
 
 

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Bergondo para que.resolva á maior 
celeridade sobre unha solicitude de Licencia de primeira ocupación  
 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 20 de maio de 2021 

 
Sr. Alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
con data do 2 de febreiro de 2021, por D. , pola falla de resolución da súa solicitude 
presentada ante o Concello de Bergondo o 11 de novembro de 2020, de outorgamento de 
licenza primeira ocupación da súa vivenda na urbanización  do Concello de Bergondo.  

O Sr.  comunica que o Arquitecto Municipal inspeccionó o inmoble o 25 de novembro  de 
2020, e lle manifestou que contaba con todos os datos. O interesado reiterou a súa solicitude 
ante o Concello con data do 2 de febreiro de 2021, sen ter obtido resposta 

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- A queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución, unha 
investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, 
solicitando información do Concello de Bergondo con data 18 de febreiro e 31 de marzo de  
2021.   

SEGUNDO.- Con data do 31 de marzo de 2021, o Concello de Bergondo remite oficio ao que 
acompaña informe do Arquitecto Municipal.  

No dito informe faise constar que no expediente de solicitude da Licencia de primeira 
ocupación consta fotocopia do Certificado final de Urbanización do Plan Parcial De  
asinado por aarquitecto, fotocopia dun certificado firmado por arquitecto, fotocopia do pago 
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do IBI de urbana do ano 2019, presentación de declaración catastral de alteracion de bens de 
natureza urbana, fotocopia das escrituras de compravenda do 29.12.1997 na que se indica 
que a parecela nº  ocupa una superficie de setecientos sesenta y seis metros cuadrados e 
nela existe vivienda unifamiliar en construcción, hoy concluida ao 100 %. Así mesmo, consta 
presentado con data do 16 de novembro de 2020, fotocopia de transferencia bancaria e 
documentación de liquidación de servizos urbanísticos.  

O informe indica que a solicitude faise nunha edificación xa existente, nun ámbito con un 
proceso de xestión urbanística, solo urbanizable residencial UR-R5, , non 
adaptada a documentación presentada e aprobada polo concello, e polo tanto é un informe 
moi complexo, con revisión dunha gran cantidade de documentación dende o ano 1993 ata 
agora, dun procedemento de xestión urbanístico complexo e mal executado, sen adaptarse a 
documentación aprobado polo Concello. Para a súa resolución, é necesario inspeccionar a 
edificación e proceder a unha medición da mesma, revisar a documentación do expediente:  
Plan Parcial do solo urbanizable R-5, de , aprobado inicialmente polo pleno do 
Concello de Bergondo do 2 de xullo de 1993, provisionalmente o 1 de outubro de 1993, e 
definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo o 18 de novembro de 1993, proxecto 
de compensación presentado pola Sociedade de Cooperativa de Viviendas " " en 28 de 
xullo de 1994, Proxecto de Urbanización, de 28 de abril de 1994, aprobado o 7 de outubro de 
1994, proxecto de construción de 80 vivendas unifamiliares illadas e 4 tipos diferentes, 
(expediente 221/94), acta da comisión de goberno do 11 de novembro de 1994, no que se 
concede a licencia á Sociedad Cooperativae Viviendas , para construir na Unidade de 
actuación UR-R-5, en  

Consta no expediente informe de aparellador municipal do 27 de maio de 2004, no que se 
refire que no expediente non consta o certificado de final de obra correspondente á licencia 
referida.  

O Arquitecto Municipal fai constar no informe a súa sorpresa polo escrito de queixa por canto  
dende a concesión da licenza de construción das vivendas ó 12.11.1994 e a solicitude da 
licenza de primeira ocupación do 11.11.2020, pasaron 26 anos, e agora indica que o exceder 
dos 2 meses se Ile causa un perxuizo, presentando unha queixa unha vez que se Ile informa 
verbalmente que non cumpre os requisitos para informar favorablemente a súa solicitude. 

Considera que do expediente se deduce a extraordinaria complexidade do mesmo, tanto a 
nivel da xestión urbanística como de urbanización e construción, ao non seguirse a tramitación 
indicada pola normativa, nin na realidade, debendo medirse as edificación e realiza-los 
trámites de cómputo da edificabilidade consumida, e comparala coa adxudicada no Plan 
Parcial.  



