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Orde do día da sesión ordinaria da Xunta de Goberno que terá lugar o venres, 16 de 

febreiro de 2018, ás DOCE HORAS. 

 
ASUNTOS 

 
Actas 
 
1.-Aprobación da acta da sesión anterior, número 3/2018, do 2 de febreiro. 
 
2.-Toma de coñecemento das comunicacións recibidas doutros concellos e 
deputacións. 
 
Asesoría Xurídica 
 
3.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que sen dispón a 
comparecencia no procedemento de execución hipotecaria nº 171/2017, que se segue 
perante o Xulgado de Primeira Instancia nº 12 dos da Coruña. 
 
4.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos de 
Santiago de Compostela, do 19/01/2018, recaída no recurso nº PA 375/2017, 
interposto por Dª Beatriz Díaz Rodríguez, sobre sanción de tráfico do Concello de 
Ames. 
 
5.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da 
Coruña, do 31/01/2018, recaída no recurso PA 235/2017, interposto por don Rafael 
Cagiao Souto, sobre responsabilidade patrimonial. 
 
6.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da 
Coruña, do 05/02/2018, recaída no recurso PA 223/2017, interposto por Dª Josefa 
Sexto Fernández, sobre responsabilidade patrimonial. 
 
7.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento da sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da 
Coruña, do 02/02/2018, recaída no recurso PA 215/2017, interposto pola Comunidade 
de Monte Veciñal en man común de San Miguel de Codesoso, sobre tributos. 
 
8.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón a 
comparecencia no recurso PA 24/2018, do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 
2 dos da Coruña, interposto por don José Domínguez Pérez, sobre tributos. 
 
9.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento do decreto da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, do 02/02/2018, recaído no recurso PO 7263/2017, interposto 
por Dª Concepción Queiruga Lijo, sobre expropiación. 
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10.-Toma de coñecemento da resolución da Presidencia pola que se dispón o 
acatamento do decreto da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia, do 02/02/2018, recaído no recurso PO 7264/2017, interposto 
por Dª Concepción Queiruga Lijo, sobre expropiación. 
 
Servizo de Asistencia Técnica a Municipios 
 
11.- Aprobación do informe sobre o Plan básico autonómico. Consellería de Medio 
Ambiente e Ordenación do Territorio. 
 
Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente 
 
12.-Aprobación das bases específicas do Programa de axudas aos concellos da 
provincia para limpeza de praias marítimas, anualidade 2018. 
 
ROGOS E PREGUNTAS 
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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO, celebrada o día dezaseis de febreiro de dous mil 
dezaoito. 

 
Na sala de comisións do pazo provincial, o día dezaseis de febreiro de dous 

mil dezaoito, 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: 
 
DON BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO 
DONA ÁNXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DONA Mª GORETTI SANMARTIN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 

 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, secretario xeral 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 vinte e catro minutos, o Sr. Secretario  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 3/2018, DO 2 DE 
FEBREIRO. 
 
 Apróbase, por unanimidade, a acta da sesión anterior, número 3/2018, do 2 de 
febreiro. 
 
2.-TOMA DE COÑECEMENTO DAS COMUNICACIÓNS RECIBIDAS DOUTROS 
CONCELLOS E DEPUTACIÓNS. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da comunicación recibida do Concello 
de Boiro sobre a incorporación do Pazo de Meirás ao patrimonio público. 
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3.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SEN DISPÓN A COMPARECENCIA NO PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN 
HIPOTECARIA Nº 171/2017, QUE SE SEGUE PERANTE O XULGADO DE 
PRIMEIRA INSTANCIA Nº 12 DOS DA CORUÑA. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
2960 do 26.01.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte interesada, no procedemento de execución hipotecaria 
nº 171/2017, que se segue perante o Xulgado de Primeira Instancia nº 12 dos da 
Coruña, encomendándolle a representación e defensa ao letrado-asesor xurídico da 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
4.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, DO 19/01/2018, 
RECAÍDA NO RECURSO Nº PA 375/2017, INTERPOSTO POR Dª BEATRIZ DÍAZ 
RODRÍGUEZ, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO DO CONCELLO DE AMES. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
4255, do 31.01.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos de Santiago de Compostela, do 
19.01.2018, recaída no recurso con procedemento abreviado nº  375/2017, interposto 
por Dª Beatriz Díaz Rodríguez, sobre sanción de tráfico do Concello de Ames. 
 
5.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 3 DOS DA CORUÑA, DO 31/01/2018, RECAÍDA NO 
RECURSO PA 235/2017, INTERPOSTO POR DON RAFAEL CAGIAO SOUTO, 
SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
5546/2018, do 08.02.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da 
sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 3 dos da Coruña, do 
31.01.2018, recaída no recurso con procedemento abreviado 235/2017, interposto por 
don Rafael Cagiao Souto, sobre responsabilidade patrimonial. 
 
