
 

 
 
 
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL CORRESPONDENTE 
O DIA 19  DE XUÑO  DE 2017.- 
 
 

Na Casa Consistorial do Concello de Ribadavia, o día dezanove  de xuño de dous mil dezasete; as 
dez horas   da maña xúntanse os señores que de seguido se sinalan para celebraren a sesión ordinaria da 
Xunta de Goberno Local correspondente a esta data: Alcalde-Presidente,  Don José Ignacio Gómez 
Pérez.- Concelleiros: Don Ricardo González Amaro, Dona Maria López Touza ,  Don Javier Iglesias 
Sendín.-  

 
Está presente o Secretario do   concello Francisco Fernández Castro e  o Interventor do Concello, 

Don Vicente Soto Rodríguez. 
 

Aberta a sesión polo Sr. Alcalde, pásase de seguido ó estudio dos asuntos que conforman a 
anunciada Orde do Día, que resultan se-los seguintes: 
 

1.- ACTA ANTERIOR.- 
 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, aproba o borrador da Acta da sesión anterior, que foi 
a celebrada o pasado trece de xuño do dous mil dezasete (ordinaria)  
 

2.- OBRAS MAIORES.- 
 

Non hai. 
  

3.- ESCRITOS DOS SEÑORES CIDADÁNS.- 
 

-Escrito do Señor Director do Servizo Municipal de Deportes comunicando a proposta de 
horario de verán nas instalacións deportivas municipais para o período de verán de 2017 . A xunta de 
goberno local toma coñecemento. 
 

- Escrito presentado por don Manuel Imbernón Cabezas  solicitando “ copia do informe da          
policía municipal do día 3/6/2017 efectuado en A  Grova nas instalacións de Excavacións Pipa a raíz 
de denuncia presentada por Manuel Imbernón Cabezas. A xunta de goberno acorda remitirlle copia do 
informe emitido. 
 
 

-Escrito presentado por don Juan Luis González Vázquez en representación de Bodegas 
Casal de Arman SL con rexistro de entrada  de 16  xuño de 2017 no que se expresa que a 
documentación necesaria para a concesión da licenza de actividade e obra a Bodegas Casal de 
Armán SL en Santo Andre de Camporredondo xa está completa  no que se indica que no relativo a “ 
cerficación expedida polo rexistro da propiedade de vinculación  da superficie exisible á 
construcción e usos autorizados , expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
edificabilidade impostas por esta autorización” “ que dicho certificado no se nos puede exigir , y 
que, su no presentación no puede ser óbice para la concesión de la licencia solicitada, si se cumplen 
las demás condiciones precisas para ello” 
A Xunta de Goberno acordar remitirlle o informe emitido polo secretario municipal ao respecto  do 
seguinte tenor literal: 



 

 
 
 
 

INFORME DE SECRETARÍA 
 

Asunto : escrito presentado por don Juan Luis González Vázquez en representación de 
Bodegas Casal de Arman SL con rexistro de entrada  de 16  xuño de 2017 no que se expresa que a 
documentación necesaria para a concesión da licenza de actividade e obra a Bodegas Casal de 
Armán SL en Santo Andre de Camporredondo xa está completa  no que se indica que no relativo a “ 
cerficación expedida polo rexistro da propiedade de vinculación  da superficie exisible á 
construcción e usos autorizados , expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
edificabilidade impostas por esta autorización” “ que dicho certificado no se nos puede exigir , y 
que, su no presentación no puede ser óbice para la concesión de la licencia solicitada, si se cumplen 
las demás condiciones precisas para ello” 
 
 

ANTECEDENTES: 
 

PRIMEIRO.- Con data de 25 de abril de 2017 a arquitecta municipal emite informe 

,transcrito en Providencia de subsanación de deficiencias ou aportación de documentación baixo 

advertencia de arquivo do expediente, de esa mesma data e remitido a don Jose Luis González 

Vázquez, que indica:  

  :” Sétimo. Achegáse en data 24 de abril de 2017 RESOLUCIÓN DO 19 DE ABRIL DE 2017, 

SOBRE A SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA EN SOLO 

RÚSTICO , PARA LEGALIZACIÓN DE EDIFICACIÓN DESTINADA A ADEGA, NO LUGAR 

DE COTIÑO-SANTO ANDRÉ, PARROQUIA DE CAMPO REDONDO, DO CONCELLO DE 

RIBADAVIA, ( EXPTE 041/2016) 
 
...con varias condicións, sendo unha delas que a autorización queda sometida á  condición 
suspensiva  ata que o solicitante achegue , neste caso: 
 

- A certificación expedida polo Rexistro da Propiedade da vinculación da superficie 
esixible á construcción e usos autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas 
limitacións ao uso e edificabilidade impostas por esta autorización ( artigo 39 a) ) da 
LSG , en relación co disposto nos artigos 65 e 67.3 do Real Decreto  lexislativo 7/2015 , do 
30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. 

 
Dita esixencia está tamén recollida no artigo 58 Resolución do procedemento 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... 
 

