
Á atención do Presidente e dos membros da Corporación do Concello de Chantada

Consideracións de Por Chantada-CUP previas á sesión extraordinaria do
Pleno de Chantada convocado para do día 10 de abril.

Antom Fente Parada, maior de idade, voceiro do grupo municipal Por Chantada-CUP e con

DI 33546652W e enderezos a efectos de notificación en  cupchantada@gmail.com e Outeiro,  4,

Santa Cruz de Viana, CP 27519, Chantada, Galiza. Comparezo e como mellor proceda en direito

EXPOÑO:

1) ANTECENDETES

Que  con  data  de  11  de  agosto  de  2017  iniciouse  mediante  providencia  da  alcaldía  do

Concello de Chantada expediente para ratificación do PXOU aprobado o 29 de xullo de 1985. 

Negándose  a  facelo  mediante  votación  nominal  e  con  7  votos  favorábeis  de  Inta,  5

abstencións do PSOE e do PP e 1 voto en contra de Por Chantada-CUP o Pleno ordinario do 8 de

xaneiro de 2018 acordou «Rectificar o erro do PXOU de Chantada, consistente na omisión do "Uso

de oficinas" nas ordenanzas do PXOU para o solo urbano».

O 21 de xaneiro de 2018, en coherencia do noso voto en contra apresentamos recurso de

reposición que foi desbotado a pesar de solicitar a nulidade de pleno direito por prescindir total e

absolutamente do procedemento legalmente estabelecido1.

Segundo a providencia da alcaldía, esta iníciase conforme o informe do arquitecto emitido o

1 O  recurso  de  reposición  que  apresentamos  pode  consultarse  na  seguinte  ligazón  de  xeito  íntegro:
https://porchantada.files.wordpress.com/2018/01/recurso-de-reposicic3b3n-ao-acordo-6c2ba-
e2809crectificacic3b3n-do-pxou.pdf 

https://porchantada.files.wordpress.com/2018/01/recurso-de-reposicic3b3n-ao-acordo-6c2ba-e2809crectificacic3b3n-do-pxou.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2018/01/recurso-de-reposicic3b3n-ao-acordo-6c2ba-e2809crectificacic3b3n-do-pxou.pdf
mailto:cupchantada@gmail.com


24 de marzo de 2017, porén como expuxemos nas alegacións que apresentamos existe escrito do

25/04/2017  asinado  polo  cidadán  Amancio  Seijas  solicitando,  en  nome  do  Grupo  Hotusa,

exactamente o que agora se procede a modificar no PXOU a instancias da alcaldía e co apoio dos 6

edís de Inta. 

Tamén  con  carácter  previo  á  Sesión  do  8/01/2018  celebrouse  unha  xuntanza  entre  os

voceiros  de Inta,  PP e PSOE en que solicitou isto  mesmo.  Contrasta  esta  actitude solícita  cun

cidadán co  trato  dispensado,  tamén  recentemente,  a  cidadáns  atinxidos  por  casos  de  disciplina

urbanística aínda cando existen acordos de paralización inmediata da actividade e incoación de

expediente de reposición da legalidade: como o da Xunta de Goberno Local (XGL) do 4/10/2016 ou

do  17/1/2017,  con  informes  unívocos  do  técnico  de  urbanismo  e  da  secretaría  municipal.  A

secretaria, María Alvar, informou que os acordos son inmediatamente executivos e mesmo facendo

publicamente o Presidente da cámara municipal, encarregado da execución do acordo, casus belli

da cuestión en declaracións ao medio de comunicación social Televinte Chantada o 09/08/2017.

Os artigos  4.1.e),  21.1.r)  e  124.4.f)  da  Lei  7/1985 deben lembrarse novamente,  sendo o

alcalde quen debe «facer cumprir os acordos do Concello» e engadindo o artigo 51 que «os actos

das entidades locais son inmediatamente executivos», artigo tamén invocado pola secretaría titular

deste Concello no informe xa citado e aceitado pola XGL. 

Consta na páxina 9 da acta plenaria do 8 de xaneiro de 2018, aprobada o 12 de marzo de

2018 por unanimidade, a seguinte intervención do alcalde Manuel Lorenzo Varela no ponto 6º :

«Quen ten que informar é o Arquitecto e na legalidade o Secretario. Ata agora tratouse o uso de

oficinas  como uso  comercial»  e  insta  ao  noso  grupo  á  vía  do  contencioso  para  revisar  o  que

consideramos errado ao lembrarlle o artigo 110 da Lei 39/2015.

