
 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Sanxenxo para que realice as 
actuacións administrativas que correspondan para a resolución do expediente de solicitude 
de licencia  e notificarllo á interesada 

 
 

 
 

 
Santiago de Compostela, 26 de novembro 2021 

Sr. Alcalde: 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por Dª xxxxxx con data do 18 de outubro de 2021, no que expón que dende agosto do 2019 
leva agardando pola resolución dunha licencia de obra para construír unha vivenda en 
Sanxenxo (Expediente 101/2019) nunha finca particular, delimitada e valada e que linda cunha 
estrada de titularidade da Deputación Provincial, organismo que non puxo traba ningunha 
para a construción. Comunica que dende o Concello, lle requiriron en varias ocasións a 
aportación de documentación, sen ter mais comunicacións dende xaneiro de 2021. Antes de 
comezar o proxecto solicitou un preproxecto co que acudiu ao Concello para comprobar se na 
finca se podía construír e a resposta foi positiva, polo que encargou o proxecto de vivenda ao 
arquitecto, e agora que ten o proxecto feito e pagado, sen ter a licencia.  

ANTECEDENTES 

A queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución, unha investigación 
sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, no que se solicitou 
a remisión de información ao Concello de Sanxenxo  con data do 22 de outubro de 2021.  

Con datado 19 de novembro de 2021, o Concello remitiu oficio ao que acompaña informa  
emitido polo Arquitecto Municipal  de data 8 de novembro de 2021.  

No dito informe, faise constar que a interesada solicitou licenza de obra maior para 
construción de vivenda unifamiliar illada de planta baixa, en parcela sita no lugar de xxxxxx, 
do concello de Sanxenxo, axuntando proxecto e escrituras da parcela. Con data  do 25 de 
outubro de 2019, incorporouse ao expediente autorización para construción de vivenda a 
unha distancia mínima de 7 metros da delimitación da calzada, emitida pola Deputación de 
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Pontevedra, oficio de dirección de execución de obra e nomeamento de coordinador de 
seguridade e saúde, informe de estudo xeotécnico e demais documentación. Con data do 2 
de decembro de 2019, polo Arquitecto Municipal solicitouse determinada documentación e 
con data do 30 de xuño de 2020 se incorpora ao expediente o Informe de estudo xeotécnico 
xa presentado, informe de condicións de acceso, de condicións de edificación a 7 metros da 
delimitación da calzada, e condicións de muros e peches, emitida pola Deputación de 
Pontevedra na data 23/06/2020 e escrito de técnico  no que se indica que non se solicita peche 
de finca, con data do 8 de outubro de  2020 se incorpora ao expediente autorización para 
construción de acceso de vehículos emitida pola Deputación de Pontevedra e o 20 do mesmo 
mes, autorización para peche diáfano a 2 metros da arista exterior da explanación emitida 
pola Deputación de Pontevedra. Así mesmo, con data do 21 de xaneiro de 2021 se incorpora 
documentación da Contribución territorial urbana de semisoto para trasteiro e baixo para 
vivencia (con fotografía na que se observa que a fachada da edificación está en ladrillo sen 
revestir) e do Ministerio de Industria para carpintería, escrito de técnico indicando que a 
edificación existente na parcela se trata dunha edificación tradicional e que non está suxeita 
a cesión a viaís. 

Se informa que consta nos arquivos municipais a nome da interesada, solicitude de 
declaración de fóra de ordenación da edificación existente na parcela (expediente n° F0-
007/20), e presentación por rexistro o 5 de outubro de 2021 de documentación para 
acondicionamento de fachada e peche de solar (sen presentar o impreso de comunicación 
previa de obras menores) e folla certificación (n° CERTVIVE-053/20) de que a edificación 
existente na parcela non ten incoado expediente de restitución da legalidade urbanística ou 
sancionador. 

O Arquitecto Municipal informa que a parcela na que se pretenden realizar as obras atópase 
en solo clasificado como Solo de núcleo rural (Ordenanza n° 12), en zona de afección da 
estrada EP-9207. A construción existente na parcela, que ten uso de vivenda, e ao non estar 
rematada exteriormente segundo consta no expediente, non se lle pode aplicar  o disposto na 
Disposición transitoria primeira da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, en relación 
cos artigos 40 e 63 (edificación tradicional). Dado que o único uso de vivenda autorizado na 
Ordenanza n° 12 é o unifamiliar, non se pode autorizar a construción dunha nova vivenda na 
parcela. 

CONSIDERACIÓNS: 

PRIMEIRA: Da información remitida pola interesada e do informe enviado polo Concello de 
Sanxenxo, constátase que de acordo coa normativa que lle é de aplicación, ao non poder 
considerarse a edificación existente como edificación tradicional por non estar rematada 
exteriormente, non se pode autorizar a construción dunha nova vivenda na parcela. 



SEGUNDA:  A licenza urbanística é un acto administrativo de autorización ou declarativo de 
dereitos, de natureza regrada mediante o cal a Administración actúa un control preventivo 
sobre a actividade dos administrados para asegurar que a actuación proxectada se axusta á 
ordenación urbanística, como establecen o os artigos 142 e 143 da Lei 2/2016 citada, e artigos 
348 e seguintes do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o seu Regulamento.  

De conformidade co anterior, a licencia outorgarase ou denegarase preceptivamente segundo 
que a actuación pretendida se axuste ou non a ordenación urbanística sen que o órgano 
competente, poida tomar a súa decisión en base a consideracións de outro tipo (Sentenza do 
Tribunal Supremo do 8 xullo, 22 setembro, 16 outubro e 13 novembro 1989 e 29 xaneiro 1990, 
e de 6 maio 1998, entre outras ). 

A licenza urbanística non é un medio de control da legalidade en xeral, senón da legalidade 
urbanística en particular, de sorte que a licenza-acto regrado, non pode ser utilizada como 
instrumento de tutela de outros bens, motivo polo que debe concederse a salvo o dereito de 
propiedade e sen prexuízo de terceiro. A Administración, titular da competencia de control da 
legalidade urbanística, cotexa a petición de licenza coa norma urbanística aplicable para, no 
caso de axustarse a solicitude ao réxime xurídico urbanístico, outorgar a mencionada licenza.  

TERCEIRA.-De conformidade co disposto no artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, os solicitantes deben 
achegar ao procedemento administrativo os datos e documentos esixidos polas 
Administracións Públicas consonte o disposto na normativa que lle sexa de aplicación, 
pudendo achegar calquera outro documento que estimen conveniente. 

Nos expedientes de solicitude de licencia de obra, como en calquera outro expediente iniciado 
a instancia de parte, é obriga da persoa solicitante remitir a información ou a documentación 
necesaria para a resolución da solicitude que polo órgano competente, neste caso o Concello, 
lle requira.  

CUARTA.- De conformidade co disposto no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a Administración está 
obrigada a pronunciar resolución expresa e a notificala en todos os procedementos calquera 
que sexa a súa forma de iniciación. 

No presente caso, non consta que o Concello resolvese de forma expresa a solicitude de 
licencia, polo que debe ditarse a mesma e notificarse á interesada, para que si o considera 
procedente, poida presentar os recursos que mellor conveñan ao seu dereito.  

De acordo co anterior, considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 
6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de Sanxenxo o seguinte :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 



Recordámoslle que de conformidade co disposto no citado artigo 152, o Concello deberá 
realizar as actuacións administrativas que correspondan para a resolución do expediente de 
solicitude de licencia  e notificarllo á interesada.  

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 
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