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ACTA Nº 03/2.017                                                                                                     

 

CONCELLO DE ORDES                                                         PROVINCIA DE  A CORUÑA 

 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO 

LOCAL DO CONCELLO DE ORDES, A CORUÑA, O DIA VINTE DE XANEIRO DE 

DOUS MIL DEZASETE. 

  

         En Ordes, a vinte de xaneiro de dous mil dezasete. 

 

         No Salón de Sesións da Casa Consistorial, reúnese en sesión ordinaria en primeira 

convocatoria, a Xunta de Goberno Local do Concello de Ordes, baixo a Presidencia de D. José 

Luis Martínez Sanjurjo, Alcalde-Presidente, e coa asistencia dos Srs. Concelleiros: 

 

 Dª. ANA Mª SONEIRA LIÑARES. 

 D. BEATRIZ MARTÍNEZ CANDAL. 

 D. LUIS CAAMAÑO FRAGA. 

 D. JOSÉ MANUEL MIRA GÓMEZ. 

 D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ. 

   

         Asiste o Sr. Secretario do Concello D. Juan Luis González Iglesias, que da fe do acto.  

   

         Aberta a sesión e declarada non pública pola Presidencia ás catorce horas previa 

comprobación do quórum de asistencia preciso para que poida ser iniciada, procédese a coñecer 

dos asuntos incluídos na orde do día. 

 

 

PUNTO PRIMEIRO: APROBACIÓN, SE PROCEDE, ACTA DA SESIÓN ANTERIOR. 

 

         Polo Sr. Alcalde  procédese a preguntar ós demais membros da Xunta de Goberno Local 

se teñen algo que obxectar á acta da sesión ordinaria, celebrada o día 13 de xaneiro do ano en 

curso, cuxa minuta foi distribuída coa convocatoria, todo elo ó abeiro do disposto no art. 91 do 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. 

 

         Non producíndose ningunha observación, a acta da sesión ordinaria, de data 13 de xaneiro 

de 2.017, foi aprobada por maioría de seis votos a favor, sendo seis o número legal de membros 

desta Xunta de Goberno Local. 

 

 

PUNTO SEGUNDO: XESTIÓN PADRÓN TRIBUTARIO DA TAXA POLA 

PRESTACIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO. 

 

         Solicitude presentada por P.R.M., con DNI nº 00000000, con domicilio a efectos de 

notificacións en -----, de baixa de R.R.C, con DNI nº 00000000, como suxeito pasivo no padrón 

tributario da taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo, domicilio tributario Lg. 

Esmorís, 20, Buscás, Ordes, matrícula 253000651173. 
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        Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación do servizo de recepción obrigatoria de 

recollida e tratamento de lixo e residuos sólidos urbanos de vivendas, aloxamentos e locais ou 

establecementos onde se exerzan actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas e de 

servizos, aínda que eventualmente e por vontade do usuario non se faga uso do servizo 

 

         Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades as que se 

refire o artigo 35.4 de Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria que ocupen ou utilicen 

as vivendas ou locais situados nos lugares ou vías públicas en que se preste o servizo, xa sexa a 

título de propietario, usufrutuario, arrendatario ou precarista. Cando se trate de servizos 

prestados previa solicitude será suxeito pasivo o solicitante ou causante da prestación. 

 

         Visto o establecido no art. 6 (devengo e período impositivo) da ordenanza fiscal da taxa 

pola prestación do servizo de recollida de lixo. 

 

         Visto que P.R.M., con DNI nº 00000000, figura no padrón tributario do Imposto sobre 

bens inmobles de natureza urbana como propietaria dunha vivenda en Lg. Esmorís, 20, Buscás, 

Ordes, finca catastral 15060A504020200001BD. 

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o seguinte acordo: 

  

         1.- Proceder á baixa como suxeito pasivo, con efectos de 01/01/2017, no padrón tributario 

da taxa pola prestación servizo de recollida de lixo, domicilio tributario en Lg. Esmorís, 20, 

Buscás, Ordes, matrícula 253000651173, do suxeito pasivo R.R.C., con DNI nº 00000000. 

  

            2.- Proceder á alta como suxeito pasivo, con efectos de 01/01/2017, no padrón tributario 

da taxa pola prestación servizo de recollida de lixo, domicilio tributario en Lg. Esmorís, 20, 

Buscás, Ordes, matrícula 253000651173, do suxeito pasivo P.R.M., con DNI nº 00000000. 

  

 

PUNTO TERCEIRO: UTILIZACIÓN DE BENS DE DOMINIO PÚBLICO. 

 

         Solicitude presentada por ASOCIACIÓN ENFEITIZADOS, con CIF nº G70505201, 

con domicilio a efectos de notificacións en -----, de autorización de utilización da Escola 

Unitaria de Merelle, Ordes, para a práctica dunha arte marcial (aikido), martes e xoves, de 16:00 

a 22:30 horas. 

 

         Visto o disposto nos arts. 75.2, 77 e 78 do R.D. 1372/1986, de 13 de xuño. 

 

         Vista a finalidade perseguida coa actividade, así como os seus destinatarios. 

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións  

delegadas  polo  Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 
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         Autorizar a ASOCIACIÓN ENFEITIZADOS, con CIF nº G70505201, a utilización da 

Escola Unitaria de Merelle, Ordes, para a práctica dunha arte marcial (aikido), martes e xoves, 

de 16:00 a 22:30 horas, con arranxo ás condicións seguintes:   

            

 A autorización é única e exclusivamente para a finalidade concedida, a realización de 

calquera outro tipo de actividades requirirá a previa autorización do Concello. 

 Non afectará a utilización deste ben municipal para outras actividades nel previstas.  

 A autorización supón unha mera tolerancia esencialmente revogable por esta entidade 

local en calquera momento, sen que exista dereito a indemnización. 

 O autorizado asume a responsabilidade do mantemento do ben municipal, así como a 

indemnización de calquera dano ou desperfecto que se lle ocasione. 

 Deberá ter contratada unha póliza de seguros de responsabilidade civil, xeral e patronal 

que cubra as actividades a realizar. 

 O persoal que vaia a desenvolver a actividade ou prestar os servizos propios da arte 

marcial non terá relación laboral, contractual ou de ningún tipo co Concello de Ordes. 

 O Concello non dirixe nin presta conformidade á actividade a realizar no local cedido. 

O Concello non se fai responsable nin directa nin subsidiariamente dos danos materiais, 

persoais ou morais que poidan producirse dentro do local como consecuencia da 

actividade realizada. 

  

 

         Expediente instruído a instancia de CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, con CIF nº R1500053B, con enderezo a efectos de notificacións en -----, 

solicitando autorización para a instalación en rúa da Igrexa (2), rúa Víctor González Faya (1), 

Ordes, de tres colectores para a recollida selectiva de roupa usada, durante o ano 2017. 

 

         Visto o disposto nos arts. 75.2 e 3  e 77 do R.D. 1372/1986, de 13 de xullo. 

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións  

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto, de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 

 

         I.- Autorizar a instalación en rúa da Igrexa (2), rúa Víctor González Faya (1), Ordes, de 

tres colectores (6,00 m2) para a recollida selectiva de roupa usada, ANO 2017, con arranxo as 

condicións xerais seguintes: 

  

 A instalación do contedor realizarase na zona de estacionamento con elementos 

homologados. 

 Non se interromperá o tráfico rodado. 

 Adoptaranse as medidas de seguridade e saúde necesarias. 

 O autorizado será responsable dos residuos que poidan depositarse na vía pública 

pola utilización do colector e estará obrigado a limpala sen prexuízo da sanción que 

corresponda. 

 Deberá repoñer a vía pública e a beirarrúa en caso de dano debido á ocupación. 

 O colector disporá de elementos para ser pechado que impidan a súa utilización por 

persoas alleas ao titular da autorización municipal. 

 Situado o colector na vía pública, e co obxecto de evitar a posibilidade de focos de 
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infección, no poderá permanecer cheo por máis de 24 horas. En calquera caso, a súa 

retirada estará sometida a razóns excepcionais, ós requirimentos do Concello, á 

utilización da vía pública e a razóns hixiénico-sanitarias ou de seguridade. 

 

         II.- A autorización anterior enténdese como unha tolerancia esencialmente revogable por 

esta entidade local en calquera momento, sen que exista dereito a indemnización. 

 

         III.- Previamente deberán liquidarse polo Sr. Interventor as taxas e dereitos que 

corresponde satisfacer pola autorización de ocupación do dominio público outorgada, dos que o 

ingreso nas arcas municipais será requisito imprescindible para a efectividade da autorización 

que se concede. 

 

         IV.- Notifíquese o presente acordo á interesada, así como os recursos que poida interpoñer 

contra este. 

 

 

         Escrito presentado por J.L.L, con  DNI  nº 00000000, con domicilio a efectos de 

notificacións en -----, de renuncia á licenza de pasaxe permanente de entrada e saída de 

vehículos de 3 m de longo, con capacidade para 12 prazas na rúa Parque Municipal, 26, 

baixo, Ordes, concedida por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 26/02/2009 

(autorización nº 0323/09). 

 

         Visto o disposto nos arts. 75.2 e 3  e 77 do R.D. 1372/1986, de 13 de xullo. 

 

          Visto o disposto nos arts. 90 e 91 da Lei 30/1992, de 26 de novembro. 

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2.015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 

 

         Aceptar a renuncia á licenza de pasaxe permanente de entrada e saída de vehículos de 3 

m de longo, con capacidade para 12 prazas na rúa Parque Municipal, 26, baixo, Ordes, 

concedida por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 26/02/2009 (autorización nº 

0323/09), con efectos de 01/01/2017. 

 

 Deberá proceder á eliminación a cuadrícula das marcas amarelas pintadas sobre a 

calzada, así como da sinal de prohibición de estacionamento. 

 

 

         Escrito presentado por E.L.L., con DNI nº 00000000, con domicilio a efectos de 

notificacións en -----, solicitando autorización para a ocupación da vía pública para o depósito 

de materiais de construción en rúa dos Lagartos, 20, Ordes. 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2.015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 
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         Autorizar ocupación da vía pública (9,00 x 2,00 ml) para o depósito de materiais e 

maquinaria de construción, e instalación dun colector de obras, en rúa dos Lagartos, 20, Ordes, 

por prazo de DOUS MESES, con arranxo as condicións xerais seguintes: 

 

 O depósito de materiais e maquinaria de construción, a instalación do colector de obra, 

realizarase na zona de estacionamento de vehículos. 

 Instalarase unha vaia en toda a zona ocupada polos materiais e maquinaria de 

construción. 

 No colector deberá figurar o nome da empresa propietaria, teléfono e  número de 

colector. 

