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ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DO 2 DE FEBREIRO DE 2018 

 

 

Na Alcaldía- Presidencia da Casa do Concello de 
Porto do Son, sendo as 12:45 horas do día 2 de 
febreiro de 2018, reúnese a Xunta de Goberno Local 
en sesión extraordinaria, baixo a presidencia do 
Alcalde- Presidente, D. José Luis Oujo Pouso, coa 
asistencia dos Sres. concelleiros que se relacionan á 
marxe. 

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

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

 

 

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

1.- APROBACIÓN DE ACTAS. 

1.1.- Acta do 16 de xaneiro de 2018. 
 

2.- LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE. 

2.1.- Comunicacións previas de obra.  
 
3.- REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA. 

3.1.- Execución de procedemento de reposición da legalidade urbanística. 

3.2.- Arquivo de procedemento sancionador en materia de urbanismo. 

3.3.- Recurso de reposición contra acordo de execución forzosa de procedemento de reposición da 
legalidade urbanística. 
 
4.- PATRIMONIO MUNICIPAL 

4.1.- Inicio de expediente de investigación de oficio da titularidade dun camiño no Barrento 
(Caamaño). 

4.2.- Inicio de expediente de investigación de oficio da titularidade dun camiño en Seráns (San Pedro 
de Muro). 

4.3.- Inicio de expediente para a recuperación da posesión dun camiño público. 

4.4.- Requirimento para o cese da posesión indebida sobre un espazo público. 
 
5.- ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS. 

 

ASISTENTES: 

 

Alcalde- Presidente:  

D. José Luis Oujo Pouso.  

 

Concelleiros: 

D. José Manuel Deán Pouso. 

D. Antonio Romero Ribeiro. 

Dª. Mª Magdalena Pérez Millares  

 

Secretario: 

D. José Manuel González García.  
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1. APROBACIÓN DE ACTAS. 

 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, APROBA a acta correspondente á sesión 
extraordinaria do 16 de xaneiro de 2018. 

 

2. LICENZAS URBANÍSTICAS E DE ACTIVIDADE. 
 
A Xunta de Goberno Local, órgano competente para a adopción deste acordo de conformidade 
coa delegación de competencias efectuada mediante o decreto núm. 406/2015, do 18 de xuño, 
imponlle ás licenzas e ás comunicacións previas urbanísticas, as seguintes condicións 
xerais, de obrigado cumprimento: 
 
1/ As licenzas outórgase sen prexuízo de terceiros, deixando a salvo o dereito de propiedade e 
doutras autorizacións administrativas, sen que se poida invocar a licenza para excluír ou dirimir a 
responsabilidade civil ou penal na que incorreran os beneficiarios no exercicio das súas actividades. 
 
2/ No caso de ser imprescindible a ocupación da vía pública, debe obterse a preceptiva licenza 
municipal de ocupación de vía pública e, unha vez rematada a obra, deberán repoñerse os desperfectos 
que se causaran á vía. 
 
3/ Faise advertencia expresa que na execución das obras deberán adoptarse as medidas que en materia 
de seguridade e saúde no traballo veñan esixidas pola normativa na materia en vigor, especialmente no 
Real Decreto 1627/1997, de 14 de marzo. 
 
4/ Finalizadas as obras debe comunicarse ao concello esta circunstancia a fin de efectuar as 
comprobacións pertinentes, así como a liquidación definitiva de tributos e outorgamento das licenzas 
que procedan.  
 
5/ Prazo de execución: a obra debe iniciarse no prazo máximo de 6 meses dende a notificación do 
outorgamento da licenza e deberá estar rematada no prazo máximo de 3 anos, a contar dende esa 
mesma data, non sendo posible interromper as obras por tempo superior a 6 meses. 
 
No caso de tratarse de obras menores, o prazo non poderá exceder de 3 meses para o inicio e de 12 
meses para o remate, non podendo interromperse por tempo superior a 6 meses. 
 
6/ As obras deben realizarse coas debidas condicións de seguridade e solidez. 
 
7/ En caso de perda de vixencia das autorizacións sectoriais pertinentes deberán renovarse non sendo 
posible a continuación das obras sen cumprir este trámite. 
 
8/ Nas obras que se executasen con inobservancia das condicións da licenza ou comunicación 
serán sancionadas por infracción urbanística as persoas físicas ou xurídicas responsables delas en 
calidade de promotor das obras, propietario dos terreos ou empresario das obras, así como os técnicos 
redactores do proxecto e directores das obras. Neste sentido, todo técnico, polo só feito de asinar unha 
solicitude de licenza de obra, declara coñecer as condicións que se esixen e a normativa urbanística 
aplicable ao Concello de Porto do Son, aceptando as responsabilidades que se deriven da súa aplicación.  
 
Os arquitectos directores das obras son responsables mancomunadamente cos propietarios, das 
infraccións das normas urbanísticas sempre que ao advertir calquera circunstancia pola que se aparten 
das condicións en que se concedan as licenzas, non o comuniquen por escrito ao Concello. 
 
