
 

 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Pobra de Trives para que proceda á 
maior brevidade a realizar as actuaciones administrativas para a resolución do expediente de 
reposición da legalidade urbanística, outorgano, se procede a licenza do modificado de 
proxecto presentado, ou adoptando en caso contrario, as medidas que correspondan.. 

 
 

 
 
 

Santiago de Compostela 10 de setembro de 2021 

 
Sr. Alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por Don xxxxxxxx, con data do 14 de outubro de 2020, polo que considera a falla de actuación 
do Concello de Pobra de Trives ante as súa denuncias polas obras realizadas na edificación da 
xxxxxxxx, medianeira polo aire nordés da súa vivenda (sita na Rúa xxx), que lle esta a causar 
danos na súa vivenda, e na que considera se están a cometer irregularidades urbanísticas.  

Comunica que leva anos denunciando o incumprimento normativo, sen que por parte do 
Concello se esixa o cumprimento das disposicións legais, ao entender que se están realizando 
obras de reforma e ampliación do citado edificio sen reunir os requisitos esixidos, incumprindo 
a normativa de disciplina urbanística e causándolle danos.  

Comunica que presentou con data do 4 de xuño de 2020 novas denuncias da dita situación 
acompañando informe técnico, a fin de acreditar os danos que veñen producindo, e que ten 
presentadas mais de quince denuncias dende o ano 2013, sen ter ningún tipo de información 
e/ou comunicación relativa á dita situación.  

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 Pobra de Trives con datas do 16 de outubro, 21 de 
novembro e 29 de decembro de 2020.  

Expediente: B.10.Q/4382/20 



Con data do 25 de febreiro de 2021, polo Responsable da Área de Urbanismo desta Institución, 
realizouse chamada telefonica ao Concello que reultou infructuosa, ao non atoparse no 
mesmo o Secretario Municipal. Con data do 1 de marzo de 2021, mantívose novo contacto 
telefónico no que o Técnico de Urbanismo do Concello informa que o interesado leva 
presentadas multitude de denuncias e reclamacións por temas urbanísticos ante o Concello,  
e que o seu informe esta finalizado, polo que instará ao Secretario do Concello a que o remita 
á maior brevidade. 

SEGUNDO.- Con data do 30 de  xullo de 2021, o  Concello de Pobra de Trives remite oficio non 
que comunica que como consecuencia dous escritos dá Sra. Valedora do Pobo,  solicitouse  o 
arquitecto asesor municipal informe ao respecto.  

En dilixencia estendida polo dito arquitecto asesor, indícase que ante as numerosas solicitudes 
e requirimentos realizados polo interesado para solicitar a intervención municipal sobre 
cuestións maioritariamente de xurisdición civil, respecto a as obras licenciadas para Reforma 
na edificación da Praza xxxxxx, e atendidas mediante diversos informes técnicos municipais 
(de 12/11/2014, 19/11/2014, 27/01/2015, 16/03/2016, 13/04/2016, 01/02/2017, 
14/03/2018, etc.,) e as denuncias posteriores do mismo peticionario respecto a cuestións 
urbanísticas, considera oportuno dar dar traslado do informe emitido. 

No dito informe faise constar que iniciadas as obras en setembro de 2013, con data 18 de 
outubro de 2013, o Sr xxxxxx presentou escrito instando a garantir as normas de seguridade 
dado o risco que ao seu entender presentaban, acompañando fotos do estado da súa vivenda 
en colindancia coa edificación en demolición, presentando moitos outros requirimentos con 
fotografías –non denuncias- formulados para inspección polo concello das obras.  

O Concello incoou expediente municipal 371/2014, no que se emitiron reiterados informes 
técnicos, case todos sobre cuestións referentes á seguridade das obras durante o seu 
desenvolvemento e os presuntos danos producidos na vivenda do denunciante. Considera o 
informe que estes aspectos son cuestións alleas á administración local (por tratarse de materia 
civil), cuxo cometido sobre as obras débese centrar no cumprimento da regulamentación 
vixente da súa competencia, salvagárda do patrimonio e os servizos municipais e a defensa do 
interese xeral. 

Durante o desenvolvemento das obras, o solicitante formulou varios escritos de denuncia ante 
o Servizo de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, con requirimentos desta ao 
Concello que foron obxecto de informe. Instouse ao titular e responsables das obras para 
adoptar diversas medidas que evitasen danos por filtracións na vivenda do reclamante, 
ademais do informe emitido o 18 de marzo de 2016, no que se cualifica (indebidamente a 
xuízo do arquitecto asinante deste informe) como substancial o trazado de planta como 



terraza da pequena cuberta inclinada proxectada para a reforma do edificio no seu encontro 
coa devandita vivenda. Considéra o arquitecto que a dita variación, pola súa situación e 
características resultaba certamente irrelevante no desenvolvemento da obra ao ser case 
inapreciable desde a vía pública e supoñer unha redución, aínda que pequena, do volume da 
edificación, estando destinado este trazado de planta basicamente a preservar as luces 
existentes no edificio do propio reclamante sobre a propiedade do edificio en proceso de 
reforma.  