 O colector disporá de elementos para pechar que impidan a súa  utilización por persoas 

alleas ao titular da autorización municipal. 

 O colector permanecerá tapado fóra da xornada laboral. 

 Co obxecto de evitar a posibilidade de focos de infección, o colector non poderá 

permanecer cheo por máis de 24 horas.  

 Situaranse balizas e sinais de precaución axeitados, modelo P-18 (obras), en ambos 

dous sentidos de circulación da vía.                                                               

 Facilitarase e indicarase o paso de peóns. 

 Adoptaranse as medidas de seguridade e saúde necesarias. 

 Repararanse e reporanse os materiais da vía pública afectados pola execución das obras.  

  

         IV.- Previamente deberán liquidarse polo Sr. Interventor as taxas e dereitos que 

corresponde  satisfacer  pola autorización de ocupación do dominio público outorgada, dos que 

o ingreso nas arcas municipais será requisito imprescindible para a efectividade da autorización 

que se concede. 

 

         V.- Notifíquese o presente acordo ao interesado, así como os recursos que poida 

interpoñer contra este. 

 

 

PUNTO CUARTO: AUTORIZACIÓN, SE PROCEDE, SUBMINISTRO DE AUGA E 

SANEAMENTO.  

 

         Solicitudes de autorización de servizos de auga e saneamento. 

 

         Vistos os informes do concesionario do servizo de abastecemento e saneamento de auga. 

 

         Visto o disposto nos arts. 8, 13, 14, 22.a, 34 e 40 do Regulamento do Servizo de 

Abastecemento de Auga e Saneamento de Ordes. 

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións  

delegadas  polo  Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2.015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 

         1º.- Autorizar o subministro de auga e saneamento ós usuarios e para os usos seguintes: 

 

 M.V.G., con DNI nº 00000000, alta de saneamento doméstico, Lg. Albariña, 6, 

baixo, Queis, Ordes. 
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 M.G.M., con DNI nº 00000000, alta de auga doméstica, en rúa Alfonso Senra, 163, 

5º A, Ordes. 

 J.FJ., con DNI nº 00000000, alta de auga industrial, en rúa do Mercado, 27, 1º C, 

Ordes. 

 

         2º.- Os usuarios do servizo de abastecemento de auga e saneamento veñen obrigados ó 

cumprimento do establecido nos arts. 5, 38 e 39 do Regulamento do Servizo. 

 

 

PUNTO QUINTO: AUTORIZACIÓN, SE PROCEDE, TARXETA DE 

ACCESIBILIDADE. 

 

         Solicitude formulada por J.A.M.B., con DNI nº 00000000, con enderezo ós efectos de 

notificacións en -----, de outorgamento de tarxeta de estacionamento de vehículos automóbiles 

para persoas con discapacidade que presenten mobilidade reducida (Expdte. 11/2017). 

 

         Corresponde ós poderes públicos favorecer o uso dos transportes privados polas persoas 

con mobilidade reducida ou con calquera outra limitación, así como facilitarlles o seu 

estacionamento. 

 

         O interesado ten recoñecido en virtude de resolución, de data 28/02/2007, da Delegación 

Provincial da Igualdade e do Benestar un grao de discapacidade do 35,00 %, con efectos de 

23/11/2006, código persoa con discapacidade: CO156300. 

 

         O Equipo de Valoración e Orientación da Delegación Provincial da Igualdade e do 

Benestar recoñeceu a existencia no interesado de dificultades de mobilidade que lle impiden a 

utilización de transportes públicos colectivos, con carácter definitivo dende 23/11/2006. 

   

         Visto o disposto no art. 3.1.a do R.D. 1056/2014, de 12 de decembro, no art. 32.2 da Lei 

10/2014, de 3 de decembro e arts. 50.3 e 53 do Decreto 35/2000, de 28 de xaneiro. 

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, en uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal de membros da mesma, adoptou o seguinte acordo: 

 

         Conceder a J.A.M.B., con DNI nº 32332362C, a tarxeta de estacionamento solicitada (nº 

136), axustada ás seguintes condicións xerais:   

    

          1º.- A tarxeta poderá ser utilizada en calquera vehículo no que se traslade ao interesado,  

con validez  en  todo o territorio da Comunidade Autónoma, por un período máximo de 10 anos 

a contar desde a súa concesión, sendo o seu uso persoal e intransferible.  

 

         2º.- A tarxeta deberá ser colocada na parte dianteira do vehículo de forma que o anverso 

da mesma sexa claramente visible para os efectos do seu control. 

 

        3º.- O uso indebido da tarxeta poderá dar lugar á súa retirada, previa a tramitación do 

correspondente procedemento. 
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         4º.- En caso de cambio de domicilio, deberá solicitarse o traslado do expediente ó novo 

municipio de residencia. 

 

 

PUNTO SEXTO: EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. 

 

         Vista a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dª Araceli do Río 

Otero, en nome e representación de R.M.R.P., en relación cos danos e prexuízos causados a 

esta por unha caída en Rúa de Compostela, desta Vila de Ordes, e en consideración aos 

seguintes  

 

ANTECEDENTES DE FEITO:  

 

Primeiro.- Con data 28 de decembro de 2015 e número 6198 tivo entrada no Rexistro deste 

Concello unha reclamación de responsabilidade patrimonial formulada por Dª Araceli do Río 

Otero, en nome e representación de Dª Rosa María Rama Pampín, en relación cos danos e 

prexuízos causados a esta por unha caída en Rúa de Compostela, desta Vila de Ordes, o día 29 

de decembro de 2014, debido ao mal estado da beirarrúa, na que había un oco profundo e pouco 

visible tapado con area.  

 

Segundo.- Con data 27 de outubro de 2014 esta Entidade Local celebrou con Rofaya, S.L.un 

contrato administrativo de obras “Iluminación pública Rúa Mestre Nicolás do Río e outras” do 

Plan DTC 93-Diputación Provincial, estando incluída no mesmo a execución de substitución de 

farolas de alumeado público en Rúa de Compostela, lugar do accidente da interesada. Dita obra 

foi recepcionada por este Concello o día 27-01-2015.  

 

Así mesmo, a empresa Rofaya, S.L., é (e era na data dos feitos) adxudicataria do contrato 

administrativo de servizos “Conservación, mantemento e reparación das instalacións eléctricas 

de alumado público exterior do Concello de Ordes”.  

 

Terceiro.- Ao acaecer os feitos nunha zona de obras executadas por contratista interposto, 

Rofaya, S.L., se deu traslado ao mesmo da reclamación presentada, a fin de que alegase o que 

tivese por conveniente, conforme ao previsto no artº 1.3. in fine do R.D. 429/1993. Igualmente, 

a propia interesada solicitara, no seu escrito inicial de reclamación, que se lle dese traslado da 

mesma á empresa titular da concesión administrativa responsable das obras realizadas no lugar 

dos feitos.  

 

Cuarto.- As indemnizacións por danos e prexuízos causados se cuantifican, pola representante 

procesual da reclamante, na cantidade de 81.864,19 €, aplicando para a súa valoración o Baremo 

de Tráfico.  

 

Quinto.- Habéndose solicitado pola representante da interesada o recibimento a proba, 

practicáronse a documental, consistente na presentada pola reclamante, e a solicitada, e aportada 

ao expediente, por este Concello, referida aos contratos de mantemento e de execución de obras 

de Rofaya, S.L, á póliza de R.C., e ao ateigado policial. Así mesmo, practicáronse todas as 

testificais solicitadas, co resultado que figura no expediente.  

 

Pola súa banda, Rofaya, S.L., aportou ao expediente escrito de 30 de xuño de 2016, sobre o 

acaecemento dos feitos ocorridos o día 29-12-2014  
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Sexto.- Consta no expediente que no procedemento cumpríronse todos os preceptos legais, 

notificándose os trámites de proba e audiencia do interesado. Así mesmo, en cumprimento do 

previsto no artº 1.3. in fine do R.D. 429/1993, deuse traslado, ao contratista interposto, Rofaya, 

S.L., de todas as actuacións levadas a cabo en devandito procedemento.  

 

Sétimo.- Por outra banda, figuran unidas ao expediente as alegacións presentadas pola 

representación procesual da reclamante, referidas ao trámite de audiencia. Nelas, cúlpase a esta 

Administración da non asistencia á práctica da proba da testemuña Sr. Roberto Roda Rúa, cando 

a propia representación procesual da interesada figura notificada o día 11-07-2016 (tres días 

antes da práctica) sobre a celebración da proba con todas as testemuñas propostas, tempo máis 

que suficiente para poñer en coñecemento deste Concello a non asistencia dalgunha testemuña e 

solicitar nova citación, algo que non se fixo. En calquera caso, o informe do Sr. Roda figura no 

expediente como proba documental admitida.  

 

Oitavo.- Á vista do oficio do Consello Consultivo de Galicia, de 19-10-2016, procedeuse a 

realizar un segundo trámite de audiencia á interesada e ao contratista interposto, incorporando 

ao expediente a documentación referida aos Pregos de cláusulas administrativas e de 

prescricións técnicas do contrato de conservación, mantemento e reparación das instalacións 

eléctricas de alumado público do Concello de Ordes, Prego de cláusulas administrativas e 

prescricións técnicas da contratación, mediante procedemento negociado, das obras incluídas no 

Plan DTC-93, anualidade 2014, Informe do responsable do servizo municipal de mantemento e 

conservación de obras e servizos, e Fotografías en cor do oco da beirarrúa de Rúa de 

Compostela, onde producíronse os feitos do 29-12-2014.  

 

Noveno.- Pola representación procesual da reclamante presentáronse alegacións ao novo trámite 

de audiencia, mantendo, en esencia, os seus argumentos anteriores e puntualizando que dos 

feitos acaecidos deberán responder, de xeito solidario, o Concello de Ordes e a empresa Rofaya, 

S.L., conxuntamente cos seus aseguradoras.  

 

Polo que se refire á empresa contratista, Rofaya, S.L., a mesma non presentou alegacións, pese a 

estar debidamente notificada.  

 

Décimo.- O expediente completo, coa proposta de resolución, foi remitido ao Consello 

Consultivo de Galicia, para a emisión do preceptivo informe, tal como determina o artº 12 do 

R.D. 429/1993, de 20 de marzo (hoxe artº 81.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro) en relación co 

artº 12 da Lei 3/2014, de 24 de abril. Devandito Consello emitiu o seu informe na súa sesión de 

11 de xaneiro de 2017.  