9/ Será requisito indispensable en tódalas obras dispor ao pé da obra de copia da licenza ou 
comunicación previa, e nas obras maiores do cartel indicador no que se faga constar o nome e os 
apelidos dos técnicos directores e do contratista, ordenanza que se aplica, usos aos que se vai destinar a 
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construción, número de plantas autorizadas, prazo de execución das obras, data de outorgamento da 
licenza e o número de expediente.  
 
10/ De ser oportuno, recórdase ao solicitante que antes do comezo das obras deberá solicitar ao Concello 
a acta de comprobación de aliñacións. 
 
11/ No caso de obra maior, finalizadas as obras deberá solicitar a oportuna licenza de primeira 
ocupación, de conformidade co sinalado na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 
 
12/ Debe darse cumprimento ao Decreto 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e 
xestión dos residuos de construción e demolición. O artigo 4, relativo ás Obrigas do produtor de 
residuos de construción e demolición, apartado c, sinala: “dispoñer da documentación que acredite que os 
residuos de construción e demolición realmente producidos na súas obras foron xestionados, no seu caso, 
na obra ou entregados a unha instalación de valorización ou de eliminación para o seu tratamento por 
xestor de residuos autorizado, nos termos recollidos neste Real Decreto, e, en particular, no estudo de 
xestión de residuos na obra o nas súas modificacións. A documentación correspondente a cada ano 
natural deberá manterse durante os cinco anos seguintes.  
 
13/ Debe respectarse o establecido no artigo 91 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, isto 
é, as construcións e instalacións deberán adaptarse ao ambiente no que estivesen situadas, polo que: 

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

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

 
 
2.1) COMUNICACIÓNS PREVIAS DE OBRA. 
 
2.1.1- Expediente nº 258/2017.  
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
J**o 17/11/2017 (r.e. 7143) para realizar obras de “construcción de muro de peche” na parcela 
situada no lugar de Canles, parroquia de Miñortos, con referencia catastral 
15072A001037670000PH. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 
 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

25.865,00  euros 2% 517,30  euros 

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 
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CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 
 
2.1.2.- Expediente nº 268/2017.  
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
D**o 30/11/2017 (r.e 7399) para realizar obras de “adecuación de local para clínica de 
fisioterapia” no inmoble situado na rúa da Iglesia, 29 baixo- Porto do Son, coa referencia 
catastral 0005102NH0300N0012PG. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 
 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

29.174,93 euros 2% 583,50 euros 

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 
 
 
2.1.3- Expediente nº 269/2017. 
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
** o 01/12/2017 (r.e. 7441) para realizar obras de “reforma de tres portais de acceso a 
parcela” situada no lugar de Abuín,65 – Baroña, coa referencia catastral 
15072A010011350001AR. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 
 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

156,59  euros 2% 30,05  euros 

(mínimo) 

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
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correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 
  
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 
 
 
2.1.4- Expediente nº 275/2017. 
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por Dª. 
Mª D**  o  11/12/2017 (r.e. 7606) para realizar obras de “reforma de baño e cociña, 
impermeabilización de terraza e cambio de plaqueta” da vivenda situada na rúa Montevideo, 
16 – Porto do Son, coa referencia catastral 9805802NH9390N0001FM. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 
 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

11.048,53 euros 2% 220,98  euros 
 

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 
  
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 
 
 
2.1.5- Expediente nº 10/2018. 
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
A** 17/01/2018 (r.e. 325) para realizar obras de “recheo de fosa antiga escavación para 
extracción de barro”  da parcela sita no lugar de Carrapatal, Candeiras – Xuño, coas 
referencias catastrais: 15072A030013230000PW- 15072A030013240000PA- 
15072A030013250000PB- 15072A030013260000PY- 15072A030013270000PG- 
15072A030013280000PQ- 15072A030013290000PP- 15072A030012250000PH- 
15072A030012240000PU. 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 
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Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

840,00 euros 2% 30,05  euros 
(mínimo) 

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 
 
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 
 
 
2.1.6- Expediente nº 14/2018. 
  
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Tomar coñecemento e declarar completa a comunicación previa presentada por D. 
M** o 01/02/2018 (r.e. 639) para realizar obras de “pintado de fachadas, colocación de pedra 
ventás e zócalo parte inferior” da vivenda situada na Rúa Laxieles, 35-  Porto do Son, coa 
referencia catastral 0306107NH0300N0001TU 
 
SEGUNDO.- Aprobar a liquidación tributaria do Imposto sobre construcións, instalacións e obras 
(ICIO), imputando o recoñecemento do dereito ao concepto orzamentario correspondente, e 
requirir o pago ao obrigado tributario: 
 

Base impoñible ICIO 
(Orzamento execución material) 

Tipo de gravame ICIO Cota tributaria ICIO 

1.800,00 euros 2% 36,00 euros 

 
TERCEIRO.- Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra e tendo en conta o seu 
custe real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa realizada 
polos servizos técnicos municipais, modificará no seu caso, a base impoñible practicando a 
correspondente liquidación definitiva en relación ao Imposto de Construcións, instalacións e 
obras e esixindo ao suxeito pasivo ou reintegrándolle no seu caso, a cantidade que corresponda. 
  
