
 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cerdedo-Cotobade para que adopte 
as medidas que considere adecuadas para garantir a executividade da resolución dun 
expediente de reposición da legalidade urbanística. 
 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D. xxxxxxxx, contra a falla de execución por parte do Concello de Cercedo-Cotobade do 
Decreto do 21 de marzo de 2019 pola que se resolve o recurso de reposición contra a 
Resolución do dito Concello do 4 de febreiro de 2019, na que se declaran as obras levadas a 
cabo no lugar de xxxxxx non legalizables e se ordena a súa demolición, ao carecer de licenza 
municipal e de autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, outorgandolle oa 
propietario un prazo de tres meses para presentación de proxecto de demolición e restitución 
ao estado orixinal da edificación. 

O interesado informa que presentou denuncia con data do 12 de novembro de 2013 ante o 
concelllo dunha serie de obras na vivenda situada no Conxunto Rural de xxxxx, ben 
inventariado polas Normas Complementarias e Subsidiarias e Plan de Pontevedra. 

A Dirección Xeral Patrimonio Cultural con data do 10 de decembro de 2015, resolveu non 
autorizar a legalización das mesmas debendo o propietario presentar no Concello proxecto de 
demolición e restitución ao estado orixinal dá edificación.  

O Concello resolveu con data do 14 de febreiro de 2018, iniciar expediente de reposición da 
legalidade urbanística e por resolución do 4 de febreiro de 2019 se declara non legalizables e 
se ordena a demolición de las obras executadas, outorgando para o efecto tres meses período 
no cal deberá achegar, previamente, proxecto de demolición e restitución ao estado orixinal 
da edificación. 

Expediente: B.10.Q/4886/20 



Contra a dita resolución interpúxose recurso de reposición pola propiedade, que foi 
desestimado mediante Decreto do 21 de marzo de 2019, concediéndose novamente período 
de tres meses para a presentación pola propiedade de proxecto de demolición e restitución 
ao estado orixinal da edificación.  

Dado que o propietario non presentou dentro do prazo concedido proxecto algún de 
demolición e restitución ao estado orixinal da edificación, o Sr. xxxxxx con data de 29 de 
xaneiro de 2020 (reiterada o 10 de xuño e 8 de setembro), solicitou que polo Concello se dese 
trámite de demolición e restauración da legalidade urbanística das obras, procediéndose á 
execución forzosa pola propiedade ou que pola administración municipal se procedese á 
ejecución subsidiaria á conta do executado da dita demolición. 

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 Cercedo-Cotobade con data do 1 de decembro de 
2020.   

SEGUNDO.- Con data do 29 de decmebro de 2020, o Concello remite o informe solicitado no 
que o expediente de reposición da legalidade urbanística iniciouse por resolución do 14 de 
febreiro de 2018, tras a declaración de caducidade do expediente iniciado contra o propietario 
por Decreto do 13 de novembro de 2013. 

Consta no expediente anteproxecto de reforma para reposición da legalidade urbanística e 
Resolución da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 3 de agosto de 2018 no que deniega 
a autorización ao anteproxecto de reforma para reposición da legalidade urbanística 
presentado  

A Resolución da Presidencia do 4 de febreiro de 2019, declara non legalizables e ordena a 
demolición das obras executadas, outorgando ao efecto prazo de tres meses para o cal deberá 
aportar, previamente, proxecto de demolición e restitución ao estado orixinal da edificación. 
Fronte a esta resolución, o interesado presentou recurso de reposición que foi desestimado 
con data do 21 de marzo de 2019. 

Con data do 16 de xaneiro de 2020, resolveuse dar acceso a Sr. xxxxxxx ao referido expediente 
(2019-E-RC-4177 de 09.10.2019), así como se autoriza a expedición de copias, previo pago da 
taxa por expedición de documentos. 



