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Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela para o acceso co seu
vehículo á parte traseira da súa vivenda

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2015

Sr. alcalde:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención Dª. ……………………., con DNI …………… e con domicilio en ……………………….,  en
Santiago de Compostela.

No seu escrito, esencialmente, indícanos que recentemente realizou unha obra de
restauración da casa  vivenda domicilio habitual, segundo o proxecto aprobado por ese
Concello de Santiago (expediente licenza nº ……….………………, promotor da obra: D.
…………………..), sen que poida acceder co seu vehículo á parte traseira da citada vivenda, no
nº …… da rúa ……………….

ANTECEDENTES

1.- En cumprimento da resolución de admisión a trámite do citado expediente, esta
Institución, coa data de 16 de xaneiro (rexistro saída nº 670/15) promoveu unha
investigación, sumaria e informal, ante o Concello de Santiago de Compostela e a Axencia de
Protección da Legalidade Urbanística coa finalidade de esclarecer os feitos consignados no
devandito expediente.

A reclamante, no seu escrito, sinalaba que polo concello autorizouse o cambio de acceso do
vehículo da súa propiedade desde a rúa …………………………, para facelo pola parte posterior
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do edificio catalogado como espazo libre peonil no que se proxectou unha rotonda, praza ou
zona no Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica (PE-1).

2.- Consonte ás condicións establecidas na licenza urbanística de ……………………., a xunta de
goberno local da cidade de Santiago prestou a súa aprobación ao proxecto básico e de
execución presentado sempre que:

- Na escritura de declaración de obra nova en curso se formalizase a cesión ao concello de
parte da parcela destinada a sistema viario peonil de acordo co previsto no planeamento
(espazo libre de cesión cunha superficie de 70 m2).

- E se realizase as obras complementarias de urbanización dos terreos de pública cesión cun
orzamento de execución material de 1.700 €.

Ás devanditas condicións prestou o seu consentimento a interesada nos termos previstos no
Decreto de 28 de xullo de 2014 da concelleira da área de desenvolvemento urbano e sostible
co seguinte contido literal:

PRIMEIRO.- ACEPTAR a titulo gratuíto e libre de cargas e gravámenes, a CESIÓN de terreo
destinada a sistema viario peonil, nunha superficie de setenta metros cadrados (70 m2),
outorgada por don …………………. e dona ……………………….. a prol do concello en escritura de
data 12/05/2014 perante o notario don ………………., número …………… do seu protocolo, así
como dilixencia de subsanación de erro de data 16/07/2014.

SEGUNDO.- Outorgar a D. ………………………….. licenza de primeira ocupación da vivenda
unifamiliar composta de planta baixa e planta alta, cunha superficie construída de 153,27 m2

e anexos cunha superficie construída de 252,12 m2 situada no número ….. da rúa ………………,
(referencia catastral ………………………….) de Santiago de Compostela.

3.- Ante a situación descrita e en virtude dos requirimentos practicados polo servizo de
licenzas e disciplina urbanística e pola sección de patrimonio do Concello de Santiago,
achegáronse ao expediente os informes do Consorcio da Cidade de Santiago; de Augas de
Galicia e da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

AVALIACIÓN DA DOCUMENTACION PRESENTADA

O cerne desta queixa precisao o arquitecto municipal no seu informe de 27 de xaneiro de
2015, cunhas verbas que resultan claramente esclarecedoras da situación:
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O problema que motivou a queixa de Dª. …………………………………. consiste en que, (a pesar de
que se efectuou por parte do interesado a cesión do espazo libre público correspondente á
súa parcela) non é posible a día de hoxe acceder dende a vía pública ao espazo libre público
situado na parte traseira do inmoble de referencia, xa que se atopa rodeado de terreos que
aínda son propiedade privada e que se encontran pechados con muros que impiden o
acceso.

