
 
 

 

 

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Laxe para que realice as inspeccións que 
considere necesarias para a comprobación das obras ou usos do solo, co fin de constatar e iniciar 
os procedementos que correspondan, constatar se o solicitante da licencia é o propietario do 
inmoble ou o é a persoa denunciante que se opón á concesión da mesma, e adoptar as medidas 
necesarias para o mantemento da disciplina urbanística. Así mesmo, debe dar resposta expresa 
ás solicitudes de información presentadas pola interesada. 

 
 

 

 
Santiago de Compostela, 11 de maio de 2021 

Sr. Alcalde : 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado por 
Dª xxxxxxxxxx con data do 14 de decembro de 2020, pola falla de actividade do Concello de Laxe 
ante as denuncias presentadas con data do 7 de outubro de 2020 pola realización de obras 
ilegais e sen licenza, tanto nas súas propiedades como nas lindeiras. 

ANTECEDENTES 

A queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución, unha investigación sumaria 
e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, no que se solicitou a remisión 
de información ao Concello de Laxe con datas de 14 de xaneiro de 2021.  

Con datado 10 de febreiro de 2021, o Concello remitiu informe, no que en sínteses comunica 
que segundo consta na Administración Municipal, a interesada presentou os seguintes escritos:  

 Con data do 7 de novembro de 2020, solicita que se lle comunique calquera trámite que 
afecte as propiedades referenciadas no mesmo con anterioridade ao outorgamento de 
licenza. 

 Con data do 14 de outubro de 2020, presenta escrito sen documentación adxunta. 
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 Con data do 15 de outubro de 2020 escrito no que reitera a solicitude anterior e solicita 
que se lle informe dos trámites urbanísticos realizados e se lle comunique calquera 
trámite que afecte as propiedades referenciadas e/ou lindeiras e a comprobación sobre 
a conformidade urbanística de determinadas actuacións. Adxunta denuncia formulada 
ante a garda civil por realización de obras nunha parcela da súa propiedade.  

 O 19 de outubro de 2020, adxunta escrito remitido á Xerencia rexional do Catastro no 
que solicita que se reflicte na cartografía catastral un camiño privado de paso. 

 O 23 de outubro de 2020 achega documentación complementaria ao escrito presentado 
o 19/10/2020, relativa ao camiño privado antes mencionado. 

 O 3 de novembro de 2020 reitera a solicitude de 7 de novembro, solicita copia dos 
expedientes e comunicación das accións realizadas e a confirmación de si se puxo en 
coñecemento do Servizo de Patrimonio Cultural a existencia do citado camiño. 

Con data do 30 de novembro de 2020, púxose en coñecemento da interesada que consta no 
Concello expediente administrativo de comunicación previa de obra (Expediente 
2020/OU026/000040) de levantamento de muro de mampostería e tapiado de accesos na 
referencia catastral xxxxxxxxxxxxxx e se lle informa que se solicitou autorización do Servizo de 
Patrimonio cultural, quedando interrompida a tramitación do expediente ata a obtención da 
autorización citada e requiriuse ao solicitante que acreditase a dispoñibilidade dos terreos para 
a execución das obras. 

En canto á existencia ou non dun camiño privado e o seu reflexo na planimetria catastral, 
considera o Concello que lle corresponde ao particular instar ante o catastro a validación gráfica 
catastral coa planimetría correcta e títulos que o soporten e a través dos procedementos 
establecidos pola normativa do Catastro. 

Respecto da titularidade das parcelas sobre as que se realizan as actuacións, a lexislación 
urbanística afirma claramente que as licenzas urbanísticas se outorgarán deixando a salvo o 
dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros e agás que afecten o dominio público ou solos 
patrimoniais, estando as cuestións civís reservadas á xurisdición civil, non sendo posible que nun 
acto administrativo de concesión de licenzas, se diluciden dereitos civís, xa que suporía a 
invasión das funcións constitucionalmente reservadas aos Tribunais de Xustiza e a nulidade de 
pleno dereito do acto administrativo. 

O outorgamento das licenzas urbanísticas é un acto regrado, de control preventivo da 
legalidade, de comprobación de que unha actividade que se desexa levar a cabo polo particular 
adecúase plenamente ás esixencias e requisitos legalmente impostos para iso, constitúe a 
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declaración que leva a cabo o Concello de que concorren todas as circunstancias consonte o 
plan para que se poida levar a cabo a obra solicitada, e que se concede deixando a salvo o dereito 
de propiedade e sen prexuízo de terceiros. 

Xa que a concesión de licenzas faise agás o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros, o 
Concello debe conceder a licenza sen entrar a considerar se o solicitante é propietario ou non 
dos terreos, agás que saiba que o propietario dos terreos é o Concello ou se teña coñecemento 
previo da oposición de quen aparece como lexítimo propietario. Neste sentido hai que precisar 
que a comunicación previa de obra presentouse polo solicitante con data do 31 de agosto de 
2020, por tanto con anterioridade á oposición da reclamante.  

Sen prexuízo do anterior, déronse as oportunas instrucións para dar pronta resposta aos escritos 
presentados pola interesada.  