 

FUNDAMENTOS DE DEREITO  

 

Primeiro.- O principio de responsabilidade da Administración, co precedente constitucional nos 

artigos 106.2 e 149.1.18, atópase na actualidade regulado na Lei 30/1992, de Réxime Xurídico 

das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común (artigos 138 a 146). O 

artigo 139.1 recolle o principio xeral nos seguintes termos: “Os particulares terán dereito a ser 

indemnizados polas Administracións Públicas correspondentes, de toda lesión que sufran en 

calquera dos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa 

consecuencia directa do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos”.  
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Esta norma ten o seu desenvolvemento, desde o punto de vista procedemental, no Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de Procedemento das 

Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial.  

 

Así, para esixir responsabilidade patrimonial polo funcionamento das Administracións Públicas 

é necesario que concorran catro requisitos, a saber:  

 

1) Feito imputable á Administración.  

2) Lesión ou prexuízo antixurídico efectivo, económicamente avaliable e individualizado con 

relación a unha persoa ou grupos de persoas.  

3) Relación de causalidade entre feito e prexuízo.  

4) Que non concorra causa de forza maior.  

 

E na esfera das administracións locais o artº 54 da Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases de Réxime 

Local establece que “As Entidades Locais responderán directamente dos danos e prexuízos 

causados aos particulares nos seus bens e dereitos como consecuencia do funcionamento dos 

servizos públicos ou da actuación das súas autoridades, funcionarios ou axentes, nos termos 

establecidos na lexislación xeral sobre responsabilidade administrativa”. E na mesma liña, o artº 

223 do R.D. 2568/86, de 28 de novembro, que aproba o Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais dispón que “As entidades locais 

responderán directamente dos danos e prexuízos causados aos particulares nos seus bens e 

dereitos como consecuencia do funcionamento dos servizos públicos ou da actuación, en 

exercicio dos seus cargos, das súas autoridades, funcionarios ou axentes, nos termos 

establecidos na lexislación xeral sobre responsabilidade administrativa”.  

 

Así mesmo, o artº 142.5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro di que “en todo caso, o dereito a 

reclamar prescribe ao ano de producido o feito ou o acto que motive a indemnización ou de 

manifestarse o seu efecto lesivo. En caso de danos, de carácter físico ou psíquico, ás persoas o 

prazo empezará a computarse desde a curación ou a determinación do alcance das secuelas”.  

 

Segundo.- É requisito indispensable para que sexa posible declarar a responsabilidade da 

Administración (neste caso, Concello de Ordes), que o dano ou lesión patrimonial sufrido pola 

reclamante sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos 

prestados pola Administración de quen se solicita a indemnización, nunha relación directa de 

causa a efecto, sen intervención estraña que puidese influír, alterando o nexo causal, como 

destacou a xurisprudencia (Sentenzas TS 25-9-1984, 19-1-1990 e 11-2-1991, entre outras), de 

modo que, naturalmente, si tales danos non son imputables aos servizos da Administración a 

quen se pide a súa indemnización, non será esta a que deba ser obrigada a resarcilos.  

 

A xurisprudencia esixiu tradicionalmente que o nexo causal sexa directo, inmediato e exclusivo 

(SSTS de 20-1-84, 24-3-84, 30-12-85, 20-1-86,…etc.). O cal supón desestimar 

sistemáticamente todas as pretensións de indemnización cando interfire naquel, dalgún xeito, a 

culpa da vítima (SSTS de 20-6-84 e 2-4-86, entre outras) ou dun terceiro.  

 

Tamén a S de 16-3-2006, do TSJ de Andalucía, Sala Contencioso-Administrativo, Sec. 3ª, 

sinala que “a doutrina xurisprudencial vén reiterando que o dano ou prexuízo orixinado a un 

terceiro nos seus bens ou dereitos, salvo nos casos de forza maior, necesariamente ha de ser 

consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos, habendo de darse 
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unha relación directa de causa a efecto sen intervención ou concorrencia de accións, 

circunstancias ou eventos que produzan a ruptura do nexo causal, que queda desfeito cando 

incide outra causa directa e esencialmente determinante dos danos e prexuízos, sexa esta 

atribuíble ao prexudicado ou a terceiros”. 

 

A maior abundamento, non debe esquecerse o que declarou, de forma reiterada, o Tribunal 

Supremo (por todas, sentenzas de 5 de xuño de 1.998, de 13 de setembro de 2.002 e de 30 de 

setembro de 2.004), ao sinalar que non é acorde co referido principio de responsabilidade 

patrimonial obxectiva a súa xeneralización máis aló do principio de causalidade, aínda de forma 

mediata, indirecta ou concorrente, de maneira que, para que exista aquela, é imprescindible a 

existencia de nexo causal entre a actuación da Administración e o resultado lesivo ou danoso 

producido, e que a socialización de riscos que xustifica a responsabilidade obxectiva da 

Administración cando actúa ao servizo dos intereses xerais non permite estender dita 

responsabilidade ata cubrir calquera evento, o que, noutras palabras, significa que a prestación 

pola Administración dun determinado servizo público e a titularidade por parte daquela da 

infraestrutura material para a súa prestación non implica que o vixente sistema de 

responsabilidade patrimonial obxectiva das Administración Públicas converta a estas en 

aseguradoras universais de todos os riscos co fin de previr calquera eventualidade desfavorable 

ou danosa para os administrados que poida producirse con independencia do actuar 

administrativo, porque pola contra transformaríase aquel en un sistema providencialista non 

contemplado no noso ordenamento xurídico.  

 

Terceiro.- Polo que se refire á carga da proba, conforme ao artigo 6.1 do Real Decreto 

429/1993, de 26 de marzo, cando o procedemento iníciese a instancia do interesado, este deberá 

especificar as lesións, a presunta relación de causalidade entre estas e o funcionamento do 

servizo público, a avaliación económica da responsabilidade patrimonial e o momento en que a 

lesión efectivamente produciuse, e irá acompañada de cantas alegacións, documentos e 

informacións estímense oportunos e a proposición de proba, concretando os medios de que 

pretenda valerse.  

 

Como se acaba de indicar, a normativa administrativa esixe probar a realidade dos danos e a súa 

causa para merecer o éxito da pretensión indemnizatoria, réxime que é o mesmo previsto na 

normativa procesual, a tenor do disposto no artigo 217 da LEC (Lei 1/2000. De 7 de xaneiro), 

ao que se remite o artigo 60 da Lei 29/1998, de 13 de xullo (LJCA). En idéntico sentido 

pronúncianse as SsTC 217/1998, 10/2000, 135/2001, 3/2004, así como as SsTS de 13-3-89, 29-

11-91, 19-2-94, 17-3-95, 22-01-00, 24-10-02, 02-04-08, 15-04-11, 17-07-12, e a STSJ de 

Galicia de 23-03-13.  

 

Pois ben, en canto á proba practicada, e á vista do ateigado da policía local desta Entidade 

Local, número 121/2014, ratificado por ambos axentes ante o Instrutor o día 14 de xullo de 

2016, dos informes médicos aportados como documental, do escrito presentado por Rofaya, 

S.L., do Informe do responsable do servizo de conservación e mantemento de obras e servizos, 

proposta de resolución do INSS, e dos demais documentos que figuran no expediente, podemos 

concluír que quedou probado o seguinte:  

a) A caída da reclamante prodúcese en Rúa de Compostela, o día 29-12-2014, ao redor das 

20,00 horas.  

b) No lugar dos feitos había un oco na beirarrúa de 30x30 cms., cuberto de area, ao haberse 

retirado unha farola do alumado público.  

c) O citado oco da beirarrúa non tiña ningún tipo de sinalización.  
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d) Como consecuencia da caída, a prexudicada produciuse fractúraa de morna e peroné, 

permanecendo de baixa médica ata o día 26-01-2016.  

e) A empresa contratista (á que se lle deu traslado de todas as actuacións habidas no 

procedemento), das obras de substitución de farolas en Rúa de Compostela, desta Vila de Ordes, 

era Rofaya, S.L. Dita empresa manifestou que dúas dos seus traballadores, unha vez retirada a 

farola a substituír, procederon, por seguridade, a cubrir con area o oco de 2 cms. de 

profundidade e de 30 cms. x 30 cms. (lados). Así mesmo, Rofaya, S.L. era, na data dos feitos, e 

segue sendo, a empresa adxudicataria do servizo de conservación, mantemento e reparación das 

instalacións eléctricas do alumado público exterior deste Concello de Ordes.  

f) En ningún momento alegouse pola contratista Rofaya, S.L., nin pola reclamante que os 

prexuízos causados fosen consecuencia dunha orde da Administración ou de vicios do proxecto 

elaborados pola mesma.  

g) A obra adxudicada a Rofaya, S.L. foi recepcionada por esta Entidade Local o día 27 de 

xaneiro de 2015. 

 

En liña co referido no apartado f), hai que sinalar que a reclamante non acreditou a existencia de 

relación de causa a efecto entre os prexuízos invocados e a actuación da Administración. E 

habendo ter coñecemento da existencia dunha empresa interposta, Rofaya S.L, (a propia 

interesada solicita, no seu escrito inicial, que se dea traslado da reclamación ao titular da 

concesión administrativa responsable das obras realizadas no lugar), adxudicataria dos traballos 

de substitución de farolas en Rúa de Compostela, lugar dos feitos, e da posible imputación á 

mesma dos prexuízos causados á interesada, en ningún momento suscita e menos xustifica que 

tales prexuízos sexan consecuencia dunha orde da Administración ou de vicios do proxecto 

elaborado pola mesma, tal como establece o art. 214 do Texto Refundido da Lei de Contratos do 

Sector Público, Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, a efectos de imputar a 

responsabilidade á Administración.  

 

E respecto ao apartado g), convén sinalar que para constatar que un contrato cumpriuse, de 

acordo cos termos pactados, a satisfacción da Administración, e na súa totalidade, hai que 

formalizar un acto formal e positivo de recepción. Unha vez recepcionada a obra, o contratista 

queda liberado da súa responsabilidade de cumprir o contrato, coa excepción das obrigacións 

que se derivan do prazo de garantía. E consta, de xeito fehaciente, que as obras foron 

recepcionadas, por este Concello de Ordes, o día 27 de xaneiro de 2015.  

 

Por todo iso, faltando a xustificación do requisito causal para o nacemento da responsabilidade 

patrimonial que se reclama, non procede atribuír a mesma á Administración, sen prexuízo da 

responsabilidade na que ha incorrido a contratista da obra, tendo en conta que, como se dixo, os 

danos polos que se reclama trouxeron a súa causa da execución do contrato de obras, e non se 

derivaron de xeito directo e inmediata dunha orde da Administración ou dos vicios do proxecto 

por ela elaborado, nin cabo imputar á mesma ningún xénero de neglixencia respecto diso. A 

feixes, Rofaya, S.L. era a contratista encargada da conservación, mantemento e reparación das 

instalacións eléctricas do alumado público exterior deste Concello de Ordes.  

