
PROCEDEMENTO  PARA  O  OUTORGAMENTO  DA  AUTORIZACIÓN
AUTONÓMICA EN SOLO RÚSTICO

1. A competencia para o outorgamento da autorización autonómica prevista nesta
lei correspóndelle ao director xeral competente en materia de urbanismo.

2. O  procedemento  para  a  tramitación  das  autorizacións  autonómicas  en  solo
rústico axustarase ás seguintes regras:

a) O promotor deberá presentar a solicitude ante o concello acompañada
de anteproxecto redactado por técnico competente, co contido que se
detalle  regulamentariamente,  e,  como  mínimo,  a  documentación
gráfica,  fotográfica  e  escrita  que  sexa  suficiente  para  coñecer  as
características esenciais da localización e do seu contorno nun radio
mínimo de 500 metros, da titularidade dos terreos e superficie deles,
do  uso  solicitado  e  das  obras  necesarias  para  a  súa  execución,
conservación e servizo, as súas repercusións territoriais e ambientais e
as que sexan necesarias para xustificar o cumprimento das condicións
establecidas nesta lei. 

b) O concello someterá o expediente a información pública por un prazo
mínimo de vinte días, mediante anuncios que deberán publicarse no
taboleiro de anuncios do concello e nun dos xornais de maior difusión
no municipio. O anuncio deberá indicar, coma mínimo, a localización, o
uso solicitado, a altura e ocupación da edificación pretendida e o lugar
e horario de consulta da documentación completa.

c) Concluída  a  información  pública,  o  concello  remitiralle  o  expediente
completo tramitado á consellería competente en materia de ordenación
do territorio  e urbanismo,  incluíndo as alegacións presentadas e os
informes  dos  técnicos  municipais  e  do  órgano  municipal  que  teña
atribuída a competencia para outorgar a licenza de obra. Transcorrido
o prazo de tres meses sen que o concello lle remitise o expediente
completo á consellería, os interesados poderán solicitar a subrogación
desta última, que lle reclamará o expediente ao concello e proseguirá a
tramitación ata a súa resolución. 

d) A  consellería  poderá  requirir  do  promotor  a  documentación  e
información  complementaria  que  considere  necesaria  ou  ben  a
reparación das deficiencias da solicitude para adaptarse ao disposto
nesta  lei.  Así  mesmo,  poderá  solicitar  dos  organismos  sectoriais
correspondentes  os  informes  que  se  consideren  necesarios  para
resolver.

e) O director  xeral  competente  en  materia  de  urbanismo examinará  a
adecuación da solicitude a esta lei e aos instrumentos de ordenación
do territorio e resolverá no prazo de tres meses,  contados desde a



entrada do expediente completo no rexistro da consellería competente,
concedendo  a  autorización  simplemente  ou  condicionándoa
xustificadamente  á  introdución  de  medidas  correctoras,  ou  ben
denegándoa motivadamente. Transcorrido o dito prazo sen resolución
expresa,  entenderase  denegada  a  autorización  por  silencio
administrativo.