Antes  de  convocarse  o  pleno extraordinario  do  día  10/04/2018 solicitamos  formalmente

através da secretaría que a data deste fose mudada xa que o noso único representante municipal,

lembremos  que  único  que  votou  contra  o  acordo  de  xaneiro  e  apresentou  tamén  recurso  de

reposición da Corporación municipal, non podía asistir por mor dun compromiso laboral ineludíbel.

Constan  numerosos  precedentes  nesta  lexislatura  de  plenos  ordinarios  que  se mudaron de  data

grazas á boa vontade dos voceiros da oposición. Daquela, énos materialmente imposíbel asistir e, xa

que logo, votar en contra do acordo.

O pleno convocouse sen contestar formalmente as alegacións á veciñanza.



Consecuentemente, queremos apresentar o presente escrito coa nosa posición e considerar

que, dunha parte, non se contestou satisfactoriamente ao alegado nen se contemplou o recurso de

reposición a pesar  de tomarse o acordo do 8 de xaneiro prescindindo total  e  absolutamente do

procedimento legalmente estabelecido e recoñecendo o proprio alcalde que a vía que debíamos

empregar  de  non  estar  de  acordo  era  o  contencioso.  Por  outras  palabras,  aplícase  sen  máis  a

aritmética  parlamentar,  mas  as  consideracións  de  interese  público  e  xeral  e  a  lexislación  de

aplicación están por riba das correlacións de forzas eleitorais nos estados de direito.

2) FEITOS e FUNDAMENTOS DE DIREITO

Primeiro.-  IMPROCEDENCIA DA DESESTIMACIÓN DO RECURSO DE REPOSICIÓN DE POR CHANTADA-

CUP E NULIDADE DE PLENO DIREITO DO ACORDO DO XANEIRO E MAIS DO QUE AGORA SE TOMARÍA EN ABRIL, XA

QUE O QUE PROCEDE É FACER UNHA MODIFICACIÓN  PONTOAL  DO PXOU  E NON UNHA

RECTIFICACIÓN DE ERROS.

A este  respeito  cómpre lembrar  que nun  informe da secretaría municipal,  asinado por

José María Baños Campo, de 27/12/2017 dise que «o obxecto da rectificación non é un acto

administrativo» (como afirma o informe externo da USC) e engade que «chama a atención que

sendo o PXOU do ano 1985, saia á luz esa problemática 32 anos despois. Ou non se instalou

ningunha oficina en Chantada neses anos, ou non ten licenza ou autorización a que se instale

ou foi autorizada sen decatarse o Concello do que agora se formula». Consta na acta plenaria

de xaneiro que o proprio alcalde di «até agora tratouse o uso de oficinas como uso comercial»,

ou sexa, existía constancia anteriormente do suposto erro que agora se quere emendar e, en

consecuencia, o procedente é a adopción dunha modificación pontoal do PXOU.

En consecuencia,  non é procedente desestimar o recurso de reposición amparándose na

súa  non procedencia  no  trámite  que  nos  ocupa,  xa  que  entendemos  que  se  ben é  certo  que  a

aprobación inicial da modificación dun plano xeral é un acto de trámite,  o recurso de reposición

que  se  apresentou  en  tempo  e  forma  está  fundamentado  principalmente  en  motivos  de

nulidade, tal e como consta  no suplico do mesmo. 

Así as cousas, da simples leitura do recurso dedúcese claramente que o acto que se recorre

é nulo de pleno direito, de conformidade co art. 47 da Lei 39/2015, epígrafes a) e e) porque ese



acto  vulnera  o  direito  á  igualdade  consagrado  no  artigo  14  da  CE (epígrafe  segunda  do

Recurso) e é un acto ditado dentro dun procedemento que prescinde totalmente da legalidade

estabelecida en canto a como se debería tramitar unha modificación dun Plano Xeral  (epígrafe

quinta do Recurso). Portanto, de conformidade co art. 112.1 é perfeitamente admisíbel o recurso de

reposición.

Segundo.-  Deficiencias  no  Informe  do  arquitecto  que  resolve  as  alegacións

desestimándoas todas.

O informe do arquitecto, que é un informe totalmente a favor da tramitación do erro e non da

modificación parcial do PXOU como insta a secretaría municipal, pondo así o técnico municipal de

urbanismo por cima do informe xurídico da Secretaría un informe externo  contratado polo proprio

alcalde –algo por certo inaudito na administración local galega mais con precedentes no Concello

de Chantada2.