Conclusión: Por todo o indicado,  deberá presentar: 
-Certificación expedida polo Rexistro da Propiedade da vinculación da superficie esixible á 

construcción e usos autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
edificabilidade impostos por esta autorización....” 



 

 
 
 
 

 SEGUNDO:-Con data de 5 de xuño de 2017 a arquitecta municipal emite informe no que 
indica: 
“ En data de 23 de maio de 2017 ten entrada no rexistro do Concello de Ribadavia escrito do 
Servizo de Control de Riscos Ambientais , da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade. En 
dito escrito infórmase que: 
 
 

1 Segundo os datos disponibles nesta Xefatura Territorial, no lugar de O Cotiño, Santo 
André, Ribadavia, non consta a existencia de ningún abastecemento de titularidade municipal 
sometido a vixilancia sanitaria ( incluido dentro do ámbito de aplicación do RD 140/2003) 

2 A agua empregada  neste tipo de establecementos está dentro do ámbito de aplicación do 
Real Decreto 140/2003 , do 7 de febreiro, polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade 
da auga de consumo humano. 
 
 

O que lle comunico para o seu coñecemento e aos efectos oportunos tendo en conta que a 
antedita normativa establece que os municipios : 
-Son responsables de asegurar que a auga subministrada a través de calquera rede de distribución  
no seu ámbito territorial sexa apta para o consumo no seu punto de entrega ao consumidor.( artigo 
4.1) 

-Velarán polo cumplimento das obrigas dos titulares dos establecementos que desenrolen 
actividades comerciais ou públicas en relación co que sinala a antedita disposición. Os titulares de 
ditos establecementos deberán por a disposición dos seus usuarios auga apta para o consumo ( 
artigo 4.3) 
 

En virtude de dito escrito, considero necesario  solicitar informe á empresa concesionaria 
Aqualia FCC , para que informe de cal será o procedemento a seguir para poder asegurar o 
cumprimento do RD 140/2003 , e o control da calidade da auga de consumo humano. Achégase 
copia do informe do Servizo de Control de Riscos Ambientais.” 
 
 

TERCEIRO.-  Con data de 9 de xuño de 2017 a arquitecta municipal  emite informe no que 

se dice:” Sétimo. Achegáse en data 24 de abril de 2017 RESOLUCIÓN DO 19 DE ABRIL DE 

2017, SOBRE A SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN DA COMUNIDADE AUTÓNOMA EN 

SOLO RÚSTICO , PARA LEGALIZACIÓN DE EDIFICACIÓN DESTINADA A ADEGA, NO 

LUGAR DE COTIÑO-SANTO ANDRÉ, PARROQUIA DE CAMPO REDONDO, DO 

CONCELLO DE RIBADAVIA, ( EXPTE 041/2016) 
 
...con varias condicións, sendo unha delas que a autorización queda sometida á  condición 
suspensiva  ata que o solicitante achegue , neste caso: 
 

- A certificación expedida polo Rexistro da Propiedade da vinculación da superficie 
esixible á construcción e usos autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas 
limitacións ao uso e edificabilidade impostas por esta autorización ( artigo 39 a) ) da 



 

 
 
 

LSG , en relación co disposto nos artigos 65 e 67.3 do Real Decreto  lexislativo 7/2015 , do 
30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Suelo y Rehabilitación 
Urbana. 

 
 

Dita esixencia está tamén recollida no artigo 58 Resolución do procedemento 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... 
 

Conclusión: Por todo o indicado, ca documentación presentada non se da cumprimento a todo o 
solicitado no informe RIB /C/05.7/16 polo que se deberá presentar: 

-Certificación expedida polo Rexistro da Propiedade da vinculación da superficie esixible á 
construcción e usos autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
edificabilidade impostos por esta autorización.... 
 

Ademais en vista do informe remitido a este concello polo Servizo de Control de Riscos 
Ambientais da Xefatura Territorial da Consellería de Sanidade, dende o Departamento de 
Urbanismo , solicitouselle a empresa concesionaria Aqualia FCC informe sobre cal será o 
procedemento a seguir para poder asegurar o cumprimento de RD 140/2003 , e para que o titular da 
adega garanta que dispón de auga de calidade para o consumo humano” 
 
 

CUARTO.-  Con data de 9 de xuño de 2017 remitiuse providencia de subsanación de 
deficiencias a don José Luis González Vázquez en representación de Casal de Armán SL baixo 
advertencia do arquivo do expediente, recollendo o requerimento do informe da arquitecta 
municipal de data 9 de xuño de 2017. 
 
  

QUINTO.- Con data de 25 de abril de 2017 o funcionario que suscribe emite o seguinte 
informe:  
 

Asunto:  Escrito presentado por don Juan Luis González Vázquez en representación de Bodegas 
Casal de Armán SL con número de rexistro de entrada no concello 1847 de 25 de abril de 2017, 
adxuntando solicitude presentada ante o Rexistro da Propiedade de Ribadavia con primera copia de 
escritura pública de segregación, compraventa e agregación de data 26 de xaneiro de 2017 ,para a 
inmatriculación da finca descrita baixo o expositivo c) Agregación parcela B de 12593 metros 
cadrados e facendo constar a vinculación de cómo mínimo 2000 m2 da superficie total da parcela á 
construcción e uso autorizados , e comprometendose a non realizar segregación algunha que 
implique que a superficie vinculada poida ser inferior á citada. 
 