6.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DA CORUÑA, DO 05/02/2018, RECAÍDA NO 
RECURSO PA 223/2017, INTERPOSTO POR Dª JOSEFA SEXTO FERNÁNDEZ, 
SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
5549, do 08.02.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da Coruña, do 05.02.2018, 
recaída no recurso con procedemento abreviado 223/2017, interposto por Dª Josefa 
Sexto Fernández, sobre responsabilidade patrimonial. 
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7.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DA SENTENZA DO XULGADO DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO Nº 1 DOS DA CORUÑA, DO 02/02/2018, RECAÍDA NO 
RECURSO PA 215/2017, INTERPOSTO POLA COMUNIDADE DE MONTE 
VECIÑAL EN MAN COMÚN DE SAN MIGUEL DE CODESOSO, SOBRE TRIBUTOS. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
5547 do 08.02.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento da sentenza do 
Xulgado do Contencioso Administrativo nº 1 dos da Coruña, do 02.02.2018, recaída 
no recurso con procedemento abreviado 215/2017, interposto pola Comunidade de 
Monte Veciñal en man común de San Miguel de Codesoso, sobre tributos. 
 
8.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN A COMPARECENCIA NO RECURSO PA 24/2018, DO XULGADO DO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DOS DA CORUÑA, INTERPOSTO POR 
DON JOSÉ DOMÍNGUEZ PÉREZ, SOBRE TRIBUTOS. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
5544, do 08.02.2018, pola que se dispón a comparecencia desta Deputación 
provincial, como parte demandada, no recurso con procedemento abreviado 24/2018, 
do Xulgado do Contencioso Administrativo nº 2 dos da Coruña, interposto por don 
José Domínguez Pérez, sobre tributos, 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 O ACATAMENTO DO DECRETO DA SALA DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, DO 
02/02/2018, RECAÍDO NO RECURSO PO 7263/2017, INTERPOSTO POR Dª 
CONCEPCIÓN QUEIRUGA LIJO, SOBRE EXPROPIACIÓN. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
5548, do 08.02.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento do decreto da 
Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 
02.02.2018, recaído no recurso con procedemento ordinario 7263/2017, interposto por 
Dª Concepción Queiruga Lijo, sobre expropiación. 
 
10.-TOMA DE COÑECEMENTO DA RESOLUCIÓN DA PRESIDENCIA POLA QUE 
SE DISPÓN O ACATAMENTO DO DECRETO DA SALA DO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA, DO 
02/02/2018, RECAÍDO NO RECURSO PO 7264/2017, INTERPOSTO POR Dª 
CONCEPCIÓN QUEIRUGA LIJO, SOBRE EXPROPIACIÓN. 
 
 A Xunta de Goberno toma coñecemento da Resolución da Presidencia número 
5545, do 08.02.2018, pola que se dispón o acatamento e cumprimento do decreto da 
Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 
02/02/2018, recaído no recurso con procedemento ordinario 7264/2017, interposto por 
Dª Concepción Queiruga Lijo, sobre expropiación. 
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11.- APROBACIÓN DO INFORME SOBRE O PLAN BÁSICO AUTONÓMICO. 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO. 
 
 A Xunta de Goberno aproba, por unanimidade, o seguinte acordo: 
 
"ANTECEDENTES 
 
O 22.12.2017 publicouse no DOG un anuncio da Dirección Xeral de Ordenación do 
Territorio e Urbanismo, do 14.12.2017, polo que se somete a información pública o 
proxecto do plan básico de referencia. 
 
Observado o referido anuncio, o Servizo de Asistencia Técnica a Municipios instrúe o 
oportuno expediente, co obxecto de emitir no prazo indicado (2 meses) o informe 
correspondente. 
 
O 23.01.2018 e número de rexistro 2176/18 solicitouse informe ao Servizo de 
Arquitectura e Mantemento, recibindo contestación o 26.01.2018. 
 
O 23.01.2018 e número de rexistro 2174/18 solicitouse informe ao Servizo de 
Patrimonio e Contratación, recibindo contestación o 09.02.2018 
 
O 23.01.2018 e número de rexistro 2175/18 solicitouse informe ao Servizo de Vías e 
Obras, recibindo contestación o 12.02.2018. 
 
 
CONSIDERACIÓNS TÉCNICAS E LEGAIS 
 
1 O tramite de información pública en cuestión está establecido no art. 50.3 da Lei 

2/2016 do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG/2016); disposición que se 
desenvolve mediante o artigo 102.3 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 
(RSG/2016). 

 
1. No que respecta aos correspondentes intereses sectoriais desta 

Deputación, o Servizo de Vías e Obras emite informe favorable do 
seguinte teor literal: 
 
1 Esta Deputación ten catalogadas e clasificadas na súa rede provincial 
as estradas incluídas en relación adxunta a este informe. 
 
2 A zona de afección das estradas está constituída, no caso das estradas 
de titularidade desta Deputación, por dúas franxas de terreo, unha en cada 
marxe, delimitadas exteriormente por unha liña paralela ás arestas 
exteriores da explanación medidas horizontalmente e ortogonalmente 
desde elas a unha distancia de 30 m. 
 
3 Nos tramos urbanos definidos no artigo 7 da Lei 8/2013 de estradas de 
Galicia non se establecen nin zonas servidume, nin de afección nin liña 
límite de edificación. 
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4 Respecto da identificación das zonas de afección en materia de 
estradas, en especial ás relativas á Rede de Estradas de titularidade desta 
Deputación, este Servizo non aprecia inconveniente no documento 
presentado a condición de que se teñan en conta todas elas. No 
documento de información pública do Plan básico non se observa que se 
indique relación de estradas incorporadas das distintas administracións. 
 
