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Recomendación dirixida ao Concello de Poio para que se incoe e se tramite un expediente de 
reposición da legalidade urbanística, e se de traslado a Dª ……………….. como parte 
interesada. 
 
 
 
 
 

 
 

Relacionado co B.9.Q/14075/15 

 
Santiago de Compostela 17 de novembro de 2016 

 
 

Sr. alcalde: 

Con data de entrada nesta institución de 23/07/2015, recibimos un escrito de dona ……. no 
que nos indicaba que facía case un ano que presentara denuncia no Concello de Poio por 
irregularidades e infraccións urbanísticas realizadas por don ……… nunha parcela colindante 
coa súa, sen que ata a data recibira resposta por parte do concello a pesar de reiterar varias 
veces as denuncias e terse persoado  alí a pedir explicacións pola falta de resposta. 

O pasado día 21 de setembro de 2015 dabámoslle conta deste escrito e solicitabámoslle 
información sobre o problema que motivou a queixa e de forma concreta pediámoslle que 
nos informara por que a administración municipal non deu cumprimento ao disposto no 
artigo 42.2 da Lei 30/1992, e o artigo 208 da lei autonómica 9/2002, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

O día 30/12/2015 (data de saída 22/12/2015, nº rexistro 3594), recibimos resposta do 
concello na que entre outras cuestións se nos informa que de oficio se incoara un 
expediente IU 22/2013, de restitución da legalidade urbanística pola execución dunha 
edificación auxiliar e a elevación e revestimento do valo de cerramento. Indicábannos tamén 
que dado que o expediente estábase tramitando procederían a dar traslado das actuacións á 
sra. …… co fin de que puidese formular as alegacións que considere oportunas. 

Expediente: B.9.Q/63954/16 



2 
 

Con data 4 de xaneiro (nº de saída 81/16, data 07/01/2016) remitíamoslle un escrito 
acusando recibo do seu oficio e no que dábamoslle conta do seu traslado á sra. ……….. Nel 
recordábamoslle o deber legal de ditar unha resolución expresa, motivada e notificada á 
interesada, co ofrecemento dos recursos legais procedentes de conformidade co disposto 
nos artigos 42.3 e 89 da Lei 30/92. 

O día 10/03/2016 recibimos e-mail do Concello (rexistro de entrada 1505/16) no que se nos 
indica que: 

“En relación ao asunto de referencia, poño no seu coñecemento que ó expediente 
de infracción  urbanística 22/2013, incoado por obras executadas nunha parcela 
sita en rúa …………, e no que figura como parte interesada Dª ……………., vai 
procederse a dictar resolución, na que se acordará a caducidade do mesmo e a 
incoación dun novo, dado o tempo transcorrido dende a incoación daquel. 

Polo que unha vez notificado o mesmo a D. ……………….., procederemos dar 
traslado e prazo de audiencia a Dª ………………, para que como interesada, alegue 
o que considere oportuno na defensa dos seus intereses. 

Xestións que unha vez realizadas poñeranse igualmente no seu coñecemento.” 

O día 06/04/2016 recibimos un novo e-mail do concello (nº rexistro de entrada 2080/16) no 
que se nos informa que: 

“En relación al tema de referencia, adjunto para vuestro conocimiento y el de Dª 
………, Resolución da Alcaldía, por la que se declara la caducidad del expediente 
de infracción urbanística incoado en su día con núm. 22/2013, y se acuerda 
incoar nuevo expediente. 

Este nuevo expediente se incoará por todas las obras ejecutadas por el 
denunciado hasta el día de la fecha, que no se encuentren amparadas por 
licencia, es decir, las que ya tenía así como algunas que está haciendo.” 

Con data 8 de abril de 2016 remitímoslle un novo escrito (nº rexistro de saída 4027/16) no 
que lle indicábamos o seguinte: 

“Esperamos que este novo expediente de reposición da legalidade urbanística se 
tramite nos prazos previstos e solicitámoslle que dona …………….. sexa considera 
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como parte interesada no procedemento, tendo información puntual da súa 
tramitación e se lle notifiquen as resolucións que sobre o mesmo se adopten para 
que poida presentar as alegacións e no seu caso os recursos oportunos.” 

Con data 16/11/2016 (nº entrada 68225/16) recibimos un novo escrito de dona ………………. 
no que nos indica que non ten noticia de que se incoara un novo expediente de reposición 
da legalidade nin se lle notificou nada, sen que se adoptara ningunha medida para correxir 
as infraccións urbanísticas e o veciño denunciado está facendo novas obras. 

Postos en contacto no día de hoxe co concello, confírmannos que non se incoou expediente 
de reposición da legalidade urbanística a pesar de que o día 10/03/2016 se nos informaba e 
confirmouse o día 06/04/2016 que “o novo expediente incoarase polas obras executadas 
polo denunciado ata o día da data, que non se atopan amparadas por licencia, é dicir, as que 
xa tiña así como algunhas que está facendo”, “dándolle traslado e prazo de audiencia a dona 
……………………., para que como interesada alegue o que considere oportuno na defensa dos 
seus intereses”. 

Da análise do anteriormente exposto dedúcese unha clara inactividade por parte dese 
concello que afecta ao dereitos que como cidadá ten a Sra. ………………... Entendemos as 
dificultades técnicas e prácticas ás que pode enfrontarse unha Administración local para 
exercer as súas funcións, pero iso non pode ser motivo para xustificar a inobservancia das 
normas básicas que deben rexela, non atopando razóns que xustifiquen a demora existente 
na incoación e tramitación do novo expediente. 

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese concello a seguinte 
recomendación: 

“Recoméndase ao Concello de Poio incoar e tramitar, coa maior brevidade 
posible expediente de reposición da legalidade urbanística polas obras 
executadas polo denunciado ata o día da data e que non se atopan amparadas 
por licencia, dándolle traslado de todas as actuacións a dona ………………., para 
que como parte interesada alegue o que considere oportuno en defensa dos seus 
intereses”. 

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. 
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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.  

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 
prevé que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo 
razoable, non se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo incluirá 
tal asunto no seu informe anual ou especial con mención dos nomes das autoridades ou 
funcionarios que persistan naquela actitude, especialmente nos casos en que, considerando 
o Valedor do Pobo que era posible unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as 
súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con 
especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública 
galega. 

Saúdoo atentamente. 

Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo 


