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CONCELLO DE CHANTADA

Expediente: G310/2017
Procedemento:  Planeamento Xeral 314/001/2017. Modificación puntual do PXOM no lugar de 
Alemparte-Mariz.
Autora: María Álvarez Alvar, Secretaria Xeral do Concello de Chantada.

DOCUMENTACIÓN RELEVANTE QUE CONSTA NOS EXPEDIENTES MUNICIPAIS:

-Solicitude de data 27 de febreiro de 2017. Nº de rexistro 2017-E-RC-936 por Don Roberto 
Novo Sánchez en representación de Ana Ratón Fernández polo que se adxunta proposta de 
modificación Puntual do PXOM de Chantada-Alemparte.

-Documento  ambiental  extratéxico  sobre  a  Modificación  puntual  do  PXOM  de  Chantada, 
Alemparte (Parroquia de Mariz).

INFORME DE SECRETARÍA

De acordo co ordenado pola Alcaldía mediante Providencia de data 20 de marzo de 2017, e en 
cumprimento do establecido no artigo 3 a) do Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro, polo 
que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, emito o seguinte,

INFORME

PRIMEIRO: Lexislación aplicable.

A lexislación básica aplicable é a seguinte:

- Lei 7/1985, Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local. do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local -LRBRL-.

- Real Decreto 2568/1986, Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. do 28 
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais -ROF-.

- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas.

-Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG).

-Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba ou Regulamento da Lei 2/2016, de 
10 de febreiro, do só de Galicia.

-PXOM de Chantada: aprobado definitivamente o 29 de xullo de 1985.

-Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do 
litoral de Galicia.
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-Lei 10/1995, do 23 de novembro, de Ordenación do Territorio de Galicia.

-Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

-Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de 
excepcional interese.

-Decreto 29/2010, do 4 de marzo de 2010, polo que se aproban as normas de habitabilidade de 
vivendas de Galicia.

-Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei  
de Solo e Rehabilitación Urbana.

- Real Decreto 2159/1978, do 23 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Plan para o 
desenvolvemento e aplicación da Lei sobre Réxime do Solo e Ordenación Urbana.

-Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas; A Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de 
Galicia; Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de estradas  
de Galicia.

-Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español; Lei 5/2016, do 4 de maio, do  
patrimonio cultural de Galicia.

- Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei  
de Augas.

- Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade; Lei 1/1995, do 2 
de xaneiro, de Protección Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia.

- Lei 22/2011, do 28 de xullo, de residuos e solos contaminados.

-  Lei  43/2003,  do 21 de novembro,  de Montes;  Lei  7/2012, do 28 de xuño, de montes de 
Galicia.

- Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico (art. 5).

- Lei  9/2014, do 9 de maio, Xeneral  de Telecomunicacións; Lei  3/2013, do 20 de maio, de  
impulso e ordenación das infraestruturas de telecomunicacións de Galicia.

-Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído; Real Decreto 1513/2005, do 16 de decembro polo 
que se desenvolve a Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído; Real Decreto 1367/2007, do 
19 de outubro polo que se desenvolve a Lei  do Ruído no referente á zonificación acústica, 
obxectivos  de  calidade  e  emisións  acústicas;  -Decreto  106/2015,  do  9  de  xullo,  sobre 
contaminación acústica de Galicia.

-Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social; Lei 10/2014, do 
3 de decembro, de accesibilidade.

- Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

-Lei 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

- Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
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-Real Decreto Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de prevención e control integrados da contaminación.

SEGUNDO: Antecedentes.

O día 27 de febreiro de 2017  Don Roberto Novo Sánchez en representación de Ana Ratón 
Fernández  (non  acredita  a  representación)  presenta  solicitude  na  que  se  adxunta 
documentación  de  proposta  de  modificación  Puntual  do  PXOM  de  Chantada-Alemparte  e 
acompaña  Documento  ambiental  extratéxico  sobre  a  Modificación  puntual  do  PXOM  de 
Chantada, Alemparte (Parroquia de Mariz).

Consta no expediente municipal G721/2016, copia de acordo de incoación polo Director da 
APLU de expediente de reposición da legalidade urbanística en relación coas obras realizadas 
en solo rústico, consistentes na construcción dunha vivenda unifamiliar de dúas plantas, sen 
vinculación a unha explotación agrícola ou gandeira, situada no lugar de Alemparte, parroquia 
de  Mariz.  Trátase  dunha  vivenda  unifamiliar  na  que  destancan  entre  outras  como 
características principais que “(…) a construcción é de estilo contemporáneo (…)”.

Na incoación do expediente de reposición da legalidade urbanístico pola APLU, faise referencia 
a que se concedeu licencia municipal en favor de Dona Ana Ratón Fernández pola Xunta de 
Goberno Local do Concello de Chantada, en sesión ordinaria 7 de febreiro de 2008 para a 
construcción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Alemparte.

De acordo co comunicado a este Concello pola APLU e seguindo un informe do 30 de maio de 
2016, elaborado polos subinspectores urbanísticos do Servizo Provincial de Lugo da APLU que 
figuran no seu expediente, a vivenda emprazouse nun lugar distinto do que se indicaba no 
proxecto técnico en base ó que se otorgou licencia municipal, no que se situaban as obras 
dentro do solo do núcleo rural de Alemparte. O solo onde realmente se executaron as obras  
está clasificado como solo non urbanizable segundo o vixente PXOM de Chantada, aprobado 
definitivamente o 29 de xullo de 1985.

TERCEIRO: Representación.