5 Esta Deputación está a realizar unha actualización do seu catálogo de 
estradas, catálogo definido no artigo 9 do Regulamento Xeral de Estradas. 
Os resultados da devandita actualización haberán de ser incorporados ao 
Plan básico autonómico 
 

2. O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a relación de bens inmobles 
de titularidade provincial, sen facer constar ningunha observación. 
 

3. O Servizo de Arquitectura e Mantemento informa sobre a relación de bens 
inmobles de titularidade provincial nos que ese Servizo está a realizar diferentes 
traballos, sen efectuar alegación ningunha. 
 

4. Examinado o proxecto por este Servizo, considérase oportuno formular 
determinadas observacións ou suxestións que figuran expostas na proposta de 
acordo que segue a continuación. 
 

5. 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 expresado, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INFORME DE ALEGACIÓNS DA DEPUTACIÓN 
DA CORUÑA SOBRE O PROXECTO DO PLAN BÁSICO AUTONÓMICO APROBADO 
INICIALMENTE, 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 do Plan básico autonómico aprobado inicialmente, mediante 
proposta efectuada polo Servizo de Asistencia Técnica Urbanística consta que: 
 
1. O trámite de información pública en cuestión está establecido no art. 50.3 da Lei 

2/2016 do 10 de febreiro, do solo de Galicia; disposición que se desenvolve no 
artigo 102.3 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 sectoriais desta Deputación, o 

Servizo de Vías e Obras emite informe favorable; que condiciona a que se 
observe a Lei 8/2013 de estradas de Galicia con respecto ás vías de competencia 
provincial e a que estas figuren oportunamente relacionadas no instrumento en 
cuestión. 
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3. O Servizo de Patrimonio e Contratación informa sobre a relación de bens 
inmobles de titularidade provincial, sen facer constar ningunha observación. 
 

4. O Servizo de Arquitectura e Mantemento informa sobre a relación de bens 
inmobles de titularidade provincial nos que ese Servizo está a realizar diferentes 
traballos, sen efectuar alegación ningunha. 
 

5. Examinado o referido proxecto desde unha visión integrada de todo o sistema 
normativo, o Servizo de Asistencia Técnica a Municipios estima oportuno formular 
as seguintes observacións ou suxestións para efectos desta alegación: 
 
1 TIPOLOXÍA 

 
Este plan básico autonómico solucionará a ordenación urbanística da maioría dos concellos 
(con IPM ≤ 5 000 hab.) e significará unha axeitada ordenación complementaria dos restantes, 
proporcionando unha visión global e detallada da ordenación territorial de Galicia; detalle do 
que carecen as vixentes Directrices de ordenación do territorio (aprobadas polo Decreto 
19/2011, do 10 de febreiro, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas; en 
adiante DOT/2011) e as Normas subsidiarias e complementarias provinciais (aprobadas por 
Ordes da COTOP da Xunta de Galicia do 3.04.1991 e do 15.09.1993; en adiante NSCP/1991). 
 
Non obstante, resultando así axustado este instrumento ao seu obxecto e tipoloxía, consonte 
co establecido na vixente lexislación urbanística de Galicia, podería considerarse a 
oportunidade do seu perfeccionamento atendendo ás finalidades que se expresan a 
continuación. 
 

1.1 Ordenación do solo urbano no planeamento xeral sen adaptar á Lei 9/2002 
 
- Para maior seguridade xurídica, no solo urbano clasificado polos concellos con planeamento 

xeral sen adaptar á derrogada Lei 9/2002, poderían delimitarse os ámbitos de solo urbano 

consolidado, solo urbano non consolidado e solo urbanizable, segundo os criterios 
establecidos polo Texto refundido da lei do solo e rehabilitación urbana (aprobado polo Real 
decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro; en adiante LSRU/2015) e pola LSG/2016; ou 
ben remitir esa delimitación ao instrumento de planeamento que corresponda. 

 
1.2 Ordenación de solo urbanizable 

 
- Consonte co disposto polas Directrices de ordenación do territorio (art. 3.1, 3.2 e 5 das 

DOT/2011), cabería delimitar -no seu caso- solo urbanizable con destino a usos industriais 
ou terciarios, equipamentos públicos ou a construción de vivendas de promoción pública, a 
desenvolver no planeamento básico municipal mediante plans especiais (art. 70.3 da 
LSG/2016). 

 
1.3 Normas técnicas de planeamento 

 
- A formulación por este instrumento dunha normativa urbanística normalizada podería 

aproveitarse para conformar, mediante unha mínima actuación complementaria, as normas 
técnicas de planeamento establecidas polo art. 48 da LSG 2/2016. 

 
2 DETERMINACIÓNS 
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En relación coas súas determinacións, cómpre efectuar as observacións que se indican 
deseguido. 
 

2.1 Disposicións xerais 
 

2.1.1 Réxime das edificacións, construcións e instalacións incompatibles coa ordenación 
 
- Como instrumento subsidiario de ordenación urbanística nos concellos que carecen de 

planeamento municipal, así como polo seu carácter complementario nos supostos en que 
exista o referido planeamento, podería incorporarse unha ordenanza reguladora sobre o 
réxime das edificacións, construcións e instalacións preexistentes antes da aprobación 
definitiva dos plans que, non sendo compatibles coas súas determinacións, non estean 
incursas na situación de fóra de ordenación. 