O presente informe emítese aos exclusivos efectos da valoración xurídica de do devandito 
escrito sen entrar a valorar ningunha outra cuestión do expediente en trámite sinalados no informe 
técnico de data 25 de abril de 2017. 
 

O expediente versa sobre a legalización dunha  adega en solo rústico que requiera autorización 
autonómica previa , en base aos artigos 36 e 38 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia  con carácter 
previo á concesión da licenza municipal. 
 



 

 
 
 
 

Con data do 19 de abril de 2017 a Sra Directora Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo 
da Consellería de Medio  Ambiente e Ordenación do territorio ditou “ Resolución do 19 de abril de 
2017 sobre a solicitude de legalización de edificación destinada a adega no lugar de Cotiño , Santo 
André , parroquia de Campo Redondo do Concello de Ribadavia ( Expte 041/2016). 
 
  No apartado 4 da Resolución se indica: 

“ Esta autorización queda sometida á condición suspensiva , no que atinxe ao inicio das 
obras e implantación do uso, ata que se xustifique o cumprimento das obrigas establecidas no artigo 
39.a) e 39.g) da LSG. Para estes efectos será suficiente que o solicitante achegue ante o concello: 
....A certificación expedida polo Rexistro da Propiedade da vinculación da superficie esixible á 
construcción e usos autorizados , expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
edificabilidade impostas por esta autorización ( artigos 39 e) da LSG) , en relación co disposto nos 
artigos 65 e 67.3 do Real Decreto lexislativo 7/2015 , do 30 de outubro , polo que se aproba o texto 
refundido da Ley de Suelo y Rehabilitación urbana). 
 

 A Lei 2/2016 do Solo de Galicia no seu artigo 39 Condicións xerais das edificacións en solo 
rústico :” para poder obter o título habilitante municipal de natureza urbanística, ou a autorización 
autonómica nos supostos previstos no artigo 36,para calquera clase de edificacións ou 
instalacións no solo rústico, deberá xustificarse o cumprimento das seguintes condicións: 
 

E) Farase constar no rexistro da propiedade a vinculación da superficie esixible á 
construcción e ao uso autorizados , expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
á edificabilidade impostas polo título habilitante de natureza urbanística ou a autorización 
autonómica.  
 

 En idénticos termos o artigo 59 do Decreto 143/2016 do Regulamento da Lei 2/2016 do 
Solo de Galicia. 
 

O artigo 58.3 do devandito Regulamento da Lei 2/2016 do  Solo de Galicia , prescribe: 
“  A autorización autonómica outorgada quedará sometida á condición suspensiva  ata que se 
xustifique o cumprimento das obrigas establecidas no artigo 59 a) e c) , e para estes efectos será 
suficiente achegar: 
 
 

b) Certificación do rexistro da propiedade da vinculación da superficie exixible á 
construcción e ao uso autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
á edificabilidade impostas pola autorización autonómica.” 
 
 
       Por conseguinte o que exixe a lei e  o regulamento e , en consecuencia a autorización 
autonómica de data 19 de abril, como condición suspensiva da eficacia da propia autorización 
autonómica, é decir, sen o cumprimento de dito requisito a autorización autonómica non desprega 
efectos e non habilita ao outorgamento da licenza municipal é o requisito cumprido de aportar a 
certificación do rexistro da propiedade de vincular á superficie á construcción e uso autorizados 
expresando a indivisibilidade e limitacións ao uso e edificabilidade impostas pola autorización , se 
esixe o requisito cumplido non a mera solicitude ante o rexistro da propiedade. 



 

 
 
 
  É decir consonte aos artigos 65.1.d) e 67.3 do Texto Refundido da Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana a finca debe estar inmatriculada e constar unha nota marxinal co 
condicionado imposto pola autorización autonómica. 
 

O escrito presentado no concello no que se adxunta solicitude ao rexistrador de inmatric 
ulación da finca  e de facer constar a vinculación de cómo mínimo  2000 m2 da superficie total da 
parcela á construcción e uso autorizados , e comprometendose a non realizar segregación algunha 
que implique que a superficie vinculada poida ser inferior á citada, non cumpre o requerimento 
legal para que a autorización autonómica despliegue os seus efectos, e por conseguinte para que o 
concello  pudiera ,e cumprirse os demáis requisitos conceder licencia de obra e de actividade. 
 
 

Caso de que por parte do concello se conceder licencia de obra ou de actividade sen ter 
aportado a certificación do rexistro da propiedade nos termos establecidos na autorización 
autonómica previa , ditas licenzas incurrirían en nulidade de pleno dereito en base ao artigo 47 da 
Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das administracións públicas: “ os actos das 
administracións públicas son nulos de pleno dereito nos casos seguintes: 
e) os ditados prescindiendo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido 
Conceder licencia sen a aportación do certificado do rexistro da propiedade conlevaría a omisión 
dun requisito esencial que viciaría de nulidade de pleno dereito as licencias que se concedesen. 
 
