
 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Salceda de Caselas para que comprobe 
a execución dos seus expedientes de reposición da legalidade urbanística, procedendo  en 
caso de ser necesario, á súa execución subsidiaria, para evitar os riscos para a seguridade 
das vivendas. 

 

 

 

Santiago de Compostela, 8 de xaneiro de 2021 

Sr. Alcalde:  

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D. xxxxxxx con data de 8 de outubro de 2020, no que denuncia a inactividade do Concello 
de Salceda de Caselas nos expedientes de reposición da legalidade urbanística e na limpeza 
da maleza arredor da súa vivenda . 

ANTECEDENTES 

Primeiro.- O Sr. xxxxxxxxx comunica que como consecuencia dos seus escritos presentados no 
ano 2013, e dos que se abriu expediente por esta Institución (Q/18781/13), a día de hoxe non 
foi realizada a reposición urbanística que en dito expediente se reclamaba, polo que solicitou 
a apertura de novo expediente mediante escrito no ano 2014, para que a dita reposición se 
leve a cabo, e que foron resoltos por decreto 470/2014 e 471/2014, así como os decretos 
187/2015 e 188/2015, que ordena novamente a reposición, todos eles sen execución ata 
agora, e sobre os que se solicitou información sobre a súa execución con datas do 19 de 
decembro de 2016 e 2 de maio de 2017 sen obter resposta.  

Por outra banda, dende o ano 2015, leva solicitando a limpeza das parcelas colídante da súa 
vivenda (xxxxxxxxx), sen obter resposta  nin execución.  

O Sr. xxxxxxxxx manifesta que esta rodeado de maleza por ambos lados, e pola traseira da 
casa, de maneira que só o fronte da mesma queda libre, o que supón un perigo en caso que 
que se produza un incendio, así como un risco para a súa seguridade, dado que a vivenda non 
é visible dende a estrada.  

Expediente: B.10.Q/4309/20 



Segundo.- A queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución, unha 
investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, na 
que se solicitou con data do 15 de outubro de 2020, informe ao Concello de Salceda de 
Caselas, sobre o problema que motiva a queixa.  

Terceiro.- Con data do 13 de novembro de 2020 o Concello remite informe no que sinala que 
en relación cos expedientes de reposición da legalidade urbanística, incorreron en 
caducidade, se ben consta nos mesmos un documento do 12 de novembro de 2015, posterior 
ao mencionado polo Sr. xxxxxxxx do 13 de agosto de 2015, no que os terceiros implicados 
firman ante o asesor xurídico do Concello que xa foron corrixidas as actuacións polas que se 
lles denuncian. 

En relación cos expedientes de medioambiente, o Concello comunica que os ditos expedientes 
incorreron en caducidade, se ben o interesado ten actualmente un expediente co número 
1580/2020 referidos á limpeza das parcelas, unha das cales está limpa na actualidade e a outra 
está notificada e inda en tempo para que procedan coa súa limpeza. 

CONSIDERACIÓNS: 

Primeira.- Da documentación remitida polo interesado e da información remitida polo 
Concello de Salceda de Caselas constátase o seguinte:  

 O Sr. xxxxxxxx pon de manifesto a existencia de expedientes de reposición da 
legalidade urbanística resoltos mediante decretos dos anos 2014 e 2015, que ata a 
data non se executaron.  

 Así mesmo comunica que dende o ano 2015, leva solicitando a limpeza das parcelas 
colindantes á súa vivenda sen obter resposta e o feito de que a súa vivenda estea 
rodeada de maleza por ambos lados e pola traseira, provoca perigo en caso que que 
se produza un incendio, así como un risco para a súa seguridade dado que a vivenda 
non é visible dende a estrada. 

 O Concello informa que os expedientes de reposición da legalidade urbanística, 
incorreron en caducidade, se ben consta neles un documento no que os implicados 
afirman que xa foron corrixidas as actuacións polas que se lles denuncian. 

 Respecto dos expedientes de medioambiente, o Concello comunica que os ditos 
expedientes incorreron en caducidade, se ben no expediente que está en tramitación, 
fai constar que unha das parecelas está limpa e a outra notificada e inda en tempo 
para que procedan coa súa limpeza. 