 
2.1.2 Usos principais e complementarios. 

 
- Con carácter xeral, en relación coa regulación dos usos principais e complementarios, 

cumpriría determinar en todas as ordenanzas a porcentaxe na que estes últimos poden 
substituír a aqueles. 

 
2.1.3 Apartado 2.3. Uso global residencial. 

 
- En congruencia co disposto no Decreto 29/2010, do 4 de marzo de 2010, polo que se 

aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia (en adiante D 29/2010), sería 
recomendable substituír a expresión: 
 

(...) entenderase por vivenda exterior aquela que teña cando menos o salón e outra peza 
habitable con fronte a espazos exteriores libres de parcela onde sexa posible a inscrición dun 
círculo de diámetro igual ou maior a altura da edificación máis desfavorable que 
configure o devandito espazo (...) 

pola de: 

(...) entenderase por vivenda exterior aquela que teña cando menos o salón e outra peza 
habitable con fronte a espazos exteriores libres de parcela onde sexa posible a inscrición dun 
círculo de diámetro igual ou maior a altura da edificación máis desfavorable permitida 
pola lexislación urbanística que configure o devandito espazo (...). 

 

- No Apartado 2.3.3 (uso pormenorizado de residencia comunitaria) conviría cambiar  a 
expresión: 
 

(...) No seu defecto ou cando non supoña controversia coa lexislación, as condicións de 
aplicación aos edificios ou locais destinados a residencia comunitaria serán as mesmas que para 
as vivendas, cando a súa superficie total non supere os cincocentos metros cadrados (500 m2). 
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De superar a devandita superficie, será de aplicación complementaria ao uso 
hoteleiro ou hospedaxe (...) 

pola de: 

(...) No seu defecto ou cando non supoña controversia coa lexislación, as condicións de 
aplicación aos edificios ou locais destinados a residencia comunitaria serán as mesmas que para 
as vivendas, cando a súa superficie total non supere os cincocentos metros cadrados (500 m2 ). 
De superar a devandita superficie, serán de aplicación complementaria as 
condicións do uso hoteleiro ou hospedaxe (...). 

- Cumpriría que neste apartado tamén se definise o uso residencial protexido recollido no 
anexo I do Decreto 143/2016. do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 
2/2016 do solo de Galicia (en adiante RSG/2016). 

 

2.1.4 Apartado 2.4.1. Uso pormenorizado comercial. 
 
- Podería eliminarse o inciso: 

 

(...) A escaleira de unión entre ambos espazos terá un largo mínimo dun metro (...) 

por ser obxecto de regulación máis precisa na normativa vixente en materia de incendios, 
accesibilidade e seguridade de utilización. 

- Procedería, igualmente, suprimir o inciso: 
 

(...) No caso de realizarse un cortaventos, as portas que o conforman abrirán no sentido da 
saída (...) 

xa que é a propia normativa vixente en materia de incendios a que regula o sentido de 
apertura de portas que forman parte dun percorrido de evacuación, non sendo sempre 
obrigado a súa apertura no sentido da saída. 

 
2.1.5 Apartado 2.4.2. Uso pormenorizado de oficinas. 

 
- A esixencia dun control das instalacións de iluminación e acondicionamento de aire, antes da 

apertura dun local dedicado a este uso, debería ser substituída por unha referencia á licenza 
municipal de obras -no seu caso- e/ou pola verificación municipal posterior do cumprimento 
dos requisitos para o exercicio da actividade, en concordancia co estabelecido na Lei 
9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia 
(en adiante LG 9/2013). 

 
2.1.6 Apartado 2.4.4. Uso pormenorizado hoteleiro. 

 

- En relación á Categoría 2ª. Pensións, debería indicarse que tamén poden ocupar a totalidade 
do edificio, en consonancia co disposto no art. 9 do Decreto 57/2016, do 2 de maio, polo que 
se estabelece a ordenación dos estabelecementos hoteleiros (en adiante D 57/2016). 
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2.1.7 Apartado 2.7. Uso Global. Outros Usos. Sector Primario 

 

- A referencia ás Directrices da paisaxe debería matizarse no sentido de que serán de 
aplicación unha vez que estas resulten aprobadas. Esta observación faise tamén extensible 
a todas as restantes referencias a ese instrumento que figuran no plan que nos ocupa. 

 
2.1.8 Apartado 3.2.1 Aliñación 

 
- A excepción ao cumprimento das aliñación previstas nos instrumentos de ordenación 

urbanística, que se fai para os elementos catalogados, debe estenderse ás construcións 
tradicionais do medio rural, debido ao seu valor cultural protexido pola LSG 2/2016, agás 
motivos de seguridade viaria. 

 
2.1.9 Apartado 3.2.3. Normalización de predios 

 
- Consonte co disposto polo art. 282.1 do RSG/2016, debería completarse o articulado: 

 

(...) Poderá formularse en calquera momento, de oficio polo concello, ou a instancia dos 
propietarios afectados (...) 

co inciso: 

Neste último caso será necesario obter, con anterioridade á presentación do proxecto, a 
aceptación municipal ao ámbito de normalización de predios se este non está contido no 
planeamento coa ordenación detallada. 