 

E quedou claramente probado que a empresa Rofaya, S.L. en ningún momento alegou que o oco 

deixado na beirarrúa sen sinalización quedase nesa forma debido a unha orde directa da 

Administración ou a vicios do proxecto. Todo iso, tendo en conta que a empresa contratista foi 

parte do procedemento desde o inicio do mesmo, habéndoselle notificado todos os trámites 

levados a cabo. É máis, o escrito presentado pola contratista en período de proba ratifica que 

foron os propios empregados da empresa os que actuaron pola súa conta e risco; así, sinalan: 
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“unha vez retirada (a farola) procedeuse, por seguridade, a cubrir con area o oco de 2 cms. de 

profundidade e de 30 x 30 cms. (lados)”.  

 

Cuarto.- Análise dos requisitos para a declaración da existencia de responsabilidade.  

 

Conforme á consolidada doutrina na materia, a responsabilidade patrimonial configúrase como 

unha responsabilidade obxectiva, cuxos requisitos esenciais para que a acción prospere, son os 

seguintes:  

 

a) Efectiva realización dun dano.  

b) O dano haberá de ser avaliable económicamente e individualizado con relación a unha persoa 

ou grupo de persoas. 

c) Que a lesión sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal do servizo público 

nunha relación directa de causa-efecto.  

d) Que non teña a súa orixe nun suposto de forza maior.  

 

Respecto ao primeiro requisito, existe un dano probado, consistente en rotura de morna e peroné 

da prexudicada, provocado por unha caída nun oco existente na beirarrúa de Rúa de Compostela 

desta Vila de Ordes, que nese momento estaba cuberto con area e sen sinalizar, por 

incumprimento das obrigacións inherentes ao contrato por parte da empresa contratista Rofaya, 

S.L.. Devanditos extremos constan nos seguintes documentos: a) ateigado da policía local; b) 

informes médicos unidos ao expediente; c) informe dos empregados da citada empresa 

contratista; d) testificais practicadas a instancia da reclamante. É, xa que logo, unha cuestión 

non discutida.  

 

En canto á avaliación económica en relación ao dano causado á persoa prexudicada, foi 

cuantificada pola súa representación procesual na cantidade de 81.864,19 €. No entanto, iso non 

implica para a Administración a aceptación lisa e llana de tal avaliación, senón que a mesma 

será obxecto de análise nun posterior fundamento relativo ao quantum da indemnización.  

 

Por outra banda, os danos padecidos pola prexudicada non tiveron a súa orixe en causa de forza 

maior, non habendo sido suscitada esta cuestión en ningún momento do procedemento.  

 

Xa que logo, o importante é verificar a existencia ou non da relación de causalidade tendo en 

conta a presenza interposta do contratista (Rofaya S.L.) na execución das obras que deron orixe 

aos danos causados á reclamante.  

 

E aquí, convén partir do artigo 214 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, 

Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, e dos Pregos de cláusulas 

administrativas e prescricións técnicas do contrato das obras de substitución de farolas en Rúa 

de Compostela, incluídas no Plan DTC-93, anualidade 2014.  

 

O artº 214 do RDLex 3/2011, de 14 de novembro, sinala que: 1. Será obrigación do contratista 

indemnizar todos os danos e prexuízos que se causen a terceiros como consecuencia das 

operacións que requira a execución do contrato. 2. Cando tales danos e prexuízos sexan 

ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administración, será esta 

responsable dentro dos límites sinalados nas Leis. Tamén será a Administración responsable dos 

danos que se causen a terceiros como consecuencia dos vicios do proxecto elaborado por ela 

mesma no contrato de obras ou no de fornezo de fabricación.3. Os terceiros poderán requirir 
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previamente, dentro do ano seguinte á produción do feito, ao órgano de contratación para que 

este, oído o contratista, pronúnciese sobre a cal das partes contratantes corresponde a 

responsabilidade dos danos. O exercicio desta facultade interrompe o prazo de prescrición da 

acción.4. A reclamación daqueles formularase, en todo caso, conforme ao procedemento 

establecido na lexislación aplicable a cada suposto.  

 

Así mesmo, o artigo 25 do Prego de cláusulas administrativas determina que: “será de conta do 

contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, prexuízos e accións de calquera 

natureza que sexan ocasionadas a terceiras persoas polo seu persoal, o seu maquinaria ou como 

consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o 

prazo de garantía da obra. Cando tales danos e prexuízos sexan ocasionados como consecuencia 

inmediata e directa dunha orde da Administración, será esta responsable dentro dos límites 

establecidos na Lei. Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos 

danos causados á Administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios 

ocultos das obras. A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola 

vía de prema administrativo”.  

 

E no apartado 4.10 do Prego de condicións técnicas da referida obra, establécese a obrigación 

do contratista de conservación durante a execución das obras e, no apartado 4.11, a obrigación 

de sinalización de devanditas obras.  

 

Pola súa banda, o Xefe do Servizo de conservación e mantemento de obras e servizos deste 

Concello de Ordes deixou claro que “en ningún momento, por parte deste servizo, déronse 

ordes, instrucións ou directrices á empresa Rofaya, S.L, en relación á execución do contrato de 

substitución de farolas do alumado público en Rúa de Compostela, nin tampouco se tivo 

coñecemento da existencia do oco na beirarrúa nin da súa falta de sinalización e, 

consecuentemente nada se lle ordenou respecto diso”. E así, tamén, teno recoñecido a propia 

contratista xa que en ningún momento do procedemento alegou a existencia destas 

circunstancias para xustificar a actuación dos seus traballadores, nin tampouco xustificou o seu 

actuar na existencia de vicios do proxecto.  

 

Por todo iso, e seguindo os criterios marcados pola STSJ GAL 3111/2010, núm.recurso 

4830/2008, resolución 372/2010, podemos concluír que na medida en que nin os feitos nin o 

resultado lesivo resultan controvertidos -no que incumbe ao feito da caída en Rúa de 

Compostela e á falta de adecuada cobertura daquel oco e á súa falta de adecuada sinalización "in 

situ" por parte daquela Contratista ou por terceiros dependentes da mesma así como no que 

afecta a aquel resultado lesivo e demais secuelas e menoscabos-, cabo apreciar a existencia dun 

nexo causal entre o dano -aquel resultado lesivo aínda no mero plano físico-persoal-, e o defecto 

de sinalización ou adecuada cobertura daquel oco -falta de dilixencia imputable á Entidade 

contratista principal antes aludida-, de modo que parece perpetrada unha omisión antixurídica 

compatible coa responsabilidade indemnizatoria extracontractual exixible por terceiro que 

carece da obrigación de soportar aquela lesión ou menoscabo que lle foron inferidos.  

Nada impide pois a esta Administración municipal deferir a aquela contratista a 

responsabilidade patrimonial inherente ao presente caso con arranxo ao Art. 214,4 de Real 

Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector 

Público , en relación tanto co Art. 139,1 e 2 da Lei núm. 30/92, de 26 de Novembro , do Réxime 

Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo común, como co Art. 

13 do Real Decreto núm. 429/93, de 26 de Marzo , aprobatorio do Regulamento dos 

Procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial, sen 
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prexuízo de establecer o monto en que se estima cuantificable aquela responsabilidade 

indemnizatoria atribuída á citada Contratista que, ademais, foi parte íntegra do procedemento 

administrativo.  

 

E engade a referida STSJ GAL 372/2010: “A obrigación do Concello ante a reclamación de 

responsabilidade presentada polos recorrentes era -apuntan senllas Sentenzas de datas 12 de 

Febreiro do 2000; 26 de Marzo e 30 de Abril do 2001 e 19 de Febreiro do 2002 da Sala III do 

Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo-, a de establecer na resolución que puxese fin 

ao Expediente non só a responsabilidade da concesionaria senón -precisamente polo que aquí 

agora incumbe-, a indemnización que debía ser abonada por esta á prexudicada, pois así o 

impoñía” aquela Normativa legal e devandito reiterado tenor xurisprudencial agora 

referenciado.  

 

Ademais, semellante Sentenza de data 30 de Abril do 2001 de dita máxima Instancia xudicial 

contencioso-administrativa sinala que “consta que a reclamación foi presentada ante a 

Administración" -aquí a Administración municipal-, así como que "consta que se deu audiencia 

á Sociedade concesionaria-, a cal non formulou alegacións tendo a carga de facelo”, 

precisándose que “o concepto de carga non se trata dunha obrigación senón dunha facultade de 

exercicio responsable -ao ser manifestación da liberdade do seu titular que pode optar entre 

exercela ou non exercela pero que, de non facelo, ha de soportar as consecuencias da súa 

inactividade. Mérito da procesualística foi o elaborar este concepto que..., non é exclusivo desta 

rama do dereito pois é un concepto de teoría xeral-, de modo que -segundo cabo colixir do folio 

37 "a contrario sensu" do Expediente achego-, “tivo oportunidade de alegar e non o fixo”. 

 

Pola súa banda, o Ditame 72/2013, de 14 de febreiro, do Consello Consultivo de Galicia, di: 

“Quinta.- En calquera caso, a presenza interposta do contratista non nexo de causalidade do 

dano determina que a solución á presente reclamación deba partir dunha axeitada interpretación 

do artigo 214 do actual texto refundido dá Lei de contratos do sector público (en adiante 

TRLCSP); artigo que deixa intacta, para vos particulares, a posibilidade de optar pola vía civil 

ou pola administrativa á hora de reclamar a responsabilidade derivada de dános producidos por 

un contratista.  

 

En efecto, como xa ten manifestado este órgano consultivo (por todos ditame 240/02), en 

relación co artigo equivalente dá anterior Lei de contratos dás administracións públicas, (artigo 

98), este precepto, lonxe do que puidera dar a entender ou seu propio teor e tendo en conta ou 

réxime obxectivo de responsabilidade patrimonial vixente ao que nos referimos, non parece 

dirixido a impoñer preceptivamente que ou particular lesionado teña que exerce a súa acción 

necesariamente, de xeito directo, contra ou contratista na vía civil non caso de que estimase ou 

devandito prexudicado que é ou concesionario ou responsable dá acción ou omisión que dá 

orixe ao dano, senón que máis ben, ou que parece estar regulando, de acordo coa consideración 

que a este respecto fan ou Tribunal Supremo e ou Consello de Estado (sentenza do 06.10.1994 e 

ditames do 18.06.1970 e 12.06.1973, respectivamente) interpretando ou artigo 134 do 

Regulamento xeral de contratación, que se pronuncia en similares termos que ou texto transcrito 

(derrogado non seu día polo artigo 98 dá Lei de contratos), é a acción que pode dirixir ou 

lesionado contra a Administración para obter un pronunciamento sobre ou responsable dá lesión 

en atención ao reparto dá carga indemnizatoria entre a propia Administración e ou contratista. 