É preciso  facer  referencia  á  necesidade  de  subsanación  da  solicitude  de  modificación  do 
PXOM efectuada por Don Roberto Novo Sánchez, en canto actúa por representación de Dona 
Ana Ratón Fernández e non acredita a mesma de conformidade co disposto no artigo 5 da Lei  
39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións 
Públicas.

CUARTO: Modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Chantada.

No suposto obxecto de informe a modificación do PXOM que se plantexa correponde a un solo 
de núcleo rural. O artigo 23 da LSG dispón que “constitúen o solo de núcleo rural as áreas 
do territorio que serven de soporte a un asentamento de poboación singularizado, identificable 
e diferenciado administrativamente nos censos e padróns oficiais que o plan defina e delimite 
tendo en conta o número de edificacións, a densidade de vivendas, o seu grao de 
consolidación pola edificación e, no seu caso, a tipoloxía tradicional da súa armazón e das 
edificacións existentes no mesmo”.

Continúa no seu apartado terceiro que a delimitación dos núcleos rurais que o plan estableza  
virá referida a algún dos seguintes tipos básicos:
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a)Núcleo  rural  tradicional:  caracterizado  como  tal  en  función  das  súas  características 
morfológicas, da tipoloxía tradicional das edificacións, da vinculación coa explotación racional 
dos  recursos  naturais  ou  de  circunstancias  doutra  índole  que  manifesten  a  vinculación 
tradicional do núcleo co medio físico no que se sitúa.

A súa delimitación realizarase en atención á proximidade das edificacións, os lazos de relación 
e coherencia entre lugares dun mesmo asentamento con topónimo diferenciado e a morfoloxía 
e tipoloxías  propias dos devanditos  asentamentos  e da área xeográfica na que se atopan 
(caserío,  lugar,  aldea,  barrio  ou  outro),  de  modo  que  o  ámbito  delimitado  presente  unha 
consolidación pola edificación de, polo menos, o 50 %, de acordo coa ordenación proposta e 
trazando unha liña perimetral que encerre as edificacións tradicionais do asentamento seguindo 
o parcelario e as pegadas físicas existentes (camiños, ríos, regatos, ribazos e outros).

b) Núcleo rural común, constituído por aqueles asentamentos de poboación reconocibles como 
solo de núcleo rural pola súa trama parcelaria ou o carácter tradicional do seu viario soporte 
pero  que non  presentan as  características  necesarias  para a  súa  inclusión  no  tipo básico 
anterior. A súa delimitación haberá de facerse en función das previsións de crecemento que o 
plan xeral estableza para o núcleo e tendo en conta que o ámbito delimitado deberá presentar  
un grao de consolidación pola edificación, de acordo coa ordenación urbanística que para o 
mesmo contémplese no plan, igual ou superior a un terzo da súa superficie.

No que respecta propiamente á  modificación,  o  artigo 83 da LSG prevé a posibilidade da 
modificación dos instrumentos de planeamento urbanístico. Desta forma dispón o art. 83.2 
que “a alteración do contido dos instrumentos de planeamento urbanístico poderase levar a 
cabo mediante a revisión deles ou mediante a modificación dalgún dos seus elementos”. No 
seu apartado terceiro  e  cuarto  establecen que “3.  Enténdese por  revisión do plan xeral  a  
adopción de novos criterios respecto da estrutura xeral e orgánica do territorio ou a clasificación 
do solo, motivada pola elección dun modelo territorial distinto, pola aparición de circunstancias 
sobrevindas, de carácter demográfico ou económico, que incidan substancialmente sobre a 
ordenación ou o esgotamento da súa capacidade. 4. Nos demais supostos, a alteración das 
determinacións  do  plan  considerarase  como  modificación  do  mesmo,  aínda  cando  dita 
alteración  implicase  cambios  na  clasificación,  a  cualificación  do  solo  ou  a  delimitación  do 
ámbito dos polígonos”.

A regra xeral en canto a aprobación dunha revisión do plan ou as súas modificacións é a súa  
suxeición “ás mesmas disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación” (art. 83.5). 
Con todo, no suposto que nos ocupa, modificación puntual do PXOM para a delimitación do 
núcleo rural de Alemparte, o art. 83.6 LSG establece a especialidade de que “no caso das  
modificacións do plan xeral que teñan por obxecto a delimitación do solo de núcleo rural de 
acordo co establecido no artigo 23,  tramitaranse seguindo o procedemento establecido no 
artigo 78 da presente lei”. O Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba ou 
Regulamento  da  Lei  2/2016,  de  10  de  febreiro,  do  solo  de  Galicia,  ademais  do  disposto 
anteriormente  engade  no  seu  punto  sexto  parágrafo  segundo  (art.  200)  que  “O  mesmo 
procedemento   será  de  aplicación  para  o  suposto  de  modificacións  das  delimitacións  de 
núcleos rurais, así como as que afecten as súas ordenanzas reguladoras”. Completa o artigo 
189.3 do Decreto 143/2016, que “nos municipios con plan xeral aprobado, as modificacións do 
mesmo que teñan por obxecto a delimitación de solo de núcleo rural tramitaranse co contido e 
seguindo o procedemento establecidos nos artigos seguintes”.

