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Recomendación dirixida á Sra. Alcaldesa-presidenta do Concello de Folgoso do Courel por
obras e actuacións realizadas no núcleo do Mazo de Santigoso.

Santiago de Compostela, 13 de outubro de 2015

Sra. alcaldesa:

ANTECEDENTES

Coa data do 30 de xullo de 2015, admitiuse a trámite o expediente de queixa arriba
referenciado e promoveuse por esta Institución unha investigación sumaria e informal coa
finalidade de clarexar os feitos contidos nos escritos de reclamación e, de xeito concreto
sobre o estado de tramitación dos formulados os día 19 de xaneiro e 13 de xullo de 2015.

Transcorrido o prazo legal de 15 días hábiles sen recibir a información municipal requirida,
reiterouse a mesma o pasado 16 de setembro.

Con data 21 de setembro (R. saída 1055) a Sra. alcaldesa remítenos o seu informe que se
integra no expediente de queixa en trámite.

AVALIACIÓN DA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE

A reclamante, no seu escrito de 23 de xullo, xunta ao mesmo, entre outros documentos, o
escrito presentado ante o Concello de Folgoso do Courel o 19 de xaneiro de 2015,

Expediente: N.7.Q/14082/15



2

relacionando na súa parte final seis pedimentos que completa con outro do 3 de xullo (R.
entrada no Concello co numero 1160/15).

A resposta do concello, que tivo entrada no rexistro desta Institución o 23 de setembro,
estrutúrase, ao noso parecer en dúas partes diferenciadas e conexas:

Na primeira recolle as actuacións preliminares practicadas nos seguintes termos:

Con data 20 de xaneiro de 2015 (rexistro de entrada n° 73) recibiuse escrito de dona ........ no
que en relación a unha obras realizadas no núcleo de O Mazo de Santigoso, que contaban
con licenza municipal e da que se lle deu traslado á interesada, no que solicita que se retire o
pavimento de formigón co que se realizaron as obras, que se retiren os escombros, e que se
retiren as tubarias colocadas por terse instalado unhas de maior calibre que as existentes e
se retiren as escaleiras do camiño de acceso ó depósito da auga.

Con data 29 de xaneiro de 2015 (rexistro de entrada n° 141) recíbese no Concello escrito da
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, dependente da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, unha solicitude de información sobre posible
infracción urbanística por "Construción de muros de contención de formigón, construción de
praza pavimentada de formigón e con muro de contención arredor, formigonado de camiño
e soterramento de tubarías" en O Mazo de Santigoso que se refire ás obras citadas no
parágrafo anterior.

Na segunda parte, expón a posición municipal respecto:

a) As obras denunciadas. Neste senso reflicte os informes do arquitecto-asesor
municipal de 11 de xuño e 10 de agosto de 2015, nos seguintes termos:

Con data 11 de xuño de 2015 o arquitecto asesor municipal emite informe en relación a
estas obras no que, entre outras cuestión di o seguinte:

"Que na inspección realizada se constata a execución de obras de pavimentación de camiños
de formigón e de soterramento de tubaria de acordo coa licencia outorgada, obras
complementarias de contención de terras realizadas con muro de mampostería que deberán
ser, no seu caso, obxecto de expediente de legalización e muro de contención de formigón
que responden á solicitude realizada por .......................... que deberá ser, no seu caso,
obxecto de concesión de licencia de legalización en base á documentación técnica requirida
que contemple o acabado das obras e xustifique a súa integración no entorno no que está
situado"
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Con data 10 de agosto de 2015 o arquitecto asesor municipal, emite de novo informe en
relación a estas obras no que, entre outras cuestión di o seguinte:

"Que as obras de pavimentación de viais con formigón realizadas polos veciños con materiais
aportados polo concello manteñen a traza e características dos viais existentes no referente
aos aspectos contemplados polos arts. 35 e 106 da lei 9/2002 de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia coas modificacións das leis 15/2004, 6/2007, 6/2008 e
2/2010 —LOUPMRG-, xa que logo non supoñen ampliación dos mesmos, variación da súa
traza, tipoloxía ou rasante e o material e acabado da pavimentación é o utilizado
habitualmente na pavimentación de camiños municipais que polas súas características fan
inviable o emprego de pavimentos de tipo asfáltico.

Que a rede de abastecemento de auga non é municipal senón que ten carácter comunitario
tendo promovido e executado as obras os propios veciños polo que non procede manifestarse
sobre as características das mesmas limitándose o informe urbanístico a contemplar a
viabilidade do soterramento da rede polo vial municipal.

Que no escrito de referencia non se define a situación da aira de mallar, nin das escaleiras
nin do terreo particular citados para os que en todo caso non consta solicitude de licenza
municipal especifica si ben na solicitude de pavimentación realizada grafianse zonas a
pavimentar no interior do núcleo reflexadas nas fotografías anexas ao informe de data
11.06.2015 citado que estarían dentro do ámbito da licenza outorgada e que poderían
corresponder a algún dos espazos aludidos.

Que, en calquera caso, o tipo de obras mencionadas no escrito (construción de escaleiras en
camiño existente ou pavimentación de viais ou prazas de carácter público ou privado) non
conculcan a normativa vixente e son susceptibles de legalización, no seu caso, de acordo co
procedemento establecido no art. 210 da LOUPMRG."

b) No que atinxe aos escombros depositados como consecuencia das obras, o informe
municipal ven acompañado de documentación gráfica na que non se observa a
existencia de escombros da obra referida.

c) No que atinxe á ocupación dunha vía pública para a realización dunha comida veciñal,
a Sra. alcaldesa informa que non existiu o permiso ao que alude a denunciante. Por
este motivo déuselle traslado a Dona ......................... para que presente alegacións
sobre a denuncia recibida de corte da vía pública. En todo caso, subliña que ditas
comidas polo conxunta da veciñanza, en espazos públicos, son prácticas habituais no
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concello, sen necesidade de autorización formal, pois non obstaculizan o paso nin
causan molestias de ningún tipo.

CONCLUSIÓN

A resposta municipal recibida salienta que os informes técnicos redactados polo arquitecto-
asesor municipal, foron remitidos á interesada para o seu coñecemento. Porén o que non
consta a esta Institución no expediente é que, ademais dos devanditos informes, se ditara
unha resolución expresa á interesada pronunciándose sobre o contido das incidencias das
obras realizadas e dos usos que se fan dos servizos públicos.

Consonte a esta petición, esta Institución no exercicio das atribucións conferidas polo artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, formula á administración municipal do Concello de Folgoso
do Courel, a seguinte recomendación:

O Concello de Folgoso do Courel, en cumprimento do artigo 43.2 da Lei 30/1992,
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, debe ditar unha resolución, expresa e motivada, favorable ou
desestimatoria das peticións formuladas pola interesada, nos seus escritos de 19 de
xaneiro e de 3 de xullo de 2015, notificándolla con ofrecemento dos recursos
procedentes previstos no artigo 116 da citada Lei estatal 30/1992.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (artigo 32.2) dea conta a esta Institución
da aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para
darlle efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da Institución.

Reciba un atento saúdo.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


