
 
 
 
 

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Oleiros   para que resolva sobre a 
solicitude de acceso a un expediente de licenza 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2021 

 

Estimado  Sr xxxx:  

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por vostede con data do 14 de abril de 2021, no que indica que o propietario do inmoble 
situado na Rúa xxxxx do Concello de Oleiros, valéndose dunha solicitude para construír un 
garaxe, procedeu á construción dunha casa. A aparelladora municipal visitou a obra, para 
informar previamente e dar o perceptivo fin de obra e no seu informe fai constar que se trata 
dunha construción, que tiña tres peldaños para poder acceder á porta de entrada que tiña 90 
cm de ancho, cociña, cuartos, cuarto de baño, etc.  

O Concello ordenoulle presentar un proxecto de obra, e nomear arquitecto e aparellador e 
cumprir as aliñacións oficiais marcadas polo Plan Xeral de Ordenación Urbana do concello, 
obrigándoo a ceder os terreos exteriores á aliñación e construír as beirarrúas polo fronte do 
solar, considerando que a cesión dos terreos do retranqueo pasarían a ser bens municipais.  

Informa que presentou denuncias no concello o dia 6 de xuño de 2009, das que non recibiu 
resposta e con data do 23 de setembro de 2019 solicitou copia do expediente da obra e das 
condicións coas que se dera a licencia, da que lle informou a tenente de alcalde e poñente de 
urbanismo do concello que o dito expediente atopábase arquivado, e a obra legalizada, con 
licencia de ocupación. 

O interesado manifesta que ao tratarse de os bens de titularidade publica, non prescriben e 
solicitou con data do 31 de agosto de 2020, personarse no expediente, sen ter resposta.. 

ANTECEDENTES 

Expediente: B.10.Q/1295/21 



A queixa foi admitida a trámite, promovendo dende esta institución unha investigación 
sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, e na que se 
solicitou ao Concello de Oleiros a remisión de informe con data do 15 de abril e 18 de maio de  
2021.   

Con data do 19 de maio de 2021, o Concello de Oleiros remite oficio no que comunica a 
existencia de resolucións de arquivo de expedientes de disciplina urbanística por caducidade 
do procedemento, e a facendo constar que ten transcorrido o prazo de prescrición da 
infracción urbanística supostamente cometida e do prazo de caducidade para a acción de 
reposición da legalidade urbanística por obras executadas sen licenza, prazos de 6 anos (coa 
normativa vixente) e de 4 anos (coa normativa urbanística vixente no ano da tramitación dos 
procedementos) xa transcorridos dende o coñecemento das obras executadas. 

Sinala que non hai ningunha obra ubicada en solo de titularidade pública, no que si podería 
ser de aplicación a imprescritibilidade da acción para recuperación de ben público, dado que 
non é o mesmo camiño público que superficie de parcela privada afectada pola aliñación e 
cualificada como sistema viario. 

O Concello remitiu copia da seguinte documentación:  

 Resolución do 2 de xullo de 2003, pola que se declara a caducidade  do procedemento 
sancionador e de reposición da legalidade pola construción dun portal e  cerramento 
fora da alienación oficial na Rúa xxxxxxxx (Expediente 17/2000).   

 Resolución do 8 de xullo de 2003, pola que se declara prescrición da infracción 
cometida polo cerramento de terraza  existente na  fachada da vivenda da Rúa 
xxxxxxxx (Expediente 48/2000). 

 Resolución do 2 de xullo de 2003, pola que se declara a caducidade do procedemento 
sancionador e de reposición da legalidade por ter executado unha vivenda  de 52,50 
m2  con porche de 10.60 m2 na Rúa xxxxxxxxx (Expediente 50/2000).   

Comunica que a dita informe xa fora facilitada ao interesado nas ocasións que se personou no 
Concello en relación con estes feitos. 

CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- Da documentación e remitida polo interesado e do informe do Concello de Oleiros  
pode concluírse que: 

 No momento no que se coñeceu a posible infracción urbanística na que podería ter 
incorrido as obras de construción na Rúa xxxxxxx do Concello de Oleiros tiña 
transcorrido o prazo de prescrición da infracción urbanística supostamente cometida 



e do prazo de caducidade para a acción de reposición da legalidade urbanística por 
obras executadas sen licenza.  

 De acordo co informe do Concello, non existen obras ubicadas en solo de titularidade 
pública.  