No que respecta ao contido, o art. 190 do Decreto 143/2016, detalla a documentación que 
debe acompañar ás delimitacións de solo de núcleo rural:

“1. As delimitacións de núcleo rural que se tramiten en ausencia de plan xeral de ordenación  
municipal deberán conter, como mínimo, a seguinte documentación:
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a) Memoria. A memoria dividirase en dous partes:
a.1) Memoria informativa, na que se recollerán todos os datos que se consideren relevantes  
para a delimitación e identificación do núcleo rural e a súa referencia ao tipo básico que lle 
corresponda, segundo o establecido nos artigos 33, 34 e 35. Para ese efecto considerarase:

1º. Identificación do núcleo nos censos e padróns oficiais, así como no Plan básico autonómico 
unha vez aprobado, e a categoría que lle corresponda segundo o sistema de asentamentos das 
directrices de ordenación do territorio.
2º. As posibles afeccións sectoriais e dos diferentes instrumentos de ordenación do territorio 
que incidan sobre o ámbito.
3º. As condicións topográficas, hidrográficas, elementos naturais existentes e outros elementos 
que poidan incidir na delimitación.
4º. Antecedentes existentes de delimitacións anteriores. Nivel de integración das dotacións e 
servizos existentes no núcleo.
5º.  Elementos  ou  ámbitos  catalogados  que  deban  ser  obxecto  de  protección  segundo  a 
normativa sectorial de aplicación.

a.2) Memoria xustificativa: na que se xustificará a necesidade ou conveniencia de proceder á 
delimitación do núcleo, así como as condicións nas que se basea o perímetro proposto, o grao 
de consolidación e os motivos que fundamentan que o solo de núcleo se insira no tipo básico 
elixido.

No caso de que se establezan áreas de actuación integral no núcleo, deberá xustificarse que 
se garante a  integración da actuación coa  morfoloxía,  os  servizos  e  as  características  do 
núcleo.
Neste caso, xustificarase que a densidade máxima da actuación non supera as vinte e cinco 
vivendas por hectárea, así como o cumprimento das reservas de solo para sistemas locais e 
prazas de aparcadoiro, establecidas na Lei 2/2016, do 10 de febreiro.

b) Unha ficha do núcleo co contido mínimo esixido, no artigo 138.2.b), para as fichas de cada  
núcleo dentro da análise do modelo de asentamento poboacional do plan xeral.
c)  A ficha do núcleo acompañarase dun ou varios planos,  a escala  1:2.000, de acordo co 
disposto no artigo 138.2.c).
d) A ficha de cada núcleo acompañarase tamén das fotografías aéreas referidas no artigo 
138.2.c).
e) Ordenanza ou ordenanzas de edificación, que conteñan a regulación detallada dos usos, 
volume e condicións hixiénico-sanitarias dos terreos e das construcións, así como das súas 
características tipológicas, estéticas e construtivas.

As ordenanzas recollerán as condicións de edificación de acordo cos parámetros relacionados 
no artigo 124.2.

2. A documentación da delimitación do núcleo rural formalizarase, como mínimo, nunha copia 
de todo o seu contido en soporte dixital que será entregada á Administración correspondente”.

Conforme ao artigo 191 do Decreto 143/2016,  para a  tramitación dos expedientes de 
delimitación do solo de núcleo rural haberá que axustarse ao seguinte procedemento: 

“1. 
a) O concello someterá o expediente de delimitación a información pública por prazo mínimo de 
dous meses, mediante anuncio que se publicará no Diario Oficial de Galicia e en dous dos  
diarios de maior  difusión da provincia.  Así  mesmo, notificarase individualmente a todas as 
persoas titulares catastrais dos terreos afectados (artigo 78.2.a) da LSG).
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O Concello deberá solicitar, no momento que corresponda en cada caso, os informes sectoriais 
que resulten preceptivos de conformidade coa normativa vixente.

b) O expediente será  aprobado provisionalmente polo órgano municipal  competente para a 
aprobación do plan xeral (artigo 78.2.b) da LSG).

O art. 22.2.c) da LRBRL dispón que lle corresponde ao Pleno, “a aprobación inicial do plan 
xeral e a aprobación que poña fin á tramitación municipal dos plans e demais instrumentos de 
ordenación previstos na lexislación urbanística, así como os convenios que teñan por obxecto a 
alteración de calquera dos devanditos instrumentos”.

c) O concello remitirá o expediente ao órgano competente en materia de urbanismo para que 
resolva sobre a súa aprobación definitiva1   no prazo de tres meses, a contar desde a recepción 
do expediente  completo  no  rexistro  da consellería.  Transcorrido este  prazo sen resolución 
expresa, entenderase aprobado por silencio administrativo (artigo 78.2.c) da LSG).

3. No suposto de expedientes de delimitación que deban de someterse a avaliación ambiental 
estratéxica ordinaria  2 , seguiranse os trámites establecidos no artigo 60 da Lei 2/2016, do 10 de 
febreiro, e artigo 144 deste regulamento, apartados 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 (artigo 78.3 da 
LSG)”.

“Art. 144. 2 Iniciada a fase de formulación do plan xeral, redactarase un borrador do plan e un  
documento  inicial  estratéxico,  co  contido  establecido  na  lexislación  vixente  (artigo  60.2  da  
LSG).

O  borrador  será  un  documento  preparatorio  do  plan  que  conteña  as  liñas  esenciais  do  
planeamento e permita coñecer os seus criterios, obxectivos e solucións xerais, así como a súa  
análise urbanística. Terá o contido mínimo establecido no artigo 145.

3. O  concello  promotor  do  plan  trasladará  a  solicitude  de  inicio  da  avaliación  ambiental  
estratéxica,  un  borrador  do  plan  co  contido  necesario  para  a  súa  análise  urbanística  e  o  
documento inicial estratéxico ao órgano ambiental, o cal comprobará, no prazo máximo dun  
mes,  que  os  mesmos  inclúen  os  documentos  esixibles,  solicitando,  na  súa  falta,  que  se  
acheguen os documentos preceptivos (artigo 60.3 da LSG).