CUARTO.- Notificar a presente resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables, así como prazo e forma en que debe ser satisfeita a débeda tributaria”. 

 

3. REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA. 

 
3.1) EXECUCIÓN DE PROCEDEMENTO DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
“ANTECEDENTES 
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Primeiro.- O 24/10/2016 a Xunta de Goberno Local resolveu o procedemento de reposición da 
legalidade urbanística iniciado contra D. M** o 18/02/2016 polo desenvolvemento dun uso non 
permitido (“actividade gandeira”) na parcela situada no lugar de Laxieles, 35 – Porto do Son, con 
referencia catastral 0306107NH0300N0001TU, ordenando o cese da actividade por resultar 
incompatible co ordenamento urbanístico no prazo de quince días, a contar desde a notificación 
da orde. Tamén se advertía ao interesado no mesmo acordo de que, en caso de incumprimento 
do ordenado, se  procedería á execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas en 
contía de 1.000 a 10.000 euros, reiterables ata logra a execución polo obrigado.  

 
Segundo.- En data 17/11/2016 D. M** interpuxo recurso contencioso- administrativo contra o 
acordo da Xunta de Goberno Local de data 24/10/2016, que foi desestimado por sentenza do 
Xulgado do Contencioso- Administrativo nº 1 da Coruña de data 01/09/2017, que adquiriu 
firmeza. 
 
Terceiro.- A Xunta de Goberno Local, á vista da sentenza antes citada, acordou o 27/10/2017 
impor a D. M** unha multa coercitiva de 1.000 euros, motivada no incumprimento da orde de 
reposición da legalidade dada polo mesmo órgano o 24/10/2016 e requirilo novamente para que 
cumprise a orde de reposición da legalidade, coa obriga de comunicar por escrito o cumprimento 
ao concello. 
 
Cuarto.-  A Policía Local emitiu informe o 20/11/2017 indicando que non se observan ovellas 
soltas na zona das Laxieles e que os veciños manifestan que é así desde hai varios días.  
 
Quinto.- En data 01/12/2017 D. M** presenta unha instancia na que indica que os animais da 
súa explotación gandeira foron desaloxados e dados de baixa no censo da explotación o 
31/10/2017, polo que solicita que se teña por cumprido o requirimento da Xunta de Goberno 
Local do 27/10/2017. 
 
Coa instancia achega copia da solicitude presentada o 31/10/2017 no Servizo de Gandaría da 
Consellería do Medio Rural de baixa dos animais no censo da explotación e copia da folla do 
censo da explotación. 
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Primeiro.- O art. 152.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG) establece que 
“se os usos non fosen legalizables por ser incompatibles co ordenamento urbanístico, 
acordarase a cesación dos mesmos”. 
 
No suposto, resulta acreditado polo informe da Policía Local que o 20/11/2017 cesara 
aparentemente a actividade gandeira na parcela situada no lugar de Laxieles, 35 – Porto do 
Son. Así mesmo, tal e como se desprende das afirmacións e documentación achegada polo 
interesado a data 31/10/2017 cumprírase coa orde de reposición da legalidade urbanística.  
 
Visto canto antecede, RESOLVE: 
 
PRIMEIRO.- Declarar cumprida a orde de reposición da legalidade urbanística dada a  D. M** 
para o cese dunha actividade non permitida na parcela situada no lugar de Laxieles, 35 – Porto 
do Son, con referencia catastral 0306107NH0300N0001TU. 
 
SEGUNDO.- Notificar esta resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables”. 
 



         

 

 

 

 

8 
Xunta de Goberno Local do Concello de Porto do Son. 

Sesión extraordinaria do 2 de febreiro de 2018 

 

 

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

 
3.2) ARQUIVO DE PROCEDEMENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE URBANISMO. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Primeiro.- O 02/02/2017 a Xunta de Goberno Local acordou iniciar un procedemento 
sancionador pola presunta comisión por D. J** dunha infracción urbanística grave tipificada no 
art. 217.3 a) da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do 
medio rural de Galicia (LOUG), consistente no incumprimento das normas urbanísticas relativas 
a distancias mínimas de separación a lindes e outros elementos, non tendo o incumprimento o 
carácter de infracción moi grave. 
 
No mesmo acordo outorgábase ao interesado un prazo de 15 días hábiles para formular 
alegacións e propor a práctica de probas. 
 
O acordo citado notificóuselle ao interesado o 09/02/2017. 
 