 

Por conseguinte debe aportarse polo solicitante o certificado do rexistro da propiedade coas 
condicións indicadas na autorización autonómica de data 19 de abril como requisito previo 
inexcusable á concesión da licencia de obra ou de actividade. Se insiste en que non se entran en 
outro tipo de cuestións do expediente, somentes na análise do escrito presentado con rexistro de 
entrada de 25 de abril de 2017.  
 
 

Este é o meu informe que gustosamente someto a calquera outro mellor fundado en dereito.” 
 

CONSIDERACIÓNS XURÍDICAS. 
O Texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación urbana no seu artigo 13 Contido do 

dereito de propiedade do solo en situación rural : facultades ( o solo en situación de rural equivale 
ao solo rústico da lexislación galega) , precepto básico consonte a Disposición Final Segunda do 
propio texto dispón: “ Con carácter excepcional , e polo procedemento e coas condicións 
previstas na lexislación de ordenación territorial e urbanística   poderán lexitimarse actos e usos 
específicos que sexan de interese público ou social, que contribúan á ordenación e desenrolo rurais , 
ou que haxan de emprazarse no medio rural. 
 

No presente caso trátase dunha construcción que alberga actividades complementarias de 
primeira transformación en solo rústico. 
 

A Lei 2/2016 do Solo de Galicia  dispón: 
  

-35.1” os usos e as actividades admisibles en solo rústico serán os seguintes: 
 



 

 
 
 

ñ) construccións de natureza artesanal ou de reducida dimensión que alberguen actividades 
complementarias de primeira transformación.... 
 
 

-36.3 Os usos previstos nas letras n e ñ do artigo anterior deberán ser obxecto da 
autorización da persoa titular do órgano autonómico competente en materia de urbanismo con 
anterioridade á obtención do título habilitante municipal. 
 

-artigo 39 :” Para poder obter  o título habilitante municipal ou a autorización 
autonómica nos supostos previstos no artigo 36, para calquera clase de edificacións ou 
instalacións no solo rústico , deberase xustificar o cumprimento das seguintes condicións: 
 

f) Farase constar no rexistro da propiedade a vinculación da superficie esixible á 
construcción e ao uso autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
á edificabilidade impostas polo titulo habilitante de natureza urbanística ou a autorización 
autonómica.” 
 
 

O artigo 58.3 do devandito Regulamento da Lei 2/2016 do  Solo de Galicia , prescribe: 
“  A autorización autonómica outorgada quedará sometida á condición suspensiva  ata que se 
xustifique o cumprimento das obrigas establecidas no artigo 59 a) e c) , e para estes efectos será 
suficiente achegar: 
 
 

b) Certificación do rexistro da propiedade da vinculación da superficie exixible á 
construcción e ao uso autorizados, expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
á edificabilidade impostas pola autorización autonómica.” 

Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das administracións públicas, artigo 
34.1:” Os actos administrativos que dicten as  administracións públicas, ben de oficio ou a instancia 
do interesado, produciranse polo  órgano competente axustándose aos requisitos ou ao 
procedemento estabelecido” 
 
 

O artigo 3.1 do Código Civil indica que as normas se interpretarán según o sentido das súas 
palabras, a primeira interpretación é a literal,  e do artigo 58.3 do Regulamento da Lei do Solo 
resulta evidente que a autorización autonómica previa queda sometida á condición suspensiva de 
aportación da certificación do rexistro da propiedade; a normas tamén se interpretan según os 
antecedentes lexislativos ; a estes efectos a Lei 9/2002 ,de 30 de decembro, de Ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia, na súa redacción inicial prescribía  artigo 34 
Usos en solo rústico. 3 Serán nulas de pleno dereito as autorizacións e licenzas que se outorguen 
para usos prohibidos así como as licenzas municipais outorgadas para usos autorizables sen a previa 
e preceptiva autorización autonómica ou en contra das súas condicións. 
  O artigo 42 de dita lei preveia “ Condicións xerais das edificacións en solo rústico” : 

e) Farase constar obligatoriamente no Rexistro da propiedade  a vinculación da  total 
superficie real da finca á construcción e uso autorizados expresado na indivisibilidade e as concretas 
limitacións ao uso e a edificabilidade impostas pola lexislación autonómica. 
 
 



 

 
 
 
 
A Lei 2/2016 do Solo de Galicia no artigo 143 “ procedemento de outorgamento de licencias “ 
prescribe: “ A competencia para outorgar as licenzas correspóndelles aos municipios, segundo o 
procemento previsto na lexislación de réxime local. As peticións de licenzas  resolveranse no prazo 
de tres meses,  contados desde a presentación da solicitude coa documentación completa no 
rexistro do concello.” 
 
 

 A finalidade das licenzas de obra e actividade municipais son verificar o cumprimento das 
condicións legalmente esixibles para a súa obtención e habilitar para a execución da obra  ou o 
exercicio da actividade. Asemade, según reiterada xurisprudencia as licenzas son  regradas no dobre 
senso de que si se acomodan ás esixencias normativas de aplicación procede a súa concesión e se 
non se axustan procede a súa denegación. 
 