4. O órgano ambiental someterá esa documentación ás consultas do órgano competente en  
materia  de  urbanismo,  das  demais  administracións  públicas  afectadas  e  das  persoas  
interesadas, que se pronunciarán no prazo máximo de dous meses. Transcorrido este prazo, o  
procedemento continuará nos termos establecidos na lexislación vixente (artigo 60.4 da LSG).

1
 Artigo 61.1 LSG. Competencia para a aprobación definitiva. Corresponde á persoa titular da consellería competente 

en materia de urbanismo a aprobación definitiva dos plans xerais de ordenación municipal dos concellos que conten 
cunha poboación igual ou inferior a 50.000 habitantes

2
 Artigo 46.1. LSG : Serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica ordinaria os seguintes instrumentos de plan 

urbanístico, así como as súas modificacións:
a) O Plan básico autonómico.
b) Os plans xerais de ordenación municipal.
c) Os plans que requiran unha avaliación por afectar de modo apreciable a espazos da Rede Natura 2000, nos termos  
previstos na súa lexislación reguladora.
d) Os comprendidos no apartado seguinte, cando así o decida o órgano ambiental no informe ambiental estratéxico ou 
cando así o solicite o promotor.
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Simultaneamente  serán  consultadas,  entre  outras,  as  empresas  ou  entidades titulares  dos  
sistemas de infraestruturas de servizos, as cales deberán facilitar información sobre os seus  
plans de investimentos en infraestruturas en vigor, así como sobre a planificación estratéxica  
plurianual  para  a  súa  adecuada  coordinación  coa  planificación  urbanística.  Na  devandita  
información  deberán  de  contemplarse  as  infraestruturas  que  a entidade  ou  empresa  deba  
realizar para a atención do crecemento previsible da demanda e para a prestación dos servizos  
coa calidade regulamentariamente esixida.

Realizadas as  consultas,  o  órgano ambiental,  no prazo  de dous meses a contar  desde o  
efectivo  cumprimento  dos  trámites  anteriores  e  a  recepción  da  documentación  completa,  
formulará o documento de alcance do estudo ambiental estratéxico que, como mínimo, incluirá  
todas aquelas administracións públicas que deban de emitir informe sectorial de conformidade  
coa lexislación aplicable (artigo 60.4 da LSG).

O documento de alcance do estudo ambiental estratéxico estará a disposición do público a  
través da sede electrónica do órgano ambiental e do órgano da Administración pública que  
ostente a competencia para a aprobación do plan xeral, segundo o caso.

5. O concello elaborará o estudo ambiental estratéxico en atención aos criterios contidos no  
documento  de  alcance  e  de  conformidade  co  contido  esixible  pola  lexislación  vixente,  
elaborando de resultas do mesmo a versión inicial do plan (artigo 60.5 da LSG)”.

(…) 

9. Tomando en consideración as alegacións formuladas nos trámites de información pública e  
de consultas, o concello modificará, de ser preciso, o estudo ambiental estratéxico e elaborará  
a  proposta  do  plan,  que  remitirá  ao  órgano  ambiental  xunto  co  expediente  de  avaliación  
ambiental estratéxica completo (artigo 60.9 da LSG).
O expediente de avaliación ambiental estratéxica completo estará constituído pola proposta  
final do plan, o estudo ambiental estratéxico, o resultado da participación pública e consultas,  
así como por un documento resumen que describa como se integraron na proposta final do  
plan os aspectos ambientais, o estudo ambiental estratéxico, a súa adecuación ao documento  
de alcance e o resultado das consultas realizadas e como estas se tomaron en consideración.

10. O  órgano  ambiental,  no  prazo  máximo  dun  mes,  realizará  unha  análise  técnica  do  
expediente e unha análise dos efectos significativos da aplicación do plan no medio ambiente.  
Se durante a referida análise observa algunha deficiencia, instará o concello para a corrección  
no prazo máximo de tres meses. Neste suposto, suspenderase o cómputo do prazo para a  
formulación da declaración ambiental estratéxica (artigo 60.10 da LSG).

Se,  transcorridos  tres  meses  desde  o  requirimento  do  órgano  ambiental,  o  concello  non  
remitise  o  expediente  emendado,  ou  se  unha  vez  presentado  fose  insuficiente,  o  órgano  
ambiental  dará  por  finalizada  a  avaliación  ambiental  estratéxica,  notificando  ao  concello  
promotor e á consellería competente en materia de urbanismo a resolución de terminación  
(artigo 60.10 da LSG).

11. O órgano ambiental, tras realizar a análise técnica do expediente, no prazo de dous meses  
a contar desde a recepción da documentación completa, formulará a declaración ambiental  
estratéxica, que haberá de ser publicada no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do  
órgano ambiental (artigo 60.11 da LSG).

No  que  respecta  á  vixencia  e  procedemento  de  modificación  da  declaración  ambiental  
estratéxica, estarase ao disposto na normativa ambiental.

12. Cumprimentados os trámites sinalados nos apartados precedentes, o concello incorporará  
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o contido  da declaración  ambiental  estratéxica  ao  plan,  introducindo  as  modificacións  que  
fosen necesarias, elaborará un extracto co contido sinalado no artigo 82 da Lei 2/2016, do 10  
de febreiro,  e no artigo 199.2 deste regulamento e indicará as medidas adoptadas para o  
seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación do plan (artigo 60.12 da LSG).

