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Presentación Xeral 

Excma. Sra. Presidenta. 

Señoras e Señores Deputados: 
 

De novo comparezo ante as súas señorías, esta vez para facer presentación ante a 

Cámara do Informe ordinario correspondente ao ano 2007, que recolle a actividade da 

Institución do Valedor do Pobo durante o referido exercicio, primeiro que abarca, aínda 

que parcialmente, a actividade desenvolvida baixo o meu mandato, concretamente o 

segundo semestre da expresada anualidade, pois lémbrolles que o primeiro o foi baixo a 

dirección do meu antecesor no cargo. 

A punto de cumprirse un ano desde o meu nomeamento, moitos, e quizais ás 

veces non ben interpretados, foron os cambios operados no funcionamento da institución 

da que son titular. 

En primeiro termo, reestruturáronse as áreas nas que se está a distribuír o traballo 

da oficina. Creáronse ou modificaron as áreas de Educación, de Cultura e Política 

Lingüística, de Emigración e Traballo, de Administración Económica, Comunicacións e 

Novas Tecnoloxías, e de Obras Públicas e Expropiacións. 

Ademais, tamén resulta novidosa a elaboración e posta en marcha dun plan 

estratéxico de actuación coa indicación dos obxectivos que nesta nova etapa se pretenden 

acadar: unha maior celeridade na presentación dos informes ante o Parlamento; a mellora 

da informatización da oficina, posibilitando a recepción e tramitación das queixas por vía 

telemática, co correspondente acurtamento dos prazos na reposta ás reclamacións 

formuladas, e a creación dun sistema que permita a consulta dos expedientes tamén por 

esta vía; o establecemento de concertos con organizacións e dirixidos ao fomento da 

protección dos menores; a potenciación das áreas nas que se require unha atención 

particularizada, como sanidade, emigración, menores, novas tecnoloxías ou outras; o 

fomento do traballo en equipo; a configuración dunha nova e máis moderna imaxe da 

institución a través dun novo logotipo e unha nova páxina web máis áxil e próxima á 



 

sociedade; a transparencia e o traslado continuado do traballo da institución á sociedade a 

través dos medios de comunicación, mediante a creación dunha oficina de prensa e dun 

centro de atención ao cidadán; e a aplicación dun plan medioambiental e de optimización 

enerxética. 

Moitos destes obxectivos xa son realidade; parten dos avances introducidos desde 

a miña toma de posesión no cargo e supoñen, ao meu entender, non só o principio dunha 

evidente potenciación da institución, senón tamén dun maior coñecemento pola cidadanía 

acerca das súas funcións. 

Mais estes non son os únicos cambios; hoxe mesmo poderán comprobar que na 

exposición ante a Cámara do presente informe se substituirá o tradicional modelo de relato, 

excesivamente extenso e cheo de datos numéricos e estatísticos, que as súas señorías xa 

coñecen a través do amplo informe que no seu día se lles entregou en soporte informático, 

por outro, mais conciso, no que, no marco da misión fiscalizadora que a institución do 

Valedor do Pobo compete, se contén unha avaliación global do sentir da sociedade 

respecto da actuación dos poderes públicos, ao obxecto de que as súas señorías poidan 

tomar conciencia daqueles sectores da administración pública máis necesitados da súa 

prioritaria atención, tal e como demanda o pobo galego, de cuxa voz son mero transmisor. 

Este ano recibíronse un total de 2.280 queixas, 475 máis que o ano pasado. O 

nivel de colaboración das administracións pode considerarse aceptable; só en dous casos o 

anterior titular se viu na necesidade de declarar como hostís e entorpecedores dous 

alcaldes, os de Negreira e Poio; dende que son titular non se realizou ningunha declaración 

de hostilidade. Formuláronse 48 recordatorios de deberes legais, recomendacións ou 

suxestións, e destas resolucións as administracións só rexeitaron ou non deron efectividade 

ao 12 %; por tanto, case todas as resolucións foron aceptadas, polo que se modificou a 

forma de proceder da administración no senso indicado polo Valedor. 

