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ANEXO

Expediente arbitral número: 15R001/2175/2008.
Interesada: Exclusive Seller, S.L.
CIF: B15973548.
Acto notificado: laudo arbitral do 31 de decembro de
2009.

Anuncio do 5 de abril de 2010 polo que se
empraza a interesada para ser notificada
por comparecencia no expediente de arbi-
traxe 15R001/2452/2008.

De conformidade co disposto no artigo 50 do Real
decreto 231/2008, do 15 de febreiro, polo que se regu-
la o sistema arbitral de consumo, o artigo 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento adminis-
trativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro, e despois de intentada a notificación por dúas
veces, emprázase a interesada que se sinala no anexo
para ser notificada por comparecencia.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de
dez días contados desde o seguinte ao da publicación
deste anuncio, ante os servizos centrais do Instituto
Galego de Consumo, con enderezo na avenida Gonza-
lo Torrente Ballester, 1-5 baixo, de Santiago de Com-
postela, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a compa-
recencia, a notificación entenderase producida des-
de o día seguinte ao do vencemento do prazo sinala-
do para comparecer.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2010.

José Mª Pita Ponte
Secretario da Xunta Arbitral de Consumo

de Galicia

ANEXO

Expediente arbitral: 15R001/2452/2008.
Interesada: Mª Adela Wandosell Picatoste.
DNI: 5267723X.
Acto notificado: laudo arbitral do 5 de febreiro de 2010.

Anuncio do 5 de abril de 2010 polo que se
empraza a interesada para ser notificada
por comparecencia no expediente de arbi-
traxe 15R001/1617/2009 e dous máis.

De conformidade co disposto no artigo 50 do Real
decreto 231/2008, o 15 de febreiro, polo que se regu-
la o sistema arbitral de consumo, o artigo 61 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do

13 de xaneiro, e despois de intentadas as notificacións
por dúas veces, emprázase a interesada que se sinala
no anexo para ser notificada por comparecencia.

A comparecencia deberá efectuarse no prazo de dez
días contados desde o seguinte ao da publicación deste
anuncio, ante os servizos centrais do Instituto Galego de
Consumo, con enderezo na avenida Gonzalo Torrente
Ballester, 1-5 baixo, de Santiago de Compostela, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a compa-
recencia, a notificación entenderase producida des-
de o día seguinte ao do vencemento do prazo sinala-
do para comparecer.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2010.

José Mª Pita Ponte
Secretario da Xunta Arbitral de Consumo de Galicia

ANEXO

Expediente de arbitraxe nº: 15R001/1617/2009.
Interesada: Mejoras del Gas, S.L.
CIF: B-18643338.
Acto notificado: laudo arbitral do 5 de febreiro de 2010.

Expediente de arbitraxe nº: 15R001/1595/2009.
Interesada: Mejoras del Gas, S.L.
CIF: B-18643338.
Acto notificado: laudo arbitral do 5 de febreiro de 2010.

Expediente de arbitraxe: 15R001/1484/2009.
Interesada: Mejoras del Gas, S.L.
CIF: B-18643338.
Actos notificado: laudo arbitral do 5 de febreiro de 2010.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA
E SOLO

Resolución do 29 de marzo de 2010 pola
que se fai pública a aprobación definitiva
da modificación puntual segunda do pro-
xecto sectorial do parque empresarial de
Monterroso (Lugo) e se fan públicas as
súas disposicións normativas modificadas.

En cumprimento do disposto no artigo 13 do
Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regu-
lan os plans e proxectos sectoriais de incidencia
supramunicipal, faise pública a parte dispositiva do
acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 25 de
marzo de 2010, polo que se aproba definitivamente
a modificación puntual segunda do proxecto secto-
rial do parque empresarial de Monterroso (Lugo),
que literalmente di:

-Aprobar definitivamente a modificación puntual
segunda do proxecto sectorial do parque empresarial
de Monterroso (Lugo), para os efectos establecidos
pola Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación
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do territorio de Galicia e polo Decreto 80/2000, do
23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxec-
tos sectoriais de incidencia supramunicipal.

Así mesmo, en virtude do artigo 4 da Lei 10/1995,
do 23 de marzo, de ordenación do territorio de Gali-
cia (modificado pola Lei 6/2007, do 11 de maio, de
medidas urxentes en materia de ordenación do terri-
torio e do litoral de Galicia) fanse públicas as dispo-
sicións normativas modificadas pola modificación
puntual segunda do proxecto sectorial do parque
empresarial de Monterroso (Lugo), para a súa entra-
da en vigor.

