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AdministrAción AutonómicA
Xunta de Galicia
consellería de infraestruturas e Mobilidade
Axencia Galega de Infraestruturas
Servizo Provincial da Coruña

Pago de xuros de demora aos afectados pola expropiación con clave de obra AC/01/064.01, o día 10/08/2022 na Casa Consistorial do 
Concello de Ordes

Pago de xuros de demora por expropiacións con clave de obra AC/01/064.01 no Concello de ORDES

En cumprimento do disposto no artigo 49 do Regulamento de Expropiación Forzosa do 26 de abril de 1957, este servizo 
procede a executa-lo pagamento ós propietarios cuxa relación figura exposta no taboleiro de anuncios do concello indicado.

Este pagamento corresponde ó expediente de expropiación forzosa instruído para o termo municipal de ORDES, por mor 
das obras do Proxecto:

 AC/01/064.01 “ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA AC-224. TREITO: ORDES - AUTOPISTA A-9.”

Dito pagamento terá lugar:

Lugar: CASA CONSISTORIAL DE ORDES

Data: 10/08/2022

Hora: DE 09:30 H A 11:00 H

O pagamento efectuarase polo pagador deste servizo e en presencia do representante da Administración, e do alcalde 
e secretario de dito concello.

O que se fai público, para xeral coñecemento, advertindo ós interesados que o pagamento farase precisamente ós que 
figuran como donos da cousa ou titulares do dereito expropiado, non admitíndose representación senón por medio de poder 
debidamente autorizado, xa sexa xeral ou particular para este caso, debendo achegar a documentación necesaria para 
acreditar a sucesión en caso de figurar o terreo a nome de herdeiros; e que deberán identificarse co documento nacional 
de identidade ou, no seu defecto, polo coñecemento directo que testifiquen o alcalde ou secretario do concello.

A Coruña, 26 maio de 2022

O xefe do servizo,

Felipe de la Vega Gándaras
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