
 

 
 

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilalba para que proceda á 
comprobación da legalidade urbanística das obras denunciadas, iniciado se procede o 
correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística. 

 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 19 de abril de 2021 

 
Sra. Alcaldesa: 
 
Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D. xxxxxxx, con data do 4 de xaneiro de 2021, contra a falla de actuación do Concello de 
Vilalba ante os seus escritos presentados con datas do 28 de setembro e 4 de novembro de 
2020, nos que solicitaba o inicio dun expediente de reposición á legalidade urbanística contra 
a titular da parcela de referencia catastral xxxxxx que colinda na parte trasera da súa vivenda 
situada na rúa xxxxxx, pola realización de un muro que considera contrario á normativa ao 
contar cunha altura de 4'80 metros ao contravir o disposto no artigo 17 d) das normas 
complementarias e subsidiarias de planeamento en materia de Urbanismo, que establece que 
os peches das parcelas terán unha altura inferior a 2,50 metros de altura. 

No escrito presentado con data do 4 de novembro de 2020, comunicou que nunha parte da 
zona na que se levantou o muro, estábase executando unha edificación auxiliar de dúas 
plantas, cunha cuberta con cumbreira de uns 4'80 metros de altura, que considera que é 
contraria ao artigo 32 do Plan Básico Autonómico, que dispón que as edificacións auxiliares 
serán exclusivamente de planta  baixa, con unha altura máxima de cornisa non superior a 2'50 
metros e absoluta ata cumbreira non superior a 4 metros.  

O interesado solicitou asi mesmo que se lle expedise copia da licenza de execución das obras, 
se ter obtido resposta ata a data. 

ANTECEDENTES 

Expediente: B.10.Q/23/21 



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 Vilalba con data 8 de xaneiro e 9 de febreiro de 2021.   

SEGUNDO.- Con data do 26 de marzo de 2021, o Concello de Vilalba remite oficio no que 
comunica que o Concello ten a intención de dar respostas a todas as solicitudes formuladas 
polos veciños, respectando a orde rigorosa de incoación en asuntos de homoxénea natureza 
consonte o artigo 71 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo común das 
Administracións Publicas, tendo expedientes con maior antigüidade de denuncias urbanísticas 
pendentes de resolver.  

CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- Da documentación e remitida polo interesado e do informe do Concello de Vilalba 
constátase que tras as denuncias presentadas polo xxxxxxx, o Concello non iniciou actuación 
algunha, nin lle deu acceso ao expediente da liciencia de execución das obras solicitado.   

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, e iniciar os 
correspondentes expedientes de reposición da legalidade urbanística, adoptando as medidas 
cautelares, correctivas e sancionadoras que se consideren convenientes para o mantemento 
da disciplina urbanística.  

TERCEIRA.-  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 Ile 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. 

No exercizo deste dereito, calquera cidadán pode solicitar a supervisión de determinadas 
obras e a Administración ten o deber de inspeccionalas e de comprobar se contan coa 
preceptiva licenza e de tela, si se están a executar de conformidade coa mesma e co resto da 
normativa que lle sexa aplicable. 

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.  

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  autonomica 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. A licenza de 
obras, de acordo coa dita definición, entra dentro do concepto de información pública  

CUARTA.- 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 as obras denunciadas son conformes á legalidade urbanística, adoptando as medidas 
necesarias  

QUINTA.- Debe lembrárselle que que aínda tendo en conta  as dificultades técnicas e prácticas 
ás que poida enfrontarse unha administración local para facer fronte ao exercicio das súas 
competencias, iso non pode ser óbice para a inobservancia das normas básicas que o rexen, 
nin pode explicar que un expediente non se tramite nos prazos legalmente establecidos 

De acordo co anterior, considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 
6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de Vilalba 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 das obras denunciadas, iniciado se procede o correspondente expediente de 
reposición da legalidade urbanística.  



Así mesmo, en cumprimento do dereito dos cidadans 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.  

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 


