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D. RAFAEL RODRÍGUEZ VILLARINO, voceiro do grupo municipal do PSdeG-PSOE do 

Concello de Ourense, en base ó disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demais normativa que 

poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da Corporación a seguinte MOCIÓN 

PARA INSTAR AO CONCELLO DE OURENSE A QUE SE PERSOE COMO PARTE 

PERXUDICADA NAS DILIXENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 3764/2014, SEGUIDAS 

ANTE O XULGADO DE INSTRUCCIÓN Nº1 DE OURENSE, POR HABERSE APROBADO 

DURANTE O PERÍODO DE 1997 A 2003 PROXECTOS DE COMPENSACIÓN URBANÍSTICA 

SEN ESIXIR AOS PROPIETARIOS A CESIÓN A ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DA 

PORCENTAXE LEGAL DE APROVEITAMENTO URBANÍSTICO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Entre os anos 1997 e 2003, sendo Alcalde-Presidente D. Manuel Jaime Cabezas Enríquez, por 

parte do Concello de Ourense renunciouse a esixir a porcentaxe de aproveitamento 

urbanístico a favor da administración municipal en determinados polígonos de xestión 

urbanística, nos que se chegaron a aprobar 15 proxectos de compensación sen requirir aos 

propietarios a cesión ao Concello de aquela porcentaxe e que, conforme á lexislación vixente, 

forma parte do patrimonio municipal. 

 

Efectivamente, o art. 14 da Lei de 13 de abril de 1998 sobre réxime do solo e valoracións 

disponía no seu apartado 2 c): 

“2.- Los propietarios de terrenos de suelo urbano que carezcan de urbanización consolidada 

deberán asumir los siguientes deberes:  

c) Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10 

por 100 del aprovechamiento del correspondiente ámbito…” 

 

Esa obrigación recollíase tamén na Lei 1/1997, de 24 de marzo, do Solo de Galicia, cuxo artigo 

70, 2b), disponía que: 

“Los propietarios de suelo urbano deberán: 

b) Ceder el terreno necesario para situar el 15 por 100 del aprovechamiento tipo que corresponda 

a los terrenos incluidos en las áreas de reparto que se definan por el planeamiento en suelo 

urbano no consolidado.” 

  

O artigo 156 da mesma lei galega Lei 1/1997 recollía, como integrantes do patrimonio 

municipal, os obtidos como consecuencia de cesións e expropiacións urbanísticas. 
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Foi o Grupo Municipal Socialista quen o 16 de marzo de 2004 presentou un escrito ante a 

Concellería de Urbanismo, no que se advertía que o Concello de Ourense non estaba 

esixindo a cesión da porcentaxe de aproveitamento en determinados instrumentos de 

xestión urbanística que se estaban tramitando; e foi xa durante o goberno municipal do 

PSdeG-PSOE e o BNG, iniciado no 2007, cando se ordeou dende a Concellería de 

Urbanismo que, tanto en solo urbano non consolidado como en solo urbanizable, se dera 

cumprimento á legalidade vixente e se esixira aos propietarios a cesión da porcentaxe de 

aproveitamento urbanístico a favor do Concello, respectando así o principio de 

equidistribución de beneficios e cargas. 

 

O importe ao que ascende o prexuízo económico ás arcas públicas municipais por non 

haber esixido aos propietarios, durante aquel período (1997-2003) a porcentaxe de 

aproveitamento urbanístico en 15 proxectos de compensación é de UN MILLÓN SEISCIENTOS 

CINCUENTA E UN MIL CENTO CORENTA EUROS, CON TRINTA E SETE CÉNTIMOS 

(1.651.140,37 €), segundo informes dos propios técnicos municipais e do Consello de Contas de 

Galicia. 

 

Ante a gravidade dos feitos e a relevancia do quebrantamento económico xerado ao patrimonio 

municipal, séguense actualmente ante o Xulgado de Instrucción Nº1 de Ourense os Autos 

identificados como DILIXENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0003764/2014 contra o ex 

alcalde de Ourense Manuel Jaime Cabezas Enríquez e o ex concelleiro de Urbanismo Ricardo 

Campo Labrador, por un presunto delito continuado de prevaricación en concurso, con un delito 

continuado de malversación de caudais públicos, exercendo a acusación tanto o Ministerio Fiscal 

como a ex concelleira de Urbanismo do PSdeG-PSOE Aurea E. Soto Vázquez. Delitos polos 

cales se solicitan para os investigados elevados anos de prisión. 

 

Na medida en que o damnificado por esas condutas presuntamente delictivas é o propio Concello 

de Ourense, que deixou de ingresar no patrimonio municipal do solo a porcentaxe de 

aproveitamento urbanístico non esixido, e que foi cuantificado en 1.651.140,37 €, debe 

persoarse nesas Dilixencias Previas como parte prexudicada, co fin de exercer todas as 

accións legais ao seu alcance para esixir aos responsables dos delitos investigados nesas 

dilixencias xudiciais o reintegro ás arcas municipais dos caudais malversados, 

defendendo así a salvagarda do patrimonio inmobiliario dos veciños e veciñas de 

Ourense. Resulta evidente que, en todo delito polo que se prexudican os intereses patrimoniais 

dunha administración pública, neste caso o Concello de Ourense, o prexuízo que se ocasiona 

redunda no conxunto da cidadanía, á que se priva de recursos para atender as necesidades 

esenciais para as que tales recursos están destinados. 
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Por todo o exposto, o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE presenta para a súa aprobación por 

parte desta Corporación Municipal a seguintes proposta de ACORDO: 

 

1. Instar ao Goberno Municipal a que se persoe como parte prexudicada nas 

Dilixencias Previas / Procedemento Abreviado Número 3764/2014, seguidas ante o 

Xulgado de Instrución Nº1 de Ourense, reclamando ás persoas responsables dos 

supostos delitos que nel se investigan o reintegro ás arcas municipais do custe 

da porcentaxe de aproveitamento urbanístico non reclamada aos propietarios en 

quince proxectos de compensación durante o período 1997-2003 e cuxo importe 

se fixa en UN MILLÓN SEISCENTOS CINCUENTA E UN MIL CENTO CORENTA 

EUROS, CON TRINTA E SETE CÉNTIMOS (1.651.140,37 €) 

 

 

 

Asdo.: 

 

 

 

Voceiro do Grupo Municipal Socialista 

 

Ourense, 27 de Xaneiro de 2020 
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