
Recomendación ao concello de Sada sobre reposición da legalidade

Santiago de Compostela, 9 xuño de 2015

Sr. Alcalde-Presidente.:

ANTECEDENTES

Ante esta Institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención Dª. ......................

No seu escrito, esencialmente, indícanos que existe sentencia firme de demolición da
urbanización promovida por F......... en Pazos, Concello de Sada e que transcorrido xa
tempo dende a mesma e que non coñece os motivos polos cales non se produce a
execución da mesma.

ANALISE

Recibido informe do Concello de Sada, nos indica que en sentenza do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia nº 788/2010 do 22 de xullo, ratificou a ditada en primeira instancia
polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº1 da Coruña na que estima o recurso
interposto por Consellería de Política Territorial, obras públicas e transportes, sobre
licenza declarando a nulidade do acordo da Xunta de Goberno local do concello de Sada
adoptada na reunión celebrada o 4 de maio de 2005 pola que se outorga licencia
urbanística núm. 85/2005 dada a D................ para a construción de 10 vivendas
familiares e en consecuencia a nulidade da licencia concedida por non axustarse a
dereito condenando a cumprir a presente declaración.
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Que con posterioridade a entidade "P F" presentou reclamación de responsabilidade
patrimonial diante do Concello de Sada, o que foi obxecto de desestimación mediante
sentenza nº 174/2014.

Que unha vez declarada a nulidade da licenza de obras municipal nº 85/2005 e
dilucidada a cuestión relativa á esixencia da responsabilidade patrimonial procedeuse a
tramitar o correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística, para os
efectos de determinar o alcance das obras necesarias para adecuar a realidade física á
legalidade urbanística.

CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a este concello a
seguinte recomendación:

Que se proceda a resolución do citado expediente de reposición da legalidade
urbanística, os efectos de determinar o alcance das obras necesarias para adecuar a
realidade física á legalidade urbanística e dar así cumprimento a cuestións xa dilucidadas
nos tribunais e pendentes de seres repostas legalmente.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
e recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta
institución da aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas
adoptadas para darlle efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina
web da institución.

Un atento saúdo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


