta Deputación ten catalogada e clasificada a estrada da súa dependencia, que 
discorre na contorna da actuación proxectada, seguinte: 

 DP 7012 ACCESO AO POLÍGONO DOS AIRÍOS 

 

Revisada a documentación, no que afecta á Rede provincial de estradas: 

As actuacións proxectadas non afectan nin á estrada DP 7012, xa que se mantén o 
seu trazado actual, nin á súa intersección en glorieta coa estrada AC-861, punto inicial 
da citada estrada DP-7012. 

 

3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a inexistencia nese concello 
de bens de titularidade provincial. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 

ACORDA 
 
1 Aprobar a emisión dun informe favorable á reordenación do sistema viario do 

núcleo das Pontes para cumprimento da central térmica da Directiva 2010/75/UE 
sobre emisións industriais, en relación exclusiva con esta intervención sectorial e 
consonte as observacións que constan anteriormente expresadas no 
pronunciamento efectuado polo Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao director da Axencia Galega de Infraestruturas.” 
 
20.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚMERO 5 
DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO DO CONCELLO DE 
VIMIANZO / APROBACIÓN INICIAL. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
O 26.07.2017, a través do Sistema de Interconexión de Rexistros, co número 
201790000000162, entrou nesta Administración o escrito en cuestión en que solicita 
informe sobre o asunto de referencia. 
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Con data do 03.08.2017 entrou neste servizo a antedita solicitude. 
 
Con data do 04.05.2017 e número de rexistro 2017/2501 solicitou informe ao Servizo 
de Patrimonio e Contratación, recibiu contestación o 08.08.2017. 
 
Con data do 08.08.2017 e número de rexistro 2017/2501 solicitou informe ao Servizo 
de Vías e Obras, recibiu contestación o 23.08 2017. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
mediante o art. 60 do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 
3 de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51 ao 62 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, regulacións que se desenvolven mediante os art.103 ao 147 e 
200 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento 
da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras informa que, en relación co asunto indicado, non afecta a ningunha 
estrada de titularidade provincial. 

 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a existencia nese concello 

de determinados bens de titularidade provincial, sen facer constar ningunha 
obxección. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA, 
SOBRE A MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 5 DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMENTO DO CONCELLO DE VIMIANZO, propónselle á Xunta de Goberno 
que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo ao informe da Deputación da Coruña sobre modificación 
puntual nº 5 das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Vimianzo, 
mediante proposta efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios consta 
que: 
 

1 A emisión do informe que se solicita está prevista no art. 23.2 e na tst. 1ª da Lei 

8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia; disposicións que se desenvolven 
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mediante o art. 60  do Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia; así como tamén se considera esta 
intervención nos art. 2.2 e 189, segundo a disposición final 2ª, da Lei 33/2003, do 3 
de novembro, de patrimonio das administracións públicas; en relación, todo o 
anterior, co disposto polos art. 51 ao 62 e 83 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, disposicións que se desenvolven mediante os art.103 ao 147 e 200 
do Decreto 143/2016,  do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da 
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras informa que, en relación co asunto indicado, non afecta a ningunha 
estrada de titularidade provincial. 

 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a existencia nese concello 

de determinados bens de titularidade provincial, sen facer constar ningunha 
obxección. 

 
4 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
A Xunta de Goberno, vista a anterior proposta, 
 
ACORDA 
 
1 Aprobar a emisión dun informe favorable á modificación puntual das normas 

subsidiarias de planeamento do Concello do Concello de Vimianzo en relación 
exclusiva con esta intervención sectorial. 

 
2 Darlle conta do presente acordo ao alcalde do Concello de Vimianzo.” 
 
21.-APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE 
SE REGULAN AS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS NA ZONA DE SERVIDUME 
DE PROTECCIÓN DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a seguinte proposta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Co número 29425 e data de 08.08.2017 entrou no Rexistro Xeral desta Administración 
unha comunicación relativa ao trámite citado no asunto de referencia. 
 