No  caso  de  que  se  introduciron  modificacións  que  signifiquen  un  cambio  substancial  do  
documento inicialmente aprobado, pola adopción de novos criterios respecto da clasificación e  
cualificación do chan ou en relación coa estrutura xeral e orgánica do territorio, abrirase un  
novo trámite de información pública (artigo 60.12 da LSG).

Esta circunstancia deberá ser obxecto de informe do secretario municipal con carácter previo  
ao acordo plenario correspondente.

13. Previo  informe  dos  servizos  xurídicos  e  técnicos  municipais  respecto  da  integridade  
documental do expediente, as actuacións administrativas realizadas e a conformidade do plan  
coa  lexislación  vixente,  o  concello  aprobará  provisionalmente  o  contido  do  plan  coas  
modificacións que fosen pertinentes. O expediente completo, debidamente diligenciado, será  
remitido á consellería competente en materia de urbanismo (artigo 60.13 da LSG)”.

Continúa o artigo 191.4 do Decreto 143/2016, que no suposto de expedientes de delimitación 
que haxan de someterse a avaliación ambiental estratéxica simplificada  3, con carácter previo 
ao sometemento a información pública, realizaranse os seguintes trámites: 

a)  O  órgano  municipal  competente  remitirá  ao  órgano  ambiental  a  solicitude  de  inicio  da 
avaliación ambiental estratéxica simplificada, á que acompañará a delimitación proposta e o 
documento ambiental estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente (artigo 78.4.a) 
da LSG).
b) O órgano ambiental, no prazo de dous meses, a contar desde a recepción da documentación 
completa,  formulará  o  informe  ambiental  estratéxico,  tras  identificar  e  consultar  ás 
administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas por prazo de dous meses. Entre 
os órganos para consultar estará o competente en materia de urbanismo (artigo 78.4.b) da 
LSG).

Neste sentido serán consultadas tamén as empresas ou entidades titulares dos sistemas de 
infraestruturas de servizos, en relación coa suficiencia ou necesidade de reforzo e ampliación 
das redes existentes no núcleo e coas posibles previsións derivadas da delimitación de áreas 
de actuación integral no mesmo.

O  órgano  ambiental,  tendo  en  conta  do  resultado  das  consultas,  determinará  no  informe 
ambiental  estratéxico se o expediente de delimitación do chan de núcleo rural  ten ou non  
efectos  significativos  no medio.  En caso de non prever  efectos  significativos,  o expediente 
poderá aprobarse nos termos que o propio informe estableza (artigo 78.4.b) da LSG).

No caso de prever  efectos significativos  sobre o medio ambiente,  o  informe determinará a 
necesidade  de  someter  a  delimitación  do  núcleo  rural  a  avaliación  ambiental  estratéxica 
ordinaria.

3
 46.2  LSG:  Serán  obxecto  de  avaliación  ambiental  estratéxica  simplificada  os  seguintes  instrumentos  de  plan 

urbanístico:
a) As modificacións menores dos instrumentos de plan mencionados no apartado anterior.
b) O plan de desenvolvemento, por establecer o uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Os demais plans que, establecendo un marco para a autorización no futuro de proxectos, non encaixen nos supostos 
do apartado anterior, tales como os plans básicos municipais.
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O  informe  ambiental  estratéxico  remitirase  no  prazo  de  quince  días  hábiles  para  a  súa 
publicación no  Diario  Oficial  de Galicia  e  na  sede electrónica  do  órgano ambiental  (artigo 
78.4.b) da LSG).

O artigo 86 do Decreto 143/2016 dispón no que respecta á suspensión de licenzas, “que os 
órganos competentes para a aprobación inicial dos instrumentos de plan urbanístico poderán 
acordar a suspensión do procedemento de otorgamiento de licenzas de parcelación de terreos,  
edificación e demolición para áreas ou usos determinados, a fin de estudar a súa formulación, 
revisión ou modificación. Esta suspensión extinguirase, en todo caso, no prazo dun ano. Estes 
acordos de suspensión deberán publicarse no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de 
maior difusión da provincia (artigo 47.1 da LSG)”.

Continúa o precepto: “2. O acordo de aprobación inicial dos instrumentos de plan urbanístico 
determinará, por si só, a suspensión do procedemento de otorgamiento de licenzas naqueles 
ámbitos do territorio obxecto de plan no caso en que as novas determinacións  do mesmo 
supuxesen a  modificación  da  ordenación  urbanística  vixente.  A estes  efectos,  determinará 
expresamente  as  áreas  afectadas  pola  suspensión.  Esta  suspensión  terá  unha  duración 
máxima  de  dous  anos,  a  contar  desde  a  devandita  aprobación  inicial,  extinguíndose,  en 
calquera caso,  coa aprobación definitiva  do plan (artigo 47.2  da LSG).  En consonancia  co 
disposto  no  apartado  1,  debe  entenderse  que  a  suspensión  determinada  polo  acordo  de 
aprobación  inicial  do  plan  tamén  estará  referida  ás  licenzas  de  parcelación,  edificación  e 
demolición. 

3. En ambos os casos, a suspensión poderá referirse a todas ou a algunha das actividades 
citadas, e non afectará:
a) Ás obras de mantemento, conservación e reforma, salvo no caso de obras de rehabilitación 
integral que sexan equiparables á reconstrución total do edificio non xustificadas en razóns de 
urxencia ou que supoñan un aumento do volume edificado.
b) Ás licenzas de primeira ocupación.
c) Aos proxectos que cumpran simultaneamente o instrumento de plan en vigor e a revisión ou 
modificación do mesmo, sempre que esta fose aprobada inicialmente.
d) Aos actos suxeitos ao trámite de comunicación previa, a condición de que se trate de obras 
ou actos para a implantación de usos ou actividades autorizados polo novo plan.