 
2.1.10 Apartado 3.4.3.1. Corpos voados pechados 

 
- De acordo co estabelecido no D 29/2010 sería recomendable precisar que a: 

 

(...) galería ou miradoiro terán unha superficie vidrada semitransparente maior do 75% (...) 
 

- Así mesmo, en relación á distancia que deben separarse os corpos voados pechados dos 
predios lindeiros, sería aconsellable engadir: 
 

(...) nunha lonxitude ao menos  igual á distancia voada, e nunca inferior a 0.60 metros (...) 
 

2.1.11 Apartado 3.4.6.5. Cubrición de patios 
 
- Dentro das condicións de cubrición dos patios, en coherencia co disposto no D 29/2010, 

debería engadirse a seguinte expresión: 
 

O elemento de cobertura terá unha transparencia nominal do 80% 
2.1.12 Apartado 3.5.3.3. Almacenamento e recollida de residuos e lixo 

- En congruencia coa regulación disposta pola LG 9/2013, que suprimiu con carácter xeral a 
necesidade de obtención de licenza municipal de actividade, apertura ou funcionamento, 
procedería corrixir a seguinte condición no sentido que se sinala: 
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(...) Todas as actividades deberán xustificar o cumprimento das condicións de salubridade que 
lle sexan esixidas pola normativa xeral ou sectorial aplicable, con carácter previo á súa 
autorización ou á concesión da preceptiva licenza ao seu exercicio (...) 

 
2.1.13 Apartado 3.6.1. Abastecemento de auga 

 
- Con respecto á regulación: 

 

(...) Todo edificio de uso residencial disporá de abastecemento de auga potable (...) A fonte de 
subministración será dende redes públicas ou pertencentes ás comunidades de usuarios reguladas 
pola lexislación sectorial de augas, e con características axeitadas para servir á edificación 
existente e á permitida polo plan (artigo 16.1.a) da LSG) (...) 

 

debería aclararse que isto só resulta de aplicación no solo urbano, non no solo de núcleo 
rural ou rústico. 

 

- Por outra parte, podería eliminarse a seguinte condición, por estar recollida na lexislación 
básica estatal: 
 

(...) A falta de presión na rede deberá ser substituída por medios idóneos para dotar 
debidamente ás vivendas máis elevadas, de igual forma, disporase de válvulas redutoras no caso 
de que se prevexan sobrepresións na rede.(...) 

 
2.1.14 Apartado 3.6.4.1. Enerxía eléctrica. 

 
- No apartado 6.4.6.2 de centros de transformación sería recomendable engadir a seguinte 

determinación recollida no art. 76 do RSG/2016. 
 

Non se permitirá a colocación de centros de transformación de electricidade en superficie nos 
espazos públicos (viario, espazos libres e zonas verdes) 
 

2.1.15 Apartado 5.2. Obras en elementos catalogados 
 

- En congruencia co disposto na Lei 5/2016, do 26 de abril, do patrimonio cultural de Galicia 
(en adiante LG 5/2016) sería conveniente substituír a expresión: 
 

(...) ou comprendidos en catálogos de protección (...) 
 
pola de: 
 

(...) incluídos no Catálogo do Patrimonio Cultural de Galicia (...) 
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2.1.16 Apartado 5.3. Intervencións en contornos de protección ou zonas de amortecemento. 

 
- Para maior seguridade xurídica, en congruencia co regulado pola LG 5/2016, sería 

aconsellable modificar a expresión: 
 

(...) Nas zonas de amortecemento a autorización previa da consellería competente en materia de 
patrimonio cultural só será necesaria nas seguintes intervencións (...) 
 
substituíndoa pola de: 
 

(...) Nos supostos en que a declaración ou inclusión singularizada dun ben non o determine, nas 
zonas de amortecemento, polo seu alcance e o risco de deterioración ou destrución dos seus 
valores culturais derivados da súa implantación territorial, requirirase a autorización previa da 
Consellería competente en materia de patrimonio cultural nas seguintes intervencións (...) 

 
2.2 Ordenanzas 

 
2.2.1 Ordenanza 2 de solo urbano intensivo 

 

- Nas Tipoloxías Edificatorias (apartado 3.1.1) debería considerarse como ordenación xeral á 
de bloque aberto, en detrimento da de illa cerrada ou aberta pola parte posterior que non se 
configura harmonicamente mediante estudo de detalle previo; debido a que tal solución 
tóxica, carente de ordenación pormenorizada (de edificación intensiva entre medianeiras, 
con alturas discrecionais e fondos diferentes para as plantas baixa e altas, que se 
materializa sobre un viario frecuentemente interurbano, dotado de aliñacións e rasantes 
irregulares), está a producir unha imaxe urbana de Galicia moi desafortunada. 

 
2.2.2 Ordenanza 3 de solo urbano extensivo 

 

- Entre os usos permitidos figura o hoteleiro de Categoría 3: Turismo rural. Segundo o D 
191/2001, do 29 de xullo, de estabelecementos de turismo rural (en adiante D 191/2001), 
este tipo debe implantarse no medio rural; razón pola que non debería figurar como 
permitido no solo urbano. 
 

