
 
 
 

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vigo para que realice as actuaciones 
administrativas que correspondan para a comprobación da legalidade urbanística dunha 
instalación para, se procede, ordear a interrupción do seu funcionamento polo medio que 
considere mais adecuado, e iniciar expediente de reposición da legalidade urbanística 
 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 15 de abril de 2021 

 
Sr. Alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D. xxxxxxxxxxx no que pon en coñecemento desta Institución que no baixo esquerda do 
seu edificio na rúa xxxxxxxx do Concello de Vigo, abriuse un establecemento de fisoterapia no 
que se instalou un equipo de aire acondicionado na súa  fachada, sen que a dita instalación 
figuren en plano algún, segundo a consulta que fixo do expediente na Xerencia de Urbanismo 
do Concello. Considera Sr. xxxxxxxx que as obras realizadas non concordan coa memoria nin 
co plano do proxecto, xa que no plano a saída de aire de ventilación realizaríase ao fondo do 
local, cara ao patio exterior cun caudal de 675 m3/h, e a rejilla colocarase a mais de 3.00 m de 
altura sobre o solo e separada unha distancia superior a 3 m de calquera xanela ou oco de 
fachada e na obra, a saída realizouse á fachada onde instalaron dúas rexillas descoñecendo o 
caudal de saída. No expediente figura certificado de remate de obras onde consta que se 
atopa rematada e se axusta ao proxecto.  

De acordo co anterior, o interesado entende que o equipo de ventilación non cumpre coa 
lexislación vixente dado que non conta coa autorización da Xunta de propietarios da 
Comunidade e incumpre a Ordenanza Municipal de Protección de Medio Contra a 
Contaminación Acústica Producida pola Emisión de Ruídos e Vibracións, e no referente ao o 
cambio de saída de aire de ventilación non lle consta expediente ningún documento 
comunicando este cambio. Na xerencia de urbanismo, ante a presentación da fotografía  da 
instalación, manifestáronlle que a mesma era ilegal.  

Expediente: B.10.Q/205/21 



O interesado solicitou á Xerencia de Urbanismo con data do 12 de xuño de 2020, a inspección 
do dito local para a comprobación das anomalías e no caso de que non sexa conforme coa 
normativa, se adopte a medida cautelar de precintado do equipo ata a súa retirada. 

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- A queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución, unha 
investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, 
solicitando información do Concello de Vigo con data 18 de febreiro de  2021.   

SEGUNDO.- Con data do 23 de marzo de 2021, o Concello de Vigo remite informe da Xerencia 
de Urbanismo no que comunica que con data do 29 de decembro de 2020, iniciou a 
tramitación das actuacións previas en materia de disciplina ubanística en relación coas 
denuncias recibidas pola instalación de equipos de aire acondicionado na xxxxxxxxxx 
(Dilixencias previas 22555/423). 

No citado expediente de dilixencias previas procedeuse á realización de visita e emisión de 
informe por inspector urbanístico. Con data do 12 de marzo de 2021, remitiuse comunicación 
ás titulares da instalación, advertindo que deben retirar a instalación se non dispoñen de título 
habilitante, procedéndose en caso contrario a iniciar os procedemento de restauración da 
legalidade e/ou o procedemento sancionador que corresponda. 

Informa que os procedementos de protección da legalidade urbanística tramítanse en función 
da gravidade da infracción urbanística segundo a Lei do Solo de Galicia e pola orde de 
prioridades establecida no Plan de Inspección do Concello de Vigo (BOP de Pontevedra núm. 
141, do  24 de xullo de 2015). O dito plan establece unha totalidade de 8 graos de prioridade 
na tramitación de expedientes de disciplina urbanística, (sendo o grao 1 o de maior gravidade)  
e tendo a presunta infracción urbanística denunciada no presente caso un grao 8 de 
prioridade.  

CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- Da documentación e remitida polo interesado e do informe do Concello de Vigo  
pode concluirse que tras a denuncia presentada, o Concello iniciou a tramitación de 
expediente de dilixencias previas e realizou a correspondente visita de inspección, e como 
resultado da mesma, remitiu advertencia de que debe procederse á retirada da instalación de 
climatización se non dispoñen de título habilitante, e en caso de que non se leve a cabo, se 
iniciará o procedemento de reposición da legalidade urbanística, e se procede, o sancionador 
que corresponda. 



SEGUNDA.-  De acordo co disposto no artigo 371 do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, 
polo que se aproba o regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, os 
concellos teñen entre as súas competencias, o exercicio da actividade administrativa relativa 
á protección da legalidade urbanística, que comprende, entre outras funcións, a de 
inspeccionar as obras, edificacións e usos do solo para comprobar o cumprimento da 
legalidade urbanística, constatar e denunciar todas as anomalías que se observen, informar 
sobre a adopción de medidas cautelares, correctivas e sancionadoras que se consideren 
convenientes para o mantemento da disciplina urbanística e adoptar as medidas necesarias 
para a restauración da orde urbanística vulnerada e repoñer os bens afectados ao estado 
anterior á produción da situación ilegal. Entre as medidas que se poden adioptar, estan de 
acordo co disposto no artigo 152 da Lei 2/2016, a de acordar as medidas cautelares necesarias 
para garantir a total interrupción da actividade.  

É por tanto unha obriga do Concello, a de determinar si a instalación de ventilación é conforme 
ou non coas licencias ou autorizacións outorgadas, debendo en caso de que non o sexa, ordear 
a interrupción do seu funcionamento polo medio que considere mais adecuado, e iniciar si 
procede, expediente de reposición da legalidade urbanística. 

TERCEIRA.-  De conformidade co establecido no artigo 103 da Constitución Española e no 
artigo 3 da Lei 40/2015, o 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, a 
Administración Pública debe server con con obxectividade os intereses xerais e actúar con 
sometemento pleno á Lei e ao Dereito, polo que débe constatarse polo Concello á maior 
celeridade posible, si a instalación é conforme á legalidade urbanística, adoptando de ser 
necesario, as medidas necesarias para a paralización do seu funcionamento.  

Por todo o exposto ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 
da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de Lugo o seguinte:  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámosle que de conformidade co disposto no citado artigo 371, o Concello deberá 
realizar as actuaciones administrativas que correspondan para a comprobación da legalidade 
urbanística da instalación para, se procede, ordear a interrupción do seu funcionamento polo 
medio que consider mais adecuado, e iniciar expediente de reposición da legalidade 
urbanística. 

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 do recordatorio de deberes legais formulado, 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.  

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 poderá poñer os 
antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do conselleiro do 
departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, 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. 

 
 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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