Cómpre volver lembrar que o informe externo nen é preceptivo nen pode ser vinculante. Os

informes que deben preceptivamente incorporarse ao expediente tramitado polo Concello son os da

secretaría  que  manifestan  o  que  manifestan  ou  os  de  órganos  colexiados  como  o  Concello

Consultivo, en cuxo caso falamos de ditames.  Entón, o informe externo ten, do ponto de vista

legal, unha validez nula a diferenza do xurídico da Secretaría municipal (Informe 25/2018 de

26/03/2018).

O informe do arquitecto entra en cuestións xurídicas portanto, a pesar de que recoñece que é

algo  que  deberían  tratar  os  proprios  servizos  xurídicos  e,  como  veremos,  fano  e  en  sentido

discrepante co informe externo, sendo dacordo á lei vixente prevalentes os informes da Secretaria

obviamente. Por exemplo, intenta solucionar o tema da transitoriedade entre as normas antigas e a

nova normativa, que non se explicita como tal no expediente en nengún documento, como se for

algo tan sinxelo que non deberan coñecer todos os administrados e dá a impresión de que cada

licenza se debería solventar caso por caso. Até afirma no contestamento a algúnhas alegacións que o

solicitante dunha livenza podería desistir da primeira solicita e solicitar unha nova, mais non se

aclara que parasaría coas taxas abonadas ou co proxecto e a documentación apresentada da licenza

da  que  desiste...  O  desestimento  está  tamén  legalmente  regulado  e  non  pode  obviar  iso  quen

subscrebe o informe.

2 Na década de 90, sento tamén alcalde do Concello Manuel Lorenzo Varela, ampliouse a concesión dos sumidorios e
da auga a  Aquagest, a pesar do informe contrario da secretaría municipal. Varela e o seu grupo, daquela o PP,
amparáronse en dous informes subscritos por dous avogados externos...  contratados pola empresa Aquagest! A
concesión está dentro do sumario da Pokemon:

 https://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438341093_688864.html 

https://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438341093_688864.html


As  constantes  referencias  ao  informe  externo,  emitido  por  un  profesor  de  direito

administrativo da USC, non se acompañan de calquera razoamento ou engádega a pesar de estar

contestando alegacións. Entramos entón nun argumento falaz de auctoritas, mais esta nada ten a ver

coa veritas nen demostran moito menos que o procedemento non estexa, como Por Chantada-CUP e

a  secretaria  municipal  afirman,  afastado  da  legalidade  e  do  que  debera  procedementalmente

seguirse: a modificación pontoal.  O arquitecto municipal, Juan García, non pode usar como

base  de  absolutamente  nada  nen fundamentar nengunha actuación  do  Concello  sobre  un

informe  externo  non  só  carente  de  toda  obxectividade3,  senón  solicitado  particular  e

persoalmente polo alcalde a un terceiro totalmente alleo ao Concello e, portanto, non só sen o

consentimento do resto de representantes do Pleno, mais sen ter aquel calquera responsabilidade

legal  polo que informe,  independentemente da súa veracidade a diferenza do que acontece cos

funcionarios públicos ligados ao Concello que deben protexer os intereses deste.

Así  pois,  quen  debe  desestimar  as  alegacións  xurídicas  é,  en  todo  caso,  a  secretaría

municipal considerando o grupo que subscrebe o presente documento que excede totalmente as súas

faculdades  alén  das  deficiencias  xa  expostas  que  invalidan,  xa  que  logo,  moitas  das  súas

argumentacións  e  redundan  na  nulidade  do  procedemento  exposto  na  epígrafe  primeira  deste

documento.

Terceiro.-  RÉXIME DE TRANSITORIEDADE EN TODA MODIFICACIÓN NORMATIVA:  PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS

DE SEGURANZA XURÍDICA E IRRETROACTIVIDADE DAS NORMAS.

A pesar do exposto, é indiscutíbel que estamos perante unha modificación normativa, o

que por definición non encaixa por certo cunha rectificación de erros que, como demostramos os

proprios instigadores coñecían como consta na páxina 9 da acta plenaria do 8 de xaneiro de 2018,

aprobada o 12 de marzo de 2018 por unanimidade: «Ata agora tratouse o uso de oficinas como uso

comercial» e insta o declarante ao noso grupo á vía do contencioso-administrativa para revisar o

que consideramos errado ao lembrarlle o artigo 110 da Lei 39/2015.

No entanto,  no tocante á necesidade de estabelecer un réxime de transitoriedade en toda

modificación normativa, hai moitos artigos doutrinais que deberían, cando menos, contemplarse e ,

como era esperábel vendo as deficiencias e irregularidades no conxunto do procedemento, evítase

focar a cuestión. De feito, o alvo das disposicións transitorias é facilitar o transo ao réxime xurídico

previso pola nova regulación, afirmación básica e elemental cando menos do ponto de vista teórico.