Segundo.- En data 27/02/2017 D. J** formulou escrito de alegacións solicitando que se deixase 
sen efecto o procedemento sancionador baseando a súa pretensión na prescrición da infracción 
por ter transcorrido o prazo de 6 anos, contados desde a finalización da obra, para a prescrición 
das infraccións urbanísticas graves. Como proba da prescrición a infracción sinala: 

 No acordo da Xunta de Goberno Local do 03/02/2012 polo que se resolve o 
procedemento de reposición da legalidade urbanística xa se facía constar que a obra 
estaba executada.   

 A arquitecta municipal, no seu informe do 02/12/2011 indica que, segundo os informes 
técnicos que obran na documentación aportada, e en particular o informe técnico emitido 
en data 18/04/2008 polo arquitecto municipal J**, nesa data a piscina estaba rematada.  

 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Primeiro.- O art. 218 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección 
do medio rural de Galicia (LOUG) establece que as infraccións urbanísticas graves prescriben 
aos seis anos, “a contar desde a finalización das obras ou da actividades”. 
 
O procedemento sancionador iniciouse pola presunta comisión dunha infracción urbanística 
grave e, á vista das alegacións do presunto responsable e examinados os antecedentes 
administrativos do expediente, resulta que transcorreron máis de seis anos desde o remate da 
construción (18/04/2008, segundo o informe do arquitecto J** ao inicio do procedemento (acordo 
da Xunta de Goberno Local do 02/02/2017). Polos motivos expostos, procede estimar  as 
alegacións do interesado.  
 
Segundo.- O art. 89.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das Administracións Públicas dispón que o se resolverá a finalización dos procedementos 
sancionadores, con arquivo das actuacións, sen que sexa necesaria a formulación da proposta 
de resolución, cando durante a instrución do procedemento se poña de manifesto que, entre 
outras circunstancias, que prescribiu a infracción.  
 
Visto canto antecede, RESOLVE: 
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PRIMEIRO.- Finalizar o procedemento sancionador iniciado a D. J** pola presunta comisión 
dunha infracción urbanística grave o 02/02/2017, declarando o arquivo das actuacións por ter 
prescrito a infracción. 
 
SEGUNDO.- Notificar esta resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables”. 
 
 
3.3) RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACORDO DE EXECUCIÓN FORZOSA DE 
PROCEDEMENTO DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Primeiro.- O 02/02/2017 a Xunta de Goberno Local acordou imporlle a D. J** multa coercitiva 
por importe de 2.000,00 euros polo incumprimento reiterado da orde de reposición da legalidade 
urbanística dada pola Xunta de Goberno Local o 03/02/2012, en relación coa construción dunha 
piscina sen dispor da preceptiva licenza urbanística no lugar de Caveiro – Noal.  
 
O acordo foille notificado ao interesado o 09/02/2017. 

 
Segundo.- En data 08/03/2017 o interesado formulou recurso de reposición contra o acordo 
mencionado, solicitando a súa anulación, baseada nos seguintes argumentos, en síntese: 

 Despois de outorgarse a licenza de demolición debeu requirirse ao interesado para o 
cumprimento da orde de demolición, o que non se fixo, xa que os prazos concedidos 
antes do outorgamento da licenza carecen de efectos. 

 A obra de construción da piscina estaba rematada o 18/04/2008, polo que transcorreu o 
prazo de caducidade de seis anos para a adopción de medidas de reposición da 
legalidade urbanística, de conformidade co art. 210 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, 
de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUG). 

 
Terceiro.- A Secretaría do concello emitiu informe o 31/01/2018, propoñendo a desestimación 
do recurso de reposición. 
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Primeiro.- O acto que se recorre ten o seu fundamento no acordo da Xunta de Goberno Local 
do 03/02/2012, confirmado por decreto da Alcaldía núm. 237/2012, do 23 de abril, logo do 
recurso de reposición interposto por D.J**, e polo que se ordenaba a demolición da piscina 
construída sen licenza urbanística polo interesado, outorgándolle un prazo de dous meses para 
solicitar a oportuna licenza de demolición. Naquel acordo da Xunta de Goberno Local advertíase 
ao responsable de que, transcorrido o prazo de dous meses sen terse solicitado a licenza de 
demolición do indebidamente construído, se procedería á execución subsidiaria ou forzosa do 
ordenado.  
 
As resolucións citadas foron confirmadas polo Xulgado do Contencioso- Administrativo mediante 
sentenza do 24/04/2014 e, en apelación, polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través 
da súa sentenza do 11/12/2014. En consecuencia, ámbolos dous actos administrativos deviron 
firmes e definitivos e por iso mesmo, despregan xa plenamente todos os seus efectos. Entre 
estes efectos está, loxicamente, a orde ao responsable para repor a legalidade urbanística 



         

 

 

 

 

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

Sesión extraordinaria do 2 de febreiro de 2018 

 

 

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

vulnerada, así como os prazos outorgados para o cumprimento desa orde, sen que sexa 
necesario outorgar novos prazos.  
 
Esa eficacia e executoridade dos actos administrativos contémplase expresamente nos arts. 
39.1 e 98.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas. Segundo o precepto citado en primeiro lugar “os actos das 
Administracións Públicas suxeitos ao Dereito Administrativo presumiranse válidos e producirán 
efectos desde a data na que se diten, agás que neles se dispoña outra cousa” e, consonte á 
norma citada en segundo lugar, os actos das Administracións Públicas suxeitos ao Dereito 
Administrativo serán inmediatamente executivos, coas excepcións que indica, entre as que non 
se atopa a reposición da legalidade urbanística. 
 
Unha vez confirmados pola Xurisdición Contencioso- Administrativa as resolucións da Xunta de 
Goberno Local do 03/02/2012 e da Alcaldía do 23/04/2012, a obriga do Sr. A ** era darlles 
cumprimento nos prazos fixados, estando apercibido de que, en caso de non facelo, se 
procedería á execución forzosa ou subsidiaria do ordenado. 
 
Tendo en conta o indicado, D. J ** non iniciou o cumprimento do ordenado solicitando a 
oportuna licenza urbanística de demolición ata máis de 9 meses despois de comunicarse a 
firmeza da sentenza que confirmaba as resolucións dos procedementos de reposición da 
legalidade urbanística, e logo de ser requirido expresamente polo concello. A nula vontade de 
cumprimento das resolucións administrativas e dos seus prazos evidenciouse unha vez máis ao 
constarse o incumprimento da orde de demolición da piscina indebidamente construída unha vez 
transcorridos máis de 10 meses desde a notificación do outorgamento da licenza urbanística de 
demolición.   
 
Os efectos do incumprimento das ordes de reposición da legalidade urbanística veñen 
claramente regulados na LOUG ao dispor no art. 209.6 que “en caso de incumprimento da orde 
de demolición, a Administración municipal procederá á execución subsidiaria da mesma ou á 
execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas, reiterables mensualmente ata 
lograr a execución polo suxeito obrigado, en contía de 1.000 a 10.000 euros cada unha”. 
 
Segundo.- A alegación sobre o transcurso do prazo para a adopción das medidas 
administrativas de reposición da legalidade urbanística contén un erro conceptual evidente: o 
Concello de Porto do Son xa exercitou as súas competencias para a reposición da legalidade 
urbanística vulnerada, que concluíron coa resolución do procedemento administrativo por acordo 
da Xunta de Goberno Local do 03/02/2012; a imposición de multas coercitivas unicamente ten 
por obxecto acadar o cumprimento desa resolución, que deveu firme e definitiva en vía 
administrativa. 
 
A maiores do exposto, o transcurso do prazo legalmente establecido para a adopción das 
medidas de reposición da legalidade urbanística xa fora alegado polo recorrente ao interpor un 
recurso de reposición contra o acordo da Xunta de Goberno Local do 03/02/2012 e no 
procedemento contencioso- administrativo, sendo desestimado ese argumento en todos os 
casos polos razoamentos que ao recorrente lle constan. 
 
Visto canto antecede, RESOLVE: 
 
PRIMEIRO.- Desestimar o recurso de reposición formulado por D. J** contra a imposición dunha 
multa coercitiva de 2.000 euros acordada pola Xunta de Goberno Local o 02/02/2017, 
confirmando integramente a resolución recorrida. 
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SEGUNDO.- Notificar esta resolución ao interesado con expresión do réxime de recursos 
aplicables”. 

 

4. PATRIMONIO MUNICIPAL. 

 
4.1) INICIO DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE OFICIO DA TITULARIDADE DUN 
CAMIÑO NO BARRENTO (CAAMAÑO). 

 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
“ANTECEDENTES  
 
Primeiro.- D. J** presentou en data 16/05/2017 comunicación previa de obra para “construción 
dun muro peche entre dúas parcelas de 5 m de longo x 1,5 m de altura” na parcela situada no 
lugar de O Barrento, 34 (Caamaño). 
 
Segundo.- O 16/05/2017 D. A**  presentou no concello un escrito indicando que o día anterior 
D. J**  iniciara a execución dunha obra obstruíndo un camiño peonil do que é lindeiro, solicitando 
a retirada de escombro e reposición do camiño ao seu estado anterior. 
 
Coa súa instancia, o interesado achega a seguinte documentación: 

 copia dun cupo de herdanza, no que figura descrita unha finca nomeada “Bota de Arriba”, 
que linda polo leste con “camiño peonil e baldío”. 

 copia dunha sentenza do Xulgado de Distrito de Noia do 08/10/1979, recaída nun xuízo 
de faltas, na que se fai constar nos antecedentes que “o Concello de Porto do Son 
requiriu a J** a fin de que derribase un muro que interceptaba un camiño; que en 
cumprimento de tal requirimento J** procedeu ao derribo de parte de dito muro”. 

