
 
 

 

 

Xurxo Ferrón Vidán, concelleiro de SumaRibeira, presenta para a súa inclusión na Orde 

do día do vindeiro Pleno Ordinario, Proposición sobre INDISCIPLINA URBANÍSTICA  

que se reflicte a continuación: 

 

Nada que sexamos un pouco obxectivos, en SumaRibeira pensamos que Ribeira ten 

unha realidade urbanística caótica derivada, entre outras razóns, de falla de control e 

equidade por parte das institucións competentes dende hai moitos anos, pero tamén, 

máis recentemente, pola ambigüidade e exceso de flexibilidade na interpretación 

municipal de algúns aspectos do PXOUM, que, por certo, foi aprobado por 

unanimidade pola corporación municipal en Decembro de 2002. 

O desleixo de funcións neste ámbito, xeradora de agravios comparativos e 

insolidariedades veciñais, que ao entender de SumaRibeira habita no noso concello, 

ten relación directa coa situación crónica de desharmonía urbana que todas, en maior 

ou menor intensidade, acabamos tendo que padecer, para beneficio particular dunha 

minoría. 

A ausencia dun mínimo de harmonía posiblemente encontrou e pretende encontrar en 

ocasións coartada no que poderíamos describir eufemisticamente como a liberdade 

individual dos promotores. Sería moi clarificador e interesante que se avaliase por 

técnicos en urbanismo sen conflitos de intereses, por exemplo, a relacións custes – 

beneficios dunha regulamentación que establecese uns mínimos de harmonía en 

diversas fachadas marítimas costeiras. Tamén harmonía cromática. 

Seguramente non sería difícil nin extenso pormenorizar as actuacións e sancións 

municipais derivadas da apertura de expedientes de disciplina urbanística que houbo 

nos anos 2019, 2020 e 2021. Incluso nos preguntamos se dende o 2015 ou anteriores. 

Sospeitámonos que tampouco levaría moito tempo ler todas as actuacións realizadas 

para solucionar ou paliar problemas de desproporción, indecoro ou incluso “horrores” 

urbanísticos. 

Máis extenso e laborioso sería informar sobre que porcentaxe de obras se levan a  

cabo sen exhibir en ningún momento o preceptivo cartel informativo, sen importar se 

a súa duración é de días, semanas, meses ou anos. 

O Concello renuncia, cando menos por omisión, a velar por un mínimo de harmonía 

urbanística, e aos ingresos económicos derivados de expedientes de disciplina 

urbanística. 
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A permisividade encuberta co incumprimento da normativa nas construcións ten un 

lamentable efecto semellante ao que acontece coa normativa de tráfico, unha minoría 

de incumpridoras, só preocupadas por evitar as sancións e por facer o que queren, 

prexudica o resultado colectivo. Isto xera sensación de malestar cidadá pola 

permisividade cos infractores e, ás veces, percepción de trato discriminatorio. “Por que 

a min se me aplicou a normativa e a aquel que infrinxiu máis que eu non?¡” 

A delegación na “APLU” de determinadas competencias urbanísticas non pode 

xustificar a aparente invisibilidade municipal ante actuacións sen preceptivas licenzas, 

ou incumprindo as características e limitacións contidas nas mesmas. 

Dende SumaRibeira, abertos ás aportacións plenarias que axuden á concreción do 

cumprimento do fin exposto, propoñemos a adopción do seguinte ACORDO: 

1.- Dotación dun servizo municipal propio, non “externalizado”, de Vixilancia e 

Control do Cumprimento da Normativa Urbanística, coas funcións e características 

seguintes: 

 a.- Control e vixilancia itinerante do cumprimento da normativa urbanística en 

 todo o concello 

 b.- Desenvolvemento do seu labor sen necesidade de denuncia previa.  

 c.- Reforzo do necesario cumprimento da legalidade urbanística. 

 d.- Potenciación da capacidade de actuación municipal, como é conveniente 

 e necesario, con prontitude, antes de que as obras que non se axusten a 

 licenza estean avanzadas ou incluso  rematadas, facilitando así que as persoas 

 infractoras sufran o menor prexuízo posible.  

 e.- Axuda ao incremento das posibilidades de restitución real da legalidade, 

 pois é coñecida a grande dificultade que supón para as institucións a  

 demolición de obras consolidadas, moi especialmente cando a propiedade das 

 mesmas corresponde a persoas con dispoñibilidade económica para 

 recorrer “sen despeitearse” as sancións ata as derradeiras instancias xudiciais.  

 f.- Evitar ou reducir a dedicación do persoal técnico do concello na preparación 

 da defensa xurídica, reducindo tamén o importe de custes derivados dos 

 procesos xudiciais.  

 g.- Suporía ingresos económicos municipais por mor das sancións 

 derivadas da incoación de Expedientes de Disciplina Urbanística. 

C
S

V
: 

07
E

60
00

C
3A

C
D

00
A

9T
0T

1K
6R

7E
4

La autenticidad de este documento

se puede comprobar con el código

07E6000C3ACD00A9T0T1K6R7E4

en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
CONCELLO DE RIBEIRA-SELLO ELECTRÓNICO  -  01/01/2022

serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración
Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES  -  01/01/2022 22:02:47

[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS  ENTRADA GENERAL 2022 1  -   01/01/2022 22:02

ENTRADA: 20221

Fecha: 01/01/2022

Hora: 22:02

Und. reg:GENERAL



 
 

  

 

 h.- As traballadoras e traballadores que deban desenvolver labores  

 de asesoramento, avaliación e control en todo o relacionado co    

 cumprimento da legalidade urbanística serán, preferentemente,   

 persoal con praza laboral en propiedade no Concello, ou, de non   

 poder ser así por motivo xustificado, establecer sempre,    

 ineludiblemente, un proceso de selección aberto, para elixir con   

 transparencia en base a criterios obxectivos de mérito e    

 capacidade ás persoas que provisionalmente ocupen a praza.  

 

 

   Asinado: Xurxo Ferrón Vidán 

   Concelleiro – Voceiro de SumaRibeira. 

 

 Ribeira, Primeiro de Xaneiro de 2.022. 
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