Non doutra forma parece poida interpretarse á vista dúas vixentes postulados sobre 

responsabilidade ou texto do artigo 214.3 do texto refundido dá Lei de contratos cando expresa 

que ?Os terceiros poderán requirir previamente, dentro do ano seguinte á produción do feito, ao 
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órgano de contratación que se pronuncie sobre a cal das partes contratantes corresponde a 

responsabilidade dos danos ...”.  

 

A partires desta premisa ineludible, serán dúas as vías ás que a Administración poderá percorrer 

para cumprir co seu deber de pronunciamento.  

 

Unha primeira posibilidade é a dá declaración terminante dá responsabilidade do contratista, 

declaración recollida nun acto administrativo e acompañada polo tanto do manto de protección 

que cobre a aqueles, así como posibilitando vos mecanismos de impugnación oportunos para 

desvirtúa a súa eficacia. Opción esta pola que se decanta a última xurisprudencia do Tribunal 

Supremo, así sentenza do 30 de abril e 8 de maio de 2000. Esta vía esixe, sen embargo, unha 

tramitación axeitada e, en particular, a debida audiencia do contratista, que se converte neste 

procedemento nun interesado de primeira orde ao serlle imputado ou dano que motiva a 

reclamación, cumprindo subliñar que unha cousa é pedir información do contratista e outra 

darlle ulteriormente audiencia como eventual imputado do deber de indemnizar, se ou contido 

dá tramitación indica como pertinente tal eventualidade.  

 

Unha segunda alternativa que se pode seguir á hora de resolver este tipo de reclamacións é 

entender que en réxime de responsabilidade obxectiva e directa será a Administración quen, de 

darse vos supostos de responsabilidade, deberá indemnizar ou lesionado, con independencia de 

que se, á vista do procedemento contraditorio tramitado, resultase ser ou contratista ou 

concesionario ou responsable, poida a Administración repetir contra este posteriormente, coas 

pertinentes garantías e previa a tramitación dun incidente contraditorio, xa sen intervención do 

prexudicado.  

 

Non presente caso, dada a tramitación que se seguiu á hora de substanciar ou expediente, con 

audiencia a empresa contratista, que puido realizar as alegacións que tivo por oportunas, é 

perfectamente factible a posibilidade de seguir a primeira vía para a solución dá controversia, 

polo que, concorrendo vos presupostos dá responsabilidade administrativa, debe establecerse a 

pertinencia de indemnizar, correspondendo á empresa concesionaria ou deber de atender esta 

obriga.  

 

Sexta.- Atendendo a todo ou exposto, este Consello Consultivo entende procedente a 

declaración de responsabilidade administrativa. Con todo, debe sinalarse que esta proposta debe 

conter tamén unha expresa declaración do deber indemnizatorio, a cargo dá empresa 

Autoestrada do Salnés, CXG, S.A., polos dános ocasionados, de xeito que na resolución que se 

di che haberá de facerse expresa mención deste extremo xa que, como se desprende dá 

argumentación precedentemente exposta na anterior consideración, a resolución administrativa 

constitúe un acto administrativo decisorio, que ten que amosar ou contido preciso e inherente á 

súa natureza, de maneira que ou seu efecto sexa obviar a necesidade dunha ulterior reclamación 

por parte do prexudicado á entidade concesionaria?.  

 

En conclusión, ocasionouse un dano á reclamante e ese dano está provocado pola execución de 

obras na beirarrúa de Rúa Compostela, desta Vila de Ordes, por un contratista (Rofaya, S.L.) 

que ha incumprido as obrigacións inherentes ao contrato, especialmente en canto a seguridade e 

sinalización e, precisamente, nesa actuación da contratista radica o título de imputación da 

responsabilidade patrimonial, e todo iso con base no anteriormente exposto.  

 

Quinto.- Valoración do quantum indemnizatorio  
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A Disposición Derrogatoria da Lei 35/2015, de 22 de setembro, de reforma do sistema para a 

valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación derroga o 

sistema de valoración de danos e prexuízos previstos no Real Decreto Lexislativo 8/2004, de 29 

de outubro.  

 

No entanto, a Disposición Transitoria da citada Lei 35/2015, di que “1.- O sistema para a 

valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación que establece 

esta Lei aplicarase únicamente aos accidentes de circulación que se produzan trala súa entrada 

en vigor. 2.- Para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de 

circulación ocorridos con anterioridade á entrada en vigor desta Lei subsistirá e será de 

aplicación o sistema recolleito no Anexo e no Anexo do Texto Refundido da Lei sobre 

responsabilidade civil e seguro na circulación de vehículos a motor, aprobado polo Real Decreto 

Lexislativo 8/2004, de 29 de outubro”.  

 

Na súa virtude, tendo en conta que a reclamante tivo o seu accidente o día 29 de decembro de 

2014, seríalle de aplicación o Baremo do RDLex 8/2004, a condición de que o mesmo utilícese 

para determinar a valoración do dano pola mesma sufrido.  

 

Nesta situación, podemos argumentar que no que fai ao “quantum” reiterada xurisprudencia 

acode aos criterios de valoración que se establecen no Baremo contido no Anexo e no Anexo da 

Lei sobre Responsabilidade Civil e Seguro na Circulación de vehículos a motor, establecidos no 

Real Decreto Lexislativo 8/2004, de 29 de outubro, por canto, e malia que o seu ámbito estrito 

de aplicación é para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de 

circulación, proporciona un principio obxectivo de valoración que pode ser utilizado en atención 

a criterios de analoxía.  

 

En devandito Baremo baseouse a valoración efectuada pola representación procesual da 

reclamante, tal como sinala no seu escrito de 20-09-2016. No entanto, dita valoración 

(81.864,19 €) carece do pertinente desglose por partidas, aplicables conforme ao Anexo de 

Táboas do Baremo e ao sistema do Anexo. Non se xustificou o porqué dos puntos asignados, 

nin os seus cálculos independentes. Únicamente, está probada a existencia de 394 días de baixa 

laboral, e os gastos médico-farmacéuticos xustificados coas facturas aportadas ao expediente.  

 

Convén, por iso, realizar unha análise pormenorizada das distintas partidas aplicables conforme 

ao Baremo do RDLex 8/2004:  

 

1º.- Gastos médico-farmacéuticos: Presentáronse facturas por gastos farmacéuticos por importe 

de 486,45 €; por gastos médicos de sesións de fisioterapia por importe de 553 €; e por gastos 

médicos de radioloxía, por importe de 60 €.  

 

TOTAL INDEMNIZACIÓN GASTOS MEDICO-FARMACEUTICOS 1.099,45 €.  

 

2º.- Indemnización por incapacidade temporal. Conforme á Táboa V do Baremo:  

 

93 días de estancia hospitalaria x 71,84 €/día = 6.681,12 €.  

301 días impeditivos (sen estanc.hosp.) x 58,41 €/día = 17.581,41 €.  

TOTAL = 24.262,53 €.  

Factor de corrección: 10% = 2.426,25 €. 
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TOTAL INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDADE TEMPORAL = 26.688,78 €.  

 

3º.- Indemnización por lesións permanentes. Conforme á Táboa III do Baremo:  

 

Secuelas:Perna: material de osteosíntesis: 1-6 puntos. TOTAL: 4 puntos.  

Secuelas-Nocello: flexión plantar (N 45º) 1-7 puntos. TOTAL: 2 puntos.  

Secuelas-Nocello: flexión dorsal (N 25º) 1-5 puntos. TOTAL: 2 puntos  

8 puntos x 775,94 €/punto = 6.207,52 €.  

Factor de corrección: 10% = 620,75 €.  

 

TOTAL INDEMNIZACIÓN LESIONES PERMANENTES = 6.828,27 €.  

 

Non se acepta o resto de secuelas referidas na proba documental do Sr. Roberto Roda Rúa, por 

canto a Proposta de Resolución do INSS, que figura tamén como proba documental aportada 

pola interesada, non fai mención algunha ás supostas limitacións de trastorno depresivo 

reactivo, nin de gonalxia.  

 

4º.- Indemnización por prexuízo estético  

 

Prexuízo estético moderado: 7-12 puntos = TOTAL 12 puntos.  

12 puntos x 848,45 €./punto = 10.181,40 €.  

 

TOTAL INDEMNIZACION POR PREXUÍZOS ESTETICOS = 10.181,40 €.  

 

TOTAL DAS 4 PARTIDAS = 44.797,90 €.  

 

TOTAL FINAL INDEMNIZACION = 44.797,90 €. (Esta contía deberá ser actualizada nos 

termos do artigo 141.3 da LRJPAC)  

 

Sexto.- O Ditame do Consello Consultivo de Galicia, emitido na súa sesión de 11-01-2017, 

establece a seguinte Conclusión: “Informa favorablemente a estimación da reclamación 

presentada, procedendo indemnizar á interesada na contía (44.797,90 €, actualizada nos termos 

do artº 141.3 LRJPAC) sinalada na consideración quinta deste ditame”. 

 

Na súa virtude, o presente Acordo municipal adóptase en liña coas consideracións e conclusión 

de devandito Ditame, aceptando a valoración do dano causado e a contía e modo da 

indemnización polo mesmo efectuada.  

 

Sétimo.- Réxime transitorio.  

 

Conforme ao previsto na Disposición Transitoria Terceira da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, “a) aos procedementos xa 

iniciados antes da entrada en vigor da Lei non lles será de aplicación a mesma, rexéndose pola 

normativa anterior; c) Os actos e resolucións ditados con posterioridade á entrada en vigor desta 

Lei rexeranse, en canto ao réxime de recursos, polas disposicións da mesma”.  

 

 

        Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local en uso das atribucións 
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delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal de membros do mesmo, adoptou o seguinte acordo: 

 

Estimar a reclamación de responsabilidade patrimonial solicitada por Dª Araceli do Río Otero, 

en nome e representación de R.M.R.P., en relación cos danos e prexuízos causados a esta por 

unha caída en Rúa de Compostela, desta Vila de Ordes, o día 29 de decembro de 2014, recaendo 

dita responsabilidade sobre a empresa ROFAYA, S.L, adxudicataria de óbralas “Iluminación 

pública Rúa Mestre Nicolás do Río e outras” Plan DTC 93-Diputación Provincial A Coruña que 

provocaron o accidente orixe dos danos referidos, e debendo a mesma proceder ao pago da 

indemnización de 44.797,90 €, como compensación dos danos causados á reclamante, sen 

prexuízo do previsto no artigo 141.3 da Lei 30/1992, de 26 de novembro. 

