
 
 

 
Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de A Estrada para facilite  aos cidadáns  a 
información urbanística que soliciten no exrecizo do dereito que lles está recoñecido nesta 
materia, conforme ao artigo 5 do texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro. 
 
 

 
 

 
         Santiago de Compostela, 5 de abril de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por xxxxxx, referido á negativa a entregar documentación dunha obra no Concello de A 
Estrada 

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 27 de xaneiro de 2021 , D. xxxxxxxx, presenta escrito de queixa ante a 
Valedora do Pobo, no que fai constar que: 

“SE SOLICITÓ EL DÍA 12 DE ENERO DE 2021 MEDIANTE INSTANCIA GENERAL (SE 
ADJUNTA JUSTIFICANTE DE ENTREGA) DOCUMENTACIÓN REFERENTE A UNA OBRA EN 
CURSO. DESDE EL AYUNTAMIENTO NOS APUNTAN (VERBALMENTE, NUNCA POR 
ESCRITO) QUE NO NOS LA REMITEN SI NO JUSTIFICAMOS UN INTERÉS LEGÍTIMO 
DEBIDO A LA PROTECCIÓN DE DATOS (AÚN FORMANDO PARTE DE LA DIRECCIÓN DE 
OBRA DE LA PARCELA COLINDANTE). 

ENTIENDO QUE TENGO DERECHO A ESA DOCUMENTACIÓN SEGÚN LA LEY DE 
TRASPARENCIA Y LA LEY DEL SUELO DE GALICIA, YA QUE UNA VEZ PRESENTADO EN EL 
AYUNTAMIENTO EL PROYECTO ADQUIERE CARÁCTER DE DOCUMENTO PÚBLICO.“  

Expediente: N.9.Q/310/21 



SEGUNDO.- A queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución, unha 
investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, 
requirindo o preceptivo informe a ese concello. 

TERCEIRO.- Con data 25 de febreiro de 2021 , recíbese nesta institución informe remitido 
polo Concello da Estrada e asinado polo concelleiro delegado do departamento de 
urbanismo segundo o cal:  

“ En resposta ao seu requirimento de data 16/02/21, SAÍDA 2888/21, recibido neste 
Concello o 17 /02/21 (rexistro de entrada núm. 2021- E- RC- 1357), relativo á queixa 
formulada por don xxxxxxx ante a súa institución, infórmase o seguinte: 

En relación ao escrito presentado neste Concello en data 12/01/21 (rexistro  de 
entrada núm. 2021 -E- RC- 233). por don xxxxxxxxx, relativo á solicitude de 
documentación dunhas obras en curso para a construción  dunha vivenda unifamiliar 
nun inmoble sito no lugar de xxxxxxxx,  non é certo que unicamente se requiriu de 
forma verbal, xa que en data 02/02/21 (rexistro de saída núm. 2021-S- RC- 237), 
requiriuselle que sería preciso, para acceder a dita información, acreditar o interese 
lexítimo conforme aos artigos 4.1.a, 13. d, e 53.1.a concordantes da Lei 39/2015, de 1 
de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

Dito requirimento trasladóuselle mediante notificación electrónica (recibida en data 
02/02/21 ás 14:53), e notificación en papel (04/02/21 ás 10:18), do que se achega 
copia para seu coñecemento e demais efectos. 

Polo que, unha vez acreditado o interese lexítimo polo interesado, procederase a 
darlle acceso á documentación solicitado”. 

Tendo en conta o exposto, cómpre facer as seguintes      

      CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- O marco xurídico vixente configura un sistema de garantías do cidadán na súa 
relación coa Administración que descansa sobre mecanismos de participación dos cidadáns, 
cuxa finalidade responde a facer compatible a actuación eficaz da Administración co exercizo  
dos dereitos dos ciudadáns  e, en consecuencia, ese sistema debe responder á súa propia 
natureza garantista, o que conleva a necesidade de resolver expresamente, como regla 
xeral, as solicitudes e recursos que se formulen e que esa resolución estea motivada e 



notificada aos interesados con indicación de si é ou non definitiva na vía administrativa e 
recursos e prazos que procedan para interpoñelos. 

SEGUNDA.- Sen prexuizo do exposto, hai que ter en conta tamén que cando a petición do 
cidadán contén unha solicitude de información, como é este caso, estaríamos ante un 
dereito á información. 

O dereito á información é un Dereito Fundamental  para a defensa dos dereitos da cidadanía 
e o dereito da  cidadanía a unha  Administración eficaz depende, na maioría dos casos, da 
adaptación dos medios materiais e humanos ás obrigacións derivadas da Lei. 

TERCEIRA.- O  principio de eficacia esixe das  Administracións públicas que se cumpran 
razoablemente as expectativas que a sociedade demanda, entre elas o deber de atender ás 
consultas urbanísticas que lle presenten os particulares.  

O aceso á información que obre en poder das Administraciones públicas está configurado 
como expresión da transparencia na actividade dos poderes públicos, de boa  fe e da 
confianza lexítima que estes deben respectar na súa  actuación.  

O dereito de información, xenéricamente referido a calquer actuación administrativa, ten 
especial relevancia no campo do dereito urbanístico, onde o control da observación da 
legalidade establecida, así como a dos plans e demais instrumentos de ordeación urbana e 
de xestión urbanística, pode ser instada por calquera cidadán. 

Isto é así dado que na lexislación urbanística, o dereito de acceso á información foi 
recoñecido tradicionalmente cun carácter máis aberto que o dereito á información xeral, 
dado que non se esixe a condición de interesado no procedemento de que se trate. En 
consecuencia, o dereito á información urbanística recoñécese a toda persoa, física ou 
xurídica, sen necesidade de alegar interese algún. 

CUARTO.- O  dereito de acceso á información urbanística aparece regulado no Real Decreto 
Lexislativo 7/2015, de 30 de outubro, que aproba o texto refundido da Lei do Solo e 
Rehabilitación Urbana. No seu artigo 5 letras c) e d) recoñece a cidadanía os seguintes 
dereitos: 

- A acceder á información de que dispoñan as Administracións Públicas sobre a 
ordenación do territorio, a ordenación urbanística e a súa avaliación 
ambiental, así como a obter copia ou certificación das disposicións ou actos 



administrativos adoptados, nos termos dispostos pola súa lexislación 
reguladora. 

 - A ser informados pola Administración competente, de forma completa, por 
escrito e en prazo razoable, do réxime e das condicións urbanísticas aplicables 
a unha finca determinada, nos termos dispostos pola súa lexislación 
reguladora. 

Como contrapartida, a Administración pública ten a obriga de dar resposta ás solicitudes 
de información urbanística  dos ciudadáns e, para elo, debe facilitar a información 
solicitada, ou bien comunicar os motivos da súa negativa a facilitala . 

QUINTA- Así, tendo en conta o exposto ata agora, o solicitante de aceso á información 
urbanística pode aceder a datos ou documentos contidos nun procedemento pese a que non 
ostente a condición de interesado no mesmo e pese a que dito procedemento non esté 
finalizado.  

Por todo o exposto considérase necesario , en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 
6/1984, da Valedora do Pobo, facer chegar a ese  Concello da Estrada  o seguinte :  

   RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Facilitar aos cidadáns a información urbanística que soliciten no exercizo do dereito que lles 
está recoñecido nesta materia, conforme ao artigo 5 do texto refundido da Lei do Solo e 
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Lexislativo 7/2015, de 30 de octubre.
    

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora 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, a Valedora 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 a Valedora 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 a Valedora 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. 

Saúdoa atentamente. 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
( Asinado dixitalmente) 
 

 
 