As áreas con máis queixas foron as de Obras Públicas e Expropiacións, con 319, 

Administración Económica, Comunicacións e Novas Tecnoloxías, con 293, e Medio 

Ambiente, con 278. Non obstante, este reconto inclúe as queixas presentadas “en serie”, 
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promovidas por unha pluralidade de persoas pero cun mesmo contido; se nos fixamos só 

nas queixas presentadas sobre asuntos diferentes, observamos que as áreas con máis 

queixas son Emprego Público e Interior, con 175, Sanidade, con 173, e Urbanismo e 

Vivenda, con 155. Destacan tamén o número de queixas en Educación (151) e Medio 

Ambiente (146). En Cultura e Política Lingüística presentáronse 160 queixas, que, 

descontadas as promovidas “en serie”, resultan 61. O maior número de queixas admitidas 

deuse en Medio Ambiente (181), Urbanismo e Vivenda (154) e Educación (143). 

 

Benigno López González 

Valedor do Pobo 
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1.1 ÁREA DE EMPREGO PÚBLICO E INTERIOR 
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1.1.1 INTRODUCIÓN 

Nesta área de emprego público e interior inclúense as queixas que se refiren a 

cuestións que englobaremos baixo os termos xenéricos de función pública, orde pública e 

tráfico. O maior número de queixas que ao longo do tempo de funcionamento da 

institución se recibiron tiveron como causa cuestións relacionadas fundamentalmente coa 

función pública, e en menor medida co tráfico e a orde pública. 

Ao longo deste ano 2007 recibimos 174 queixas e iniciamos unha de oficio, 10  

máis que no ano 2006 e 55 máis que no ano 2005. A partir do ano 2003 vénse producindo 

ano tras ano un incremento no número de queixas. Se  facemos referencia ás materias que 

motivaron as queixas durante este ano, observamos que 97 se referían a emprego público 

ou función pública, o que supón o 55% do total, 45 ao tráfico e seguridade viaria, cunha 

porcentaxe do 26% e 33 a reclamacións pola intervención das forzas e corpos de 

seguridade, cunha porcentaxe do 19 %. Das 175 queixas recibidas, 121 foron admitidas a 

trámite e destas concluíronse 81, continuando en trámite 40. Con respecto ás 54 queixas 

restantes, 36 non foron admitidas a trámite á vista do contido destas, non obstante aos seus 

autores informóuselles das causas polas que a súa queixa non podía ser obxecto de 

tramitación por esta institución e 18 queixas remitímolas ao Defensor del Pueblo por 

afectar a organismos dependentes da Administración Xeral do Estado e así se lle participou 

ao autor de cada queixa. Tamén foron obxecto de tramitación e conclusión 5 queixas do 

ano 2005 e 44 queixas do ano 2006, das que 43 se concluíron. 

Con relación á función pública ou ao emprego público facemos referencia en 

primeiro lugar a unha queixa na que o seu autor mostraba a súa desconformidade coa 

previsión da disposición adicional décimo sétima da Lei 13/2007, do 27 de xullo, de 

modificación da Lei 4/1998, do 26 de maio, da función pública de Galicia. Por outra parte 

referímonos a diversas queixas nas que se facía referencia a varias cuestións relativas aos 

procesos selectivos para a acceder á condición de persoal funcionario ou laboral  ao servizo 

da administración autonómica, das universidades e de diversas entidades locais de Galicia, 

algunhas delas correspondentes ao ano 2006. Tamén facemos referencia a unha queixa na 



 

que o seu autor, funcionario público noutra comunidade autónoma,  exponnos as 

dificultades con que se encontra para poder conseguir o seu traslado á Comunidade 

Autónoma Galega. 