 O interesado solicitou o 23 de setembro de 2019, copia do expediente da obra e das 
condicións coas que se dera a licencia, á que non tivo acceso segundo se lle comunicou 
verbalmente, porque o expediente atopábase arquivado, e a obra legalizada, con 
licencia de ocupación. 

CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- De conformidade co disposto nos artigos 152.5 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, 
do solo de Galicia Lei do Solo de Galicia e o artigo 382.4 do Decreto 143/2016, do 22 de 
setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 
Galicia, o prazo para a resolución dun expediente de reposición da legalidade urbanística  é 
dun ano, prazo que que comeza a contar desde o acordo de iniciación do procedemento.  

O prazo que ten para reaccionar a administración pola execución de obras sen título 
habilitante de conformidade co art. 153 da citada Lei 2/2016 é de 6 anos a contar desde a total 
terminación das obras, tomándose como data de terminación  das obras a que resulte da súa 
efectiva comprobación pola administración actuante, sen  prexuízo da súa acreditación por 
calquera outro medio de proba válido en dereito (artigo 153.1 da LSG). 

No presente caso, o Concello ditou Resolucións  no ano 2003, pola que se declara a caducidade  
do procedemento sancionador e de reposición da legalidade pola construción de portal e  
cerramento fora da alienación oficial, de declaración de prescrición da infracción cometida 
polo cerramento de terraza e caducidade do procedemento sancionador e de reposición da 
legalidade por ter executado unha vivenda e porche.  

De acordo co disposto no punto 2 do artigo 152 citado, transcorrido o prazo de caducidade de 
seis anos sen que se adoptasen as medidas de restauración da legalidade urbanística, non 
procede a apertura de expediente reposición da legalidade urbanística nin sancionador, 
quedando suxeitas as construcións ao réxime previsto no artigo 90, artigo que establece que 
regula as actuacións que se poden levar a cabo en edificios fora de ordenación. 

SEGUNDA.- Por outra banda, a acción pública en materia urbanística ven recollida no artigo 
62 do Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei do solo e rehabilitación urbana, e configúrase como un dereito que lle asiste a calquera 



persoa para formular denuncias urbanísticas diante da administración, motivadas pola 
execución de actos de edificación e uso do solo que se consideren ilegais. 

A xurisprudencia dos nosos tribunais (por todas, sentenza do Tribunal Supremo do 16 de xullo 
de 2016, casación 3702/2014), sostén que o exercicio da acción pública se recoñece a favor 
dos cidadáns sen que se requira unha especial lexitimación, de xeito que a actuación dos 
cidadáns que instan poñer en marcha un proceso, é lícita e axustada a dereito sexan ou non 
propietarios de calquera outro inmoble, e o é aínda que só invoquen o interese de calquera 
cidadán na preservación da legalidade urbanística, aínda sen pretender o recoñecemento 
dunha situación xurídica individualizada, o que implica que os cidadáns, dispoñen do dereito 
de acceso e de obter copia dos expedientes administrativos en calquera momento da súa 
tramitación.  

TERCERA.- A normativa en materia de Transparencia (Lei básica estatal 19/2013, do 9 de 
decembro, de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno e Lei  autonómica 
1/2016, do 18 de xaneiro, de Transparencia e Bo Goberno) recoñecen o dereito de todas as 
persoas a acceder á información pública, nos termos previstos no artigo 105. b) da 
Constitución, entendida esta como os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu 
formato ou soporte, que figuren en poder dalgún dos suxeitos incluídos no ámbito de 
aplicación da dita normativa e que fosen elaborados ou adquiridos no exercicio das súas 
funcións.  

O interesado solicitou copia do expediente da obra e das condicións coas que se dera a 
licencia, da que se lle informou verbalmente que o dito expediente atopábase arquivado, sen 
darlle acceso ao mesmo.  

O feito de que o expediente estea arquivado, non  fai  que perda o seu carácter de información 
pública, xa que se trata de documentación  e informe elaborada ou adquirida polo Concello 
no exercicio das súas funcións, polo que debe dárselle ao interesado acceso ao mesmo.  

De acordo co anterior, comunícolle que con data de hoxe remitiuse ao Concello de Oleiros, en 
aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo o seguinte :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámoslle que en cumprimento do dereito dos cidadáns ao acceso á información, debe 
resolver sobre a solicitude de acceso ao expediente de licencia, de acordo co disposto na 
normativa urbanística e na normativa en materia de Transparencia citada.  



O Concello dispón do prazo dun mes (art. 32.2), para dar 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.  

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. 

Agradézolle a confianza demostrada neste Institución e saúdoo atentamente. 

 
 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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