
 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Mazaricos para que actúe coa obrigada 
celeridade  na tramitación dos seus procedementos, evitando que se produza a prescrición 
das posibles infraccións por non ter iniciados os correspondentes expedientes de reposición 
da legalidade urbanística ou a caducidade dos expedientes iniciados.  

 
 

 
 

 
Relacionado co expediente B.9.Q4917/19 

 

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2021 

Sr. Alcalde: 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por Dª xxxxxxxx con data do 23 de setembro de 2020, contra falla de resposta á súa solicitude 
presentada o 5 de maio no Concello sobre a incoación de expediente de reposición co número 
2/2020, a falla de contestación á súa solicitude con ref RE202000000000084 a fin de aclarar o 
erro no nome da persoa á que se fai referencia, e solicitudes sobre licenza de actividade, 
licencia de obra e  ocupación de rampla en beirarrúa (2 de xullo do 2020) das que non obtivo 
contestación.  

ANTECEDENTES 

A queixa foi admitida a trámite, iniciándose un procedemento informal e sumario no que, con 
datas do 27 de outubro, 7 de decembro  de 2020 e 8 de xaneiro de 2021, solicitouse informe 
ao Concello de Mazaricos.  

Con data do 8 de febreiro de 2021,  o Concello de Mazaricos remite informe, no que en síntese 
manifesta que durante o ano 2020, a situación de pandemia agravou a falla de medios 
persoais e materiais para atender a todas demandas veciñais, e ao final do estado de alarma, 
déuselle prioridade absoluta á execución de aqueles expedientes, de obras, de persoal, etc 
que por estar subvencionados estaban suxeitos a prazos perentorios e que, en caso de non 
respectarse, podían supoñer un importante quebranto económico ao Concello. 

Expediente: B.9.Q/4083/20 



Con respecto á solicitude de información sobre a incoación do expediente de reposición de 
legalidade urbanística por obras e movementos de terras executados na parcela 538, informa 
que por resolución 2/2020, de 14 de xaneiro, procedeuse á súa incoación, notificándose á 
denunciante e ao denunciado, se ben dita resolución incorpora un erro de transcrición ao 
referirse a D. xxxxxxxxx. 

O expediente non continuou a súa tramitación, e tendo transcorrido un ano dende a súa 
incoación, prodúcese a súa caducidade polo que procede incoar un novo expediente, previa 
visita de comprobación, de constatarse que non teñen variado as circunstancias concorrentes.  

Respecto da solicitude de acceso ao expediente de licenza (RE 202000000000373), informa o 
Concello que feitas as averiguacións oportunas, constátase que se corresponde coa 
edificación con referencia catastral xxxxxxxxxx, da que nas dependencias administrativas se 
facilitou á denunciante acceso aos expedientes urbanísticos da edificación afectada, que foron 
examinados pola interesada e polo seu asesor xurídico, facilitándolle copia dos documentos 
solicitados, agás aqueles que a normativa de propiedade intelectual o restrinxise (como é o 
caso de entregar copia íntegra do proxecto técnico). 

Respecto dos escritos presentados pola interesada con data do 2 de xullo de 2020, referidos 
á edificación antes aludida, verificouse que ao titular da mesma foille outorgada licenza con 
data do 15 de maio de 2001, para a construción de vivenda, local, baixo e un andar.  

Os servizos técnicos municipais están a examinar dito documento técnico, e xirarán visita de 
comprobación a fin de verificar se procede incoar os expedientes de caducidade e reposición 
de legalidade urbanística. De ser certo que a edificación incumpre os parámetros urbanísticos 
procederase a ditar a correspondente orde de demolición, que afectará tamén á rampla de 
acceso que forma parte da edificación na medida en que corrixe o desnviel entre o portal de 
acceso e a vía pública. No caso de que a edificación fose legalizable, actuarase só sobre os 
excesos ou incumprimentos parciais.  

CONSIDERACIÓNS 

Primeira.- Da documentación remitida pola interesada e da contestación ao requirimento de 
información remitida polo Concello de Mazaricos, constátase o seguinte  

 No expediente de reposición da legalidade urbanística por obras e movementos de 
terras executados na parcela 538, transcorreu mais dun ano dende a súa iniciación, 
sen que conste que por parte da Administración municipal se declarase a caducidade 
do mesmo.  

 A incoación de novo expediente está condicionada á realización de visita de 
comprobación para constatar si variaron as circunstancias concorrentes, e se procede 
ou non a incoación de novo expediente.  



 Respecto da solicitude de acceso ao expediente de licenza correspondente á 
edificación situada na xxxxxxxxx (RE 202000000000373), xa se lle concedeu acceso ao 
expediente á interesada.  

 O Concello está a revisar a licencia concedida a esa edificación e xirarán visita de 
comprobación a fin de verificar se procede incoar expedientes de caducidade e 
reposición de legalidade urbanística.  

Segunda.- De conformidade co disposto no artigo 152.5 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, os procedementos de reposición da legalidade urbanística deben resolverse 
no prazo dun ano dende a súa incoación, polo que o Concello debe declarar expresamente a 
caducidade do expediente de reposición da legalidade urbanística por obras e movementos 
de terras executados na parcela 538, e iniciar, se procede, e á maior brevidade posible, novo 
expediente de reposición da legalidade urbanística. 

Terceira.- Respecto do  expediente referido á edificación situada na xxxxxxxxxxx, debe 
verificarse á maior brevidade posible, se procede ou non a incoación de expediente de 
caducidade da licenza concedida no ano 2001, e se procede ou non a incoación do expediente 
de reposición da legalidade urbanística. 

Cuarta.- De acordo co disposto 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 serve 
con obxectividade os intereses xerais e actúa con sometemento pleno á Lei e ao Dereito. 

Así mesmo, en base ao disposto no artigo 21 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a Administración está 
obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en tódolos procedementos calquera que sexa 
a súa forma de iniciación, nos prazos establecidos na normativa que lle sexa de aplicación, que 
nos casos de expedientes de reposición da legalidade urbanística é dun ano.  

O persoal ao servizo das Administracións Públicas que teñan ao seu cargo o despacho dos 
asuntos, así coma os titulares dos órganos administrativos competentes para instruír e 
resolver sos directamente responsables, no ámbito das súas competencias, do cumprimento 
da obriga legal de ditar resolución expresa en prazo.  

O incumprimento de dita obriga dará lugar á esixencia de responsabilidade disciplinaria, sen 
prexuízo da que houbera lugar de acordo coa normativa aplicable.  

Quinta.-  Lémbrolle que aínda tendo en conta as dificultades técnicas e prácticas ás que se 
poida atopar 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, polo que debe 



procederse á tramitación dos referidos expedientes coa maior celeridade posible, dándolle a 
resolución que corresponda. 

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 Mazaricos seguinte :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámoslle que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principios de 
eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado 
á súa tramitación e resolución expresa nos prazos que establece a normativa, de forma que 
non se produza a prescrición das posibles infraccións por non ter iniciado ou por caducidade 
dos expedientes 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. 

 

Dolores Fernández Galiño  
Valedora do Pobo   