Dado que neste ano se nos presentaron algunhas queixas nas que se poñía de 

manifesto certo malestar pola forma en que foran tratados os autores destas polos 

funcionarios aos que se dirixiran en solicitude dalgunha información, parécenos 

conveniente facer referencia ás devanditas queixas. 

Por último referímonos a unha queixa do ano 2006, na que á súa autora, 

funcionaria do Concello de Gondomar se lle denegara a súa petición, para conciliar a súa 

vida familiar e laboral, de atrasar en media hora o seu inicio de xornada laboral, 

recuperando na mesma mañá esa media hora. Nesta queixa formulamos unha 

recomendación ao devandito concello, ao estimar infundada a devandita denegación e polo 

citado organismo contestóusenos que se lle autorizaba á autora da queixa o solicitado, 

aceptando a nosa recomendación. 

En materia de orde pública, a maioría das queixas referíanse a actuacións de 

organismos da Administración do Estado e, en consecuencia, remitíronse ao Defensor del 

Pueblo por lle corresponder o seu coñecemento. Facemos referencia en primeiro lugar a 

unha queixa do ano 2006 en que se denunciaba que un edificio da cidade de Lugo viña 

sendo obxecto de diversos actos vandálicos por parte dunha serie de persoas que se reunían 

nas súas inmediacións e que aínda que puxeran tales feitos en coñecemento do Concello de 

Lugo, non se tomaran medidas para solucionar esta situación. Tamén nos referimos a 

algunhas queixas sobre as dificultades para a obtención do novo DNI electrónico e a unha 

queixa de oficio que iniciamos sobre esta cuestión. 

Facemos referencia, por último, a algunhas queixas sobre o tráfico urbano, 

competencia dos concellos e a unha queixa sobre sinalización nunha vía da Comunidade 

Autónoma. Presentáronse tamén algunhas queixas referidas a actuacións das xefaturas 

provinciais de tráfico galegas, pero ao tratarse de organismos da Administración do Estado, 

procedemos á súa remisión ao Defensor del Pueblo. 
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En materia de estacionamento de vehículos en vías urbanas referímonos a varias 

queixas, unha do Concello de Lourenzá, unha do de Sanxenxo, outra do Concello de 

Monforte de Lemos e unha última do de Santiago de Compostela e en materia de 

sinalización facemos referencia a unha queixa, na que a súa autora se queixa da colocación 

dun sinal nun edificio da súa propiedade en contra da súa vontade. 

1.1.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

Ao longo do ano 2007 recibíronse nesta área 174 queixas e iniciouse unha de 

oficio, cuxo estado de tramitación é o seguinte:  

Recibidas 175 

Admitidas 121 69% 

Non Admitidas  36 21% 

Remitidas ao Defensor del Pueblo   18 10% 

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluídas 81 67% 

En trámite 40 33% 

 

Ao longo deste ano tamén foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas 

en anos anteriores:  
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Ano de 

Presentación 

En trámite 

ao 31-12-06 

Reabertas Total Resoltas En trámite ao 

31-12-2007 

2005 2 3 5 5 0 

2006 19 25 44 43 1 

 

Tal como se indica na introdución neste ano 2007 recibimos 174 queixas e 

iniciamos unha de oficio, das cales 121 foron admitidas a trámite e destas concluíronse 81,  

continuando en trámite 40. Con respecto ás 54 queixas restantes, 36 non foron admitidas a 

trámite á vista do seu contido, non obstante aos seus autores informóuselles das causas 

polas que a súa queixa non podía ser obxecto de tramitación por esta institución e 18 

queixas remitímolas ao Defensor del Pueblo por afectar a organismos dependentes da 

Administración Xeral do Estado e así se lle participou ao autor de cada queixa. Tamén 

foron obxecto de tramitación e conclusión 5 queixas do ano 2005 e 44 queixas do ano 

2006, das que 43 se concluíron.  