 

 

PUNTO SÉTIMO: LICENZAS URBANÍSTICAS, COMUNICACIÓNS PREVIAS. 

 

        Escrito presentado por M.C.M.C., con DNI nº 00000000, con enderezo a efectos de 

notificacións en -----, comunicando a transmisión da licenza concedida por resolución de 

Alcaldía, de data 06/11/1989, en solo de núcleo rural, de apertura de actividade permanente de 

RESTAURACIÓN, en establecemento fixo “BAR”, (Epígrafe 2.7.2), con capacidade para 21 

persoas, en Lg. Cruceiro, Mercurín, Ordes  (Expdte. 17/1.987 – SIGEM 2.0107/U020/000001). 

 

         Visto o disposto no art. 13 do Decreto de data 17/06/1.955.   

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 

 

         I.- Ter por transmitida a L.G.L., con DNI nº 00000000, a licenza concedida por resolución 

de Alcaldía, de data 06/11/1989, en solo de núcleo rural, de apertura de actividade permanente 

de RESTAURACIÓN, en establecemento fixo “BAR”, (Epígrafe 2.7.2), con capacidade para 

21 persoas, en Lg. Cruceiro, Mercurín, Ordes  (Expdte. 17/1.987 – SIGEM 

2.0107/U020/000001), quedando o novo titular subrogado nos dereitos, obrigas e 

responsabilidades do anterior titular, coa excepción das responsabilidades de orden sancionador. 

  

         II.- A nova licenza deberá ser expedida polo Secretario deste Concello servindo á 

interesada como documento acreditativo da transmisión. 

 

         III.- Notificar este acordo aos interesados, así como os recursos que contra este poidan 

interpoñer. 

 

 

        Escrito presentado por J.R.V., con DNI nº 00000000, con enderezo a efectos de 

notificacións en -----, comunicando a transmisión da licenza concedida por resolución de 

Alcaldía, de data 06/03/1995, en solo urbano, de apertura de actividade permanente de 

RESTAURACIÓN, en establecemento fixo “CAFETARÍA”, (Epígrafe 2.7.2), con capacidade 

para 70 persoas, en rúa Mestre Nicolás del Río Castelo, baixo, Ordes  (finca catastral 

8842515NH4689S0002ZA) (Expdte. 178/1.994 – SIGEM 2.0107/U020/000002). 
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         Visto o disposto no art. 13 do Decreto de data 17/06/1.955.   

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 

 

         I.- Ter por transmitida a E.L.P., con DNI nº 00000000, a licenza concedida por resolución 

de Alcaldía, de data 06/03/1995, en solo urbano, de apertura de actividade permanente de 

RESTAURACIÓN, en establecemento fixo “CAFETARÍA”, (Epígrafe 2.7.2), con capacidade 

para 70 persoas, en rúa Mestre Nicolás del Río Castelo, baixo, Ordes  (finca catastral 

8842515NH4689S0002ZA) (Expdte. 178/1.994 – SIGEM 2.0107/U020/000002), quedando o 

novo titular subrogado nos dereitos, obrigas e responsabilidades do anterior titular, coa 

excepción das responsabilidades de orden sancionador. 

   

         II.- A nova licenza deberá ser expedida polo Secretario deste Concello servindo á 

interesada como documento acreditativo da transmisión. 

 

         III.- Notificar este acordo aos interesados, así como os recursos que contra este poidan 

interpoñer. 

 

 

         Expediente promovido por J.M.M.F., con DNI nº 00000000 e M.M.F., con DNI nº 

00000000,  con  enderezo  a  efectos  de  notificacións  en ------, solicitando unha prórroga da 

licenza urbanística concedida por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 16/01/2014, para 

proceder en solo urbano á execución de obras de construción dunha nave industrial sen uso 

específico na parcela nº 100 do polígono empresarial de Merelle, Ordes, con arranxo ao 

proxecto  técnico  realizado  por  D. Jesús Félix Rodríguez Martínez, enxeñeiro técnico agrícola, 

cun orzamento de execución material de 109.355,48 euros (Expdte. 131/2.010 – SIGEM 

2010/008/000043). 

 

         Visto o informe favorable emitido polo técnico municipal pola conformidade das obras 

coa lexislación urbanística aplicable. 

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións  

delegadas  polo  Sr.  Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 

 

         I.- Conceder unha prórroga da licenza para  proceder  en  solo urbano a execución de obras 

de construción dunha nave industrial sen uso específico na parcela nº 100 do polígono 

empresarial de Merelle, Ordes, concedida por acordo da Xunta de Goberno Local, de data 

16/01/2014 (Expdte. Expdte. 131/2.010 – SIGEM 2010/008/000043). 

 

 A prórroga está condicionada a que a edificación sea acabada exteriormente. 

 

         II.- As obras deberán rematar no prazo de tres anos, contados a partir da data da 

notificación do outorgamento desta prórroga, non podendo interromperse por prazo  superior a 

seis meses. 
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         III.- Previamente deberán liquidarse polo Sr. Interventor as taxas e dereitos que 

corresponde satisfacer pola prórroga outorgada, dos que o ingreso nas arcas municipais será 

requisito imprescindible para a efectividade da licenza que se concede. 

 

         IV.- Notifíquese o presente acordo aos interesados, así como os recursos que poida 

interpoñer contra este. 

 

 

        Escrito presentado por M.J.G.M., con DNI nº 00000000, con enderezo a efectos de 

notificacións en -----, solicitando licenza urbanística para proceder en solo de protección 

agropecuaria (solo non urbanizable común, NU), á execución de obras de ampliación e 

rehabilitación de vivenda unifamiliar (B+1) tradicional existente illada vinculada a unha 

explotación gandeira, en Lg. Seixo, 1, Ardemil, Ordes (finca catastral 

15060A511018080001BM), segundo proxecto básico e de execución das obras redactado por 

Antonio Sabucedo Costa, arquitecto, cun orzamento de execución material de euros 140.300,00, 

sendo técnico coordinador de seguridade e saúde Arturo M. Para García, arquitecto técnico 

(Expdte. 160/2015 – SIGEM 2.015/U008/000026). 

 

         Vista a resolución, de data 03/02/2016, da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 

Urbanismo, autorización art. 41 Lei 9/2002, de 30 de decembro, expdte. TE-2015/49. 

 

         Vista a resolución, de data 28/10/2016, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 

autorizando as obras, expdte. 2016/0013. 

 

         Visto o informe favorable, de data 22/12/2016, Xefe Territorial da Consellería do Medio 

Rural, art. 36.2 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro. 

 

         Visto o informe favorable emitido polo técnico municipal pola conformidade das obras 

coa lexislación urbanística aplicable. 

 

         Visto o informe de Secretaría. 

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 

 

         I.- Conceder licenza urbanística para as obras de edificación solicitadas axustada ás 

seguintes condicións xerais: 

 

         1º.- As obras axustaranse ó proxecto técnico presentado, que ten o carácter de documento 

público, calquera modificación ou cambio de uso, ou destino das obras, requirirá unha nova 

licenza, dándose por suposto que son certos e exactos os datos aportados polo solicitante, sendo 

o seu cargo os danos e prexuízos que poida orixinarlle a súa inexactitude. 

 

         2º.- A licenza concédese agás o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros. 
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         3º.- Na execución das obras observaranse ás seguintes condicións e parámetros 

urbanísticos: 

 

Condicións urbanísticas: 

 

 As características estéticas e construtivas e os materiais, as cores e os acabados serán 

acordes coa paisaxe e as construcións existentes no contorno, de xeito que se favoreza a 

súa integración. 

 Respecto do mantemento da traza da edificación orixinal mantense o esquema sinxelo 

de corredor  que conecta as dúas fachadas, mais derrúbase a parte do muro de cachotería 

que pecha a cociña cara ao corredor. Semellaría sinxelo o mantemento deste muro, 

facendo unha nova distribución da parte de escaleiras-baño-cociña, polo que se proporá 

unha nova formulación desta área na procura do mantemento do muro orixinal, aínda 

que cos ocos necesarios para adaptalo aos novos usos. 

 Proponse executar o contorno interior das carpinterías (lintel, xamba e canos) de pedra 

natural. Farase soamente se ten unha función construtiva ou estrutural, e rexeitaranse en 

calquera caso as placas de pedra (aplacados) na fachada.  

 Os ocos de fachada serán preferentemente de formas verticais con fiestras de follas 

abatibles de eixo vertical, ao xeito dos ocos da tipoloxía tradicional. 

 Respecto dos ocos existentes no muro de cachotaría, manterase a súa localización e 

dimensión. 

 Reformularanse os alzados para adaptalos a esta condición, podendo tomar as 

dimensións do modelo de orixe (ocos do muro de cachotaría) como base. 

 No acceso á vivenda reutilizaranse as portas de madeira existentes. 

 

Parámetros urbanísticos: 

 

 Ocupación máxima: 1,47 % (< 5%). 

 Altura máxima: 6,04 m. 

 Recuado a lindeiros: 5,00 m. 

 Recuado a vía pública: 9,50 m. 

 

         4º.- As obras deberán comezar no prazo de Tres meses, e rematarán no de Tres anos, 

contados a partir da data da notificación do outorgamento da licenza, podendo concederse unha 

prórroga dos referidos prazos se as circunstancias o xustifican, que deberá solicitarse antes da 

súa finalización. A prórroga estará condicionada a que a edificación sexa acabada 

exteriormente. 

 

         O inicio das obras está condicionado a que pola Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural se autorice a mesma, previa comprobación da incorporación no proxecto de 

execución das obras das condicións sinaladas no párrafo anterior. 

 

         5º.- No prazo de quince días seguintes ao de notificación da licenza farase constar no 

Rexistro da Propiedade a vinculación da superficie esixible á construción e uso autorizados, 

expresando a indivisibilidade e as concretas limitacións ao uso e edificabilidade impostas polo 

título habilitante de natureza urbanística: 

 

 Uso: residencial. 
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 Superficie de parcela: 13.609,00 m2. 

 Superficie ocupada: 178,23. 

 Superficie construída: 289,13 m2. 

 

          6º.- Deberá dispor ó pé da obra de copia autorizada da licenza e procederse a colocación 

dun cartel indicador no que se farán constar os elementos que se enumeran no  art.  357.6  do  

Decreto  143/2016,  de  22 de setembro (DOG nº 213, de data 09/11/2016). O incumprimento 

deste deber pode dar lugar a iniciación do correspondente procedemento sancionador. 

 

         II.- Previamente deberán liquidarse polo Sr. Interventor as taxas e dereitos que 

corresponde satisfacer pola licenza outorgada, dos que o ingreso nas arcas municipais será 

requisito imprescindible para a efectividade da licenza que se concede. 

 

         III.- Notifíquese o presente acordo á interesados, así como os recursos que poida 

interpoñer contra este. 