 

Boquera Oliven en “ El condicionamiento de las licencias” , Revista de Administración 
Pública número 37 , páxina 183 sinala:” ... la sentencia de 3 de marzo de 1961 ( al conocer recurso 
tramitado y resuelto de acuerdo con la vigente Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa) 
declara que la materia de la autorización o denegación por el ayuntamiento para edificar sobre 
terreno propio no es de índole discrecional, sino que es de orden reglado, no pudiendo en 
consecuencia el ayuntamiento, por su libre voluntad, acordar lo que tenga por conveniente ,sino que 
las limitaciones y prohibiciones que imponga por razones urbanísticas han de estar apoyadas por 
una vigente disposición legal o reglamentaria   o por sus acuerdos generales dictados por medio de 
Ordenanzas y reglamentos que no    contradigan las leyes, puesto que el que trata de edificar en un 
terreno o solar suyo procede en virtud de su derecho de propiedad que, a tenor del artículo 348 del 
Código Civil , da derecho a su titular para gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes..., y solamente cuando la ley , en el sentido amplio de la palabra, prohibe 
edificar o establecer sus límites y condiciones a que debe sujetarse,es cuando , en la materia 
urbanística propia de su competencia , podrá y deberá el ayuntamiento exigir el cumplimiento de 
esas limitaciones legales. 
 

La  Administración está pues obligada a conceder las licencias con sujeción a las normas 
legales y reglamentarias que pautan su contenido.Sin añadir nada y sin dispensar de nada. Si 
exigiera más de lo legal , lesionaría el derecho individual cuyo ejercicio permite , restringiéndole 
indebidamentes y sin compensación de los daños, si dispensara de algún requisito legal perjudicaría 
el interés público.” 
 

A resolución autonómica previa no presente caso dispón:” 
 

“ Esta autorización queda sometida á condición suspensiva , no que atinxe ao inicio das 
obras e implantación do uso, ata que se xustifique o cumprimento das obrigas establecidas no 
artigo 39.a) e 39.g) da LSG. Para estes efectos será suficiente que o solicitante achegue ante o 
concello: 
....A certificación expedida polo Rexistro da Propiedade da vinculación da superficie esixible á 
construcción e usos autorizados , expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e 
edificabilidade impostas por esta autorización ( artigos 39 e) da LSG) , en relación co disposto nos 
artigos 65 e 67.3 do Real Decreto lexislativo 7/2015” 
 



 

 
 
 
 

É  a propia autorización autonómica , a que se somete á condición suspensiva de aportar a 
certificación do rexistro da propiedade. Resolución autonómica vinculante para o concello en base 
ao artigo 39.4 da  Lei 39/2015 de procedemento administrativo común:” as normas e actos ditados 
polos órganos das administracións públicas no exercicio da súa propia competencia deberán ser 
observadas polo resto dos órganos administrativos , aínda que non dependan xerárquicamente entre 
sí ou pertenzan a outra administración” 
 

No escrito presentado con rexistro de entrada de 16 de xuño se di” Pues efectivamente, la 
documentación interesada, consistente, precisamente , en este último certificado, no puede ser 
válida y legítimamente solicitada en el presente expediente,pues, tal como ya consta en instancias 
municipales ,la misma no es exigible para la obtención de licencia( en términos del precepto de 
continua referencia TITULO HABILITANTE) , cual claramente se colige por el hecho de que 
difícilmente pueden inscribirse en el registro de la propiedad , las limitaciones al uso y a la 
edificabilidad derivadas de un TÍTULO HABILITANTE , si la resolución que comporta dicho título 
habilitante todavía no ha sido dictada. Esto puede verse más fácilmente , en aquellas licencias en 
suelo rústico que no comporten la necesidad de autorización previa ,pues en dicho caso parece 
indiscutible que las limitaciones al uso que deben ser inscritas en el registro de la propiedad como 
vinculadas a la parcela, no pueden ser más que las derivadas de la propia licencia, y, tal como se ha 
dicho, difícilmente puede ocurrir esto con carácter previo a tener la dicha licencia. Por consiguiente 
, las dichas limitaciones únicamente podrán inscribirse con vinculación a la parcela, una vez que se 
haya dictado la oportuna resolución concediendo licencia, que, eso sí, quedará condicionada a esa 
vinculación “ 
 

O incorrecto de dita argumentación resulta da simple lectura do artigo 74 do Real Decreto 
1093/1997 polo que se aproban as normas complementarias ao Regulamento para a execución da 
Lei Hipotecaria sobre inscricpción no rexistro da propiedade  de actos urbanísticos:” Nota marxinal 
de condicións impostas sobre determinadas fincas. 
 

Cando con ocasión da concesión de licenzas  ou de autorización de outras resolucións 
administrativas , se impoñan condicións  que ten que cumprirse na finca a que afectan , con 
arreglo a leis ou aos plans, tales condicións faranse constar no Rexistro da propiedade mediante 
nota marxinal. 