4. O documento no que se recolla a suspensión incorporará un resumo executivo, que deberá  
expresar, polo menos, os seguintes extremos:
a) No caso de que haxa ordenación proxectada, delimitación dos ámbitos nos que esta altera a 
vixente, cun plano da súa situación e determinación do alcance da devandita alteración.
b) No seu caso, os ámbitos nos que se suspenda o otorgamiento de licenzas e a duración da 
devandita suspensión.
c) O alcance das licenzas que suspende, de acordo co establecido no apartado 3 deste artigo.

5. Se con posterioridade ao acordo que determine a suspensión facultativa reducísese o ámbito 
afectado,  o  órgano  administrativo  competente  que  a  acordase  procederá  a  levantar  a 
suspensión  en  relación  co  solo  e/ou  actividades  obxecto  de  exclusión,  observándose  os 
mesmos requisitos de publicidade que se esixen para acordar a suspensión.

6. Extinguidos os efectos da suspensión, en calquera dos supostos previstos, non poderán 
acordarse novas suspensións por idéntica finalidade, no prazo de catro anos (artigo 47.3 da 
LSG).Para ese efecto, enténdese por idéntica finalidade a redacción, revisión ou modificación 
dun instrumento de plan urbanístico da mesma natureza e obxectivos que o que motivou a 
primeira suspensión, e que afecte ou inclúa o mesmo ámbito de plan.
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7. En tanto dure a suspensión de licenzas, poderán autorizarse usos e obras provisionais nos 
termos do artigo 89 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e o artigo 204 deste regulamento (artigo 
47.5 da LSG)”.

É preciso sinalar a necesidade da inscrición das modificacións do plan no Rexistro de Plan 
Urbanístico de Galicia, de acordo co disposto no art. 215 do Decreto 143/2016 en relación co 
88 da LSG, “A inscrición dos instrumentos de plan no rexistro, incluídas as súas modificacións, 
deixará constancia da súa existencia, contido e datas de aprobación e será condición para a 
publicación da súa normativa no boletín oficial correspondente, de conformidade co establecido 
nos artigos 82 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, e 199 deste regulamento. A estes efectos, a 
consellería  emitirá,  no  prazo  máximo  de  dez  días  desde  a  recepción  da  documentación 
completa, o certificado da inscrición do instrumento de plan,  que será remitido ao concello 
correspondente para que poida proceder á súa publicación”.

QUINTO: Adecuación da actuación á legalidade.

Obra nos antecedentes, como xa se mencionou, que polos interesados que promoven agora 
esta Modificación puntual do PXOM sobre Alemparte-parroquia de Mariz para a modificación da 
delimitación do núcleo rural, existe incoado polo director da APLU expediente de reposición da 
legalidade  urbanística  en  relación  coas  obras  realizadas  en  solo  rústico,  consistentes  na 
construcción  dunha  vivenda  unifamiliar  de  dúas  plantas  con  referencia  catastral 
27016A040000060001JG situada na parcela 27016A040000060000HF sen vinculación  a unha 
explotación agrícola ou gandeira, situada en Alemparte, parroquia de Mariz. 

Non se pode deixar de por en relación os dous expedientes (o da reposición da legalidade 
urbanística e o da modificación puntual), xa que como se desprende da planimetría obrante no 
expediente de modificación do PXOM, a variación da delimitación do núcleo que se propón, 
pasaría por incluir aquela vivenda unifamiliar, que actualmente se atopa construida sobre solo  
rústico, dentro do núcleo rural de Alemparte. De tal forma, que se da tramitación do expediente 
de modificación do PXOM, resultase a súa aprobación, o solo sobre o que se asenta a vivenda  
unifamiliar pasaría a ser de núcleo rural, podendo no seu caso legalizarse aquela construcción.

Se ben o artigo 82.1 da Lei  2/2016, de 10 de febreiro,  do solo de Galicia,  dispón que os 
instrumentos  de planeamento urbanístico terán vixencia  indefinida,  isto  non  impide que os 
mesmos poidan ser obxecto de modificación pero sempre respectado o preceptuado no artigo 
artigo 83 da Lei  2/2016,  de 10  de febreiro,  do solo  de Galicia,  “Calquera  modificación do  
planeamento urbanístico haberá de fundamentarse en razóns de interese público debidamente 
xustificadas”. 

E reveladora  a Sentenza do Tribunal Supremo do 18 de abril de 2002 no que se lembra que  
para levar a cabo a ponderación entre interés privado ou xeral pódese atender “tanto ao exame 
da  Memoria  como  ás  distintas  vicisitudes  experimentadas  durante  a  elaboración  do 
expediente”.

Do documento ambiental estratéxico presentado polo interesado, cita como razóns de interese 
público para a modificación as seguintes: 

a) Mellora substancial da ordenación establecida no planeamento
A modificación que se propón trata de mellorar substancialmente a ordenación establecida no  
PXOU vixente, establecendo mecanismos urbanísticos que adapten á realidade física existente  
o posible desenvolvemento da zona sen minguar as características existentes no medio, pero  
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achegando  un  grao  de  mellora  tanto  das  edificacións  existentes  coma  da  capacidade  de  
acollida da demanda previsible do uso residencial no medio rural.

b) Incorporar a morfoloxía preexistente de núcleo rural
A modificación que se propón trata  de incorporar  á  morfoloxía  preexistente,  o carácter  de  
núcleo  rural  perdido  coa  exclusión  desta  clase  de  solo  na  aprobación  definitiva  do  actual  
PXOU., naqueles ámbitos de agrupacións de vivendas preexistentes antes da entrada en vigor  
do PXOU, que forman unha comunidade diferenciada e identificable, seguindo os criterios de  
identificación e definición contidos no art. 23 da LSG.

