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RECOMENDACIÓN DIRIXIDA Á SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DO PORRIÑO
PARA A RESOLUCIÓN DUN EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DA TITULARIDADE DUNHA
PARCELA NO LUGAR DE COVELO NO CONCELLO DO PORRIÑO.

Santiago de Compostela, 23 de maio de 2016

Sra. alcaldesa:

O 29 de outubro de 2014, esta Institución abriu o citado expediente de queixa en relación coa
tramitación na administración municipal do Porriño dun expediente de investigación da
titularidade dun espazo de terreo de 164 m2, identificado como parte da parcela con
referencia catastral 36039A021090170000DT, sita no lugar de Covelo no Concello do Porriño.

No seu desenvolvemento relátanse os seguintes:

ANTECEDENTES

1º.- Por resolución desta Institución de 4 de novembro de 2014, admitiuse a trámite a
reclamación formulada por ....., na súa condición de Presidente da Comunidade de Montes
Veciñais en Man Común de Atios. No seu cumprimento, promoveuse ante o Concello do
Porriño unha investigación sumaria e informal coa finalidade de esclarecer os motivos
existentes polos que o expediente de investigación da titularidade da citada parcela –incoado
por resolución da Alcaldía do 23 de outubro de 2013-, non fora rematado dentro dos prazos

Expediente: F.7.Q/22972/14



2

establecidos nos artigos 49 a 52 do Regulamento de Bens das Corporacións Locais de 13 de
xuño de 1986.

2º.- Transcorrido o prazo de 15 días sen obter a información requirida á administración
municipal, reiterouse o seu cumprimento o 16 de febreiro, 23 de marzo, o 29 de abril, o 31 de
xullo, o 16 de outubro, o 17 de decembro, dentro do ano 2015, así como o 26 de xaneiro de
2016.

Cando se redacta a presente resolución, aínda a administración municipal non rematou o
procedemento de investigación da titularidade do espazo de terreo identificado
anteriormente de 164 m2. A esta dilación ou demora hai que sumar o agravante de que o
interesado cumpriu co requirimento feito pola administración municipal de ingresar a
cantidade de 600 € para facer fronte aos custos da súa longa tramitación, tal e como ten
acreditado por carta de pago de 9 de xullo de 2013.

Con baseamento nos feitos expostos, formúlanse as seguintes:

CONSIDERACIÓNS:

Primeira.- Dereito do cidadán a unha boa administración.

O artigo 41 da Carta dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea do 7 de decembro de 2000,
recoñece a todo cidadán o dereito a unha boa administración. En base a este precepto, todo
veciño dun concello de Galicia ten dereito a que a súa administración local trate “os seus
asuntos imparcial e equitativamente e dentro dun prazo razoable”.

A invocación deste precepto comunitario ten moita relación co comportamento seguido pola
administración municipal na tramitación do expediente de queixa anteriormente
referenciado.

Desde que se acordou o inicio do expediente de investigación –Decreto da Alcaldía de 23 de
outubro de 2013- transcorreron mais de tres anos. E desde que o interesado presentou o 3 de
decembro de 2013 as súas alegacións –acreditativas de que o terreo ocupado e denunciado
era público- non se ten coñecemento de que a administración municipal houbera impulsado
o procedemento de investigación sobre a titularidade dos citados 164 m2. .Por último hai que
subliñar que, ante a inactividade administrativa exposta, o interesado remitiu un novo escrito
ao concello, o 8 de xuño de 2015, solicitando o impulso e resolución do devandito
procedemento.
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En resumo: os feitos relatados poden ser cualificados como indicativos dunha mala
administración nos termos establecidos pola xurisprudencia comunitaria.

Segunda. Caducidade do procedemento de investigación.

Os artigos 45 a 55 do Regulamento de Bens das Corporacións Locais do 13 de xullo de 1986,
establecen os trámites e prazos para o exercicio da acción investigadora, así como o órgano
competente para a resolución do procedemento; porén, non establecen un prazo de
caducidade para o seu remate. Ante este baleiro normativo e con unha aplicación supletoria
do artigo 117.3 da Lei 5/2011, de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia,
entendemos que o seu prazo máximo sería de dous anos.

Descoñecemos a decisión adoptada pola administración municipal neste suposto. De ter
declarado a caducidade do procedemento, lembrámoslle que aquela non produciu a
prescrición das accións do particular interesado nin da administración municipal. Xa que logo,
a administración pode reabrir a acción investigadora achegando aqueles trámites que sexan
recuperables do anterior procedemento ou exercer ante a xurisdición ordinaria o
recoñecemento declarativo de ser titular do espazo ocupado de 164 m2, como ben demanial
ou patrimonial, municipal, con baseamento na documentación integrada no expediente
municipal tramitado.

Por outra banda e de entender que o procedemento de investigación non está caducado, debe
proceder adoptar unha resolución expresa e motivada con ofrecemento dos recursos
procedentes aos afectados, para que poidan impugnala na vía contencioso-administrativo
(artigo 55.2 do citado regulamento de bens).

Terceira.- Posición xurídica do reclamante interesado.

Se é o caso e ante a evidente inactividade material da administración municipal en atender a
súa reclamación, ao interesado ofrecésenlle dúas vías posibles:

- O exercicio da acción veciñal, prevista no artigo 68 da LRBRL. Certo é que a entidade
local ten a obriga de exercer as accións necesarias para a defensa dos seus bens e
dereitos. Porén, tamén é certo que o interesado achegou o 3 de decembro de 2013,
os documentos e informes acreditativos para defender a titularidade pública do
espazo de 164 m2, ocupado e denunciado, e en consecuencia, pode exercer a
substitución procesual prevista no citado artigo, cuxa constitucionalidade foi
confirmada pola Sentencia do Tribunal Constitucional de 21 de decembro de 1989.
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- O exercicio do recurso contencioso-administrativo previsto nos artigos 25.2 e 45.1 da
Lei 29/1998, de 13 de xullo, ante a notoria inactividade material da administración
municipal na tramitación e resolución do procedemento de investigación da
propiedade.

CONCLUSIÓN

Sen prexuízo de que o interesado poida exercer as accións sinaladas na consideración terceira
desta resolución, a Valedora do Pobo, no exercicio das atribucións conferidas polo artigo 32
da Lei 6/1984, do 5 de xuño, formula ante a administración municipal do Concello do Porriño
a seguinte RECOMENDACIÓN:

1º) De ter recaída a declaración de caducidade no procedemento de investigación
iniciado o 23 de outubro de 2013, pode proceder a súa reapertura, ou ben exercer
ante a xurisdición competente o exercicio das accións previstas nos artigos 92.3
da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e 55 do Regulamento de Bens
das Corporacións Locais de 13 de xuño de 1986.

2º) De entender que o procedemento de investigación aberto non caducou, debe
proceder a ditar, á maior brevidade posible, unha resolución expresa, motivada
con ofrecemento dos recursos procedentes ás partes interesadas no
procedemento.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 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.”

Agradecéndolle a súa colaboración, reciba un atento saúdo.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


