
 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Vilaboa para que comprobe a 
existencia da obriga de cesión dunha franxa de terreno que debe ser  de dominio público 
non patrimonial e de constatarse, adopte as medidas administrativas para a sua 
efectividade. 

 
 

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2021 

Sr. Alcalde : 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
con data do 1 de decembro de 2020, por xxxxxx, como representantes de D. xxxxx, contra a 
falla de contestación á denuncia interposta polo seu representado con data do 13 de setembro 
de 2019 (n° rexistro: 2019-e- rc-3070), polo que se instaba ao Concello de Vilaboa a executar 
de oficio as potestades administrativas de investigación e recuperación posesoria de bens 
inmobles  pertencentes ao dominio público de carácter non patrimonial respecto á franxa de 
terreo de 86 m2 cedidos ao municipio por parte do propietario da parcela  que figura no 
expediente 128/2010- R/13.  

ANTECEDENTES 

A queixa foi admitida a trámite, iniciándose un procedemento informal e sumario no que, con 
datas do 4 de decembro de 2020 e 7 de xaneiro de 2021, solicitouse informe ao Concello de 
Vilaboa 

Con data do 29 de xaneiro de 2021, o Concello remite informe no que comunica que os 
servizos técnicos municipais están procedendo o análise da documentación presentada os 
efectos de avaliar se procede incoar expediente de investigación e recuperación de bens 
segundo regulamento de bens das Entidades Locais. 

CONSIDERACIÓNS 

Primeira.- O Sr. xxxxx presentou no mes de setembro de 2019, unha denuncia ante a falla de 
execución da cesión de retranqueo obrigatoria de 86 m2, acordada polo Concello en acta de 
comparecencia celebrada en data 19 de novembro de 2010 co propietario da parcela do 
expediente 128/2010- R/13, cesión que segundo o denunciante, se atopa incluída como 
condicionante sine qua non para o outorgamento da licenza municipal de obras 6/2010, de 
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peche de predio de data 05 de maio de 2010 e licenza edificatoria de vivenda unifamiliar. 
Denuncia que que transcorrido un ano dende a denuncia, segue sen materializarse 
fisicamente tal cesión.  

Informa que ademais construísese un novo peche sen respectar os 4,00 m obrigados de 
retranqueo, invadindo os terreos destinados á ampliación e regularización do actual Camiño 
na  Princeira.  

Segunda.- Do informe remitido polo Concello de Vilaboa, dedúcese que non realizou 
actuación algunha, a pesares do tempo transcorrido dende o acordo de cesión (ano 2010) e 
dende a presentación da denuncia (ano 2019) para a comprobación de si se realizou ou non a 
cesión de terreo acordada, estando nestes momento avaliando se procede ou non a iniciación 
de expediente investigación e recuperación de bens. 

Terceira.- De conformidade co disposto no artigo 103 da Constitución Española e o 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, 
estando obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en tódolos procedementos calquera 
que sexa a súa forma de iniciación, de acordo co artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.  

O prazo máximo no que debe notificarse a resolución expresa será o fixado pola norma 
reguladora do correspondente procedemento, si ben este prazo non poderá exceder de seis 
meses salvo que unha norma con rango de Lei estableza un maior ou así veña previsto no 
Dereito da Unión Europea e cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o 
prazo máximo, o prazo máximo será de tres meses, sendo 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.  

Cuarta.- De conformidade co disposto nos artigos 68 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das Bases do Réxime Local e 220 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de 
Galicia, as entidades locais teñen a obriga de exercer as accións necesarias para a defensa dos 
seus bens e dereitos. A mesma obriga a establece o artigo 9 do Real Decreto 1372/1986 citado 
e o 220 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento 
de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.  

Por tanto, a defensa dos bens de dominio público non é só un dereito da Entidade Local, senón 
un deber de inescusable cumprimento, previa a tramitación do correspondente expediente 
administrativo para recuperar a posesión dos ditos bens. 



Neste senso, os tribunais( entre outras, sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
do 26-10-2015) establecen que a reivindicación municipal sobre ben que, como a vía pública 
son de dominio público, con destino ao uso público, non pode suxeitarse a prazo de 
prescrición para o exercicio de tal dereito, dispoñendo a Administración de potestades 
exorbitantes para a defensa do dominio público municipal; dado que de acordo co disposto 
no artigo 103.1 da Constitución Española, están chamadas a servir con obxectividade os 
intereses xerais. 

Considera a xurisprudencia que a potestade de recuperación de oficio prevista nos artigos. 4.1 
d) e 82 da Lei de Bases de Réxime Local e 70 e 71 do Regulamento de Bens, habilita á 
Administración para recuperar a posesión dos seus bens por si, e en calquera tempo. O 
carácter estritamente posesorio da facultade de recuperación de oficio xustifica o seu válido 
exercicio na evidencia da posesión pública do ben cuxa recuperación se actúe, tendo as 
posibles actuacións privadas autorizadas no dominio público municipal teñen o carácter de 
meramente toleradas, de xeito que poden ser revogadas en calquera momento.  

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 Vilaboa o seguinte 

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

O Concello de Vilaboa debe, en cumprimento da normativa citada, comprobar a existencia da 
obriga de cesión do referido terreo, e de constatarse, adoptar as medidas e resolucións  
administrativas necesarias para a súa execución á maior brevidade posible.  

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. 

Agradézolle a confianza que nos demostra e reciba un atento saúdo. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 