c) Demanda social de crecemento residencial
A modificación  puntual  proposta  trata  por  outro  lado  atender  á  demanda  de  crecemento  
residencial tanto de nova vivenda coma de rehabilitación e mellora das existentes con novos  
volumes que dotasen aos núcleos dunha vitalidade e un equilibrio perdido nestes últimos anos,  
sen deixar de lado a súa entidade e carácter tradicional.
Os aspectos considerados anteriormente, concordantes cos establecidos legalmente, xustifican  
o interese público da modificación que se pretende realizar.
En relación co indicado no art. 83 da LSG dicir que coa proposta que se realiza na Modificación  
non se altera a intensidade de uso da zona nin se afecta a terreos clasificados como zonas  
verdes ou espazos libres públicos.

É preciso sinalar que consultado polo servizo de urbanismo do Concello de Chantada o número 
de expedientes licencia de obra maior e menor/comunicación previa dende o ano 2011 no lugar  
de Alemparte, resultou que a única solicitude que se realizou ata a actualidade foi a licencia de 
obra para a construcción da vivenda unifamiliar que se cita neste informe. Polo tanto parece 
que neste núcleo de población non existe realmente unha dinámica inmobiliaria ou demanda 
por  parte  dos  veciños  de  ampliación,  reforma,  contrucción  de  novas  vivendas  e  que  a 
“demanda social de crecemento residencial” argumentada no documento ambiental extratéxico 
non é tal.

Seguindo co análise do sometemento ó interese público da modificación do PXOM, a Sentenza 
do Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2009, que remite a outra do mesmo Tribunal de 20 de  
outubro de 2003, o cumprimento deste requisito teleolóxico “satisfacción do interese público” 
deberase  de  xustificar  e  motivar  convenientemente  na  memoria  do  instrumento  do  plan 
resultando dita esixencia de motivación máis rigorosa e precisa canto máis reducido sexa o 
ámbito territorial abarcado pola modificación.

A STSX de Madrid 1358/2009, do 20 de novembro, precisa cales son as esixencias do principio 
do interese xeral: a racionalidade das novas decisións urbanísticas, a correcta valoración das 
situacións  fácticas,  a  coherencia  da  utilización  do  chan  coas  necesidades  obxectivas  da 
comunidade, a adecuada ordenación territorial e o correcto axuste ás finalidades perseguidas.

Tamén  a  STSX  de  Galicia  66/1999,  do  28  de  xaneiro,  volve  recalcar  a  importancia  da 
motivación do cambio de Plan “partindo do indubidable carácter discrecional do plan e de que a 
actuación dunha potestade discrecional só se lexitima explicitando as razóns que determinaron 
a  decisión  con  criterios  de  racionalidade,  unha  constante  e  reiterada  xurisprudencia  vén 
esixindo a motivación como requisito esencial para evitar a arbitrariedade”.

Da argumentación exposta polo solicitante no Documento Ambiental  Estratéxico en canto á 
concorrencia  do  interese  público  da  modificación  do  núcleo  rural  de  Alemparte,  posta  en 
relación cos antecedentes que obran nos expedientes municipais anteriormente mencionados, 
non se acredita suficientemente que esta modificación responda a un interés público.
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Pódese indicar, respecto á percepción do interese privado, a Sentenza do Tribunal Supremo do 
10 de xullo de 2007 no que o Tribunal estima o recurso contra a sentenza da Sala de instancia  
que desestimou o recurso contencioso-administrativo interposto contra a resolución do órgano 
autonómico competente en materia de urbanismo que aprobou definitivamente a Modificación 
Puntual do Plan Xeral de Ordenación Urbana, permitindo a legalización dun edificio declarado 
previamente ilegal. Os razoamentos da Sala de instancia en relación á verdadeira e auténtica 
finalidade da modificación do Plan Xeral (legalizar o edificio construído invadindo unha zona 
verde e sen respectar a esixible distancia entre edificios e unha vía peonil), evidenciando a 
desviación de poder cometida, só podían conducir  á estimación do recurso e anulación da 
disposición impugnada, sen poder atenderse as razóns que, sobre a complexidade técnica de 
demoler o edificio, leváronlle a desestimalo. Pola súa banda, a legalización posibilitábase coa 
Modificación do Plan Xeral ao variarse a localización da zona verde, e modificar igualmente a 
distancia  debida  ao  viario  peonil  mediante  a  simple  técnica  de  suprimir  a  esixencia  de 
separación mínima. Para o recorrente, as modificacións introducidas no Plan Xeral foron sen 
razón  urbanística  de  interese  público  e  só  polo  interese  particular  de  manter  o  edificio 
construído ilegalmente. A Sala de instancia, recoñece que a verdadeira razón subxacente na 
modificación impugnada non é outra  que a de dar  cobertura  a unha actuación urbanística 
contraria á legalidade (construción do edificio),  tanto desde o respecto á zona verde, como 
desde o respecto á distancia entre edificios e a rúa peonil.