 

 

          Expediente instruído a instancia O.U.L., con DNI nº 00000000, con enderezo a efectos de 

notificacións en -----, de comunicación previa de inicio en solo de núcleo rural (solo non 

urbanizable de núcleo rural, área 2 – NN2), de obras conservación: acondicionamento de 

fachadas de vivenda unifamilar existente (B+1+BC), en Lg. Castro, Ardemil, Ordes (finca 

catastral 15060A511021870000LA), segundo memoria valorada redactada por Manuel A. 

Echeverría Ulargui, cun orzamento de execución material de euros 15.900,00 (Expdte. 3/2.016 

– SIGEM 2.016/U026/000004). 

 

         Vista a resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, de data 21/09/2016, 

autorizando as obras, expdte. 2016/0182 CI. 

 

          Visto o informe favorable emitido polo técnico municipal de verificación da 

comunicación previa e da adecuación das obras á lexislación urbanística aplicable. 

 

 

        Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local en uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal de membros do mesmo, adoptou o seguinte acordo: 

 

         I.- O acto de uso do solo: obras conservación: acondicionamento de fachadas de 

vivenda unifamilar existente (B+1+BC), adecúase ao ordenamento urbanístico vixente 

aplicable, podendo iniciarse as obras. 

 

Condicións: 

 

 As características estéticas e construtivas e os materiais cores e acabados serán acordes 

coa paisaxe rural e coas construcións tradicionais propias do núcleo rural, de xeito que 

se favoreza a súa integración. 

 Para a nova balaustrada poderá empregarse unha pedra da zona, acabada en tons ocres, e 

un deseño sinxelo e sen ornamentos, ou ben formular outra solución con outro material 

(varanda metálica de deseño sinxelo e cun acabado sen brillos). Non está permitido o 
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uso da pedra rosa porriño por non ser un material característico da arquitectura 

tradicional da zona. 

 Unicamente se admiten como cor ocre de acabado da fachada as cores ocres claras con 

pouca saturación de cor, coma os RAL 1013, RAL 1015, RAL 9001, RAL 9010. 

 

         II.-  Previamente deberán liquidarse polo Sr. Interventor o ICIO que corresponde satisfacer 

polo acto do uso do solo comunicado.  

   

         III.- Notifíquese o presente acordo ao interesado, así como os recursos que poidan 

interpoñer contra este.   

 

 

         Expediente instruído a instancia de INTERNACO, S.A., con CIF nº A15025281, con 

enderezo a efectos de notificacións en -----, de comunicación previa de inicio en solo rústico de 

protección ordinaria (solo non urbanizable común, NU), de instalación, apertura e posta en 

funcionamento de actividade: TALLER DE EXTRUSIÓN DE ACCESORIOS PARA 

MAQUINARIA AGRÍCOLA E APOIO A EXPLOTACIÓNS FORESTAIS, en Lg. 

Queirúa, Leira, Ordes (referencia catastral 002400500NH47D0001ZS), segundo proxecto 

técnico de actividade redactado por Ramón Louzao Pérez, arquitecto técnico (Expdte. 

344/2.016 - SIGEM 2.016/U019/00046). 

 

         Visto o informe favorable emitido polo técnico municipal de verificación da comunicación 

previa e comprobación da adecuación da actividade e das obras á lexislación medioambiental e 

urbanística aplicable. 

    

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de cinco 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 

 

         I.- A actividade: TALLER DE EXTRUSIÓN DE ACCESORIOS PARA 

MAQUINARIA AGRÍCOLA E APOIO A EXPLOTACIÓNS FORESTAIS, cumpre os 

requisitos para o seu exercicio. 

 

          II.- Deberán observarse as seguintes medidas correctoras e protectoras para acadar unha 

maior protección do medio ambiente: 

 

 As relativas á protección contra incendios, á protección contra a contaminación 

acústica e á instalación eléctrica. 

 Todos os residuos que se xeren como consecuencia da actividade deberán ser 

entregados a xestores autorizados e inscritos no Rexistro de Produtores e Xestores de 

Residuos de Galicia. 

          

         III.- Notifíquese o presente acordo á interesada, así como os recursos que poidan 

interpoñer contra este. 

 

 

          Expediente instruído a instancia CAIXABANK, S.A., con CIF nº A8663619, con 

enderezo a efectos de notificacións en -----, de comunicación previa de inicio en solo urbano 
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(solo urbano residencial de edificación entre medianeiras, URME), de obras de reforma 

interior, colocación de mampara e cambio de mobiliario de oficiña bancaria, en rúa 

Alfonso Senra, 116, baixo, Ordes (finca catastral 8195619NH4689N0006SU), cun orzamento 

de execución material de euros 4.000,00 (Expdte. 346/2.016 – SIGEM 2.016/U026/000138). 

 

          Visto o informe favorable emitido polo técnico municipal de verificación da 

comunicación previa e da adecuación das obras á lexislación urbanística aplicable. 

 

 

        Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local en uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de cinco 

votos a favor, sendo seis o número legal de membros do mesmo, adoptou o seguinte acordo: 

 

         I.- O acto de uso do solo: obras de reforma interior, colocación de mampara e cambio 

de mobiliario de oficiña bancaria, adecúase ao ordenamento urbanístico vixente aplicable, 

podendo iniciarse as obras. 

 

         II.-  Previamente deberán liquidarse polo Sr. Interventor o ICIO que corresponde satisfacer 

polo acto do uso do solo comunicado.  

   

         III.- Notifíquese o presente acordo á interesada, así como os recursos que poidan 

interpoñer contra este.   

 

 

          Expediente instruído a instancia M.C.C., con DNI nº 00000000, con enderezo a efectos 

de notificacións en -----, de comunicación previa de inicio en solo de urbano (solo urbano 

residencial de edificación entre medianeiras, URME), de obras de substitución de solado 

interior de varias estancias dunha vivenda (piso), en rúa Nova, 38, 2, Ordes (finca catastral 

8497906NH4689N0003OR) (Expdte. 4/2.017 – SIGEM 2.017/U026/000002). 

 

          Visto o informe favorable emitido polo técnico municipal de verificación da 

comunicación previa e da adecuación das obras á lexislación urbanística aplicable. 

        Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local en uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal de membros do mesmo, adoptou o seguinte acordo: 

 

         I.- O acto de uso do solo: de obras de substitución de solado interior de varias 

estancias dunha vivenda (piso), adecúase ao ordenamento urbanístico vixente aplicable, 

podendo iniciarse as obras. 

 

         II.-  Previamente deberán liquidarse polo Sr. Interventor o ICIO que corresponde satisfacer 

polo acto do uso do solo comunicado.  

   

         III.- Notifíquese o presente acordo ao interesado, así como os recursos que poidan 

interpoñer contra este.   

 

 

PUNTO OITAVO: APROBACIÓN, SE PROCEDE, PREGOS DE CLÁUSULAS 

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
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SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DO SERVIZO 

DENOMINADO MINI PUNTOS LIMPOS NO MUNICIPIO DE ORDES. 

 

         Expediente de contratación por procedemento aberto, tramitación ordinaria, da 

adxudicación da subministración, instalación, xestión e explotación do servizo denominado 

mini puntos limpos no municipio de Ordes. 

 

         Vistos os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas, que 

deben rexer a contratación, e evacuados os informes de Secretaría e Intervención, como obran 

no expediente. 

 

         Visto o disposto nos arts. 138, 157 a 161 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de 

novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público. 

  

         Considerando que é competencia da Xunta de Goberno Local, de conformidade coa 

delegacións de competencias da Alcaldía, decreto de data 7 de xullo de 2.015, e arts. 109 e 110 

do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, a aprobación do prego de cláusulas 

administrativas particulares, de prescricións técnicas e do expediente de contratación, por 

maioría cinco votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptouse o seguinte 

acordo. 

 

         1º.- Aprobar os pregos de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas 

que rexerán a contratación da subministración, instalación, xestión e explotación do servizo 

denominado mini puntos limpos no municipio de Ordes. 

   

         2º.- Aprobar o expediente de contratación dispoñendo a apertura do procedemento de 

adxudicación por procedemento aberto, tramitación ordinaria, da subministración, instalación, 

xestión e explotación do servizo denominado mini puntos limpos no municipio de oOrdes. 

 

         3º.- A selección do contratista realizarase mediante anuncio que se publicará no BOP, 

DOG e perfil do contratante do Concello. 

 

 

PUNTO NOVENO: DEVOLUCIÓN, SE PROCEDE, GARANTÍA DEFINITIVA 

CONTRATO DE OBRAS. 

 

         Solicitude formulada por CYS HISPANIA, S.L., con CIF nº B74282781, de devolución 

da garantía definitiva constituída para responder da execución das obras “ADECUACIÓN E 

MODERNIZACIÓN DO MERCADO DE ABASTOS DE ORDES”. 

 

         Con data 14/10/2014, a empresa CYS HISPANIA, S.L., con CIF nº B74282781, para 

responder da execución das obras “ADECUACIÓN E MODERNIZACIÓN DO MERCADO 

DE ABASTOS DE ORDES”, constituíu unha fianza definitiva por importe de euros 6.136,36. 

 

         Con data 25/11/2014, firmouse a acta de recepción das obras. O prazo de garantía era dun 

ano, a contar dende a recepción. 

 

         Con data 16/01/2017, D. Oscar Pidre Mosquera, arquitecto, director das obras 

“ADECUACIÓN E MODERNIZACIÓN DO MERCADO DE ABASTOS DE ORDES”, 
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informa que non se aprecian deficiencias que determinen responsabilidades a exercer sobre a 

garantía definitiva. 

   

         Visto o disposto no art. 102 e 235.3 do R.D. Lei 3/2011, de 14 de novembro (TRLCSP). 

 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións  

delegadas  polo  Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2.015, por maioría de seis 

votos a favor, sendo seis o número legal dos seus membros, adoptou o acordo seguinte: 

 

         Proceder á cancelación do seguro de caución nº 4.120.388, constituído como garantía 

definitiva, por importe  de  6.136,36 €, por CYS HISPANIA, S.L., con CIF nº B74282781, para 

responder da execución das obras “ADECUACIÓN E MODERNIZACIÓN DO MERCADO 

DE ABASTOS DE ORDES”. 

  

 

PUNTO DÉCIMO: APROBACIÓN, SE PROCEDE, FACTURAS. 