En primeiro lugar pola súa importancia e pola repercusión que tivo nos medios de 

comunicación, consideramos conveniente facer unha sumaria referencia a unha queixa na 

que o seu autor mostraba a súa desconformidade coa previsión da disposición adicional 

décimo sétima do proxecto de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función 

pública de Galicia.  

Como cuestión previa debemos facer referencia a que a Lei 13/2007, do 27 de 

xullo, de modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia foi 

publicada no Diario Oficial de Galicia número 165 do 27 de agosto de 2007 e a súa 

entrada en vigor produciuse o 16 de setembro do mesmo ano, establecéndose na devandita 

disposición adicional décimo sétima o seguinte:  

“Os funcionarios de carreira que a partir da entrada en vigor da Lei 1/1981, do 6 

de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, desempeñen ou tiveran 
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desempeñado durante máis de dous anos continuados ou tres con interrupción postos de 

traballo como director xeral ou superior, director xerente de órganos ou entidades públicas 

ou postos na administración pública incluídos no ámbito de aplicación da Lei de 

incompatibilidades de altos cargos percibirán desde a súa reincorporación ao servizo 

activo, e en canto se manteña esta situación, o complemento de destino correspondente ao 

posto de traballo que desempeñen ou, de ser o caso, ao do seu grao persoal, incrementado 

na cantidade necesaria para igualalo ao valor do complemento de destino, ou concepto 

equivalente que a Lei de orzamentos xerais do Estado fixe para os directores xerais, e a 

suma de ambos os conceptos non poderá ser inferior ao importe do complemento de 

destino que perciban os funcionarios que acrediten o nivel máximo establecido 

legalmente”. 

A queixa á que antes nos referimos foi presentada o día 7 de agosto de 2007, é 

dicir, antes da publicación e da entrada en vigor da devandita lei e por esta institución ao 

seu autor participóuselle que non se podía atender a súa petición polo seguinte: 

“Logo de estudar en detalle o aludido escrito dedúcese que vostede amosa a súa 

desconformidade coa previsión da disposición adicional 17 do proxecto de modificación da 

Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, que hoxe xa se encontra 

aprobada e publicada. Esta disposición fai referencia á posibilidade de que os funcionarios 

que desempeñasen determinados postos coa consideración de altos cargos perciban un 

complemento de destino incrementado ata igualalo co que se fixe para os directores xerais. 

Os motivos expostos pola súa parte son, basicamente, que a disposición contradí os artigos 

62 ao 66 da lei anterior, que non se modifican, e sobre todo que vulnera o principio de 

igualdade garantido no artigo 14 da Constitución, e os principios reguladores do acceso á 

función pública establecidos no artigo 103.3 desta.   

Ao respecto é de sinalar que o Valedor do Pobo, no exercicio das funcións que lle 

encomendan o art. 14 do Estatuto de autonomía de Galicia (EAG), e a Lei 6/1984, do 5 de 

xuño, reguladora da institución, poderá supervisar a actividade da Administración da 

Comunidade Autónoma Galega e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así 

como a da administración local naquelas materias que son competencia da nosa 
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comunidade. Por tanto, as funcións institucionais veñen referidas única e exclusivamente 

ás actuacións ou abstencións estritamente administrativas, isto é, provenientes da 

administración pública galega ou de calquera dos seus órganos. 

Por contra, queda á marxe das funcións institucionais a supervisión do exercicio 

da potestade lexislativa da Comunidade Autónoma atribuída ao Parlamento de Galicia (art. 

10.1.a do EAG). Precisamente o caso que vostede nos expón refírese a unha norma con 

rango de lei (a Lei 13/2007, do 27 de xullo, de modificación da Lei 4/1988, da función 

pública de Galicia), que foi aprobada  polo Parlamento de Galicia e publicada do DOG nº 

165, do 27 agosto. 