Como xa se indicou anteriormente, por tratarse dun ámbito de solo urbano consolidado, a
obtención dos terreos clasificados polo planeamento como espazo libre público (que agora
mesmo aínda son de propiedade privada), só pode realizarse pola vía da expropiación ou
mediante a cesión gratuíta do interesado, imposta como condición para a concesión dunha
licenza de obra maior (é dicir, que o propietario ten a obriga de ceder estes espazos ao
concello no caso de solicitar licenza de obra maior).

Para a súa determinación e na procura dunha solución expresa e motivada dos incidentes
achegados ao expediente da licenza urbanística concedida abríronse tres liñas de
investigación:

Primeira.- Situación do espazo sito fronte á parte traseira do inmoble nº ……. da rúa ………...

Para coñecela solicitouse informe do Consorcio da Cidade de Santiago de Compostela que foi
emitido o 16 de decembro de 2014 pola xefa das OSPI do Consorcio, que se pronunciou
sobre os seguintes extremos:

1° Que este Consorcio realizou no ano 2005 obras de reurbanización na zona referida.

2° Que o plano de Proxecto modificado n° 2 reflexa o ámbeto de intervención na zona
obxecto do requirimento.

3° Que previamente á realización das obras, existía na unidade catastral n° ……………….. un
regato, que , procedente dun muiño situado augas arriba, pasaba por debaixo do edificio de
vivenda situado na parcela, e desaugaba ao cauce principal, tal e como se pode ver no Plano
de ordenación do PEPRCH vixente, así como nas fotos. Non existía nese momento peche
algún sobre este terreo.

4° Que simultaneamente á execución da nosa obra, realizouse por outra empresa o
entubado do regato e o recheo sobre os tubos tal e como se desprende das fotos que se
acompañan.
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5° Que finalmente e xa dentro da obra realizada por nós, resolveuse o encontro dos dous
tubos contra o muro do peirao delimitador do cauce, con dúas saídas a favor de corrente tal
e como se refrexa nas fotos adxuntas.

(Con este informe achega catro anexos que poden ser consultadas e reproducidas)

Segunda.- Denuncia por ocupación dunha parte do dominio público hidráulico da zona da
rúa ……………….

A vista da denuncia presentada polo concello de Santiago de Compostela pola construción
dun muro de peche sobre dominio público hidráulico no n° ….. da rúa …………………. desta
capital, dispúxose o desprazamento ao lugar dos feitos de un axente de este público, para
informar sobre este particular.

As obras de construción do peche sitúanse en zona de policía, dada a distancia que gardan
co curso fluvial do Sar e como tal ven obrigado a solicitar a oportuna autorización previa a
este ente público empresarial.

No que atinxe as declaracións feitas polo técnico municipal hai que dicir, que non se ten
certeza da natureza do curso de auga que, segundo afirma, discorría por ese punto, posto
que nestes intres, parece que xa non circula auga. Segundo apunta o garda no seu informe,
trátanse de canles de derivación do muíño ou muíños, se atendemos as declaracións
recollidas de algún veciño, que xa hai moito tempo funcionaban nesta zona. Canles de
derivación das augas do rio Sar para uso dos muíños e a correspondente canles de
derivación dos caudais derivados.

En todo caso, e de ser así, non se estaría ante un ben pertencente ao dominio público
hidráulico, por non tratarse de cauces naturais, segundo establece o artigo 2 b) do texto
refundido da lei de augas, contido no real decreto lexislativo 1/2001 do 20 de xullo, que
resulta de aplicación, cando refire que constitúen dominio público hidráulico entre outros:
".. os cauces de correntes naturais, continuas ou descontinuas".

Todo elo, a reserva de mellor información que puidera acreditar que as correntes que
circulaban nese lugar eran correntes naturais, non canles de derivación realizadas polo home
para diversos fins.
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En razón de canto queda dito, estímase que non hai razóns que sustenten a solicitude de
recuperación de dominio público hidráulico, remitida por ese concello, e que procede a súa
desestimación e arquivo.

