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NOTIFICACiÓN:

En virtude do ordenado polo Sr. Alcalde, paño no seu coñecemento que con data 17 DE
DECEMBRO DE 2013, adoptou mediante Decreto, a seguinte Resolucion:

"DECRETO DE PARALIZACiÓN DE OBRAS E CESE DE ACTIVIDADE.-

Con data 04/10/2013 preséntase escrito por parte de Dona Cristina Barros Abalde e/r da Agrupación Local de
Esquerda Unida de Caldas, no que se pon de manifesto a realización dunha serie de obras, no que seria o
aeródromo de Caldas no lugar de Regengo - Godos.

Dos antecedentes obrante no Concello de Caldas resulta que, coíncidindo coa ubicación mencionada, constan
tramitados os seguinte expediente:

u Expediente OB0464/12, no que se dicta resolución de data 15/0212012 concedendo a Don Jose
Manuel Campaño Luna, licencia de obra (nO 014/12) menor para limpeza, rasanteo e
acondicionamento de finca de 22.000 m2.

O Expediente 083539/11, no que se dicta resolución de data 11/1112013 declarando a caducidad e do
procedemento de tramitación da licenza urbanística, solicítada por DONIDONA JOSE MANUEL
CAMPAÑO LUNA para construcción dun Campo de voo de aeronares ultralixeiras e edificacións
complementarias, de acordo co proxecto básico redactado polo arquitecto Don Santiago Domínguez
Baltar, en Regengo - Godos, en Caldas de Reis, por non ter cumplimentado o requerimento de
subsanación de documentación (autorización sectoriais), habéndose paralizado o procedemento por
causa imputable ó solicitante por un prazo de tres meses. Actualmente dita resolución atópase
recurrida.

Asi mesmo consta como antecedentes, actuacíóns informativas levadas a cabo pola Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística (107 A 2013/25-4)

En relación con ditos feítos, emítese informe técnico do aparellador municipal de data 26/11/2013, no que se
índica que:

"(...)Inspeccionada a parcela se pode constatar que se acondicionou a parcela e se construiu unha pista de
aterraxe. Pista que se executa mediante o estendido e compactado mecánico dunha capa de zahorra. Asemade se
construíron 12 hangares para gardería de avións cunha superficie do orde de 980 m2 e unha edificación destinada
a local social e oficinas de 130 m2. As obras executadas se corresponden coas de construción dun aeródromo
obrando como antecedente unha solicitude de Iícenza de obra e actividade que mediante decreto de 11/11/2013
se resolve declarando a caducidade do expediente e ordenando o seu arquivo por non terse presentado as
autorizacións sectoriais.
As obras de construción de hangares e local social estan rematadas e non contan con licenza municipal obrando,
como antecedente unha comunicación da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística . Este órgano con
competencia para a incoación do expediente de reposición da legalidade xa deu conta das obras levadas a cabo e
requiriu mformes sobre as autorizacións municipais outorgadas sobre a parcela.
Asi mesmo consta como antecedente unha licenza concedida con data de 15 de febreiro de 2012. Unha licenza de
obra menor menor para limpeza, rasanteo e acondicionamento de firme de 22 000 m2. outorgada maila os
informes desfavorables técnico e xurídico dos técnicos munícipais por entender que non é posible fraCCIOnara obra
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outorgando licenzas parciais; se non que se debera resolve-Io expediente coa concesión da licenza de obra xunto
coa de uso e unha vez se obteíian o total das autorizacións sectorais ainda pendentes.
A vista do exposto se entende que a data de hoxe, non se conta coas autorizacións sectoriais preceptivas, polo
que procederá ordena-lo cese da actividade e a toma-las medidas precisas para garanti-Ia súa
efectividade.(. ..)"

Emítese informe xurídico de data 11/12/2013 sobre a procedencia de ordenar a paralización de obras e impedir
os usos a que den lugar

E polo que de acordo coas atribucións otorgadas pala lexislación vixente, veño en dictar a seguinte

RESOLUCiÓN:

Primeiro.- ORDENO A PARALIZACiÓN INMEDIATA das obras e instalacións que se levan a cabo no
aeródromo en Regengo-Godos que precisan de autorizacións sectoriais previas, E IMPEDIR OS USOS A QUE
DEN LUGAR, puidendo adaptarse as medidas necesarias previstas no art. 209 da Lei 9/2002 para asegura-la
efectividade da arde de paralización.

Terceiro.- Dar canta da presente resolución de suspensión inmediata das obras e dos antecedentes obrantes no
expediente, á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), ós efectos da incoación do correspondente
expediente para a reposición da legalidade urbanística, de acordo ea indicado no convenio de adhesión deste
Concello á Axencia de protección da legalidade urbanistica. (Convenio de adhesión DOGA 01/12/2011)

Cuarto.- Dar canta da presente resolución á Policía Municipal para a vixilancia periódica do cumprimento da arde de
paralización de obras e instalación e de impedir os usos a que den lugar.

Quinto.- Notifiquese o presente o interesado, conforme ó establecido nos artigos 58 e 59 da Leí 30/92 de 26 de
novembro de Réxime Xuridico das Administración Públicas e procedemento Administrativo Común, reformada
ca Lei 4/99, de 13 de xaneiro, ÓS efectos oportunos."

RECURSO: Advírteselle que contra o presente acto, que pon fin á vía administrativa, poderá Vde.
interpoñer, de conformidade co preceptuado no artigo 116 da Lei 30/92, de 26 de novembro, de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,
potestativamente recurso de reposición ante o mesmo órgano que o dictou, no prazo de UN MES a
contar a partir do seguinte ó da recepción da presente notificación, ou directamente Recurso
Contencioso-Administrativo ante o órgano competente da xurisdicción Contencioso-Administrativa,
de conformidade cos artigos 8, 9 e 10 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, no prazo de DOUS MESES
contados dende o seguinte ó de recepción da presente notificación.

Isto sen prexuízo de que interpoña calquera outro recurso que estime pertinente en defensa dos
seus intereses.

para o seu coñecemento e efectos en Caldas de Reis, a 17 de decembro de
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