- En relación ao apartado 3.3.2 de Fondo edificable, debería eliminarse a referencia á liña 
límite de edificación, por non estabelecerse esta limitación para o solo urbano pola 
lexislación autonómica de estradas 

 
2.2.3 Ordenanza 5 de equipamentos 

 

- En relación co apartado 3.1.1 Tipoloxías edificatorias, onde se estabelece que será 
obrigatorio acaroarse ás medianeiras existentes, cumpriría engadir a expresión: 
 

(...) agás no caso do Tipo 5C relativo ás parcelas en solo rústico, onde se gardarán as condicións 
de illamento estabelecidas no artigo 39.d) da LSG/2016. 
 

- En relación coa parcela mínima, debería precisarse que no caso de solo rústico será de 
2.000 m2 segundo dispón o artigo 39.d) da LSG 2/2016. 



15 

 

 
- Con respecto ás normas de protección debería corrixirse o seguinte texto: 

 

(...) Cumpriranse as condicións  de uso, tipoloxía, parcela, ocupación e volume en función da 
categoría de solo rústico que se trate reguladas na LSG/2016 e RSG/2016 (...) 
 

2.2.4 Ordenanza 9 de solo de núcleo rural tradicional 
 
- En relación co uso maioritario cómpre concretar que este sería o residencial unifamiliar, en 

congruencia coa tipoloxía que se regula de vivenda unifamiliar en edificación illada ou 
acaroada. 
 

- Así mesmo, no relativo á tipoloxía edificatoria sería recomendable recoñecer os conxuntos 
tradicionais de complexo inmobiliario privado cando existan previamente máis dunha vivenda 
por parcela. 

 
- Tendo en conta que o uso característico nos núcleos rurais é o residencial, debería revisarse 

a superficie máxima en planta para vivenda de 150 m2, xa que resulta escasa en relación 
coa ocupación permitida máxima en superficie de 500 m2. 

 
- Con relación á parcela mínima, que a ordenanza estabelece na existente sempre que 

permita a edificación dunha vivenda axustada ás condicións urbanísticas existentes, 
cumpriría aclarar con maior precisión a parte final do parágrafo: 
 

(...) De xeito excepcional, debidamente xustificado, permitiríase edificar en parcelas con menos 
superficie, localizadas entre outras edificadas, que imposibiliten acadar a superficie mínima (...) 
 
Así mesmo, para o caso de edificacións en ringleira debería terse en conta que os 
parámetros relativos a superficie e fronte mínima poden dar lugar a parcelas de 
características máis propias do solo urbano que do solo de núcleo rural (no caso de 
vivendas en ringleira, a ordenanza de solo urbano residencial extensivo conta cos mesmos 
parámetros que a ordenanza de solo de núcleo rural tradicional). 

 
- Tendo en conta que están prohibidos na LSG/2016 os parcelamentos que desfiguran a 

tipoloxía do núcleo, debería regularse o número máximo de parcelas producidas mediante 
segregación. 

 

- No apartado 4.3 de Condicións para a implantación de infraestruturas e servizos, no parágrafo 
b), debería engadirse as condicións precisas para cumprir co disposto polo RSG/2016 no 
seu artigo 78.8: 
 

(...) O plan xeral establecerá as condicións necesarias para que nas rehabilitacións e nas 
actuacións integrais sobre as fachadas de edificios existentes se eliminen os tendidos vistos de 
instalacións.(...). 

 

- En relación co apartado 5.2 de Pautas de actuación en núcleo rural tradicional, deberían 
graduarse ou atenuarse os condicionantes que se deben respectar nos elementos 
construídos, tendo en conta que se están reproducindo os criterios estabelecidos polo artigo 
44.1 da LG 5/2016 para bens declarados de interese cultural e catalogados. 
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2.2.5 Ordenanza 10 de solo de núcleo rural común 

 
- En relación ao uso maioritario sería recomendable concretar que este sería o residencial 

unifamiliar, en coherencia coa tipoloxía regulada de vivenda unifamiliar en edificación illada 
ou acaroada. 

 
- Así mesmo, en relación á tipoloxía edificatoria podería recoñecerse, ademais dunha vivenda 

unifamiliar por parcela, a constitución de complexos inmobiliarios privados, mediante estudo 
de detalle, en actuacións que non excedan de máis de 4 unidades. 

 
- Ao igual que na ordenanza de solo de núcleo tradicional, deberían revisarse os límites de 

ocupación máxima de 150 m2 por planta para uso de vivenda, así como os parámetros 
esixidos á parcela destinada a vivenda en ringleira. En relación con estas últimas actuacións, 
conviría tamén regular certos límites, co fin de evitar configuracións urbanísticas propias do 
solo urbano (no solo de núcleo rural tradicional tales actuacións están limitadas a 3 
unidades). 

 
2.2.6 Ordenanza 11 de solo rústico 

 
- No apartado 3.1.3 regúlanse límites de edificabilidade. Non obstante, en analoxía co 

estabelecido no artigo 130.2 do RSG/2016 (normas de protección, conservación e 
recuperación do medio rural), non parece oportuno que este plan deba recoller condicións 
máis limitativas que as estabelecidas no citado Regulamento para o solo rústico. Procedería, 
polo tanto, eliminar este apartado. 

 
- En relación cos recuamentos (apartado 3.3.1), cando se fala da posibilidade de excepción do 

seu cumprimento en rueiros de agrupacións de vivendas con aliñación consolidada, debe 
terse en conta que este tipo de estrutura parcelaria é propia dos núcleos de poboación e non 
das edificacións de solo rústico, polo que debería eliminarse tal excepción. 
 

Dun modo análogo ao anterior podería eliminarse o seguinte parágrafo: 

(...) Será obrigatorio nos casos particulares en que existan edificios con medianeiras nas parcelas 
lindeiras ocultalas coa nova edificación acaroándose a elas, sempre e cando sexa posible polo 
cumprimento doutros parámetros urbanísticos da ordenanza (...) 

- Con respecto á altura de edificación, utilizando criterios análogos aos do primeiro apartado 
desta epígrafe, podería eliminarse a seguinte limitación: 
 

(...) Por razóns de adaptabilidade ao ambiente, poderase restrinxir o número de plantas a unha 
soa (...) 

- Pola mesma razón anterior, cumpriría eliminar as limitacións de altura da parte opaca dos 
peches (1 metro segundo apartado 4.2.2), ao resultar permitida a altura de 1.50 m en 
cerramentos de fábrica, segundo dispón o art.39.c) da LSG/2016. 
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3 DOCUMENTACIÓN 
 
Con respecto aos documentos que incorpora este instrumento, procede realizar as 
observacións que seguidamente se expresan. 
 

3.1 Informe ou memoria de sustentabilidade económica 
 
Non consta este documento, requirido polo art. 22.4 do vixente texto refundido da Lei do solo e 
rehabilitación urbana (aprobado polo Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro; en 
adiante LSRU/2015). 
 

3.2 Memoria de viabilidade económica 
 

Así mesmo, tampouco consta este documento, esixido polo art. 22.5 da LSRU/2015. 
3.3 Cartografía 

 
- As afeccións grafadas de Patrimonio Cultural deberían completarse cos seguintes 

elementos: 
 

- O territorio histórico dos camiños delimitados: 
 
Camiño Norte, ruta da costa 
Camiño Norte, ruta do interior 
Camiño Inglés 
Camiño Portugués, de Fisterra e Ruta da Prata no termo municipal de Santiago de 
Compostela. 
 

- Así mesmo, debido á súa afección territorial, procedería indicar o  trazado do Camiño 
de Fisterra que figura no proceso de delimitación e deslinde ao que fai referencia a 
disposición transitoria 6ª da Lei 5/2016. 
 

- Por último, faltaría por identificar na cartografía os seguintes bens de interese cultural 
(ou aos que se lles aplicaría este mesmo réxime): 
 

Comarca Eumesa 
Paraxe Pintoresco "Lugar de Chelo" 
Biblioteca Pública do Estado en Coruña 
Biblioteca Pública do Estado en Santiago de Compostela 
Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT) na Coruña 
 

- En relación coas afeccións relativas aos cemiterios (art. 98.2.k) do RSG/2016), na 
cartografía figura unha afección xeral de 50 metros. Esta afección debería revisarse de 
acordo co disposto no art. 24 do D 151/2014, do 20 de novembro, de sanidade mortuoria de 
Galicia, que a estabelece só para os cemiterios de nova construción. Asemade, debe 
considerarse que esa regulación permite que os Concellos, de forma excepcional e 
motivada, poidan permitir a ampliación de cemiterios xa autorizados sen o cumprimento 
dese requisito. 
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4 FORMACIÓN 
 
No relativo ao procedemento seguido na súa formulación e aprobación, considérase oportuno 
sinalar a conveniencia dun proceso de participación pública en xeral, impulsado por expertos na 
materia (mediante paneis de opinión escolar, cívica ou profesional) co fin de garantir a efectividade 
social deste plan. 
 
 

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 do plan básico autonómico, 

alegando as observacións ou suxestións que constan anteriormente expresadas 
nos pronunciamentos efectuados polo Servizo de Asistencia Técnica a Municipios 
e o Servizo de Vías e Obras. 

 
2 Dar conta do presente acordo á Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do 

Territorio." 
 
12.-APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE AXUDAS AOS 
CONCELLOS DA PROVINCIA PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS, 
ANUALIDADE 2018. 
 
 A Xunta de Goberno aproba, por unanimidade, o seguinte acordo: 

"Vistos os informes do Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente, da 
Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e Control Financeiro, sobre a proposta 
de aprobación das Bases específicas do “Programa de subvencións para a limpeza 
de praias marítimas, dirixido aos concellos da provincia da Coruña, durante o 
exercicio 2018”, a Xunta de Goberno acorda o seguinte: 

1º.- Aprobar as bases específicas do “Programa de subvencións para a limpeza de 
praias marítimas, dirixido aos concellos da provincia da Coruña, durante o exercicio 
2018” cuxo texto se transcribe: 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓNS PARA LIMPEZA DE PRAIAS MARÍTIMAS 
DIRIXIDO A CONCELLOS DA PROVINCIA DA CORUÑA DURANTE O EXERCICIO 
2018 

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN AS BASES REGULADORAS 
XERAIS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONS DA DEPUTACION, 
PUBLICADAS NO BOP NÚM. 204, DE 26.10.2017 
(http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009051.pdf) 
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Datos do programa 

 

Denominación: Programa de subvencións para a limpeza 
de praias marítimas, dirixido aos concellos 
da provincia da Coruña, durante o exercicio 
2018 