Co obxecto de adecuar a implantación das indus-
trias e dos seus elementos accesorios, tales coma
depósitos elevados, silos, torres de fabricación,
depósitos, torres de refrixeración, chemineas, cal-
deiras, básculas de pesada, guindastre ou pontes
guindastre, antenas, ou outros debidamente xustifi-
cados, introdúcense as seguintes modificacións na
redacción das ordenanzas do proxecto sectorial do
parque empresarial de Monterroso (Lugo):

1ª Modificación:

No número 4.1.2 das ordenanzas relativo á termi-
noloxía de concepto, substitúese o parágrafo seguin-
te:

Construcións e elementos accesorios.

Son aquelas construcións e instalacións con enti-
dade propia, necesarias para o axeitado funciona-
mento dos almacéns e industrias tales como: depósi-
tos elevados, silos, torres de refrixeración, chemi-
neas, caldeiras, básculas de pesada, etc.

E dáselle a seguinte redacción:

Construcións por enriba da altura máxima.

Son aquelas construcións e instalacións necesarias
para o axeitado funcionamento dos almacéns e
industrias tales como: depósitos elevados, silos,
torres de fabricación, depósitos, torres de refrixera-
ción, chemineas, caldeiras, básculas de pesada,
guindastres ou pontes guindastre, antenas, ou outros
debidamente xustificados.

O proxecto xustificará mediante anexo específico a
necesidade de superar a altura máxima establecida
nas ordenanzas, en función do concreto proceso pro-
dutivo ou de almacenaxe.

2ª Modificación:

No punto 4.4.1 das ordenanzas relativo ás normas
particulares de cada zona en solo industrial engáde-
se o seguinte parágrafo na epígrafe de altura máxima
da edificación:

Excepcionalmente e debidamente xustificado
polas características da industria poderá superarse
esta altura máxima (10 m). Poderán superar a altura
máxima de planta as construcións e instalacións
definidas no número 1.2 (construcións por encima

da altura máxima) cos limites e condicións estable-
cidos.

3ª Modificación:

No número 4.4.4. das ordenanzas relativo á aplica-
ción xeral das normas de cada zona, corríxese a
táboa resumo coas superficies, ocupacións e edifica-
bilidade resultantes por quinteiros.

Quinteiro Superficie Ocupación Edificabilidade Uso Carácter 

Quínteiro nº 1 5.200,00 3.920,00 5.292,00 industrial lucrativo 

Quínteiro nº 2 8.200,00 6.320,00 8.532,00 industrial lucrativo 

Quínteiro nº 3 7.569,00 4.835,00 9.670,00 comercial lucrativo 

Quínteiro nº 4 1.462,00 610,00 1.830,00 comercial lucrativo 

Quínteiro nº 5 2.924,00 2.156,00 2.911,00 industrial lucrativo 

Quínteiro nº 6 6.408,00 4.992,00 6.739,00 industrial lucrativo 

Quínteiro nº 7 1.969,00 1.269,00 1.713,00 industrial lucrativo 

Quínteiro nº 8 12.396,00 9.570,00 8.757,00 industrial lucrativo 

Quínteiro nº 9 8.969,00 7.533,00 10.170,00 industrial lucrativo 

Quínteiro nº 10 12.144,00 10.038,00 13.551,00 industrial lucrativo 

Quínteiro nº 11 6.004,00 4.594,00 6.202,00 industrial lucrativo 

Quínteiro nº 14 11.480,00 9.796,00 13.225,00 industrial lucrativo 

Quínteiro nº 
12-13 

5.680,00 4.311,00 5.796,00 social-
deportivo 

non 
lucrativo 

Contra o dito acordo cabe interpoñer recurso con-
tencioso-administrativo ante a sala correspondente
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no pra-
zo de dous meses contados desde o día seguinte ao
da súa publicación, segundo dispoñen os artigos 10
e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 29 de marzo de 2010.

Antonio José Boné Pina
Director xeral do Instituto Galego da Vivenda

e Solo

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Resolución do 12 de marzo de 2010, da
Dirección Xerencia do Complexo Hospitala-
rio Universitario A Coruña, pola que se
anuncia a contratación, suxeita a regula-
ción harmonizada, do servizo de limpeza do
Hospital Abente e Lago polo Complexo Hos-
pitalario Universitario A Coruña, mediante
procedemento aberto e adxudicación basea-
da en criterios avaliables de forma automá-
tica por aplicación de fórmulas e criterios
cuxa cuantificación depende de xuízos de
valor AB-CHC1-10-012.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde-Servizo de
Contratación do Complexo Hospitalario Universita-
rio A Coruña; As Xubias 84, 15006-A Coruña. Telé-
fono: 981 17 80 73, fax: 981 17 80 32.