 
Terceiro.- A Policía Local, previa denuncia, xirou visita de inspección ao lugar e emitiu informe o 
18/12/2017 indicando: 

 que se puido comprobar que había un muro construído e que se estaba facendo un 
recheo entre o muro e a finca de D. J**  

 o promotor das obras é D. J**, quen presenta copia da comunicación previa de obra 
menor nº 88/2017 para “muro de contención entre dúas fincas, de pedra e formigón, 
cunha superficie de 5 X 1,5 metros”, rexistrada de entrada o 16/05/2017. 

 o denunciante manifestou que, onde se está a facer o muro e o recheo, hai un camiño de 
pé, mentres que o Sr. M**  manifesta que non hai camiño ningún e que o terreo pertence 
á súa finca. 

 
Cuarto.- A Sra. arquitecta municipal emite informe o 08/01/2018 en relación coa posible 
existencia dunha vía de titularidade municipal entre as parcelas catastrais 7428807MH9272N 
(polo linde suroeste) e 15072A02900884 e 15072A02900883 (as dúas polo linde norleste) 
facendo constar, en síntese: 

 o planeamento municipal non establece aliñación de viario no lugar obxecto de 
discrepancia. 

 a cartografía do Catastro non representa viario nesa zona. 

 o escrito presentado polo Sr. P** o 16/05/2017 achega unha fotocopia dun cupo de 
herdanza no que se describe a finca chamada “Bota de Arriba”, que linda ao leste con 
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camiño peonil e baldío. As fincas 15072A02900884 e 15072A02900883 teñen a 
denominación de “Botas” no Catastro pero na cartografía catastral non lindan con viario 
público. 

 xirada visita de inspección, obsérvase que hai dúas fincas a distinto nivel; na situada no 
nivel inferior hai en parte un muro de contención e un muro de pedra e o espazo 
existente entre ese muro e os terreos do nivel superior están enchéndose de terra. A 
partires do final do muro do nivel inferior non se observa na actualidade continuidade dun 
posible camiño. 

 o Concello de Porto do Son non dispón de inventario de vías municipais, polo que a 
técnico non pode determinar a existencia ou non dun viario de titularidade municipal. 

 
Quinto.- A Alcaldía dita o decreto nº 29/2018, do 18 de xaneiro, ordenando a inmediata 
paralización das obras promovidas por D. F**  por ser susceptibles de estar invadindo un 
camiño.  
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Primeiro.- O art. 41 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das Administracións 
Públicas confírelle ás Administracións Públicas a prerrogativa de investigar a situación dos bens 
e dereitos que presumiblemente pertenzan ao seu patrimonio. 
 
Segundo.- Nos arts. 45 e seguintes do RD 1372/1986, do 13 de xuño, aproba o Regulamento 
de bens das Entidades Locais regúlase o procedemento para o exercicio da potestade de 
investigación dos bens e dereitos que as Corporacións locais presuman da súa propiedade. 
 
Visto canto antecede, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Iniciar un procedemento de investigación da titularidade dun camiño que estaría 
situado no lugar do Barrento (Caamaño), discorrendo entre o linde suroeste da parcela catastral 
7428807MH9272N e os lindes norleste das parcelas catastrais 15072A02900884 e 
15072A02900883, que presuntamente pode ser de titularidade municipal. 
 
SEGUNDO.- Publicar este acordo no BOP da Coruña. Unha vez publicado o anuncio no BOP, 
procederase á súa exposición no Taboleiro de Anuncios do concello por prazo de quince días 
hábiles. 
 
TERCEIRO.- Comunicar este acordo á Administración do Estado e á Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia para que poidan facer valer os seus dereitos e alegar o que 
estimen procedente. 
 
CUARTO.- Notificar o presente acordo a todos os afectados polo expediente de investigación 
que sexan coñecidos e indentificables, na súa condición de interesados. 
 
QUINTO.- Abrir un trámite de información pública por prazo dun mes, contado desde o día 
seguinte a aquel no que remate o prazo de exposición pública no Taboleiro de Anuncios, para 
que as persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar canto estimen 
conveniente ao seu dereito, achegando os documentos nos que funden as súas alegacións.” 
 
 
4.2) INICIO DE EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE OFICIO DA TITULARIDADE DUN 
CAMIÑO EN SERÁNS (SAN PEDRO DE MURO). 
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A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
“ANTECEDENTES  
 
Primeiro.- En data 16/06/2017 requiriuse a D. M** a achega dos títulos xurídicos que 
fundamentaban a ocupación pola súa parte dun camiño existente no lugar de Seráns (San Pedro 
de Moro) e que puidera ser de titularidade municipal. 
 
Segundo.- O 06/07/2017 o Sr. M** presentou no concello un escrito no que, en esencia, 
indicaba que o camiño é propiedade de Dª. J**  e do seu marido D. J**, en virtude da compra 
efectuada a D. T** o 28/02/2012. Á súa vez, este último adquirira a propiedade por compra en 
documento privado a Dª. M**. 
 
Co seu escrito achegaba copia dos contratos de compravenda, das liquidacións do imposto 
sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e dunha nota simple da parcela 
a que se referían os contratos de compravenda. 
 
