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AdministrAción LocAL
municipAL
Bergondo
Secretaría

Expropiación forzosa. Anuncio de aprobación definitiva do proxecto da obra e da relación de bens e dereitos de necesaria ocupación para 
proceder á súa execución

EXPROPIACIÓN FORZOSA. ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DA OBRA E DA RELACIÓN DE BENS E 
DEREITOS DE NECESARIA OCUPACIÓN PARA PROCEDER Á SUA EXECUCIÓN

EXPEDIENTE. 2021/X999/000204

O Pleno do Concello de Bergondo, en sesión ordinaria do 30 de setembro de 2021, aprobou definitivamente o Plan de 
saneamento municipal 2021, terceira fase, que inclúe entre outros, o proxecto de saneamento en Aldea Callou. T.M. de 
Bergondo (Sistema Xeral de Saneamento)

Na mesma sesión plenaria ordinaria aprobouse inicialmente o devandito proxecto, redactado polo enxeñeiro de cami-
ños, canles e portos Patricio Aguilar Cavanillas, colexiado núm. 7641 e declarouse a utilidade pública da súa execución 
e aprobouse inicialmente a relación de bens e dereitos de necesaria ocupación para a devandita execución aos efectos 
da súa expropiación forzosa, de conformidade co disposto no artigo 94 do RDLex. 781/86, de 18 de abril, acordando tal 
expropiación e abrindo o prazo de información pública.

Considerando que o expediente expúxose ao público mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia num. 
193 do 08.10.2021, no xornal El Ideal Gallego do 08.10.2021, no taboleiro de electrónico de anuncios da Sede electrónica 
municipal o 08.10.2021; así como intentouse a notificación individual ao interesado no expediente e ao non podela realizar, 
publicouse a notificación edictal no BOE núm. 258 do 28.10.2021.

O Pleno municipal, na súa sesión ordinaria do 25 de novembro de 2021, acordou:

“PRIMEIRO. Aprobar definitivamente o Proxecto de saneamento en Aldea Callou, Concello de de Bergondo (Sistema 
Xeral de Saneamento), cun importe total de 133.784,44 euros, redactado polo enxeñeiro de camiños, canles e portos 
Patricio Aguilar Cavanillas, colexiado núm. 7641, incluído no mesmo o Anexo de expropiacións, considerando que, de 
conformidade co disposto no artigo 94 do RDLex. 781/86, de 18 de abril, esta aprobación leva anexa a declaración de 
utilidade pública e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos cuxa relación concreta individualizada se describe no 
anexo do proxecto, comprendidos a efectos da súa expropiación forzosa, e acordando tal expropiación. (anexo I)

SEGUNDO. Declarar expresamente a necesidade de ocupación dos bens e dereitos cuxa relación concreta individualiza-
da apróbanse definitivamente e que se describen no anexo I ao presente acordo.

TERCEIRO. Publicar e notificar o presente acordo consonte co disposto no artigo 20 da Lei de Expropiación Forzosa e no 
artigo 20 do Regulamento da Lei de Expropiación Forzosa e facultar á alcaldía presidencia para a realización dos trámites 
subseguintes ao presente acordo no expediente expropiatorio.
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Relación de Titulares, bens e dereitos afectados

ANEXO I

Saneamento en aldea Callou, Concello de Bergondo (Sistema Xeral de Saneamento)

FINCA 1

TITULAR VICENTE DANS PITA

DNI ******** 

REFERENCIA CATASTRAL 15008A018000450000XH

SUPERFICIE TOTAL (m2) 31,023.00

SUPERFICIE AFECTADA (m2) 68.95

TIPO DE AFECCIÓN/M2
PLENO DOMINIO 64,40 m2

SERVIDUME DE ACUEDUCTO 4,55m2

CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA SOLO RÚSTICO

CULTIVO PRADO

SITUACIÓN URBANÍSITICA SOLO RURAL

Bergondo, 29 de novembro de 2021

A alcaldesa.

Alejandra Pérez Máquez

2021/8361
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