
 
 
 

Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Lugo para que proceda a adoptar as 
medidas necesarias para o aseguramento dunha edificación, a fin de garantir a seguridade do 
inmoble, edificacións lindeiras e viandantes, procedendo á retirada de xeito urxente e 
inmediato todos os elementos soltos con risco de desprendemento. 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 1 de xullo de 2021 

 

Sra. Alcaldesa:  

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D.  con data do 19 de abril de 2021, pola a existencia de graves  problemas estruturais 
que presenta o edificio colindante co seu domicilio, sito na Rúa , no que fai dous anos 
o Concello de Lugo instalou uns andamios con rede para protexer ós viandantes dos posibles 
desprendementos, e na actualidade o inmoble, debido ó abandono e ó paso do tempo, 
presenta afundimentos na cuberta superior visibles dende a súa vivenda, e incluso é 
perceptible o ruído de cascotes no momento de producirse, que lle fan temer pola súa 
seguridade e a da súa familia. 

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, e no que se 
solicitou ao Concello de Lugo a remisión de informe con data do 26 de abril de 2021.   

Con data do 28 de maio de 2021, o Concello remite oficio ao que acompaña informe do Servizo 
de Urbanismo no que se relata a tramitación do expediente que se iniciou con informe do  
Servizo de Arquitectura municipal do 13 de febreiro de 2014. Nel faise constar que o edificio 
situado na rúa , é un edificio catalogado, (ficha de catalogación ), e no que de 
acordo coa Lei 8/1995, do 30 de outubro, de Patrimonio cultural de Galicia, é necesario 
informe previo e vinculante para calquera tipo de intervención, para o que é necesaria a 
presentación de proxecto asinado por técnico competente, onde se recollan as obras 
necesarias para garantir a seguridade, salubridade e ornato público do inmoble.  

Expediente: B.10.Q/6074/21 



No expediente figura informe presentado polo propietario no cal se indica a necesidade de 
proceder a intervir na estrutura do inmoble, polo que é necesaria a presentación da 
correspondente solicitude de licenza de obra con presentación de proxecto.  

Por Decreto da alcaldía do 20 de febreiro de 2014, acordouse incoar expediente de orde de 
execución de obras no citado inmoble, aos efectos de dar cumprimento ás obras sinaladas 
non informe do Servizo de Arquitectura municipal do 13 de febreiro de 2014, obrigando á 
propiedade, mentres non se acometesen as actuacións de rehabilitación que corresponden, a 
adoptar as medidas de seguridade necesarias en orde a evitar danos na vía pública e 
edificacións lindeiras.  

Segundo os datos que achegados pola propiedade e que figuran no informe pericial 
presentado, a estrutura da edificación require actuar sobre ela. Se ben se considera que a 
estrutura non está próxima ao colapso, existen deformacións en forxados e as vigas deben ser 
reparadas do mesmo xeito que os forxados e as escaleiras, a fachada debe ser obxecto dunha 
rehabilitación integral e as carpinterías  e a cuberta deben ser totalmente substituídas. 

O Servizo de Arquitectura, con data do 25 de xuño de 2019, emitiu un informe no que á vista 
da denuncia da Policía Local en relación co estado de conservación do inmoble, xirada visita 
de inspección, comprobouse que o estado da cuberta e da galería é pésimo, existindo un grave 
risco de desprendemento tanto de cristais como de lousas da cuberta sobre a beirarrúa. Na 
cuberta se comproba que existen partes nas que non existen lousa polo que se está a producir 
unha degradación paulatina do interior do inmoble ante a inactividade da propiedade, polo 
que se deberá proceder a tomar as medidas que se consideren necesarias para garantir a 
seguridade do inmoble, edificacións lindeiras e viandantes, proceder a retirada de xeito 
urxente e inmediato todos os elementos soltos con risco de desprendemento (lousas, 
cristais,..), sen que en ningún caso se poida proceder a executar obras sen a preceptiva licenza 
de obras.  

Considera o informe que debe procederse a executar un valado de altura 2 metros, ocupando 
ou ancho da beirarrúa e habilitar un paso de peóns eliminando ou aparcamento de vehículos, 
valado que deberá manterse ata a rehabilitación do inmoble catalogado ou ata a eliminación 
do perigo de desprendemento coa achega de certificado de seguridade emitido por técnico 
competente e executarse en prazo de execución 48 horas. Entrementres a propiedade non 
realice ou valado deberá comunicarse á Policía Local ou a Protección Civil da necesidade de 
instalar un valado provisional. 

Por Decreto da Alcaldía do 11 de xullo de 2019, requiriuse aos propietarios do inmoble para 
que procedesen a executar, non prazo de 48 horas, as medidas de seguridade descritas non 
informe do Servizo de Arquitectura, con advertencia de que non caso de incumprimento, o 
Concello procedería á súa execución forzosa.  



Con data do 17 de xullo de 2019 a Policía Local, emitiuse informe no que se indica que 
comprobado o inmoble, nesa data non se adoptou ningunha medida de seguridade na fachada 
lindeira coa rúa de . Con data do 29 de outubro de 2019, emitiu novo informe no que se 
fai constar que o inmoble se atopa en estado de abandono e que non se tomaron ningún tipo 
de medidas de seguridade. 