Terceiro.- D. M** presentou un novo escrito o 10/10/2017 co que achegaba copia dunha acta 
notarial de presenza e protocolización de documentos relativa aos documentos presentados no 
concello e á comprobación “in situ” do camiño.  
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Primeiro.- O art. 41 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das Administracións 
Públicas confírelle ás Administracións Públicas a prerrogativa de investigar a situación dos bens 
e dereitos que presumiblemente pertenzan ao seu patrimonio. 
 
Segundo.- Nos arts. 45 e seguintes do RD 1372/1986, do 13 de xuño, aproba o Regulamento 
de bens das Entidades Locais regúlase o procedemento para o exercicio da potestade de 
investigación dos bens e dereitos que as Corporacións locais presuman da súa propiedade. 
 
Visto canto antecede, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Iniciar un procedemento de investigación da titularidade dun camiño existente 
situado no lugar de Seráns (San Pedro de Muro), discorrendo entre a parcela catastral 
15072A033009700001AP  e a parcela catastral 002201100MH91H0001GM, que presuntamente 
pode ser de titularidade municipal. 
 
SEGUNDO.- Publicar este acordo no BOP da Coruña. Unha vez publicado o anuncio no BOP, 
procederase á súa exposición no Taboleiro de Anuncios do concello por prazo de quince días 
hábiles. 
 
TERCEIRO.- Comunicar este acordo á Administración do Estado e á Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia para que poidan facer valer os seus dereitos e alegar o que 
estimen procedente. 
 
CUARTO.- Notificar o presente acordo a todos os afectados polo expediente de investigación 
que sexan coñecidos e indentificables, na súa condición de interesados. 
 
QUINTO.- Abrir un trámite de información pública por prazo dun mes, contado desde o día 
seguinte a aquel no que remate o prazo de exposición pública no Taboleiro de Anuncios, para 
que as persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar canto estimen 
conveniente ao seu dereito, achegando os documentos nos que funden as súas alegacións.” 
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4.3) INICIO DE EXPEDIENTE PARA A  RECUPERACIÓN DA POSESIÓN DUN CAMIÑO 
PÚBLICO. 

 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos seus asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Primeiro.- Dª. Mª **, D. ** e Dª. Mª ** presentaron un escrito o 20/10/2017 (r.e. 6543) 
denunciando que D. J** construíu un peche no camiño público que discorre entre as parcelas 
350 e 356 da concentración parcelaria de Nebra, impedindo o acceso a diversos servizos 
públicos. 
 
Co seu escrito, os interesados achegan  a seguinte documentación: 

 copia do plano da concentración parcelaria de Nebra, localizando o peche. 

 copia da folla de adxudicación da parcela nº 359 da concentración parcelaria de Nebra, 
na que se describen os seus lindes e figura que limita por todos eles con “camiño”. 

 copia da liquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos 
documentados correspondente á transmisión da parcela nº 359 

 
Segundo.- A Policía Local emitiu informe sobre os feitos indicados o 23/01/2018, sinalando, en 
síntese: 

 no límite da finca da vivenda de D. J**, pola parte sur, o camiño existente está pechado 
con troncos. 

 D. J** manifesta que o camiño é da súa propiedade. 
 
Terceiro.- Pola Secretaría do concello emitiuse informe o 31/01/2018 indicando que os camiños 
da concentración parcelaria teñen a consideración de vías de titularidade pública. 
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Primeiro.- O art. 28 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das Administracións 
Públicas (LPAP), imponlle a estas a obriga de protexer e defender o seu patrimonio, procurando 
a súa inscrición rexistral e exercendo as potestades administrativas e xudiciais procedentes.  
 
Para a defensa dos seus bens e dereitos, o art. 41 LPAP atribúelle ás Administracións Públicas 
a potestade para “recuperar de oficio a posesión indebidamente perdida sobre os seus bens e 
dereitos”, previsión que reitera para as Entidades Locais o art. 82 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local (LBRL). 
 
Segundo.- O exercicio da potestade de recuperación da posesión en vía administrativa poderá 
exercitarse “en calquera tempo” se os bens e dereitos cuxa posesión se pretende recuperar 
teñen a condición de bens de dominio público [arts. 55.2 LPAP e 70.1 do RD 1372/1986, do 13 
de xuño, Regulamento de bens das Entidades Locais (RBEL)]. 
 
Terceiro.- No suposto, D. J** pechou con troncos o camiño existente entre as parcelas núms. 
350 e 356 da concentración parcelaria de Nebra, descrito perfectamente no plano elaborado 
pola Consellería do Medio Rural.  
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O carácter público do camiño resulta acreditado en tanto en canto a propiedade das vías 
definidas no proxecto de concentración parcelaria se entrega aos concellos. 
 
Visto canto antecede, RESOLVE: 

 
PRIMEIRO.- Iniciar o procedemento para a recuperación da posesión indebidamente perdida 
sobre o camiño público de titularidade municipal que discorre entre as parcelas 350 e 356 da 
concentración parcelaria de Nebra, no lugar de Xosín- Nebra (Porto do Son) pechado por D.J**. 