De feito, a única posibilidade para deixar sen efecto un texto con rango de lei é o 

seu exame de constitucionalidade e a conseguinte declaración de inconstitucionalidade, e 

para promover tal cousa unicamente se encontran lexitimados os órganos constitucionais 

ou cargos públicos relacionados no artigo 162.1.a da Constitución e no artigo 32 da Lei 

orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal Constitucional (LOTC), así como os 

órganos xurisdicionais no caso da formulación dunha cuestión de inconstitucionalidade nas 

condicións establecidas nos artigos 163 da Constitución ou 35 ao 37 da LOTC. Entre os 

órganos lexitimados encóntrase o  Defensor del Pueblo, ao que se pode dirixir se o estima 

conveniente. A este respecto, aínda que o artigo 39 da lei reguladora desta institución 

establece que o Valedor do Pobo, de oficio ou a instancia de parte, poderá dirixirse 

motivadamente ao Defensor del Pueblo solicitándolle que este, en defensa de lexítimos 

intereses dos cidadáns e sempre que o considere oportuno, interpoña ou exercite o recurso 

de inconstitucionalidade, sen embargo non se considera razoable neste caso facer uso deste 

precepto, pola doutrina sentada polo Tribunal Constitucional nas sentenzas ás que nos 

referimos a continuación. 

En calquera caso, logo de exposto o anterior debemos indicar que a disposición 

adicional décimo sétima da Lei 13/2007, do 27 de xullo, de modificación da Lei 4/1988, do 

26 de maio, da función pública de Galicia, ten un contido materialmente coincidente co 

artigo 33.2 da Lei 31/1990, do 27 de decembro, de orzamentos do Estado, e co artigo 20 da 

Lei 15/1991, do 13 de decembro, de orzamentos da Comunidade de Madrid, e sobre a 
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constitucionalidade dos devanditos artigos pronunciouse o Tribunal Constitucional en 

senllas sentenzas, a 32/2000, do 3 de febreiro, e a 202/2003, do 17 de novembro, facendo 

constar no fundamento xurídico 3 da primeira destas sentenzas  o seguinte: 

 “Deixando de lado a alegación do principio de proporcionalidade (que en 

realidade non está desenvolvida na argumentación do auto senón tan só mencionada ou 

apuntada), a idea de que o complemento nel establecido é irrazoable e discriminatorio por 

contravir os principios de mérito e capacidade e desfigurar a carreira administrativa dos 

funcionarios tal e como se deduce da Constitución non pode ser atendida. En canto á 

discriminación, cabe observar en primeiro lugar que o termo de comparación achegado 

non é idóneo, toda vez que se contrapón o funcionario “ordinario” (cuxa retribución non 

pode exceder do abano habitual de niveis e graos) ao funcionario ao cal se lle aplica o 

complemento controvertido (que pode ver a súa retribución incrementada ata o punto de 

exceder o devandito abano) por ter sido alto cargo: ambas as situacións gardan 

certamente algunha similitude –por exemplo a de referirse a funcionarios públicos de 

carreira- pero non a suficiente como para requirir un trato uniforme ex art. 14 CE. 

Sendo isto así, só cabería apreciar a vulneración do principio de igualdade se os 

criterios de diferenciación non fosen obxectivos nin xerais (tal e como ten establecido este 

tribunal nunha serie de sentenzas, as máis recentes das cales son as SSTC 48/1998, do 2 

mar., FX 7, e 73/1998, do 31 mar., FX 2). no presente caso o criterio elixido polo 

lexislador para dispensar un réxime retributivo especial (“privilexiado” segundo o auto 

de formulación da Sección do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid) e distinto ao do 

resto dos funcionarios é un criterio obxectivo (ter desempeñado un alto cargo durante un 

tempo determinado) e xeral, é dicir, derivado dunha circunstancia fáctica que pode afectar 

a unha pluralidade de funcionarios e, en consecuencia, non resulta expresivo dunha 

reserva ou preterición ad personam. Iso impide apreciar a vulneración do principio de 

igualdade consagrado no art. 14 CE. 