Referencia: MA100/2018 

Aplicación orzamentaria: 0520/17222/46201 

Importe total do crédito consignado: 900.000,00 € 

Importe máximo da subvención que se ha 
conceder: 

33.840,00 € 

Importe mínimo da subvención que se ha 
conceder: 

6.768,00 € 

Coeficiente de financiamento:  1 

Base 3.- Obxecto 

 Obxecto específico do programa 
 

A finalidade deste programa é apoiar os concellos da provincia no sostemento dos gastos da 
contratación dirixidos á limpeza de súas praias marítimas durante a tempada de verán por un 
prazo máximo de 3 meses comprendidos entre o 1 de maio e o 31 de outubro do 2018, 
considerándose gastos subvencionables os seguintes: 
 

CONTA DESCRICIÓN DA CONTA, SEGUNDO O PLAN XERAL DE CONTABILIDADE (*) 
640 Soldos e salarios 
642 Seguridade Social a cargo da entidade 
649 Outros gastos sociais 
621 Alugueiros e canons 
622 Reparacións e conservación 
623 Contratacións externas 
628 Subministracións 

(*).- Orde HAP/1782/2013, do  20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo simplificado de contabilidade 
local e se modifica a Instrución do modelo básico de contabilidade local, aprobada pola Orde EHA/ 4040/2004, de 23 de 
novembro, e Orde HAP/1781/2013, do 20 de setembro, pola que se aproba a Instrución do modelo normal de contabilidade 
local 

 

Base 4.- Exclusións 

Exclusións do programa 

Ademais das exclusións expresadas no punto 4 das bases xerais, non serán obxecto de 
subvención neste programa as seguintes actividades: 
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Os gastos que non se correspondan coa contratación do persoal, así como da adquisición do 
material funxible necesario para a súa dedicación á limpeza das praias marítimas (vestiario, 
combustible, etc.), ou, se fora o caso, os da externalización da prestación do servizo. 

Base 5.- Solicitantes 

Requisitos específicos do programa 

- Concellos da provincia da Coruña que posúan praias marítimas 

Base 7.- Solicitudes 

7.1 Prazo de presentación de solicitudes 
 

O prazo de presentación de solicitudes determinarase no anuncio de publicación da convocatoria 
deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de 
Subvencións 

7.2.- Documentación 

Documentación específica do programa  

Ademais da documentación establecida no apartado 7.2 das bases xerais das convocatorias 
de subvencións, os concellos deberán presentar a seguinte documentación específica: 

Memoria explicativa da actividade, asinada polo representante do concello, que conterá os 
seguintes aspectos: breve descrición do servizo a prestar, forma de prestación (por medios 
propios ou externalizando a prestación do servizo), período de prestación (máximo 3 meses 
entre maio e outubro) e praias nas que se realizará. 

Base 8.- Resolución 

8.1.- Valoración das solicitudes 

Criterios de baremación do programa  
 

Os criterios de baremación consisten na valoración da superficie total das praias existentes no 
termo municipal, segundo os datos facilitados polo Ministerio de Agricultura e Pesca, 
Alimentación e Medio Ambiente (http://www.mapama.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/), e 
a poboación oficial do concello, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística 
(www.ine.es), de acordo coa seguinte táboa: 

SUPERFICIE (ata 70 puntos) POBOACIÓN (ata 30 puntos) 

Desde Ata Puntos Desde Ata Puntos 

0 5.000 30 0 3.000 23 

5.001 10.000 35 3.001 5.000 24 

10.001 25.000 40 5.001 10.000 25 

http://www.ine.es/
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25.001 50.000 45 10.001 15.000 26 

50.001 100.000 50 15.001 20.000 27 

100.001 200.000 55 20.001 25.000 28 

200.001 300.000 60 25.001 30.000 29 

300.001 400.000 65 Máis de 30.000 30 

Máis de 400.000 70     

Os puntos obtidos polos potenciais beneficiarios corresponderanse cunha porcentaxe sobre a 
achega solicitada, nunha escala que vai dende unha puntuación mínima de 53 puntos, á que lle 
correspondería un 53 %, incrementando un punto porcentual por cada novo punto acadado, ata 
chegar á puntuación máxima de 100 puntos, á que se lle asignaría un 100 %. 

Os posibles remanentes ou excesos de financiamento sobre a consignación prevista para este 
programa corrixiranse aumentando ou diminuíndo proporcionalmente os importes inicialmente 
asignados. 

Base 9.- Xustificación e pagamento 

9.1.- Prazo de xustificación 

O prazo para a xustificación das subvencións será o establecido con carácter xeral nas bases 
reguladoras publicadas no BOP núm. 204, de 26.10.2017. 

9.3.- Documentación xustificativa 

Documentación específica do programa 

Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases xerais dos programas de 
subvencións a concellos, estes deberán presentar a seguinte documentación específica: 

Memoria xustificativa da actividade, asinada pola alcaldía/concellería autorizada, que conterá 
os seguintes aspectos: breve descrición da actividade realizada, da forma en que se prestou o 
servizo (por medios propios ou externalizando a prestación do servizo), período e praias no que 
se realizou (máximo 3 meses entre maio e outubro), e resultados obtidos. 

2º.- Publicar no BOP as bases transcritas no apartado anterior." 

 
 

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