Segunda.- O artigo 103 da Constitución Española e o artigo 3 da Lei 40/2015, o 1 de outubro, 
de Réxime Xurídico do Sector Público, establecen que a Administración Pública debe servir 
con obxectividade os intereses xerais e actuar con sometemento pleno á Lei e ao Dereito. 



De conformidade co disposto no artigo 152 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia 
é competencia do Concello a incoación dos expedientes de reposición da legalidade 
urbanística cando se estea realizando algún acto de uso do suelo sen título habilítante ou sen 
asustarse ás condicións sinaladas nel.  

Respecto dos decretos de resolución dos expedientes de reposición da legalidade urbanística 
(decretos 470/2014, 471/2014, 187/2015 e 188/2015), e sobre os que o interesado solicitou 
información sen obter resposta, debe comunicárselle polo Concello o estado da súa 
execución.  

É necesario lembrar que de conformidade co disposto no artigo 98 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, os actos das 
Administracións Públicas suxeitos a dereito administrativo son inmediatamente executivos, 
procedendo, nos casos de incumprimento, de conformidade co disposto no artigo 101 da 
mesma Lei, á execución forzosa. Por tanto, no caso de que non estivesen executados polo 
obrigado, debe procederse á súa execución subsidiaria ou á execución forzosa mediante a 
imposición de multas de acordo co disposto no artigo 152.6 da citada Lei 2/2016. 

No seu informe, o Concello afirma que nos expedientes de reposición da legalidade urbanística 
producuise a caducidade dos mesmos, se ben consta nos ditos expediente unha declaración 
dos denunciados, de que as actuacións foron corrixidas. Non se fai referencia a que o Concello 
comprobase a realidade desa declaración, realidade que o Sr. xxxxxxxx nega. Tendo en conta 
que de acordo co disposto no artigo 95 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas, a caducidade dun expediente non 
producirá por si soa a prescrición das accións da Administración, é posible de acordo co dito 
artigo, iniciar un novo procedemento se non se produciu a prescrición, polo que debe 
comprobarse esa realidade e, de ser necesario, incoar novamente os referidos expedientes.  

Terceira.- En canto ao perigo que poida existir pola falla de limpeza da vexetación circundante 
da vivenda do Sr. xxxxxxx, é necesario lembrar o deber polos propietarios das parcelas de 
realizar ou permitir realizar á administración competente, as actuacións de restauración 
ambiental e traballos de defensa do solo e da vexetación necesarios para, entre outros, evitar 
riscos de inundación, erosión, incendio, contaminación ou calquera outro risco de catástrofe 
ou simple perturbación do ambiente, así como da seguridade e saúde pública.  

As Administracións locais, deben, de acordo co previsto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, adoptar as medidas de 
prevención ou protección necesarias para evitar os incendios, instando a que as persoas 
responsables procedan á retirada da biomasa ou especies vexetais para evitar riscos, debendo 
en caso de incumprimento realizar as advertencias e comunicacións precisas e en caso de 
persistencia no incumprimento, proceder á execución subsidiaria atendendo ás necesidades 
de defensa contra os incendios, especialmente respecto da seguridade nas zonas de interface 



urbano-forestal, con repercusión dos custos de xestión no responsable e sen prexuízo da 
instrución do procedemento sancionador que corresponda. 

Debe por tanto comprobarse a realidade e realizar as actuacións necesarias para evitar os 
riscos de incendio e riscos para a seguridade que  a dita situación poda provocar.  

Por todo o anterior, considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 
6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar ao Concello de Salceda de Caselas o seguinte:  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

O Concello de Salceda de Caselas debe comprobar a execución dos decretos de resolución dos 
expedientes de reposición da legalidade urbanística aos que se fai referencia no punto terceiro 
das consideracións, procedendo á súa execución subsidiaria, ou de ser necesario á incoación 
dos que procedan, e adoptar as medidas necesarias para que se leve a cabo a limpeza das 
parcelas colindantes á vivenda do Sr. xxxxxxx para evitar os riscos que da súa situación se 
poidan derivar.  

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, fágolle 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. 



Saúdao atentamente  

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 

 

 