As  consideracións  expostas  condúcennos  a  reivindicar  o  carácter  preventivo  do  Dereito 
Administrativo e, concretamente, do Dereito Urbanístico que trata de evitar  ou, polo menos 
minimizar, os posibles danos ao interese xeral expresados significativamente na vixencia do 
principio  de  legalidade.  Obvio  é  que  dita  finalidade  preventiva,  cautelar,  formalizada  nos 
correspondentes  procedementos  administrativos  queda eliminada ou,  no  mellor  dos  casos, 
difuminada  cando  a  quen  corresponde  implementar  as  oportunas  e  procedimentalizadas 
medidas  de  prevención  e  adecuación  da  actividade  urbanística  a  dereito,  incumpre  e  é 
protagonista do quebranto á legalidade. Situación que empeora aínda máis cando se trata a 
posteriori de resolver o problema suscitado mediante o emprego das súas potestades públicas 
de carácter superior que dirixe cara ao cambio da legalidade, e iso ao obxecto de acomodar a 
nova  legalidade  a  unha  realidade  que  por  diferentes  motivos,  económicos,  técnicos,  de 
oportunidade etc., non cabe repoñer ao seu estado orixinal, como tampouco é posible repoñer 
a disciplina urbanística perdida.

Por  outra  banda,  e  continuando  coa  reflexión  sobre  a  potestade  da  Administración  na 
modificación dos Plans, é interesante destacar brevemente un fragmento do artigo de Dona 
Almudena Fernández Carballal O carácter dinámico da planificación urbanística do Anuario da 
Facultade  de  Dereito  de  Coruña,  no  que  reflexa  moi  ben  o  espíritu  da  potestade  de  "ius 
variandi"  da Administración no ámbito  urbanístico,  “xa  que non  se fundamenta  en criterios 
subxectivos nin pode ser exercitada en calquera momento. Trátase dun remedio establecido 
polo  Ordenamento  urbanístico  para  que  a  Administración,  obxectivando  alteracións  reais, 
realice as modificacións ou cambios que impoñan as novas necesidades urbanísticas creadas 
pola dinámica social no transcurso do tempo. Entre os principios operativos a través dos cales 
se  actualiza  dita  potestade,  atópase  o  do  interese  xeral.  Este  principio,  no  que, 
constitucionalmente, se asenta todo o quefacer das Administracións Públicas na súa misión de 
servir  con  obxectividade  os  intereses  xerais  (art.  103  CE),  xustifica  tanto  o  exercicio  da 
potestade innovadora da Administración no ámbito urbanístico (…). En consecuencia, nunca o 
"ius  variandi"  poderá  supoñer  unha  subordinación  dos  intereses  xerais  sobre  os  intereses 
particulares,  pois  o  contrario  supoñería  a  vulneración  dos  máis  elementais  principios 
constitucionais nos que se ampara a actuación administrativa”.

A modificación forma parte do ius variandi, en canto potestade innovadora da Administración en 
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materia urbanística. É obvio que o Plan, en canto norma, debe adaptarse á realidade social de 
cada momento, e máis aínda nun ámbito tan cambiante como o urbanístico. Na STSX Madrid 
1358/2009, do 20 de novembro, recorda que “a  Administración ostenta a facultade de modificar 
ou revisar devandito plan, para adecualo ás novas circunstancias, o que constitúe o chamado 
"ius variandi"  da Administración. Este "ius variandi"  vén definido como unha potestade non 
fundamentada  en  criterios  subxectivos,  exercitable  en  calquera  momento,  como  remedio 
establecido  na  lei  para  que  a  Administración,  obxectivando  alteracións  reais,  realice  as 
modificacións que impoñan as novas necesidades urbanísticas creadas pola dinámica social no 
transcurso do tempo; como afirma a STS 3 de xaneiro de 1996 , a natureza normativa do plan e 
a necesidade de adaptalo ás esixencias cambiantes do interese público xustifican plenamente 
o “ius variandi”, o que implica unha ampla marxe de discrecionalidade” pero sempre acoutada 
pola interdicción da arbitrariedade (art. 9.3 CE)4. 

Polo tanto de non apreciarse ese interese xeral na modificación do PXOM poderíase estar a 
encorrer en desviación de poder. 

A Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativo (en adiante 
LJCA)  contén  unha  definición  moi  precisa  da  desviación  de  poder  no  seu  artigo  70.2: 
“Enténdese  por  desviación  de  poder  o  exercicio  de  potestades  administrativas  para  fins 
distintos dos fixados polo ordenamento xurídico”. Na mesma Sentenza do TSX de Madrid do 
2009  sinala  como  requisito  para  que  exista  desviación  de  poder  “un  acto  aparentemente 
axustado á legalidade, pero que no fondo persegue un fin distinto do interese público querido 
polo lexislador”.

Pódese atopar  na xurisprudencia  en materia  urbanística exemplos  nos  que se anula  unha 
disposición ou acto por  incorrer en desviación de poder, v. gr.  na STS do 3 de xuño 2008 
axuízase un caso en que a Sala de instancia afirma a existencia da desviación de poder porque 
a Administración Local  "non buscou o interese xeral  senón, (...)  facer  legal  unha actuación 
urbanística  que  non  o  era  e  que  fora  por  ela  mesma  propiciada,  ao  outorgarse  licenza 
ignorando os seus propios actos”. 

En  vista  do  exposto  quen informa  entende que  non  queda  suficientemente  acreditado  na 
documentación obrante que esta modificación responda a un claro interese público.

Este é o meu informe sen prexuízo doutro mellor fundado en dereito.

A Secretaria Xeral, DATA DA SINATURA DIXITAL

María Álvarez Alvar

4
 ART. 9.1 CE: Os cidadáns e os poderes públicos están suxeitos á Constitución e ao resto do ordenamento xurídico.

ART. 103.1 CE: A Administración Pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa de acordo cos principios 
de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á lei e ao dereito.

CONCELLO DE CHANTADA
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