Así mesmo fai constar que A Comunidade Propietarios da Urbanización de , é 
consciente dos graves problemas existente perante a execución e adaptacion o aprobado polo 
concello, dos instrumentos de xestión urbanística, sen que das reunións mantidas 
desembocasen nalgunha solución.  

CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- Da documentación e remitida polo interesado e do informe do Concello de 
Bergondo  pode constatarse o seguinte:  

 O interesado solicitou licenza primeira ocupación da súa vivenda na urbanización 
 do Concello de Bergondo con data do 11 de novembro de 2020, ser ter obtido  

a mesma.  

 No informe do Arquitecto Municipal faise constar que o expediente ten bastante 
complexidade por canto corresponde a un ámbito con un proceso de xestión 
urbanística de solo urbanizable residencial e no que a  documentación presentada non 
está adaptada á aprobada polo concello, e é necesario a revisión dunha gran cantidade 
de documentación do ano 1993 ata agora, correspondente a un procedemento de 
xestión urbanístico complexo e mal executado; faise necesario inspeccionar a 
edificación e proceder á medición da mesma.  

 No expediente non consta o certificado de final de obra correspondente á licencia 
referida.   

 O informe do arquitecto  refire a existencia de graves problemas na execución e 
adaptación da urbanización, da que di que a Comunidade Propietarios da Urbanización 
de , e consciente dos graves problemas existente perante a execución e 
adaptacion o aprobado polo concello, dos instrumentos de xestión urbanística, sen 
que das reunións  mantidas desembocasen nalgunha solución. 

SEGUNDA.-  O artigo 143 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, que regula o 
procedemento de outorgamento de licenzas, establece no seu punto 4 respecto das licencias 
de primeira ocupación que para o seu outorgamento, é preceptiva a comprobación por parte 
dos servizos técnicos municipais, e a existencia de certificado final de obra de técnico 
competente, no que conste que as obras están completamente rematadas e se axustan á 
licenza outorgada. 



Así mesmo, o artigo 353 do  Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o 
regulamento da referida Lei 2/2016, establece que para o outorgamento da Licencia de 
primeira ocupación, é necesario que se certifique que as obras estean completamente 
terminadas e se axusten á licencia outorgada.  

Unha vez que por un particular se solicita o outorgamento dunha licencia, o expediente para 
a súa concesión debe impulsarse de oficio en todos os seu trámites, tal e como establece o 
artigo 71 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, facendo as inspeccións e medicións que sexan necesarias e debendo 
a Administración unha vez revisada a documentación, no caso de que a solicitude non reuna 
os requisitos que establece a normativa que lle sexa de aplicación, requirir ao interesado para 
que subsane a falla ou acompañe os documentos preceptivos (artigo 68 da referida Lei 
39/2015).  

TERCEIRA.-  De conformidade co establecido no artigo 103 da Constitución Española e no 
artigo 3 da Lei 40/2015, o 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, a 
Administración Pública debe servir con con obxectividade os intereses xerais e actúar con 
sometemento pleno á Lei e ao Dereito, polo que debe darse polo Concello o impulso necesario 
ao expediente, requirindo do interesado a subsanación da documentación que presente 
deficiencias ou a aportación da documentación que esixa a normativa, e emitir os informes 
técnicos ou xurídicos que procedan, a fin de que se poida outorgar a licencia de primeirta 
ocupación solicitada.  

Por todo o exposto ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 
da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de Bergondo o seguinte :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámosle que de conformidade co disposto nos citados artigos 143 da Lei 2/2016, 353 do 
Decreto 143/2016 e 68 e 71 da Lei 39/2015, polo Concello debe darse o necesario impulso ao 
expediente de outorgamente de licencia de primeira ocupación outorgado, toda vez que os 
prazos para a súa resolución se cumpriron ampiamente, sen que por parte do Concello se 
fixese  requerimento ao solicitante para que subsanase ou complementase  a documentación 
presentada.  

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 do recordatorio de deberes legais formulado, 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.  

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 prevé 
que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo razoable, 
non se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo poderá poñer os 
antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do conselleiro do 
departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas 
causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación 
das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública galega. 

Saúdoo atentamente. 

 
 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 
 




