
 
 

 

 

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cerceda para que realice as inspeccións que 

considere necesarias para a comprobación  de si as obras e usos do solo, son conformes coa 

normativa que lle é de aplicación, iniciando  se procede, e previa audiencia de terceiros interesados, 

os procedementos que correspondan para o mantemento da disciplina urbanística. 

 

 

 
Santiago de Compostela, 20 de maio de 2021 

Sr. Alcalde : 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado por Dª 

xxxxxxxxxx con data do 21 de decembro de 2020, pola falla de actuación do Concello de Cerceda ante 

a súa solicitude de que  se proceda ao derribo dun muro que carece de licencia  e que invada e súa 

propiedade.   

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 Cerceda con datas de 28 de decembro de 2020 e 2 de febreiro de 2021. 

Con datado 11 de febreiro de 2021, o Concello remitiu informe no que comunica que debido ás 

consecuencias que está a sufrir por motivo da Covid-19, non lle é posible cumprir os prazos 

establecidos, xa que non dispón do persoal necesario para proceder con todos os trámites, e tan 

pronto como sexa posible, se remitirá o informe solicitado. Non obstante,  e sen prexuízo da 

tramitación do procedemento de reposición da legalidade urbanística, a efectos de comprobar se o 

mencionado muro se axusta á Lei e ao planeamento urbanístico, fai constar que as cuestións referidas 

a dereitos de propiedade, son competencias que corresponden aos tribunais de orde civil.  

Con data do 24 de abril de 2021, o Concello remite novo informe no que comunica en referencia á 

construción dun muro de peche na xxxxxxxx que existe un expediente de comunicación previa de obra 
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notificada ao promotor das obras, de legalización parcial e  ampliación de muro de peche entre 

colindantes. 

CONSIDERACIÓNS 

PRMEIRA: Da información remitida pola interesada e do informe enviado polo Concello de Cerceda, 

constátase o seguinte:  

 Pola interesada se presentaron denuncias pola realización de obras que considera ilegais e sen 
licenza, en propiedade colindante e que considera que invade a súa propiedade, sen obter 
resposta.  

 Non consta que por parte do Concello se fixera comprobación algunha sobre as obras 
denunciadas, constándolle unicamente un expediente de comunicación previa de legalización 
parcial e ampliación de muro de peche entre colindantes.  

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 o título habilitante esixible, a persoa 

titular da alcaldía debe proceder á incoación de expediente de reposición da legalidade urbanística, 

comunicándollo ao titular das 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 construcións e usos do solo, co fin de constatar e denunciar todas as anomalías que se 

observen e informar sobre a adopción de medidas necesarias para o mantemento da disciplina 

urbanística. Debe por tanto o Concello comprobar si as obras denunciadas son conformes coa 

normativa urbanística que se lle sexa de aplicación, e resolver, segundo proceda, sobre a comunicación 

previa de obras.  

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 que considera que invaden a súa 

propiedade, polo que coñecendo este dato, e aínda que as licencias se outorguen a salvo o dereito de 

propiedade, considérase necesario que o Concello abra un trámite de audiencia ás dúas partes, a fin 

de non considerar conforme a dereito unha comunicación previa e legalización dunha obra, si se 

acredita que o solicitante non é o titular de parte do inmoble, e que a verdadeira titular, oponse á 

concesión da mesma por ter invadida a súa propiedade. 

CUARTO: 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, as Administracións Públicas deben 
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servir con obxectividade os intereses xerais e actuar con sometemento pleno á Lei e ao Dereito, polo 

que, aínda tendo en conta as dificultades técnicas e prácticas ás que poida enfrontarse unha 

administración local para facer fronte ao exercicio das súas competencias, iso non pode ser óbice para 

a inobservancia das normas básicas que o rexen, nin pode explicar que non se dea ás denuncias o 

trámite que corresponda e os expedientes non se tramite nos prazos legalmente establecidos.  

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 Cerceda 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 e usos do solo, co fin de constatar si son 

conformes coa normativa que lle é de aplicación e iniciar, de ser o caso, os procedementos que 

correspondan para o mantemento da disciplina urbanística. 

Dada a existencia dunha terceira persoa que comunica de forma expresa que parte das obras sobre as 

que existe comunicación previa e solicitude de legalización, están a invadir a súa propiedade, debe 

dárselle audiencia, resolvendo o que proceda.  

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 
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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 


