
 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que impulse os 
procedementos de incoacción de expedientes de reposición da legalidade urbanística 
mediante a emisión dos correspondentes informes, procedendo, de ser necesario á 
incoacción de expediente de recuperación dos bens de dominio público.. 

 
 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2021 

 
Sra. alcaldesa: 
 
Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D. xxxxxxxxxx pola inactividade do Concello respecto das denuncias polo que considera 
irregularidades urbanísticas cometidas polo titular da parcela con referencia catastral xxxxx.   

O Sr. xxxxxxxx informa que polo titular da  parcela de referencia, presentouse con data do 3 
de outubro de 2017, comunicación previa ante o concello para realizar obras  consistentes en 
"revestimento de muro de bloque existente de 83 m de lonxitude con taco de pedra do lugar 
e aumento de altura do mesmo ata 1,50 metros, colocación de entrada a parcela e porta de 
acceso de fundición", na que na sua memoria aclara ademais que se ampliará o muro de 
bloque existente desde unha altura de 0,70 metros ata 1,5 ou metros, con posterior 
revestimento do mesmo con taco de pedra do país, harmonizándooo cos materiais da 
contorna. 

Considera o Sr. xxxxxxxxx que a memoria xustificativa obvia o cumprimento do artigo 217 do 
Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 
de febreiro, do solo de Galicia, que esixe un retranqueo mínimo de 4 metros ao eixo do 
camino, e na copia do expediente que se lle facilitou, non consta a solicitude e concesión de 
autorizacións sectoriais. 

Considera que as obras realmente executadas no muro de peche incumpren a legalidade por 
canto trátase dun muro novo situado na mesma posición, pero con carácter total de obra 
nova, de bloque ou de formigón de 1,50 metros de altura, revestido con pedra de taco de 
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características non tipológicas, tendo en conta que non se utiliza a mampostería propia dos 
muros tradicionais do núcleo, cun remate de albardilla de granito. No lindero correspondente 
ao vento noroeste, no tramo libre de edificacións, aumentou a altura e rexuntado, o muro 
tradicional preexistente, que perde parte das súas características esenciais pola execución 
ditas intervencións.  

Nese mesmo lindero, ao alcanzar as edificacións, dispúxose un novo peche con taboleiros de 
madeira, que invade o dominio público e incumpre o artigo 217 do Regulamento da Lei 2/2016 
que esixe un retranqueo mínimo de catro metros ao eixo dos viarios. 

Por outra banda, as actuacións realizáronse en solo de núcleo rural, no que se establece unha 
afección pola existencia dun castro a menos de 200 metros, e non consta no expediente a 
autorización sectorial do órgano autonómico competente en materia de protección do 
patrimonio cultural. 

O interesado presentou, con data do 2 de xullo de 2018, denuncia por estes feitos ante a 
Policía Local de Lugo e posteriormente presentou nova denuncia por volver a invadir o camiño 
público mediante a instalación dun valado de madeira noutra parte do mesmo predio, que 
ocasiona dificultade para pasar polo camiño público.  

Con data do 12 de abril de 2019, realizouse unha ampliación das denuncias presentadas no 
seu día, solicitando  a incoación do oportuno expediente por infracción urbanística a adopción 
de medidas correctoras imprescindibles para evitar os danos e molestias graves que se 
estaban a ocasionar, denuncia que se ampliou novamente no mes de novembro de 2019, xa 
que o propietario realizou máis obras, levantando a altura do muro con outros materiais, das 
que se descoñece si existe título habilitante para iso, polo que se solicitou que se lle 
comunicase se procedía ou non o inicio de actuacións.  

En data 17 de xullo de 2020, o interesado presentou novo escritode solicitude de entrega da 
resolución do expediente de información previa 57/2018, que non lle consta que fose resolto.  

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 Lugo  con datas do 19 de decembro de 20220 e 2 de 
febreiro de 2021.    



SEGUNDO.- Con data do 11 de febreiro de 2021, o Concello remite informe informe do Servizo 
de Urbanísmo no que se manifesta que no expediente de referencia (en resumo) constan as 
seguintes actuacións: 

1.  Informe da Policía Local do 2 de xullo de 2018 no que o titular da parcela na que se 
estan a levar a cabo obras de construcción de muro de peche en xxxxxxx afectando a un 
camiño público manifesta que ten licenza para ditas obras.  

2. Comunicación presencial a do titular da parcela realizada con data do 3 de outubro de 
2017 para "Revestimento de muro de bloque existente de 83 m de lonxitude con taco de pedra 
do lugar e aumento de altura do mesmo ata 1,5 m, colocación de entrada a parcela e porta de 
acceso en fundición" en xxxxxxxx), ao que se lle asigna o número de Informacion Previa 57/18 
e dáselle traslado ó Servizo de Arquitectura con data do 6 de agosto de 2018, co fin de que 
elabore un acta de inspección das obras ós efectos de que determine se as mesmas se axustan 
ou non á comunicación presentada. 

3. Con data do 25 de abril de 2019, se reitera a emisión do informe pendente do servizo 
de arquitectura, no que se especifica que se emita acta de inspeccion das obras, indicando si 
están ou non amparadas en título habilitante e de ser o caso, se son ou non legalizables.  