Recibido ese escrito no Servizo de Asistencia Técnica a Municipios, procedeuse a 
instruír o oportuno expediente, co obxecto de emitir en prazo o informe 
correspondente. 
 
Con data do 10.08.2017 e número de rexistro 2017/25796 solicitouse informe ao 
Servizo de Vías e Obras; non se recibiu contestación ata o día de hoxe. 
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Con data do 10.08.2017 e número de rexistro 2017/25798 solicitouse informe ao 
Servizo de Patrimonio e Contratación, recibindo contestación o 22.08.2017. 
 
Con data do 10.08.2017 e número de rexistro 2017/25480 solicitouse informe ao 
Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente; non se recibiu 
contestación ata o día de hoxe. 
 
 
Debido á estrita limitación de 15 días hábiles estabelecida para o referido trámite, 
realiza directamente unha análise pormenorizada do proxecto en cuestión este 
servizo, co fin de poder formular as alegacións pertinentes no prazo máis breve 
posible. 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 O tramite de audiencia en cuestión está previsto no art. 42.3 da Lei 16/2010, do 17 

de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector 
público autonómico de Galicia e o artigo 7 do Decreto 111/1984, do 25 de maio, 
polo que se aproba o Regulamento de réxime interior da Xunta de Galicia, 
modificado polo Decreto 57/1994, do 25 de marzo. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras non informou ata o día de hoxe. 
 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a relación de bens de 

titularidade provincial, sen facer constar ningunha alegación. 
 
4 O Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente non informou ata o 

día de hoxe.. 
 
5 Examinado o referido proxecto no Servizo de Asistencia Técnica a Municipios; 

desde unha visión integrada de todo o sistema normativo, cómpre formular as 
seguintes observacións ou suxestións que, con base en criterios de precisión, se 
xulgan pertinentes: 
 
- artigo 18.2: 

 

 A epígrafe a) deste apartado establece unha separación mínima de 100 m 
entre instalacións fixas ou desmontables situadas na zona de servidume de 
protección. Esta distancia parece moi escasa posta en relación coas 
distancias establecidas nos artigos 68 e 69 do RD 876/214, do 10 de outubro, 
polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de costas sobre o réxime de 
utilización das praias (300 m e 150 m respectivamente).  

 En congruencia co establecido na regulación sectorial sobre contaminación 
acústica - Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído coas súas normas de 
desenvolvemento (RD 1513/2005 e RD 1367/2007 ) e o Decreto 106/2015, 
do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia - resultaría oportuno 
engadir un novo apartado c) que determinara que, en cumprimento dos 
obxectivos de calidade acústica establecidos na antedita normativa sectorial, 
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os establecementos expendedores de comida e bebida ao servizo dos 
usuarios das praias non poderán instalar equipos de 
reprodución/ampliación sonora ou audiovisual. 

 
- artigo 29.1.d): 

 

 de acordo co disposto na disposición transitoria cuarta, apartado terceiro da 
Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, resultaría oportuno engadir o inciso 
“(…) O proxecto ou a memoria técnica que se achegue coa declaración 
responsable deberá xustificar que as obras ás que se refire o apartado 
segundo da disposición transitoria cuarta da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de 
costas, cando lles sexa aplicable, deberán supoñer unha mellora da 
eficiencia enerxética e un aforro efectivo no consumo de auga nos 
termos establecidos no apartado terceiro da antedita disposición transitoria e 
na súa normativa de desenvolvemento". 