Remitirase requirimento ao responsable da construción deste muro de peche, para a
legalización das obras por encontrase en zona de policía de cauces.

Terceira.- A execución de obras de cerramento sen autorización municipal.

En cumprimento do requirimento de información feito polo Concello de Santiago de
Compostela e do escrito remitido polo Valedor do Pobo o 15 de xaneiro de 2015, a Axencia
de protección da Legalidade Urbanística emitiu un informe extenso do cal salientamos os
seguintes apartados:

Analizada por este servizo a documentación do Plan Especial de Protección e Rehabilitación
da Cídade Histórica de Santiago de Compostela, aprobado o 24.03,1997, constatase que o
ámbito en cuestión non se atopa expresamente sinalado como sistema viario peonil nin
espazo libre, dotacional nin de equipamento público nos planos correspondentes (n° 2
Calificación e n° 3 Rede viaria).

Polo que respecta á aplicación e interpretación de que tipo de obras ten cabida no artigo
213 LOUG e, en relación ao criterio seguido por esta Axencia manifestado ante varios
expediente, incluso alegado na propia orde xurisdicional contencioso-administrativo,
compre facer as seguintes precisións. O artigo 213 da Lei 9/2002, establece literalmente "Os
actos de edificación e uso do solo relacionados no artigo 194 que se realicen sen licenza ou
orde de execución sobre terreos cualificados polo planeamento como zonas verdes, espacios
libres, dotacións ou equipamentos públicos quedarán suxeitos ó réxime establecido no
artigo 209 mentres estivesen en curso de execución, e ó réxime previsto no artigo 210 cando
estivesen finalizados sen que teña aplicación a limitación do prazo que establece o
devandito artigo. Nestes supostos, a competencia corresponderalle ó conselleiro
competente en materia de urbanismo.

As licencias ou ordes de execución que se outorgasen con infracción da zonificación ou uso
urbanístico das zonas verdes, espacios libres, dotacións ou equipamentos públicos previstos
no planeamento serán nulas de pleno dereito. Nestes casos, o conselleiro competente en
materia de urbanismo requirirá o alcalde para que proceda segundo o disposto no artigo
anterior".
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En primeiro lugar, compre analizar o artigo 194, que comeza dispondo: "A licenza urbanística
ten por finalidade comprobar que os actos de ocupación, construción, edificación e uso do
solo e do subsolo proxectados se axustan ao ordenamento xurídico". Así o artigo 213 ao
establecer a competencia do conselleiro non o fai para todos os actos e usos enumerados no
artigo 194, senón unicamente fai referencia aos actos de edificación, deixando no réxime
normal outro actos de construción quen non teñan a consideración de edificación.

O artigo 2.2 letra a, da Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación define
os actos de edificación como obras de nova construción, excepto aquelas construcións de
escasa entidade construtiva e sinxeleza técnica que non teñan, de forma eventual ou
permanente, carácter residencial nin público e se desenrolen nunha soa planta.

Do mesmo xeito o artigo 4 do Real Decreto 1492/2011. do 24 de outubro, polo que se
aproba o regulamento de valoracións da Lei do solo, define igual que a Lei 38/1999, o que se
considera edificación nos mesmos termos que os xa comentados.

Da definición exposta conclúese facilmente que as obras relacionadas non constitúen un
acto de edificación, aínda que si de construción, e polo tanto quedan ao marxe da aplicación
do artigo 213 LOUG.

En segundo lugar, o artigo establece a competencia do conselleiro para aquelas infraccións
que se realicen sobre terreos cualificados como zonas verdes, espacios libres, dotacións ou
equipamentos e non para aqueles casos nos que a edificación incumpre a distancia respecto
á dotación, non impedindo o uso da dotación fisicamente executada e en servizo, aínda que
estea prevista a súa ampliación.