No informe do 20 de xaneiro do 2021 emitido polo Arquitecto Municipal, sobre o Decreto de 
Alcaldía nº 53/2018 de 13 de abril de 2018, que resolve a apertura do expediente sobre as 
obras en curso, faise constar que a apertura do expediente tivo lugar en base ao informe 
técnico de 18 de marzo de 2016 e de secretaría de 13 de abril de 2018, emitidos sobre as 
circunstancias da edificación solicitada durante a súa execución, cuxo contido se fundamenta 
no deber de tramitarse a correspondente modificación da licenza, que recolla os cambios 
introducidos no proxecto con respecto da licenza inicial, segundo criterio do arquitecto, que 
considerou unha modificación substancial o cambio a terraza dunha superficie proxectada de 
cuberta inclinada do edificiona súa colindancia polo sur.  

Considera o Arquitecto Municipal asinante deste informe que o Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia prevé entre os seus protocolos de intervención, a posibilidade de que nunha obra 
se produzan variacións de escasa entidade cuxo alcance pode recollerse mediante planos de 
estado final da edificación previos ao remate das obras e a emisión do respectivo certificado 
de finalización, sen necesidade de tramitar unha modificación da licenza obtida. 

Considera o Arquitecto Municipal no seu informe, que o proxecto orixinal foi informado 
favorablemente polo arquitecto técnico o 19 de xuño de 2013, ao estar verificado o 
cumprimento das Normas Subsidiarias de Plan incluída a Ordenanza Específica do Centro 
histórico e considerouse innecesaria a remisión do proxecto para informe polo servizo 
territorial da Dirección Xeral de Patrimonio, en virtude da discrecionalidade establecida ao 
respecto polo artigo 4.26 das devanditas normas. O modificado de proxecto foi informado 
favorablemente polo arquitecto, que considerou substancial o trazado de planta en terraza da 
pequena cuberta inclinada. Do anterior conclúe que a licenza inicialmente outorgada 
fundamentouse sobre o criterio da suficiencia de administración municipal para o 
outorgamento da licenza do proxecto orixinal de reforma e ampliación do edificio, que 
considera debería manterse, carecendo de sentido solicitar informe da Dirección Xeral de 
Patrimonio para unha parte menor e irrelevante da obra, cando previamente se considerou 
innecesario o seu informe sobre o conxunto de toda a obra.  

Con data do 2 de maio de 2018, o titular das obras en curso achegou o respectivo modificado 
de proxecto, xustificando o trazado de planta en terraza, informado favorablemente polos 



servizos técnicos municipais o 22 de novembro de 2018, coa imposición de solicitar informe 
sobre este modificado de proxecto á Dirección  Xeral de Patrimonio Cultural, o que motiva o 
informe emitido, destinado a fundamentar a resolución do expediente incoado de reposición 
da legalidade urbanística pola devandita modificación. 

De acordo co anterior conclúe que o expediente RLU 01/2018  débese considerar como parte 
do incoado para a licenza outorgada para a reforma e ampliación de edificio en Praza xxxxxxx 
estando ambos plenamente vinculados no seu contido e resolución, considerando innecesaria 
a emisión de informe pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre o modificado de 
proxecto e considera procedente a resolución do citado expediente de reposición da 
legalidade urbanística mediante o acordo de outorgamento de licenza do modificado de 
proxecto presentado.  

De acordo cos informes do Arquitecto Municipal, o Concello considera que non deixoui de 
atender as solicitudes do Sr. xxxxx, senón que deu o trámite administrativo que corresponden 
ás mesmas.  

CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- Da documentación e remitida polo interesado e do informe do Concello de Pobra 
de Trives constátase que:  

 Ante as solicitudes e requirimentos realizados polo interesado para instar a 
intervención municipal sobre as obras realizada en finca medianera, o Concello 
realizou os correspondentes informes técnicos e instou ao titular e responsables das 
obras a adoptar diversas medidas cara a evitar danos por filtracións na vivenda do 
reclamante.  

 O Concello iniciou a tramitación de expediente de reposición da legalidade urbanística 
polo trazado de planta como terraza da pequena cuberta inclinada proxectada para a 
reforma do edificio no seu encontro coa devandita vivenda. 

Neste punto, existe unha discrepancia entre o actual Arquitecto Municipal e os 
informe emitidos polos servizos técnicos municiais e a secretaria do Concello, no 
senso de que polo primeiro, considérase que a dita variación é irrelevante no 
desenvolvemento da obra, que considera innecesaria a tramitación de expediente de 
modificación da licenza, e os segundos, que consideran que deben tramitarse a 
mesma e que debe solicitarse informe da Dirección Xeral de Patrimonio.  

Do anterior polde conlcuirse que esta discrepancia é o que provoca que o expediente 
de reposición da legalidade urbanística non estea resolto nestes momentos.  



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.  

CUARTA.- De conformidade co establecido no artigo 152.5 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, 
do solo de Galicia, os expedientes de reposición da legalidade urbanística, deben resolverse 
no prazo dun ano, contado dende a data do seu acordo de iniciación, polo que debese por 
parte do Concello, resolverse expresamente o que proceda no expediente 53/2018.  

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 Pobra de Trives o seguinte :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 



Recordolle que de conformidade co disposto no citado artigo 152.5, debe procederse á maior 
brevidade a realizar as actuaciones administrativas para a resolución do expediente de 
reposición da legalidade urbanística, outorgano, se procede a licenza do modificado de 
proxecto presentado, ou adoptando en caso contrario, as medidas que correspondan.  

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 


	Sr. Alcalde:

