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EXCMO. CONCELLO DA ESTRADA

APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO
OCUPACIÓN DAS
PrazaDE
Constitución,
1 FINCAS NON INCORPORADAS
Tfnos.:
986
570165/570030
Á XUNTA DE COMPENSACIÓN SUD-R06-AVDA. DE VIGO.
Fax:

986 570233/570836

ANUNCIO
ANUNCIO

Previos os trámites preceptivos, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 12.08.19
aprobou
inicialmente o Proxecto de Ocupación das fincas non incorporadas á Xunta de
Previos os trámites preceptivos, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 12.08.19
Compensación
SUD-R06-AVENIDA
VIGO,
presentado
en datanon
19.07.19
( asinado
dixitalmente
aprobou inicialmente
o ProxectoDEde
Ocupación
das fincas
incorporadas
á Xunta
de
Compensación SUD-R06-AVENIDA DE VIGO, presentado en data 19.07.19 ( asinado
polo avogado e secretario da mesma, D. Juan Arnaiz Ramos e polo arquitecto, D. Germán
dixitalmente polo avogado e secretario da mesma, D. Juan Arnaiz Ramos e polo arquitecto, D.
Carballeira
en igual
dataen).i gTen
cálculo
do valor
do aproveitamento
(
Germán Martín,
Carballeira
Martín,
u a l por
d a t aobxecto
) . Ten opor
obxecto
o cálculo
do valor do
aproveitamento
(
deducidas
as
cargas
de
urbanización
)
que
terá
que
recoñecerse
aos
deducidas as cargas de urbanización ) que terá que recoñecerse aos propietarios que non
propietarios que non solicitaron en prazo a incorporación á Xunta de Compensación.
solicitaron en prazo a incorporación á Xunta de Compensación.
Parcelas afectadas pola ocupación:

SUPERFICIE
REXISTRAL

SUPERFICIE
AFECTADA POLO
SECTOR (m²),
SEGUNDO
MEDICIÓN
TOPOGRÁFICA

PORCENTAJE
CON RESPECTO
Á SUPERFICIE
DO ÁMBITO DO
PP EXCLUIDOS
VIARIOS

CONSTRUCIONS
AFECTADAS

1164017NH4216S0001JE

253,00*

238,00

63,45

0,1734

NON

1164024NH4216S0001UE

1199,00*

non inscrita

1234,00

3,3720

NON

1164025NH4216S0001HE

494,00

non inscrita

494,00

1,3499

NON

1164028NH4216S0001BE

293,00*

213,40

293,00

0,8006

NON

apuntado Proxecto
Proxecto de
pública,
para
xeral
OO apuntado
de Ocupación
Ocupaciónsométese
sométesea atrámite
trámitededeinformación
información
pública,
para
xeral
coñecemento, polo prazo dun mes computable a partir da publicación deste anuncio no Boletín
coñecemento,
polo prazo
dunprexuízo
mes computable
a partir da
anuncio
no Boletín
Oficial da Provincia
( sen
da súa publicación
nunpublicación
dos xornaisdeste
de maior
difusión
da
mesma
e da súa inserción
no Taboleiro
municipal
de editos
e anuncios,
na páxina
web oficial
Oficial
da Provincia
( sen prexuízo
da súa
publicación
nun
dos xornais
de maior
difusión
municipal e na sede electrónica municipal; e, con independencia da súa notificación aos
da mesma
e da súa inserción no Taboleiro municipal de editos e anuncios, na páxina web
propietarios afectados ), a fin de que calquera persoa física ou xurídica poda examinalo ( así
oficial
municipal
e nado
sede
municipal;
con formular
independencia
da súa notificación aos
como o expediente
queelectrónica
trae causa ),
e, de se-loe,caso,
alegacións.
propietarios afectados ), a fin de que calquera persoa física ou xurídica poda examinalo ( así
A tal efecto, atoparase fisicamente dispoñible nas dependencias da Área municipal de
como
o expediente
queda
trae
causa
), e, de (se-lo
caso,
formular
alegacións.
Urbanismo,
no 3ºdo
andar
Casa
do Concello
de luns
a venres,
agás
festivos, entre as 09:00
e as 14:00 horas ).

A tal efecto, atoparase fisicamente dispoñible nas dependencias da Área municipal de
A Estrada,no
143º
deandar
Agostoda
deCasa
2019.do Concello ( de luns a venres, agás festivos, entre as 09:00
Urbanismo,
O ALCALDE EN FUNCIÓNS,
e as*14:00
horas
). ao marxe )
( Sinatura
dixital
Asdo./ Juan M. Constenla Carbón.

A Estrada, 14 de Agosto de 2019.
O ALCALDE EN FUNCIÓNS,

* ( Sinatura dixital ao marxe )

Asdo./ Juan M. Constenla Carbón.
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Código seguro de verificación:PG3T3H6H1F8LTYPJ

SUPERFICIE
CATASTRAL

https://sede.depo.gal

PROPIE
TARIO

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

REF. CATASTRAL