Con data do 17 de febreiro de 2020, emitiuse novo informe co que se fai constar que o edificio 
está en estado de abandono, polo que se solicitou a comparecencia no lugar de dotación de 
bombeiros, que acceden ao lugar cun camión guindastre motivo polo que se tivo que cortar 
un carril de circulación temporalmente, que estes retiraron da fachada do edificio unhas 
madeiras que estaban soltas, depositándoas no interior da vivenda a través do balcón. 

Por Decreto da Alcaldía do de 13 de maio de 2020, acordouse impoñerlle aos propietarios do 
inmoble unha primeira multa coercitiva, e requiríuselles novamente para que procedan a 
cumprir a orde de execución de obras e a execución non prazo de 48 horas, das medidas de 
seguridade ordenadas retirando de xeito urxente e inmediato de todos os elementos soltos 
con risco de desprendemento e executar un valado de altura 2 metros que deberá manterse 
ata a rehabilitación do inmoble ou ata a eliminación do perigo de desprendemento, con 
advertencia de que o Concello procederá a súa execución forzosa.  

CONSIDERACIÓNS 

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

 O Concello iniciou con data do 20 de febreiro de 2014, expediente de orde de execución 
de obras no inmoble, no que se obriga á propiedade a adoptar as medidas de seguridade 
necesarias en orde a evitar danos na vía pública e edificacións lindeiras.  

 É necesario actuar sobre a estrutura da edificación, xa que se ben non está próxima ao 
colapso, existen deformacións en forxados, as vigas deben ser reparadas, a fachada debe ser 
obxecto dunha rehabilitación integral e as carpinterías e a cuberta deben ser totalmente 
substituídas.  

 Realizadas inspeccións pola Policía Local no mes de xuño de 2019, constátase que existe 
grave risco de desprendemento tanto de cristais como de lousas da cuberta sobre a beirarrúa. 

 Considérase necesaria a execución dun valado que deberá manterse ata a rehabilitación 
do inmoble catalogado ou ata a eliminación do perigo de desprendemento.  

 Non consta que se adoptara medida materia algunha para evitar os danos na vía pública e 
edificacións lindeiras.  



 Non consta que se cumprise o requirimento da orde de execución adoptado por Decreto 
da Alcaldía do de 13 de maio de 2020, no que se ordena a adopción das medidas de seguridade 
ordenadas retirando de xeito urxente e inmediato todos os elementos soltos con risco de 
desprendemento e executar un valado que deberá manterse ata a rehabilitación do inmoble 
ou ata a eliminación do perigo de desprendemento.  

SEGUNDO: De conformidade co disposto no artigo 135.1 da Lei 2/2016 do Solo da Galiza, os 
propietarios de toda clase de terreos, construción, edificios e instalacións deberán mantelos 
en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, accesibilidade universal e ornato 
legalmente esixible.  

De acordo co disposto no artigo 136 da mesma Lei, os concellos de oficio ou a instancia de 
calquera interesado, mediante o correspondente expediente e previa audiencia dos 
interesados, ditaran ordes de execución que obriguen aos propietarios de bens inmobles 
realizar as actuacións necesarias para dar debido cumprimento aos deberes  de mantemento 
das edificacións nas condicións de seguridade e salubridade 

As ditas ordes, conterán a determinación concreta das obras a realizar conforme ás condicións 
establecidas na lei ou no planeamento urbanístico e fixarán o prazo para o seu cumprimento 
voluntario polo propietario do ordenado, que se determinará en razón directa á importancia, 
volume e complexidade das obras a realizar. 

De acordo co disposto no artigo 334 do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se 
aproba o regulamento da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, o incumprimento 
das ordes de execución habilitan á Administración municipal para executar forzosamente a 
orde incumprida mediante a imposición de multas coercitivas ou execución subsidiaria, incluír 
o inmoble no Rexistro de Soares, no caso de terse constituído e decretar a aplicación do 
réxime de venda forzosa. 

TERCEIRO: No presente caso, e dado que polo estado da edificación, constatado en diversos 
informes e visitas realizadas, existe risco para os viandantes e as edificacións colindantes, e 
ante o incumprimento pola propiedade das ordes de execución ditadas, considérase necesario 
que por parte do Concello se adopten, a costa da propiedade, as medidas necesarias para 
evitar que os derrubes que se poidan producir, provocados polo estado da edificación, e que 
poidan causar danos ás persoas ou edificacións colindantes, sen prexuízo de que se continúe 
polo Concello, ditando as medidas de execución forzosa que se consideren mais convinte para 
o cumprimento da orde de execución. 

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  



Recordámoslle que, de conformidade co disposto no artigo 334 do citado Decreto 143/2016, 
debe procederse polo Concello, a adoptar as medidas necesarias para o aseguramento da 
edificación, a fin de garantir a seguridade do inmoble, edificacións lindeiras e viandantes, 
procedendo á retirada de xeito urxente e inmediato todos os elementos soltos con risco de 
desprendemento, e que se diten as resolucións administrativas que correspondan ata lograr 
a completa execución do ordenado, salvo que se opte, en base ás circunstancias concorrentes, 
pola execución subsidiaria a costa da propiedade  

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 



 

 