CONSIDERACIÓNS 

PRMEIRA: Da información remitida pola interesada e do informe enviado polo Concello de Laxe, 
constátase o seguinte:  

 Pola interesada se presentaron denuncias pola realización de obras que considera ilegais 
e sen licenza, tanto nas súas propiedades como en propiedades lindeiras.  

 Así mesmo pola interesada se solicitou que se lle informase dos trámites urbanísticos 
realizados e se lle comunicase calquera trámite que afecte as súas propiedades e ás 
lindeiras e se comprobase a conformidade coa normativa urbanística de determinadas 
actuacións 

 Non consta que por parte do Concello se fixera comprobación algunha sobre as obras 
denunciadas.  

 Non consta que polo Concello se dera resposta ás solicitudes de licencias ou 
autorizacións sobre propiedades da interesada e lindeiras, como ten solicitado.  

 Unicamente consta un expediente administrativo de comunicación previa de obra de 
levantamento de muro de mampostería e tapiado de accesos, do que se solicitou 
autorización do Servizo de Patrimonio cultural.  

TERCEIRA: Respecto dos expedientes de reposición da legalidade urbanística, é necesario ter en 
conta que de acordo co establecido no artigo 152 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de 
Galicia, cando se estea realizando algún acto de uso do só ou do subsolo sen se axustarse ás 
condicións sinaladas no título habilitante (licenza), a persoa titular da alcaldía debe proceder á 
incoación de expediente de reposición da legalidade urbanística, comunicándollo ao titular das 
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mesmas. A vixilancia e actuación administrativa no uso do solo e na edificación, as medidas de 
protección da legalidade urbanística e as relativas ao procedemento sancionador, son de 
exercicio inescusable para a Administración Municipal no exercicio das súas competencias.  

A actividade administrativa relativa á protección da legalidade urbanística comprende, entre 
outras, a inspección das edificacións e usos do solo, co fin de constatar e denunciar todas as 
anomalías que se observen, informar sobre a adopción de medidas necesarias para o 
mantemento da disciplina urbanística. Debe por tanto o Concello comprobar a existencia ou non 
de obras nas parcelas indicadas pola interesada, e de existir, se contan coa 
comunicación/autorización correspondente, procedendo no seu caso á incoación dos  
expedientes que correspondan.  

É especialmente importante no presente caso que a Administración municipal teña en conta 
que a interesada está a denunciar a realización de obras por un terceiro en inmobles que 
considera que son da súa titularidade, polo que coñecendo este dato, e aínda que as licencias 
se outorguen salvo dereito de propiedade, considérase que o Concello debe dar audiencia ás 
dúas partes, a fin de non outorgar unha licencia a un solicitante sobre un inmoble, si se acredita 
que non é titular do mesmo e que o verdadeiro titular, oponse á concesión da mesma.  

CUARTO: Respecto das solicitudes de información por parte da interesada, debe terse en conta 
que de acordo co disposto no artigo 18.1.e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases 
de Réxime Local, os veciños teñen dereito a ser informados, previa petición razoada, e dirixir 
solicitudes á Administración municipal en relación a todos os expedientes e documentación 
municipal, consonte o previsto no artigo 105 da Constitución. Este precepto debe relacionarse 
con outras previsións contidas nese mesmo texto normativo, tales como o artigo 69 do dito 
texto legal, que obriga ás Corporacións locais a facilitar a máis ampla información sobre a súa 
actividade e a participación de todos os cidadáns na vida local e o artigo 70.3, que regula o 
dereito dos cidadáns a obter copias e certificacións acreditativas dos acordos das corporacións 
locais e os seus antecedentes, así como a consultar os arquivos e rexistros nos termos que 
dispoña a lexislación de desenvolvemento do artigo 105.b), da Constitución. 

Á súa vez, a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas, regula os dereitos dos cidadáns en dous artigos diferenciados, 
separando os que lle corresponden a todas as persoas en abstracto cando se relacionan coas 
administracións públicas (artigo 13), dos que pertencen aos interesados nun procedemento, e 
sempre que reúnan tal condición (artigo 53). Desta maneira, diferéncianse aqueles dereitos que 
un cidadán exerce fronte á Administración cando actúa como interesado nun procedemento, 
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daqueles que só lle pertencen polo mero feito de ser unha persoa e preténdase relacionar coa 
Administración. 

Ademais, o lexítimo exercicio do dereito para obter información en materia urbanística e 
ambiental está contemplado no articulo 5 do texto refundido da Lei de Solo e Rehabilitación 
Urbana, aprobado por Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, así como na Lei 
27/2006, de 18 xullo, que regula amplamente os dereitos de acceso á información, de 
participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, polo que de acordo 
coa normativa citada, debe dárselle á interesada  a información solicitada.  

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 Laxe o seguinte:  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámoslle que de conformidade coa normativa citada, o Concello debe realizar as 
inspeccións que considere necesarias para a comprobación das obras ou usos do solo, co fin de 
constatar e iniciar os procedementos que correspondan, constatar se o solicitante da licencia é 
o propietario do inmoble ou o é a persoa denunciante que se opón á concesión da mesma, e 
adoptar as medidas necesarias para o mantemento da disciplina urbanística. Así mesmo, debe 
dar resposta expresa ás solicitudes de información presentadas pola interesada.  

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. 
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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 Dores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
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