 
SEGUNDO.- Notificar este acordo aos interesados e outorgarlles trámite de audiencia por un 
prazo de dez días hábiles, a contar desde o seguinte ao da notificación deste acordo, para que 
poidan alegar e presentar os documentos e xustificacións que estimen convenientes ao seu 
dereito. 
 
 
4.4) REQUIRIMENTO PARA O CESE DA POSESIÓN INDEBIDA SOBRE UN ESPAZO 
PÚBLICO. 
 
A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes, adopta o seguinte ACORDO: 
  
“ANTECEDENTES 
 
Primeiro.- Por acordo da Xunta de Goberno Local do 27/072017 iniciouse o procedemento para 
a recuperación da posesión indebidamente perdida sobre a parte do terreo de uso público e 
titularidade municipal da parcela con referencia catastral 0303802NH0300N0001AU situada na 
Rúa Laxieles (Porto do Son), que fora pechada polo muro presuntamente promovido por D.F**. 
 
Así mesmo, acordouse outorgar aos interesados trámite de audiencia por un prazo de dez días 
hábiles, a contar desde o seguinte ao da notificación do acordo, para que puidesen alegar e 
presentar os documentos e xustificacións que estimasen convenientes ao seu dereito. 
 
Segundo.- O acordo indicado no apartado anterior notificouse a D. F** o 09/09/2017, sen que 
durante o prazo de audiencia formulase alegación ningunha. 
 
FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
Primeiro.- O art. 41 Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das Administracións Públicas 
(LPAP) atribúelle ás Administracións Públicas a potestade para “recuperar de oficio a posesión 
indebidamente perdida sobre os seus bens e dereitos”, previsión que reitera para as Entidades 
Locais o art. 82 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (LBRL). 
 
A prerrogativa de recuperación da posesión en vía administrativa poderá exercitarse “en 
calquera tempo” se os bens e dereitos cuxa posesión se pretende recuperar teñen a condición 
de bens de dominio público [arts. 55.2 LPAP e 70.1 do RD 1372/1986, do 13 de xuño, 
Regulamento de bens das Entidades Locais (RBEL)]. 
 
Segundo.- O art. 68.3 do RD 1373/2009, do 23 de agosto, aproba o Regulamento xeral da 
LPAP dispón que “vistas as alegacións do ocupante, requiriráselle na forma prevista no art. 56 
da lei”. 
 
Pola súa banda, o art. 56 a) LPAP establece que, previa audiencia ao interesado e unha vez 
comprobado o feito da usurpación posesoria e a data na que se iniciou “requirirase ao ocupante 
para que cese na súa actuación, sinalándolle un prazo non superior a oito días para iso, coa 
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prevención de actuar na forma sinalada nos apartados seguintes se non atendese 
voluntariamente o requirimento”. 
 
Visto canto antecede, RESOLVE: 

 
PRIMEIRO.- Requirir a D. F** para que, no prazo máximo de oito días, contados desde o 
seguinte ao de notificación deste acordo, cese na posesión sobre a parte do terreo de uso 
público e titularidade municipal da parcela con referencia catastral 0303802NH0300N0001AU 
situada na Rúa Laxieles (Porto do Son) que pechou cun muro. 
 
En caso de non atender o requirimento, ditarase a resolución que proceda, dispoñendo, no seu 
caso, o desaloxo do ben ocupado e a adopción das medidas coercitivas previstas no art. 56 
LPAP. 
 
SEGUNDO.- Notificar este acordo aos interesados con expresión do réxime de recursos 
aplicable. 

 

5. ASISTENCIA PERMANENTE AO ALCALDE NO EXERCICIO 

DAS SÚAS ATRIBUCIÓNS. 

 
 
A Xunta de Goberno Local, en uso da competencia conferida polos artigos 23 da  Lei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local e 52, 53 e 46 do Real Decreto 2568/1986, de 
28 de novembro que aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Corporacións Locais (ROF) , segundo os cales lle correspóndelle á Xunta de 
Goberno Local como atribución propia e indelegable a asistencia ao Alcalde no exercicio das 
súas atribucións aparte das atribucións que o Alcalde ou outro órgano municipal lle poidan 
delegar; procede a prestar a asistencia ao Alcalde- Presidente no exercicio das súas atribucións, 
sendo informada neste momento de todas as decisións de goberno do Alcalde- Presidente 
dende a anterior Xunta de Goberno Local. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, de orde da Alcaldía- Presidencia, levántase a sesión, 
sendo as 13:30 horas, do día 2 de febreiro de 2018, de todo o que se estende a presente acta 
da que eu, como secretario, dou fe. 
 
 
O ALCALDE- PRESIDENTE,                      O SECRETARIO, 
 
 
 
Asdo. José Luis Oujo Pouso.          Asdo. José Manuel González García. 
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