
 
 

Recomendación dirixida ao Concello de Cabanas para que impulse os trámites para evitar a 
caducidade dun expediente de reposición da legalidade. 
 
 
 
 
 

 
 

(Relacionado co B.9.Q/5768/14) 

 

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2016 

 
 

Sr. alcalde: 

O pasado 4 de marzo de 2016 recibíamos o seu escrito de resposta á nosa petición de 
información sobre o estado do expediente de reposición da legalidade urbanística en 
relación ao expediente B.9.Q/1/16, relacionado co B.9.Q/5768/14. 

No seu escrito comunícanos que:  

“En relación a súa solicitude de un informe sobre o estado de tramitación do expediente de 
reposición da legalidade urbanística do asunto do "expediente", e, no seu caso, da resolución 
adoptada, compráceme informarlle do seguinte: 

-En data 13.07.2015 declarouse a caducidade do expediente de reposición da legalidade incoado 
en data 14.09.2009 por Decreto 222/2009, en relación coas obras que realiza D. … no …, as cales 
se realizan sen a preceptiva licenza municipal. 

-Na mesma data, 13.07.2015, por DECRETO 288/2015, acórdase iniciar de novo expediente de 
reposición da legalidade urbanística en relación coas obras promovidas por D. …, Dª … e Dª …, en 
…, parroquia de …, por carecer da preceptiva licenza municipal, concedendo audiencia os 
interesados polo prazo de 15 días para que aleguen o que estimen pertinente. 

 Expediente:  B.9.Q/1/16 



-En data 13.08.2015 D. …, Dª … e Dª … formulan alegacións nas que, en síntese, veñen a solicitar 
(1) o arquivo do procedemento por transcurso do prazo de 6 anos dende a completa finalización 
das obras, considerando de aplicación ás mesmas o artigo 103 da LOUGA, (2) subsidiariamente o 
recibimento do procedemento a proba, e (3) ter por solicitada licencia para a legalización das 
obras. 

-Nesta data, o expediente atópase en tramitación, pendente de adopción de resolución.” 

Con datas 08/03/16; 25/04/2016 e 26/05/2016, solicitámoslle que nos informara sobre a 
resolución do expediente, tendo en conta que as alegacións presentadas polos interesados 
son de data 13/08/2015 e sabendo que o procedemento debe resolverse no prazo de un ano 
desde o acordo de inicio. 

Ao non ter recibido resposta por parte do concello ás nosas solicitudes de información, dada 
a data na que nos atopamos, e tendo en conta o último escrito de D. … de 23/06/2016 no 
que nos advirte que “faltan vinte días para a caducidade do expediente aberto coas 
consecuencias que iso conleva”, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 
de xuño, do Valedor do Pobo, facémoslle chegar á alcaldía-presidencia do Concello de 
Cabanas a seguinte recomendación: 

A administración local do Concello de Cabanas debe impulsar á maior brevidade 
posible os trámites necesarios para ditar resolución no expediente de reposición da 
legalidade urbanística incoado o día 13/07/2015 por decreto 288/2015, a fin de evitar 
unha situación que xenere unha nova caducidade do expediente. 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor 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. 

Saúdao atentamente. 

Milagros Mª Otero Parga 
Valedora do Pobo 