Finalmente, polo que se refire á razoabilidade ou non da medida, sendo os 

principios de mérito e capacidade regras de configuración legal segundo o art. 103.3 CE, 

non pode levarse ata o extremo de impedir ao lexislador premiar ou compensar desde o 

punto de vista retributivo o funcionario que tivera sido alto cargo. En efecto, é doutrina 

 15 



 

constitucional (SSTC 215/1991, do 14 de nov., 293/1993, do 18 out., 48/1998, do 2 de 

mar., e 73/1998, do 31 mar., entre outras) que a interpretación sistemática dos arts. 23.2 e 

103.3 CE implica que os requisitos ou condicións exixibles para o acceso á  función 

pública, ou neste caso para o desenvolvemento da carreira funcional, deben ser 

reconducibles aos principios de mérito e capacidade, e é claro que a condición de antigo 

alto cargo pode ser lexitimamente interpretado polo lexislador como referible aos 

devanditos principios. Neste sentido, valorar, para os efectos de consolidar un 

determinado nivel retributivo na función pública, o destino en cargos de especial 

relevancia e responsabilidade non é un decisión irrazoable (como afirma o órgano 

xurisdicional propoñente) nin arbitraria ou carente de xustificación senón que, polo 

contrario, entra dentro da marxe de configuración política de que goza o lexislador para 

conformar a carreira administrativa (e neste caso concreto o sistema retributivo de certos 

funcionarios): “Esta liberdade do lexislador está limitada pola necesidade de non crear 

desigualdades que sexan arbitrarias en canto alleas, non referidas ou incompatibles cos 

principios de mérito e capacidade. Non corresponde a este tribunal... interferirse nesa 

marxe de apreciación nin examinar a oportunidade da medida legal ou administrativa 

para decidir se é a máis adecuada ou a mellor das posibles senón só comprobar se non se 

superou esa marxe de liberdade creando unha diferenza de trato irracional ou arbitraria 

entre os opositores ou concursantes” (STC 67/1989, do 18 abr., FX1, e, en sentido similar, 

STC 269/1994, do 3 out., FX5)”. 

Á súa vez, con respecto á competencia da Comunidade Autónoma para aprobar 

esta disposición adicional décimo sétima, o Tribunal Constitucional, na súa sentenza 

202/2003, do 17 de novembro, referida á constitucionalidade do artigo 20 da Lei da 

Asemblea de Madrid 15/1991, do 13 de decembro, de orzamentos xerais da devandita 

comunidade para 1991, no último parágrafo do fundamento xurídico 14 fai constar o 

seguinte: 

 “Consecuentemente, no presente asunto, nada se opón, desde a perspectiva do 

art. 149.1.18  CE invocado no auto de promoción, a que a Comunidade de Madrid, en 

virtude da competencia que ten asumida estatutariamente na materia e  relativa, “no 

marco da lexislación básica do Estado, desenvolvemento lexislativo do réxime estatutario 
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dos seus funcionarios” (art. 27. 2 EAM), dite unha norma como a cuestionada neste 

proceso e, en consecuencia,  establecese que os funcionarios ao seu servizo que tiveran 

desempeñado un posto de alto cargo na administración perciban un complemento de 

destino superior ao que lles corresponde por razón do seu grao persoal ata igualalo ao 

valor do que se fixe para os directores xerais”. 

Polo que antecede e tendo en conta as súas peticións chégase ás seguintes 

conclusións: 

Primeira: O artigo 1 da lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, establece 

como funcións institucionais a defensa, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma, 

dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas recoñecidos na Constitución, e estende  

a súa actividade á tutela dos dereitos individuais e colectivos emanados do Estatuto de 

autonomía e á supervisión da actividade da Administración da Comunidade Autónoma de 

Galicia e dos seus entes e empresas públicas ou dependentes, así como a da 

Administración local naquelas materias que son competencia da nosa comunidade. Por 

tanto, quedan á marxe as normas con rango de lei, con respecto ás que non ten lexitimidade 

para interpoñer recurso de inconstitucionalidade, que se reserva ás institucións e cargos 

públicos relacionados nos artigos 162.1.a da Constitución e 32 da Lei orgánica 2/1979, do 

3 de outubro, do Tribunal Constitucional, entre eles o Defensor do Pueblo, ao que se pode 

dirixir se o estima conveniente. 