1 A nota marxinal tomarase  en virtude de instancia do titular da finca á que se acompañe 
certificación administrativa no que conste literalmente o acordo adoptado. 

2 Na mesma  se transcribirá literalmente o acordo que da lugar a súa práctica   e 
especificarase que non produce outro efecto que o previsto no artigo anterior.” 
 

CONCLUSIÓN : Tal e como xa se sinalou no anterior informe de data 25 de abril de 2017 
“Por conseguinte debe aportarse polo solicitante o certificado do rexistro da propiedade coas 

condicións indicadas na autorización autonómica de data 19 de abril como requisito previo 
inexcusable á concesión da licencia de obra ou de actividade”.  

Este é o meu informe que gustosamente someto a calquera outro mellor fundado en dereito.” 
 

-Escrito de don César Manuel Fernández Gil , en representación do Grupo Municipal do 
Partido Popular  solicitando saber a que foi destinado o importe da subvención para fomento do 
emprego dentro do programa da feira do viño do ribeiro 2017. A xunta de goberno local acorda 
remitirlle a factura correspondente. 



 

 
 
 

4.- ESCRITOS OFICIAIS.- 
 

-Resolución de concesión de subvención  ao abeiro das bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos para apoio , promoción e difusión 
das festas declaradas de interese turístico de Galicia , por importe de 3000 euros para a Feira do Viño 
do Ribeiro. 
 
 

5.- CUESTIONS ECONÓMICAS E ASUNTOS VARIOS.- 
 
Resolución da contratación de servizos de loxística, luz e son  da MIT Ribadavia 2017 – Concello de Ribadavia 
 
 

Con data de 5 de xuño  de 2017 a Xunta de Goberno Local do concello de Ribadavia 
acordou: 
 

CONTRATO DE SERVICIOS DE LOXISTICA, LUZ E SON DA MOSTRA INTERNACIONAL DE 
TEATRO DE RIBADAVIA 2017.- 

 
Visto o prego de prescripcións técnicas elaborados en relación coa licitación de contratos 

menores de loxística, luz e son da Mostra Internacional de Teatro 2017 
 
De seguido o Sr. Alcalde somete a aprobación do expediente de contratación relativo os 

servicios referenciados, por un importe de 17.100 euros, IVE engadido. 
 

No expediente constan os seguintes elementos: 
 

- Informe de intervención de data 5.06.2017. 
- Prego de prescripcións técnicas de data 5.06.2017. 

 
A Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade o seguinte:  
 

1.- Aprobar un gasto por importe de 17.100 €  IVE incluido. 
2.- Aprobar o Prego de Prescripcións técnicas para a contratación  do servicio de loxistica e 

luz e son da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia 2017. 
3.- Invitar alomenos a tres empresas co obxecto de que presenten propostas económica para 

a execución de ditos servicios. relacionando o Sr. Alcalde de acordo coa proposta do Director da 
MIT as seguintes empresas a invitar:  Goyplason, Froq Eventos S.L. e Recurso Técnicos Artísticos. 

4 Indicar que a valoración das ofertas se efectuará con arreglo aos criterios sinalados no 
prego polo Director da Mostra de Teatro Internacional de Ribadavia que formulará proposta de 
adxudicación á Xunta de goberno local. 
 

Visto o informe do ¨Director da Mostra Internacional de Teatro do seguinte tenor literal: 
 

Preséntase unha única empresa, RTA. 
 

 
 



 

 
 
 

BAREMACIÓN (SOBRE 10 PUNTOS) 
 

Experiencia previa no festival: 0.9 PUNTOS 
 

Formación específica dalgún dos membros en estudos superiores de Arte Dramática e en 
estudos técnicos de son e luminotecnia: 1 PUNTO 
  

Mellor relación calidade-orzamento: 4 PUNTOS 
 

Grao de coñecemento do festival, de Ribadavia e dos espazos de exhibición: 2 PUNTOS 
 

Experiencia previa da empresa na realización da mesma actividade en festivais de teatro de 
similares características: 2 PUNTOS 
 

Total: 9,9 puntos 
 

Observacións: Agradécese á emprega a entrega de material complementario non solicitado 
na convocatoria. Agradécese  a implicación e o envío de suxerencias dende o punto de vista da 
montaxe técnica, destinadas á mellora de diversos aspectos do festival. Neste senso, comunicarase á 
empresa todos os detalles dos riders das compañías con suficiente antelación para a planificación 
das montaxes e desmontaxes e realizaranse todas as reunións que sexan necesarias entre a 
Dirección, Produción e a empresa técnica para un satisfactorio plan de traballo coas compañías 
teatrais. Tamén se comunica a ausencia de necesidades de montaxe de luz e son na rúa despois 
dalgúns axustes finais na programación da MIT 2017, o cal redunda na solicitude de mellora de 
tempos e beneficio empresarial, así como a redución de tempo de equipamento da Casa da Cultura. 
Por outro lado, trasládase ás Áreas de Goberno do Concello responsables nestes ámbitos, as 
solicitudes suxeridas no proxecto presentado por RTA: persoal de vixilancia no horario indicado 
pola Xefatura de produción da MIT en coordinación coa Xefatura técnica da MIT para as horas en 
que non hai persoal traballando no Auditorio do Castelo, asegurar o acceso libre de vehículos nos 
horarios de carga e descarga da MIT e revisión e modernización das tomas de corrente da Casa da 
Cultura e do Castelo. 