 
6 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 
 

 
Con base en todo o anteriormente exposto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DE ALEGACIÓNS DA DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA SOBRE O PROXECTO POLO QUE SE REGULAN AS 
COMPETENCIAS AUTONÓMICAS NA ZONA DE SERVIDUME DE PROTECCIÓN 
DO DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE, propónselle á Xunta de Goberno 
que adopte o seguinte ACORDO: 
 
No expediente relativo á emisión de informe de alegacións da Deputación da Coruña 
sobre o proxecto polo que se regulan as competencias autonómicas na zona de 
servidume de protección do dominio público mar, mediante proposta efectuada polo 
Servizo de Asistencia Técnica Urbanística consta que: 
 

 
1 O tramite de audiencia en cuestión está previsto no art. 42.3 da Lei 16/2010, do 17 

de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector 
público autonómico de Galicia e o artigo 7 do Decreto 111/1984, do 25 de maio, 
polo que se aproba o Regulamento de réxime interior da Xunta de Galicia, 
modificado polo Decreto 57/1994, do 25 de marzo. 

 
2 No que respecta aos correspondentes intereses desta Deputación, o Servizo de 

Vías e Obras non informou ata o día de hoxe. 
 
3 O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a relación de bens de 

titularidade provincial, sen facer constar ningunha alegación. 
 
4 O Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente non informou ata o 

día de hoxe. 
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5 Examinado o referido proxecto desde unha visión integrada de todo o sistema 

normativo, o Servizo de Asistencia Técnica a Municipios estima oportuno formular 
varias observacións ou suxestións que, con base en criterios de precisión, se 
consideran pertinentes para efectos de alegación. 

 
6 A competencia para resolver sobre este informe é do presidente da Deputación da 

Coruña, segundo dispón o art. 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local; estando esta atribución delegada na Xunta de Goberno por 
Resolución núm. 16643 do 30 de xullo de 2015. 

 
 
A Xunta de Goberno, visto o anteriormente exposto, 
 
ACORDA 
 
1 Aprobar a emisión dun informe sobre o proxecto polo que se regulan as 

competencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio 
público marítimo-terrestre, alegando as seguintes observacións ou suxestións 
formuladas desde o Servizo de Asistencia Técnica a Municipios con base en 
criterios de precisión: 
 
- artigo 18.2: 

 

 A epígrafe a) deste apartado establece unha separación mínima de 100 m 
entre instalacións fixas ou desmontables situadas na zona de servidume de 
protección. Esta distancia parece moi escasa posta en relación coas 
distancias establecidas nos artigos 68 e 69 do RD 876/214, do 10 de outubro, 
polo que se aproba o regulamento xeral da Lei de costas sobre o réxime de 
utilización das praias (300 m e 150 m respectivamente).  

 En congruencia co establecido na regulación sectorial sobre contaminación 
acústica - Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído coas súas normas de 
desenvolvemento (RD 1513/2005 e RD 1367/2007 ) e o Decreto 106/2015, 
do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia - resultaría oportuno 
engadir un novo apartado c) que determinara que, en cumprimento dos 
obxectivos de calidade acústica establecidos na antedita normativa sectorial, 
os establecementos expendedores de comida e bebida ao servizo dos 
usuarios das praias non poderán instalar equipos de 
reprodución/ampliación sonora ou audiovisual. 
 

- artigo 29.1.d): 
 

 de acordo co disposto na disposición transitoria cuarta, apartado terceiro da 
Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas, resultaría oportuno engadir o inciso 
“(…) O proxecto ou a memoria técnica que se achegue coa declaración 
responsable deberá xustificar que as obras ás que se refire o apartado 
segundo da disposición transitoria cuarta da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de 
costas, cando lles sexa aplicable, deberán supoñer unha mellora da 
eficiencia enerxética e un aforro efectivo no consumo de auga nos 
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termos establecidos no aparto terceiro da antedita disposición transitoria e na 
súa normativa de desenvolvemento". 

 
2 Dar conta do presente acordo á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio 

Ambiente e Ordenación do Territorio.” 
 
 
 

Sen máis asuntos que tratar, remata a sesión ás doce horas e vinteún minutos, 
redáctase a acta e autorízase a súa transcrición, que asino co Sr. Presidente, de todo 
o cal, eu, a secretaria accidental, dou fe. 
 