 

         Polo Sr. Alcalde dáse conta da relación de facturas e pagos seguintes:  

 

Nome Terceiro Nº de Documento Data Dto. Texto Explicativo 

Importe 

Total 

SERVIALU, S.C. J15936800 155/2016 20/12/2016 

SUBMINISTRO LUAS  

PARA OBRADOIRO DE EMPREGO 

ORDES-FRADES         34,85    

INSTALACIONES 

LIÑARES FRAGA, 

S.L. B15838618 KI 110 22/12/2016 

SUBMINISTRO  

MATERIAL DE PAPELERIA  

PARA OBRADOIRO DE EMPREGO 

ORDES-FRADES         75,00    

MARIA  

DEL CARMEN 

CALVO SUAREZ 76337714R 404A 31/12/2016 

SUBMINISTRO MATERIAL  

PARA OBRADOIRO DE EMPREGO 

ORDES FRADES       708,42    

VANESA  

ASTRAY ALBITE 46900992J 2016493 31/12/2016 

SERVIZO LIMPEZA INSTALACIONS  

DO OBRADOIRO DE EMPREGO  

ORDES- FRADES       205,70    

ARRENDAMIENTOS 

GALAICOS, S.L. B15220155 949 31/12/2016 

SUBMINISTRO DE CARBURANTES 

PARA OBRADOIRO DE EMPREGO 

ORDES- FRADES       339,71    

COMERCIAL 

MAQUINARIA F3, 

S.L. B15359185 FV/8113 31/12/2016 

ALUGUER DE ANDAMIOS  

PARA OBRADOIRO DE EMPREGO 

ORDES- FRADES       649,37    

MARIA 

CONCEPCION  

CELA REGUEIRO 33217806X Emit- 13 09/01/2017 

REALIZACIÓN DECURSOS DE TEATRO 

E OUTROS, 

OUTUBRO A DECEMBRO-2016     2.946,50    

JUAN CARLOS 

QUINTELA GARCIA 33440179L 304 03/01/2017 

CURSO DE INFORMATICA WINDOWS, 

INTERNET E OFIMATICA BASICA       400,00    

JUAN CARLOS 

QUINTELA GARCIA 33440179L 305 03/01/2017 

CURSO DE INFORMATICA WINDOWS, 

INTERNET E OFIMATICA       400,00    

JUAN CARLOS 

QUINTELA GARCIA 33440179L 306 03/01/2017 

CURSO DE INFORMATICA WINDOWS, 

INTERNET E OFIMATICA       400,00    

JUAN CARLOS 

QUINTELA GARCIA 33440179L 307 03/01/2017 

CURSO DE INFORMATICA WINDOWS, 

INTERNET E OFIMATICA       400,00    

MANUEL  

OTERO PAYNO 35472323K 216 53 31/12/2016 

CLASES ESCOLA DE MUSICA ORDES / 

CLASES ESCOLA DE MUSICA ORDES       521,25    
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XOSE  

RIVERA GOMEZ 44824333R 2 02/01/2017 

GRAVACION E EDICION EVENTO 

ISABEL ZENDAL, ACTUALIZACION 

CANLE YOUTUBE  

ASESORAMENTO AUDIOVISUAL       459,80    

SERGIO  

PENEDO GAGO 45862878G 416 9 31/12/2016 CLASES ESCOLA DE MUSICA ORDES        667,50    

JAVIER  

PENEDO FERREIRO 45906231W 16 516 31/12/2016 CLASES ESCOLA DE MUSICA ORDES        524,86    

MANUEL  

SANCHEZ 

VAZQUEZ 76339256W 01/2017 01/01/2017 

ALUGUER NAVE  

POLIGONO INDUSTRIAL PARCELA 78A, 

 XANEIRO-2016       338,80    

ANTONIO 

CONCHEIRO 

COELLO 76351600H 1 02/01/2017 

ANALISE DE AUGA  

PISCINA MUNICIPAL CLIMATIZADA       108,90    

OSCAR  

PRIETO 

SANMARTIN 76417731R 616 53 31/12/2016 CLASES ESCOLA DE MUSICA ORDES       830,00    

ANA MARIA 

 LOPEZ SANCHEZ 79320587G 04/16 09/01/2017 SUBMINISTRO DE LAMBETADAS       387,20    

LAURA  

GARCIA OTERO 79321369G 37 30/12/2016 

CLASES DE DEBUXO E PINTURA, 

DECEMBRO-2016     1.824,68    

JAVIER 

 FERREIRO 

SANJURJO 79332518K Factura  Nº 28 30/12/2016 

XIMNASIA DE MANTEMENTO  

PARA MAIORES     1.402,39    

ESTUDIO TECNICO 

GALLEGO, S.A. A15093081 16 412 30/12/2016 

SERVIZO DE ASISTENCIA TECNICO-

URBANISTICA, DICIEMBRE 2016     6.269,05    

SUPERVISION  

Y CONTROL, S.A. A15117609 150217FS0002762 17/01/2017 SERVIZO ITV VEHÍCULO 2522FZV         58,60    

SERVICIOS, OBRAS 

Y LIMPIEZAS, S.A. A15300965 E-160375 31/12/2016 

TN. TRATAMIENTO DE VOLUMINOSOS. 

LER 200307. TTE RECOGIDA MENSUAL 

INCLUIDA EN CONTRATO       739,64    

SERVICIOS, OBRAS 

Y LIMPIEZAS, S.A. A15300965 E-160382 31/12/2016 

SERVIZO DE LIMPEZA  

DE CAMPO DE FUTBOL DE ORDES       940,19    

SERVICIOS, OBRAS 

Y LIMPIEZAS, S.A. A15300965 E-160383 31/12/2016 

SERVIZO DE LIMPIEZA  

EN LOCAL TERCERA EDAD  

EN RÚA RECONCILIACION. 

OFERTA 003-16-05       257,44    

SERVICIOS, OBRAS 

Y LIMPIEZAS, S.A. A15300965 E-160374 31/12/2016 

SERVIZO RECOLLIDA E TTE DE RSU, 

ASIMILABLES E LIMPIEZA VIARIA   48.253,68    

(SOGAMA ) 

SOCIEDADE 

GALEGA  

DO MEDIO 

AMBIENTE,S.A. A15379803 2016/3382 31/12/2016 

TRATAMENTO RU  

CONCELLO DE ORDES,  

DECEMBRO-2016    27.960,04    

SOCIEDAD 

ESTATAL 

CORREOS Y 

TELEGRAFOS, S.A. A83052407 4001941770 31/12/2016 

Carta(I) 0 - 50 gr ZONA1 EUROPA ( 01 

EXENTO ) / Carta(N) 0 - 50 gr 

D1(GRANDES CIUDADES) G-0 ( 01 

EXENTO ) / Carta(N) 0 -       902,69    

ROFAYA, S.L. B15064835 17 1 09/01/2017 

MANTEMENTO  

INSTALACIONS ELECTRICAS      4.537,50    

ROYAL MAYLINE, 

S.L. B15133259 R- 4824 13/01/2017 

SUBMINISTRO PRODUTOS HIXIENICOS  

PARA PISCINA CLIMATIZADA         85,06    

(COGAMI 

RECICLADO  

DE GALICIA, S.L. B15467962 0101- 1601631 31/12/2016 

RECOLLIDA DE PAPEL CARTON, 

DECEMBRO-2016       681,37    

SONAGA GESTION, 

S.L. B15837842 Emit- 64 10/01/2017 

 PROGRAMA  

SERVIZOS DE CONCILIACIÓN  

PERÍODO NADAL     2.160,00    
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PROYECTOS 

VISUALES 

ZARAGOZA, S.L. B50845775 Emit-2017 355 01/01/2017 

MANTEMENTO PROGRAMA 

INFORMATICO PISCINA       441,42    

EVENTOS 

DEPORTES  

Y SERVICIOS 

LUDICOS  

DEL NOROESTE, 

S.L.U. B70334495 2017-59 12/01/2017 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

ZUMBA E PILATES, DECEMBRO-2016     1.662,90    

HINCHABLES 

GALICIA, S.L.U. B70467055 A/10079 05/01/2017 MONTAXE DE 4 HINCHABLES O DIA 3       968,00    

SOIL RECOVERY, 

S.L. B82773615 PL-16- 0232 30/12/2016 

XESTION PUNTO LIMPO,  

DECEMBRO-2016     2.716,87    

PROMAXSA, 

PROTECCION  

DE MADERAS, S.L. B86264710 DDD162364 29/12/2016 

CONTROL DE PLAGAS,  

DECEMBRO-2016       439,23    

7H S. COOP. 

GALEGA F70444302 217/0001 09/01/2017 INTERVENCION MURAL       895,40    

S.D. CLUB 

ORDENES G15127780 1 01/01/2017 

ESCOLAS DEPORTIVAS,  

DECEMBRO-2016     1.875,00    

ASOCIACION 

CULTURAL  

AMIGOS DA 

MUSICA ORDES G15347115 1/2017 09/01/2017 

ACTUACION  

O DIA 8 DE XANEIRO DE 2017     2.000,00    

(FESAN) 

FUNDACION  

DE ESTUDIOS  

E ANALISES G15597669 C00 0229 30/12/2016 

XESTION ESCOLA INFANTIL, 

DECEMBRO-2016   10.080,03    

A.C. ORDENES G15894272 01 2017 10/01/2017 

ESCOLAS DEPORTIVAS HOCKEY, 

DECEMBRO-2016     1.500,00    

JOGAFAN ORDES, 

F.S. G70035910 012/2016 02/01/2017 

ESCOLAS DEPORTIVAS, 

 NOVEMBRO-DECEMBRO-2016       888,88    

EDUCORDES, S.C. J70406806 

EDUCORDES 

00031 02/01/2017 

EDUCACION DE ADULTOS  

NOVEMBRO-DECEMBRO-2016     1.125,00    

PAVINGAL, S.C. J15799950 005/2017 10/01/2017 

TRABALLOS  

EN PISCINA CLIMATIZADA MUNICIPAL 2.783,00 

NATALIA  

NAYA MOSQUERA 47368401Q 001 20/01/2017 

CLASES DE PATINAXE  

OUTUBRO- DECEMBRO-2016 3.017,74 

 

         Tras unha pequena deliberación, a Xunta de Goberno Local, no uso das atribucións 

delegadas polo Sr. Alcalde mediante Decreto de data 7 de xullo de 2015, por  maioría  de seis 

votos  a  favor,  sendo  seis o  número  legal  dos  seus membros, aprobou a relación de facturas 

presentadas, ordenándose o seu pago pola Tesourería municipal. 

 

 

         E non habendo máis asuntos que tratar segundo a orde do día da convocatoria, o Sr. 

Alcalde levanta a sesión, sendo as catorce horas e trinta minutos do día ó principio sinalado, e 

para constancia do que se  tratou e dos acordos adoptados, estendo a presente acta da que como 

Secretario certifico. 

 

         O ALCALDE-PRESIDENTE                                                       O SECRETARIO 

 

 

 

 