Por outra parte o artigo 102 LOUG, establece a posibilidade de autorizarse usos e obras de
carácter provisional en solo urbano non consolidado, solo urbanizable delimitado e terreos
afectados a sistemas xerais en tanto non se iniciase o procedemento de xestión
correspondente que deberán derrubarse cando o acordase o concello, sen dereito a
indemnización. Si o concello ten competencia para declarar a provisionalidade de usos e
obras, así como para denegar as licenzas cando non cumpren cos requisitos do artigo 102,
sen intervención da administración autonómica, a mesma competencia a ten para adoptar
as medidas de reposición da legalidade urbanística.

Con carácter xeral, a xurisprudencia non so ven admitindo os peches de fincas como usos e
obras provisionais en terreos afectados por sistemas xerais, senón que ademais lle nega o
carácter de edificación para configuralo como simple construción, nos termos antes
expostos.
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Noutro orde de causas, e polo que á natureza da obra denunciada respecta, convén ter
presente que a Lei 9/2013, do 19 de decembro, de emprendemento e da competitividade
económica en Galicia, modificou o réxime de intervención municipal en materia de licencias,
sometendo á comunicación previa, que non a licenza, a execución do muro de peche.
denunciado, excluíndose así a aplicación do citado artigo 213 da Lei 9/2002, referido á
competencia do conselleiro de urbanismo no suposto de obras suxeitas a licenza sinaladas
no artigo 194 da reiterada Lei 9/2002, que non á comunicación previa.

En consecuencia con todo o anterior, con data 03.06.2014 devolveuse ao Concello de
Santiago de Compostela a documentación no seu dia enviada, con indicación de que dita
denuncia debería ser tramitada polo órgano municipal,

CONCLUSION

Tendo en conta os antecedentes expostos e a documentación achegada ao expediente e os
informes elaborados pola administración municipal de Santiago e pola administración
autonómica requirida, tíranse as seguintes conclusións:

Primeira.- En virtude da información urbanística expedida o día 10 de xullo de 2013, a
reclamante encargou ao arquitecto Sr. …………………. un proxecto básico e de execución das
obras de rehabilitación dunha vivenda familiar e das edificacións anexas na rúa de ……….. nº
………….

Segunda.- Obtivo licenza urbanística para a súa edificación por acordo da xunta de goberno
local de Santiago de Compostela de 24 de outubro de 2013, coa obriga de ceder ao concello
unha superficie de 70 m2 da súa parcela e de financiar a súa urbanización, a cal ía destinada
a integrarse nun espazo libre, público e peonil no ámbito do Plan Especial de Protección e
Rehabilitación da cidade histórica (PE-1).

Terceira.- Rematada a obra de rehabilitación da vivenda, obtida a licenza de primeira
ocupación, atópase que o seu vehículo non pode acceder á parte traseira da edificación
porque, por tratarse dun ámbito de solo urbano consolidado, a obtención dos terreos
clasificados polo planeamento como espazo libre público (que agora mesmo aínda son de
propiedade privada), só pode realizarse pola vía da expropiación ou mediante a cesión.

En resume que a reclamante non pode facer uso do espazo público cualificado como libre e
peonil para acceder co seu vehículo á parte traseira da súa vivenda ata que o concello ocupe
os terreos necesarios de propiedade privada polo procedemento de expropiación, ou, se é o
caso de cesión
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Ante esta situación e para facer efectiva unha licenza urbanística reglada, esta Institución
formula ao Concello de Santiago de Compostela a seguinte recomendación:

Primeira.- Debe garantir, ao titular da licenza urbanística concedida, a execución da
urbanización de espazo público, libre e peonil utilizando o procedemento de expropiación das
parcelas afectadas, dentro do programa de actuación da zona e da ordenanza de aplicación
aos edificios cualificados como lineais históricos periféricos.

Segunda.- Debe practicar unha inspección urbanística para verificar a existencia das
irregularidades urbanísticas denunciadas sobre o lugar e a altura dos cerramentos
construídos e obras de conservación e materiais en edificacións fóra de ordenación.

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 a data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución.

Saúdao atentamente.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