Con data do 1 de agosto de 2019, o propietario presenta proposta de intervención para a 
reposición da legalidade urbanística na cuberta do anexo da vivenda unifamiliar (expediente 
31/2020)  e con data do 11 de marzo  de 2020, a Xefatura Territorial da Consellería de Cultura 
e Turismo remitiu ao concello a resolución (expediente 2041/2019), de demolición e 
restitución ao estado orixinal da cuberta de anexo a vivenda unifamiliar. Contra a mesma, o 
propietario interpón recurso de alzada, que é inadmitido con data do 23 de xullo de 2020.  

Ata ese momento o Concello atopábase agardando a resolución do recurso interposto ante a 
Xefatura Territorial da Consellería de Cultura e Turismo e por ese motivo, non podía proceder 
a continuar coa execución do expediente de reposición da legalidade. 

Unha vez recibida dita contestación, estábase esperando á recepción dun novo proxecto de 
obra para proceder a reposición da legalidade nos termos axeitados e de acordo cos requisitos 
da Consellería de Cultura. 

O Concello comunica que pola súa parte, iniciaranse os trámites oportunos para a imposición 
de multas coercitivas conforme a Lei do Solo de Galicia. 

CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- Da documentación e remitida polo interesado e do informe do Concello de 
Cercedo-Cotobade pode concluirse que:  

 A denuncia sobre as obras carentes de título habilitante, interpúxose polo Sr. xxxxx 
ante o Concello con data do  12 de novembro de 2013 

  A orde de demolición e restitución ao estado orixinal da edificación, ditoruse pola 
Dirección Xeral Patrimonio Cultural no mes de decembro de 2015.  

 Non é ata o 14 de febreiro de 2018, cando o Concello acorda iniciar expediente de 
reposición da legalidade urbanística e o 4 de febreiro de 2019 se declara non 
legalizables e se ordena a demolición de las obras executadas, outorgando para o 
efecto tres meses nos  que deberá presentar proxecto de demolición e restitución ao 
estado orixinal da edificación. 

 Contra a dita resolución interpúxose recurso de reposición pola propiedade, que foi 
desestimado mediante Decreto do 21 de marzo de 2019, concediéndose novamente 
período de tres meses para a presentación pola propiedade de proxecto de 
demolición e restitución ao estado orixinal da edificación.  



 A Resolución do 11 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura 
e Turismo ordea a demolición das obras e restitución ao estado orixinal, resolución 
que foi recorrida en alzada pola propiedade e inadmitido o dito recurso, inadmisión 
que se comunicou ao Concello o 23 de xullo de 2020.  

 Dende esa data, non consta que o Concello iniciase os trámites para a execución 
forzosa do expediente de reposición da legalidade urbanística iniciado por denuncia 
no ano 2013, e do que se dictou resolución no ano 2015 no que se ordenaba a 
adopción das medidas necesarias para o restablecemento da legalidade urbanística.  

SEGUNDA.- De conformidade co disposto no artigo 152.4 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do 
solo de Galicia o Concello deberá adoptar as medidas que considere precisas para garantir a 
executividade da resolución dos expedientes de reposición da legalidade urbanística, sen 
prexuízo da imposición das sancións que procedan, coa finalidade de restablecer a orde 
xurídica conculcada para a protección dos intereses xerais e para evitar neste caso concreto o 
mantemento dunha construcción que carece de título habilitante, que non é legalizable e 
sobre a que se ordenou a demolición no ano 2015, malia que se interpuxeron varios recursos 
en vía administrativa nos que a resolución dos mesmo, demorouse excesivamente a 
demolición do construido sen título.  

TERCEIRA.- 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. 

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 Cerdedo Cotobade o 
seguinte :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámosle que de conformidade co disposto no artigo 152.4 da Lei 2/2016, de 10 de 
febreiro, do solo de Galicia o Concello deberá adoptar á maior brevidade posible, as medidas 
que considere adecuadas de entre as establecidas na Lei, para garantir a executividade da 
resolución do expediente de reposición da legalidade urbanística ditado, actuando dacordo 
cos principios de eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución.  

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 
 

 