De maneira especial o Director da MIT quere agradecer ao xerente de RTA, Miguel López 
Soto, a súa atención e colaboración decidida a para asesoría ao longo do ano, aínda non sendo a súa 
obriga nin ser remunerado por isto, xa que responde de facto ao que sería a figura dun Xefe técnico 
dun festival internacional en plantilla, cun traballo continuado durante a planificación e da MIT que 
supón unha grande axuda en temas de negociación ou acordo sobre a viabilidade técnica de 
adaptación de espectáculos aos espazos de exhibición da MIT. 
 

A xunta de goberno local , en base ao informe do Director da Mostra Internacional de Teatro 
acorda adxudicar o contrato de servizos de loxística, luz e son da Mostra Internacional de Teatro de 
Ribadavia 2017 a Recursos Técnicos Artísticos. Faise constar que a empresa deberá presentar unha 
única factura na intervención do concello de Rivadavia  unha vez concluido o servizo para o cal foi 
contratada. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Resolución da contratación de montaxe e desmontaxe e carga e descarga da MIT Ribadavia 2017 – Concello de 
Ribadavia 

 
 
 
Con data de 5 de xuño de 2017 a Xunta de Goberno local do concello de Ribadavia  acordou: 
 

CONTRATO DE SERVICIOS DE MONTAXE E DESMONTAXE DA MOSTRA INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE RIBADAVIA 2016.- 

 
Visto o prego de prescripcións técnicas elaborados en relación coa licitación de contratos 

menores de montaxe e desmontaxe da Mostra Internacional de Teatro 2017. 
 
De seguido o Sr. Alcalde somete a aprobación do expediente de contratación relativo os 

servicios referenciados, por un importe de 13.000 euros, IVE engadido. 
 

No expediente constan os seguintes elementos: 
 

- Informe de intervención de data 5.06.2017. 
- Prego de prescripcións técnicas de data 5.06.2017. 

 
A Xunta de Goberno Local acorda por unanimidade o seguinte:  
 
1. - Aprobar un gasto por importe de 13.000 €  IVE incluido. 
2.- Aprobar o Prego de Prescripcións técnicas para a contratación  do servicio de montaxe e 

desmontaxe da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia 2017. 
3.- Invitar alomenos a tres empresas co obxecto de que presenten propostas económica para a 

execución de ditos servicios, relacionando o Sr. Alcalde de acordo coa proposta do Director da MIT 
as seguintes empresas a invitar:  Saguay, Rotulaciones Miguelez .. 

4 Indicar que a valoración das ofertas se efectuará con arreglo aos criterios sinalados no prego 
polo Director da  Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia que elevará proposta de 
adxudicación á Xunta de Goberno. 
 
Visto o informe – proposta de resolución do Director da Mostra Internacional do seguinte tenor 
literal: 
 
Preséntase unha única empresa, Saguay – Chacoto SL. CIF B-32224552 
 
BAREMACIÓN (SOBRE 10 PUNTOS) 
 
Experiencia previa no festival: 1 PUNTO 
 
Mellor relación calidade-orzamento: 4 PUNTOS 
 
Grao de coñecemento do festival, de Ribadavia e dos espazos de exhibición: 2 PUNTOS 
 
Adecuación do persoal ao perfil requerido: 2 PUNTOS 
 
Total: 9 puntos 



 

 
 
 
 
A xunta de goberno local , en base ao informe do Director da Mostra Internacional de Teatro acorda 
adxudicar o contrato de servizos de loxística, luz e son da Mostra Internacional de Teatro de 
Ribadavia 2017 a Saguay. Faise constar que a empresa deberá presentar unha única factura na 
intervención do concello de Rivadavia  unha vez concluido o servizo para o cal foi contratada. 
 
Resolución definitiva da convocatoria de subvencións para mantemento de campos de fútbol.  
 
Vista a proposta de resolución definitiva e posterior xustificación  da convocatoria de subvencións 
para mantemento de campos de fútbol no 2017 formulada polo director do Servizo Municipal de 
Deportes. A xunta de goberno acordar prestar aprobación á proposta de resolución provisional do 
seguinte tenor literal: 
 
 
Entidades                                                            Subvención 
 
 
1 RIBADAVIA ATLÉTICO FC                         1100 € 
2 RIBEIRO FÚTBOL CLUB                              1100 € 
3 FRANCELOS FC                                             1100 € 
 
 
Xustificación  
 
A xustificación debera realizarse ante o concello de Ribadavia tendo o beneficiario un mes de prazo 
dende que reciba notificación da resolución definitiva. 
 
Para o que deberá presentar a conta xustificativa , composta polos seguintes elementos: 
 
-Relación de gastos da actividade con identificación do acreedor, importe e data de emisión. 
Cantidade a xustificar: polo importe igual ou superior a cantidade subvencionada. ( Anexo –3) 
-Factura xustificativa en orixinal ou dupricado ou copia cotexada do documento. 
 

APROBACIÓN DOS PADRÓNS DO IBI. 
 
 “A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a aprobación do Padrón do Imposto de 
Bens Inmobles de natureza urbán correspondente o exercicio de 2017, por importe total de 982,878,99 
euros. Asemade, a Xunta de Goberno Local, acorda, por unanimidade, establece-lo período voluntario 
de cobro do devandito Padrón entre o vindeiro 1 de Xullo e o 31 de Agosto de 2017, ámbolos dous 
inclusive. 
 
 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a aprobación do Padrón do Imposto de 
Bens Inmobles de natureza rústica correspondente o exercicio de 2017, por importe total de 3.174,24 
euros. Asemade, a Xunta de Goberno Local, acorda, por unanimidade, establece-lo período voluntario 
de cobro do devandito Padrón entre o vindeiro 1 de Xullo e o 31 de Agosto de 2017, ámbolos dous 
inclusive.” 

 



 

 
 
 

A Xunta de Goberno Local, por unanimidade, acorda a aprobación do Padrón do Imposto de 
Bens Inmobles de características especiais correspondente o exercicio de 2017, por importe total de 
31.367,96 euros. Asemade, a Xunta de Goberno Local, acorda, por unanimidade, establece-lo período 
voluntario de cobro do devandito Padrón entre o vindeiro 1 de Xullo e o 31 de Agosto de 2017, 
ámbolos dous inclusive.” 
 
 ENTROIDO 2017 
 
 A Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos presentes,acorda conceder as seguintes 
subvencions de acordo coas bases aprobadas pola Concelleira de Cultura para a participación de 
charangas e comparsas nos desfiles do Entroido 2017: 
 
 Comparsa Musilar, por importe de 363 euros. 
 Comparsa Ciklon, por importe de 800 euros. 
 Comparsa Lagartas, por importe de 800 euros. 
 Comparsa Cruz Vermella, por importe de 210 euros. 
 Comparsa Revolucion Show, por importe de 1.200 euros. 
 Comparsa A Cañiza, por importe de 180 euros. 
 Comparsa A Cañiza 2, por importe de 180 euros. 
 Charanga Trópico de Grelos, por importe de 1.350 euros. 
 Comparsa Val Paraiso, por importe de 700 euros. 
 Comparsa Anaquiños, por importe de 300 euros. 
 Comparsa Arnoia, por importe de 447 euros. 
 Comparsa Abelenda, por importe de 300 euros. 
 Comparsa Vilar de Condes, por importe de 300 euros. 
 Comparsa Carballeda, por importe de 300 euros. 
 
 Que se lle notifique o presente acordo os interesados e os servicios de Intervención de 
Tesoureria. 
 
 APROBACIÓN DE BASES DE SELECCIÓN DE CAPATAZ FORESTAL.- 
    

 Tendo resultado vacante o anterior proceso ,por renuncia do candidato; en base a Convenio de 
Colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o concello de Ribadavia, pola 
que se autoriza a contratación dun capataz,  procedese  a aprobación dunhas bases para selección de 
persoal para cubrir unha praza de capataz forestal , reiterando as bases da anterior convocatoria. 

 
 No expediente constan os seguintes elementos: 
 
 1. Bases de selección asinadas polo Alcalde , as do anterior proceso selectivo. 
 
 2. Informe de intervención o do anterior proceso selectivo 
  
 3. Informe xurídico o do anterior proceso selectivo. 
 

A Xunta de Goberno Local deliberado sobre o particular acorda por unanimidade dos seus 
asistentes proceder a aprobación e convocatoria das Bases de selección de persoal laboral temporal 
para cubrir unha praza de capataz. 



 

 
 
 

 
Aprobación de bases de selección de socorrista . 
 
Prevéndose de forma inminente a  comunicación do Servizo Provincial de Emprego,  prócedese a 

aprobación dunhas bases para a selección de persoal laboral temporal, para cubrir unha praza de 
socorrista. No expediente constan os seguintes elementos: 

 
1. Bases de selección asinadas polo Alcalde de data 12 de xuño de 2017. 
2. Informe de secretaría de data 12 de xuño de 2017, modificando a referencia ao plan de 

Empregabilidade da Deputación polo Servizo de  emprego e economía social da Consellería 
de Economía,Emprego e Industria. 

 
A Xunta de Goberno Local deliberado sobre o particular acorda por unanimidade dos seus 
asistentes proceder a aprobación e convocatoria das Bases de selección de persoal laboral 
temporal para cubrir unha praza de socorrista. 
 
6.-ROGOS E PREGUNTAS QUE SE FORMULEN REGULAMENTARIAMENTE.- 

 
 Non se producen. 
 
  
 E sendo as  dez horas e cincoenta e quince  minutos  da maña, o Sr. Alcalde, ergueu a 
sesión, estendéndose a presente, do cal, coma Secretario, certifico. 
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DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