4. O Servizo de Arquitectura emite informe con data do 7 de maio de 2019, no que pon de  
manifesto que según consta no informe-denuncia da policía local, os feitos consisten en na 
construción dun muro, consta comunicación de obra n° 3602/17 para revestimento de muro 
de bloque existente de 83 m de lonxitude con taco de pedra do lugar e aumento de altura do 
mesmo hasta 1.5 m, colocación de entrada á parcela e porta de acceso en fundición, consta 
licenza de obra n° 305/18 para reforma e ampliación de vivenda unifamiliar e escrito de 
alegacións do 11 de abril de 2019 presentado polo denunciante no que se expón que o muro 
invade o camiño público e que se instalou un valado de madeira nunha parte da parcela e 
conclúe que para poder determinar se a comunicación de obra ampara o muro de peche, 
deberá remitirse ao servizo de Topografía, a fin de comprobar que o peche se se axusta as 
alineacións oficiais e non ocupa vial público. 

5. Solicitado informe ao Servizo de Enxeñería-Topografía,con data do 25 de xuño de 2019, 
emite informe no que manifesta que o réxime urbanístico de aplicación é o do PXOU-1990, no 
que non se grafan aliñacións oficiais para os núcleos, sen prexuízo dos retranqueos que sinale 
o servizo municipal de Arquitectura. 

6. Solicitado que o informe se complente con indicación expresa de si invada ou non o 
viario público, con data do 24 de setembro de 2019, informa que consultada a cartografía 
catastral e realizada a superposición entre a mesma e unha ortofotografía xeorreferenciada 



da zona, obsérvase que o peche existente rebasa a delimitación catastral da parcela 
xxxxxxxxxx, parecendo inferirse a priori unha presunta invasión da parcela xxxxx, sen que sexa 
o departamento o competente para dictaminar se a presunta invasión é efectiva ou non, xa 
que persoados no lugar obxeto de informe, observouse que a meirande parte do peche 
afectado ten apariencia tradicional, extremo que deberá confirmar o Servizo Municipal de 
Arquitectura, indicio que poderla significar que a delimitación catastral da parcela afectada en 
colindancia coa parcela xxxxxxxxx é errónea, e sobre o que debería informar o departamento 
correspondente. O resto do trámo de muro (zona curva) tamén rebasa a delimitación catastral 
da parcela xxxxxxxxxx non ten apariencia tradicional. 

7. Á vista do anterior, solicitouse informe con data do 26 de setembro de 2019, ao Servizo 
de Arquitectura.  

8. Con data do 11 de novembro de 2019, consta presentado un novo escrito de xxxxxxxxxx 
no que pon de manifesto que ademais do xa denunciado, informa que se están acometendo 
mais obras consistentes em ampliar altura do muro obxeto de denuncia, do cal se Ile da 
traslado ó Servizo de Arquitectura aos efectos de que sexa tido en conta no momento que 
emita o informe que ten pendente dende o 26 de setembro de 2019, informe que resulta 
imprescindible para incoar o ou dispor a improcedencia de incoación, en relación cos feitos 
denunciados.   

CONSIDERACIÓNS 

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

 A denuncia sobre as obras foi presentada con data do 2 de xuño de 2018.  

 Dende a data da denuncia o Concello realizou distintas actuacións, estando pendente 
dende o ano 2019, a emisión de informe polo Servizo de Arquitectura, informe que 
resulta imprescindible para determinar se procede ou non incoaación de expediente 
de reposición da legalidade urbanística e se procede ou non a incoacción de 
expediente de recuperación de bens de dominio público. 

SEGUNDA.-  De conformidade co disposto 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 ou título 
habilitante esixible en cada caso ou sen se axustar ás condicións sinaladas nel, a persoa titular 
da alcaldía dispoñerá a suspensión inmediata dos devanditos actos e procederá a incoar ou 
expediente de reposición dá legalidade, e acordando as medidas cautelares necesarias para  
garantir a total interrupción da actividade. É por tanto unha obriga do Concello, a 



determinación de si a construcción que se está a realizar é conforme ou non coas licencias ou 
autorizacións outorgadas, debendo en caso de que non o sexa, iniciar expediente de 
reposición da legalidade urbanística.   

TERCEIRA.-  O artigo 103 da Constitución Española e o artigo 3 da Lei 40/2015, o 1 de outubro, 
de Réxime Xurídico do Sector Público, establecen que a Administración Pública debe servir 
con obxectividade os intereses xerais e actuar con sometemento pleno á Lei e ao Dereito. 

De acordo co establecido no artigo 82 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do 
Réxime Local, as entidades locais gozan da prerrogativa de recuperar en calquera momento 
da posesión dos bens de dominio público e o seu exercicio, e por tanto a comprobación de si 
os mesmos son usurpados, constitúe un deber para a Administración Pública titular, que debe, 
de ser o caso, iniciar o correspondente procedemento para a súa recuperación. 

O artigo 70  do Real Decreto 1372/1986, do  13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento 
de Bens das Entidades Locais, establece que as Corporacións locais poderán recobrar por se a 
tenza dos seus bens de dominio público en calquera tempo, e de acordo co disposto no artigo 
71.3 do mesmo texto legal, as están lexitimadas para utilizar todos os medios compulsorios 
legalmente admitidos para tal fin. 

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 Lugo 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 esixir ao servizo correspondente, a emisión dos 
informes necesarios para determinar si procede ou non incoaación de expediente de 
reposición da legalidade urbanística e se procede ou non a incoacción de expediente de 
recuperación de bens de dominio público polas obras denunciadas, e de ser o caso, tramitar 
os que procedan coa maior celeridade.  

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 
 

 
 


