
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBEIRA 

 

ANXELES GONZÁLEZ CRUXEIRAS, Concelleira do Grupo Municipal do BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG), neste Concello, presenta a seguinte moción ante o Pleno da Corporación 

Municipal, en relación coa demanda dunha Ordenanza Municipal que Regule a Tramitación das 

Licencias Urbanísticas no Concello de Ribeira. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Por todos é sabido o deficiente funcionamento no Departamento de Urbanismo deste 

Concello de cara á expedición de licencias urbanísticas de calquera índole. 

Son un grande número de veciños/as que levan moito tempo agardando unha resposta 

por parte deste Departamento a unha solicitude de licencia feita anos atrás (máis de 

catro anos incluso). Logo de pagar unhas taxas, que se abonan no momento de facer a 

solicitude de licencia, a veciñanza ten que facer longas esperas a que lle chegue unha 

resolución, en moitos dos casos estas obras execútanse sen contar coa mesma e así 

podémonos atopar con multitude de obras feitas que non cumpren coa legalidade vixente 

(nalgúns casos, inconscientemente) quedando estes veciños indefensos ante calquera tipo 

de reclamación posterior. 

Asemade, tamén hai un grande problema neste Concello coas licencias de obra 

expedidas e que deben contar con autorización dos Órganos Competentes na materia, así é o 

caso da Consellería de Medio Ambiente, A Dirección Xeral de Patrimonio, o ente autonómico 

Augas de Galicia, etc.. Os habitantes deste Concello carecen de información pública, de 

asesoramento no tocante a estes temas. Atopámonos con casos en que os veciños piden 

licencia neste concello, pagan as taxas correspondentes, executan a obra e logo chéganlle 

sancións considerables impostas polos Órganos competentes por non contaren coa 

autorización pertinente. 

O BNG considera necesario que exista un maior seguimento das obras e control da 

legalidade urbanística, do mesmo xeito, considera que a veciñanza debe estar asesorada no 

tocante a este último tema e non se pode permitir, que un cidadán de a pé do municipio 

teña que esperar catro largos anos para que o Departamento de Urbanismo dictamine si pode 

facer un muro ou non e en que condicións debe facelo. É imprescindible polo tanto que 

este Concello marque pautas onde queden establecidos dereitos e obrigas, pero onde, sobre 

todo, os cidadáns estean amparados polo marco legal.  

Por todo isto o Grupo Municipal do BNG solicita o apoio da Corporación Municipal 
para a adopción do seguinte: 

ACORDO:  
Que por parte do Goberno Municipal se elabore unha Ordenanza Municipal Reguladora 

das Tramitacións de Licencias Urbanísticas, onde se establezan puntos tan concretos como: 
• Prazos máximos para a tramitación e expedición das Licencias. 
• Actos suxeitos a licencias e aqueles que quedan excluídos. 
• Servicios de asesoramento e información urbanística (autorizacións, 

documentación, condicionantes constructivos, etc.). 
• Control da legalidade urbanística. 
• Vixencias, prórrogas, transmisións, modificacións,caducidade, etc.. 

 

Ribeira, 17 de xullo de 2008 

 
Asdo.: Anxeles González Cruxeiras 

Grupo Municipal
RIBEIRA