Por iso, a maioría das Leis que se encontran vixentes no noso ordenamento conteñen  as súas

3 «O obxecto da rectificación non é un acto administrativo». Pomos en destaque só a principal discrepancia entre
o  informe  externo  e  o  informe  do  secretario  en  acumulación  José  María  Baños  Campo,  de  27/12/2017.  Que
precisamente un profesor da USC de Direito administrativo denomine acto administrativo a algo que non o é dá a
medida da obxectividade do seu informe, contratado por certo sen cumprir o disposto sobre os contratos menores no
Plano de axuste en que se atopa inmerso o Concello de Chantada. 



proprias disposicións transitorias especificas (véxase, a LEC, a LECRIM, o CP, entre moitas outras)

e que as mesmas produciron abundante xurisprudencia  que a interpreta. Este réxime transitorio

exixe do lexislador intentar redactar coa maior precisión e interese as disposición que regulan a

sucensión no tempo das normas para non incorrer no que advertía Francisco de Quevedo,  «habrá

más pleitos no porque habrá más razón sino porque habrán mas leyes». 

En conecuencia, o Direito transitorio como tal no Reino de España recolle unha serie de

principios xerais que impregnan todo o Ordenamento e configúranse como pautas a seguir. Estes

principios xerais están conformados polos artigos 9.3 da CE, o artigo 2 do Código Civil e as súas

Disposicións Transitorias.

Os principios constitucionais recollidos no artigo 9.3 da CE, segundo Sentenza 27/1981, de

20 de xullo do TC, non son compartimentos estancos, ben polo contrario cada un deles cobra valor

en  función  dos  demais  e  en  tanto  sirva  para  promover  os  valores  superiores  do  ordenamento

xurídico que propugna o Estado social e democrático de Direito. Todavía, o 9.3 consagra, como

principios  constitucionais,  a  seguranza  xurídica  e  a  irretroactividade  das  normas  como

normas básicas que regulan la sucesión normativa y sus consecuencias jurídicas.

Canto ao principio de seguranza xurídica, foi  analisado polo TC, en Sentenza 234/2002,

de  13  de  decembro,  debendo  entendenderse  como  «la  certeza  sobre  el  ordenamiento  jurídico

aplicable y los intereses jurídicamente tutelados (STS 15/1986, de 31 de enero,  FJ 1), como la

expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación en la aplicación

del Derecho (STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5), o como  la claridad del legislador y no la

confusión normativa (STC 46/1990, de 15 de marzo FJ 4)». Asemade, recalca a importancia deste

principio ao asinalar que «sin seguridad jurídica no hay Estado de Derecho digno de ese nombre»,

pois «es la razonable previsión de las consecuencias jurídicas de las conductas de acuerdo con el

ordenamiento y su aplicación por los tribunales,  la que permite a los ciudadanos gozar  de una

tranquila convivencia y garantiza la paz social  y el  desarrollo económico». Por último, cómpre

lembrar  que  esta  garantía  de  seguranza  ten  dúas  vertentes,  claramente  recollidas  nas  setenzas

referenciadas ut supra: ora a obxectiva, referida á certeza sobre a norma mesma, ora a subxectiva

referida á previsibilidade dos efeitos da súa aplicación polos poderes públicos.

Cuarto.- PROCEDENCIA DA MODIFICACIÓN PONTOAL E IMPROCEDENCIA DA RECTIFICACIÓN DE ERROS.

O  Informe  da  secretaría  municipal  25/2018 é  explícito  e  non  deixa  lugar  a  dúbidas,

apoiando  a  tese  exposta  no  noso  recurso  de  reposición,  así  como  en  varias  das  alegacións

apresentadas,  a saber,  o procedente é unha modificación pontoal e non a  rectificación de erros



proposta, que entendemos nula de pleno direito como xa expuxemos. Convén extractar, pola súa

rotundidade e claridade, os trechos do informe da secretaría. Na epígrafe 4ª:

A xuízo  de  quen  informa,  sen  prexuízo  doutra  interpretación  mellor  fundada  en  dereito,  a
corrección do PXOU como un erro material ou de feito, no que respecta ó "uso de oficinas", non
cumpre  os  requisitos  legais  e  xurisprudenciais  enunciados  anteriormente,  non  só  polo  tempo
transcorrido dende que foi aprobado o instrumento de planeamento, senón porque a corrección
desde  "erro  material"  (nos  termos  que  sinala  o  arquitecto  do  servizo  de  urbanismo  e  a
Universidade de Santiago nos seus informes), levaría, como proscribe a xurisprudencia, a realizar
"maiores razoamentos", xa que nin se trata de "simples equivocacións elementais de nomes, datas,
operacións  aritméticas  ou  transcricións  de  documentos",  porque  o  erro  evidenciado  leva  a
necesidade  de  “acudir  á  interpretacións  de  normas  xurídicas  aplicables”  esixindo  un  “xuízo
valorativo  ou  unha  operación  de  cualificación  xurídica”.  Isto  sucede  porque  coa  corrección
plantexada estase a interpretar e valorar en que Ordenanzas do vixente PXOU de Chantada ou en
que Normas Xerais correspondentes a solo urbano, solo urbanizable e solo non urbanizable se
inclúe o uso de oficinas ou se fose o caso, calquera outro uso, xa que examinadas as Normas de
cada clase de Solo se desprende que non tódolos usos se contemplan en tódalas Ordenanzas ou
Normas Xerais.  Por tanto,  para o suposto que nos ocupa,  parece que non concurrirían as
circunstancias legais e xurisprudenciais para entender que se trata dun erro material debido
a que esta rectificación estase a suxeitar en interpretacións e razoamentos.

 E máis adiante, epígrafe 6ª, o mesmo informe desenvolve «o procedemento a seguir para a

Modificación  dun  Plan  Xeral  de  acordo  co  disposto  na  Lei  do  Chan  de  Galicia»,  tendo

previamente, na epígrafe 5ª, explicitado que 

a xuízo de quen informa,  enténdese que para correxir o “erro material” ó que se refire o
arquitecto  do  servizo  de  urbanismo nos  seus  informes  e  o  Informe  da  Área  de  dereito
administrativo da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela,  que
serviron como fundamento para o acordo do Pleno do Concello de chantada de 8/1/2018 para
incluír o “uso de oficinas” nas ordenanzas do PXOU para Solo Urbano, deberíase acudir á
modificación do PXOU, que como xa se sinalou, estaría suxeito o seu procedemento “ás mesmas
disposicións enunciadas para a súa tramitación e aprobación”.

Quinto.- Consideracións á proposta da alcaldía.

Chama a atención que todo o seu contido faga referencia aos informes do arquitecto

municipal e ao informe externo, contratado pola propria alcaldía e que como xa se dixo nen é

vinculante nen preceptivo, e non haxa calquera referencia ao Informe da Secretaria 25/2018 de

26/03/2018, que vimos de referir na epígrafe anterior e que si é preceptivo. É seleccionar aquilo que

interesa aos  seus  intereses  póndoo por  cima do interese  común e  do procedemento legalmente

estabelecido sancionado na lexislación vixente e, portanto, adultérase en certa maneira a formación

da vontade do órgano colexiado do pleno.

No entanto, non pode obviarse na adopción do acordo que, precisamente a persoa que

ten a faculdade de informar xuridicamente no Concello estexa a prol da tramitación dunha

modificación do PXOU e non da rectificación proposta polo arquitecto municipal, quen non

pode tocar estes temas xurídicos, e por un terceiro contrato polo alcalde. Tanto é así, que tamén

na Proposición segunda obvia totalmente o informe elaborado pla Secretaría de data 26/03/2018.



SOLICITO.- 

Que se teña por apresentado este escrito, con suficiente antelación para o seu estudo, e se inclúa no

expediente  1063/2017  e  calquera  outro  relacionado,  aceitando  o  exposto  e  as  consideracións

presentes e, xa que logo, non adoptando un acordo que non segue o procedemento estabelecido no

informe da secretaría municipal nen cumpre con preceptos legais como deixamos exposto ut supra. 

Que se declare o acordo de xaneiro, de oficio, nulo de pleno direito e se proceda a reiniciar o

proceso mediante unha modificación pontoal do PXOU e axustándose á legalidade vixente.

Que se revise o recurso de reposición, para alén de todas as alegacións apresentadas e se teñan en

conta, tamén para elaborar a modificación pontoal que debe desenvolverse e non a rectificación de

erros proposta.

Que non se adopte acordo algún no Pleno extraodinario do día 10 de abril, xa que sería susceptíbel

de declararse a súa nulidade no contencioso-administrativo ocasionando prexuízos maiores dos que

solucionaría neste intre, máxime cando existe unha aprobación inicial do PXOM. Seguir avante

cegamente co procedemento actual só se podería explicar en intereses diferentes aos da maioría

social e ao cumprimento da lexislación e do código legal vixente.

Chantada, 7 de abril de 2018.

Antom Fente Parada, voceiro de Por Chantada-CUP.
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