Segunda: O contido material dalgunhas normas legais, como a Lei estatal 31/1990 

(art.33.2) ou a Lei autonómica madrileña 15/1991 (art.20), no que alcanza ao 

recoñecemento dun incremento económico no complemento de destino dos funcionarios 

que desempeñasen un alto cargo na administración pública, é semellante á disposición 

adicional décimo sétima da Lei 13/2007, do 27 de xullo. A cuxo obxecto resulta razoable 

que para coñecer un primeiro criterio sobre a constitucionalidade da lei galega deba terse 

en conta a doutrina sentada polo Tribunal Constitucional nas sentenzas invocadas, a 

32/2000, do 3 de febreiro, e a 202/2003, do 17 de novembro. 
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Terceira: A modificación da disposición adicional décimo sétima da Lei 13/2007 

esixe o exercicio de iniciativas lexislativas que o artigo 13.1 do Estatuto de autonomía 

atribúe á Xunta de Galicia (por proxecto de lei), ao Parlamento (por proposición de lei), e 

tamén aos cidadáns (iniciativa lexislativa popular, prevista no artigo 13.1 EAG, e regulada 

na Lei 1/1988, do 19 de xaneiro), polo que, no caso de consideralo, vostede podería 

promover tal reforma, nas condicións establecidas para este tipo de iniciativas lexislativas. 

En calquera caso, tal e como xa subliñamos, esta institución ten a obrigación de respectar a 

configuración estatutaria da potestade lexislativa e a súa atribución exclusiva ao 

Parlamento de Galicia.” 

Durante este ano presentáronse diversas queixas nas que se facía referencia a 

varias cuestións relativas aos procesos selectivos para acceder á condición de persoal 

funcionario ou laboral ao servizo da administración autonómica, das universidades e de 

diversas entidades locais de Galicia. Tamén se tramitaron varias queixas correspondentes 

ao ano 2006. 

Entre as queixas referidas a procesos selectivos,  convocados pola administración 

autonómica, que fixeron necesaria levar a cabo a correspondente investigación merece 

salientarse en primeiro lugar unha presentada por dous opositores que formularan un 

recurso de reposición contra a orde do 25-5-05 pola que se procedía ao nomeamento 

daqueles aspirantes que superaran o correspondente proceso selectivo convocado pola orde 

do 26-12-02. A actuación desta institución con respecto a esta queixa que se iniciou no ano 

2006 alongouse ata o mes de novembro de 2007 pola falta de colaboración da Dirección 

Xeral da Función Pública na remisión da información solicitada, facéndose incluso 

necesario formularlle un recordatorio de deberes legais e unha advertencia, dándose 

traslado de tal circunstancia ao Conselleiro de  Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza. Logo de que o devandito organismo nos facilitou a pertinente información 

constatouse que con relación ao proceso selectivo en cuestión se producira intervención 

xudicial afectando á orde que fora obxecto de recurso polos interesados. Así mesmo contra 

a orde do 6-4-06, ditada en execución da correspondente sentenza, tamén se interpuxera 

recurso contencioso-administrativo (queixa 1190/06). 
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Vímonos precisados a intervir con relación a outro proceso selectivo convocado 

pola administración autonómica como consecuencia do manifestado por un opositor que 

formulara un recurso contra o devandito proceso selectivo referido á escala de topógrafos. 

Da investigación realizada constatouse que por parte da Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza ditárase en prazo a pertinente resolución rexeitando a 

reclamación formulada (expediente 612/07). 

