
 
 
 
 

Recordatorio de deberes legais dirixido ao concello de Ferrol para que realice as actuacións 
administrativas que correspondan para determinar si procede ou non a incoación dun 
expediente de reposición da legalidade urbanística. 

 
 

 
Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2021 

 

Sr. Alcalde:  

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D. xxxxxxx  s con data do 6 de setembro de 2021, pola falla actuación do Concello de Ferrol 
ante as denuncias presentadas con data do 27 de agosto de 2020, por obras que considera 
ilegais e sobre as que solicitou con data do 14 de xullo de 2021, a adopción de medidas 
provisionais debido ao agravamento da situación denunciada inicialmente xa que se está 
explotando unha terraza de hostalería carecendo de licenza. 

Indica que se lle informou telefonicamente dende o Concello de Ferrol (Inspección e 
Disciplina) que existe un procedemento aberto DP90/220 do que descoñece o estado de 
tramitación e no que se considera interesado como titular de dereitos e intereses lexítimos 
individuais xa que a parcela catastral xxxx onde se executaron as obras e se explota a terraza, 
é lindeira directa coa parcela catastral xxxxxxx que é a súa residencia habitual. 

O acceso á nosa vivenda desde vía pública realizalo a través dun paso habilitado nesa parcela 
situado nunha zona de afección e en cuxo portal existe un vao permanente concedido polo 
Concello no ano 2016 con reserva de 3 metros. A explotación da terraza, considera que se 
realiza de forma ilegal, xa que carece de licenza segundo información que lle foi facilitada 
desde o propio Concello, e de forma descontrolada, xa que invade de forma notable o acceso, 
dificultando o tránsito de vehículos e peóns. 

Informa que a situación foi posta en coñecemento da Xefatura de Policía Local en reiteradas 
ocasións, que lle responde que non ten capacidade de acción, máis aló de emitir informe, sen 
un requirimento expreso de urbanismo. Por elo, debido ao dano directo e indirecto causado, 
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solicitou como medida provisional a suspensión temporal de actividades ao Concello ata a 
resolución do procedemento, que de momento non foron executadas. 

Sinala que hai música na terraza con volume excesivo e grupos de clientes/amigos do dono 
tocando instrumentos musicais na terraza en horario nocturno.  

Informa que a Estrada dá Malata non figura en ningún catálogo de estradas, e que o Concello 
de Ferrol non recoñece a súa titularidade derivando calquera acción sobre a mesma á 
Deputación da Coruña, a cal devolve os expedientes ao Concello por non ser da súa 
titularidade/competencia e informando que é de ámbito municipal.  

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 na que se 
solicitou ao Concello de Ferrol a remisión de informe con data do 22 de setembro e 3 de 
novembro de 2021.  

Con data do 16 de novembro de 2021, o Concello de Ferrol remite oficio co que Xunta informe 
emitido pola xefatura da Sección de Urbanismo e Infraestruturas. No dito informe, faise 
constar que como consecuencia da presentación da denuncia, estanse a tramitar neste servizo 
as dilixencias previas DP 90/2020, na actualidade pendentes de informe dos servizos técnicos 
que permita determinar se debe incoarse un expediente de disciplina urbanística. 

CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- Da documentación e remitida polo interesado e do informe do Concello de Ferrol 
constátase o seguinte:  

 O interesado presentou denuncia no mes de agosto de 2020, e adopción de medidas 
provisionais o 14 de xullo de 2021, pola explotación dunha terraza de hostalería que 
segundo lle informan no Concello carece de licenza, e que lle está a causar prexuízos 
no acceso á súa vivenda, e provocando molestias no seu domicilio polos ruídos dos 
clientes e música na terraza.  

 O Concello ten aberto un expediente de dilixencias previas, do que non indica a data 
da súa incoación, pero que ao ser consecuencia da denuncia presentada debe 
entenderse que se incoou no mes de agosto de 2020.  

 Á data de emisión do informe polo Concello (11 de novembro de 2021) transcorrido 
mais dun ano, as ditas dilixencias previas están pendentes de informe dos servizos 
técnicos.  



SEGUNDA.- De acordo co disposto no artigo 371 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, os 
concellos teñen entre as súas competencias, o exercicio da actividade administrativa relativa 
á protección da legalidade urbanística, que comprende, entre outras funcións, a de 
inspeccionar as obras, edificacións e usos do solo para comprobar o cumprimento da 
legalidade urbanística, constatar e denunciar todas as anomalías que se observen, e iniciar os 
correspondentes expedientes de reposición da legalidade urbanística, adoptando as medidas 
cautelares, correctivas e sancionadoras que se consideren convenientes para o mantemento 
da disciplina urbanística.  

TERCEIRA.- Calquera cidadán pode solicitar a supervisión das obras e actividades, 
especialmente as que lle estean causando prexuízos  de acceso á súa vivenda e de molestias 
e ruídos causados na mesma, tendo a Administración, neste caso a local, o deber de 
inspeccionalas e de comprobar se contan coa preceptiva licenza e de tela, si se están a 
executar as obras ou actividades de conformidade coa mesma e co resto da normativa que lle 
sexa aplicable. 

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 axustarse ás condicións sinaladas nel, a persoa titular da 
alcaldía dispoñerá a suspensión inmediata dúas devanditos actos e procederá a incoar ou 
expediente de reposición da legalidade, comunicándollo á persoa titular.  

Co acordo de suspensión adoptaranse as medidas cautelares necesarias para  garantir a total 
interrupción da actividade, tales como ou precintado das obras, a retirada de materiais e 
maquinaria, a suspensión de subministracións ou a execución forzosa mediante a imposición 
de multas coercitivas reiterables ata acadar ou cumprimento da orde de paralización, e 
calquera outra medida que sexa conveniente a prol da efectividade da suspensión. 

Instruído o expediente, adoptarase a resolución que proceda, podéndose adoptar as medidas 
que se consideren precisas para garantir a executividade da resolución e debendo resolverse 
o expediente non prazo dun ano, contado desde a data do acordo de iniciación. 

CUARTA.- 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 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 dean aos expedientes de reposición da legalidade urbanística o 
impulso e o trámite que proceda para a súa finalización nos prazos legalmente establecidos.  



De acordo co anterior, considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 
6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de Ferrol o seguinte :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámoslle que de conformidade co disposto no citado artigo 152, o Concello deberá 
realizar as actuacións administrativas que correspondan para determinar si procede ou non a 
incoación de expediente de reposición da legalidade urbanística en base ás dilixencias previas 
abertas hai mais dun ano, pola explotación dunha terraza de hostalería que esta a causar 
prexuízos  a un veciño colindante coa mesma.  

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.  
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