Nun proceso selectivo de persoal laboral fixo un opositor dirixiuse a esta 

institución manifestando a súa desconformidade porque no primeiro exercicio se establecía 

que para alcanzar a puntuación mínima era necesario ter correctas 25 respostas das 50 

preguntas formuladas para a promoción interna e en cambio bastaba con 18 respostas 

correctas das 50 preguntas formuladas para os opositores de quenda libre. Realizada a 

oportuna investigación, comprobouse que a actuación do tribunal examinador estaba 

apoiada nas propias bases da convocatoria que establecían que para a promoción interna 

era necesario para obter a puntuación mínima ter o 50% das respostas correctas logo de 

aplicados os descontos e en cambio para o acceso libre lle correspondía ao tribunal 

determinar o número de respostas esixido para conseguir a puntuación mínima (expediente 

1568/07).  

Pola administración autonómica desenvolveuse un proceso selectivo para o 

ingreso no corpo facultativo superior da Xunta, escala de veterinarios, e nas bases deste 

establecíase que para acreditar na fase de concurso os méritos deberían figurar nun modelo 

normalizado, expedido pola Consellería competente en materia de función pública, previa 

petición dos interesados. A algúns veterinarios que solicitaron en tempo e forma a 

devandita certificación, expedíuselles unha certificación,  pero non no devandito modelo 

normalizado, dos servizos por eles prestados como persoal laboral na que se lles 

computaba o tempo traballado nas campañas de saneamento gandeiro. Sen embargo  o 

tribunal encargado da selección non  lle deu validez á devandita certificación e non valorou 

como mérito o tempo traballado como veterinario nas campañas de saneamento gandeiro, 

polo que se viron obrigados a recorrer contra a devandita decisión, primeiro en vía 

administrativa e posteriormente en vía contencioso-administrativa, decidíndose nesta vía a 

prol dos recorrentes. Non obstante este pronunciamento favorable, a administración 
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autonómica non procedeu a aplicar a decisión xudicial e valorar como mérito o tempo 

traballado nas campañas de saneamento gandeiro, véndose precisada a Sección Primeira da 

Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza a ditar autos de 

execución de sentenza requirindo á Xunta de Galicia para que,  no prazo máximo de dous 

meses, executase todas as sentenzas ditadas polo tribunal, valorando os méritos e 

elaborando a lista definitiva na que conste a puntuación que lle corresponde a cada 

aspirante polo citado motivo. Aínda cando con respecto a este proceso selectivo se 

produciu intervención xudicial, que impediría a intervención do Valedor do Pobo, a nosa 

investigación centrouse en tratar de pescudar as causas polas que se estaba atrasando  a 

aplicación das resolucións xudiciais firmes cos conseguintes prexuízos que se lles estaba 

ocasionando a aqueles opositores que xa tiñan pronunciamentos xudiciais firmes ao seu 

favor (queixas 1803, 1905 e 1908 de 2007). 

Recibimos catro queixas contra un proceso selectivo convocado pola 

Universidade de Santiago de Compostela de auxiliares técnicos de informática. Destas  

queixas dúas (762 e 805/07) referíanse á lentitude na cualificación da segunda proba, pois 

transcorridos máis de catro meses desde a súa realización aínda non se publicaran as 

cualificacións. Da investigación levada a cabo ante a devandita universidade constatouse 

que a causa principal de que non se puidesen publicar antes as cualificacións se debeu á 

metodoloxía utilizada polo tribunal para a corrección da devandita proba consistente en 

corrixir a mesma pregunta en todos os exames o mesmo día para asegurarse a 

uniformidade na corrección, buscando con iso asegurar o respecto aos principios 

prioritarios de igualdade, mérito e capacidade, aínda cando se dilatase o procedemento de 

corrección dos exames, ao que hai que engadir a coincidencia coas eleccións sindicais, 

negociación do convenio colectivo do persoal laboral e o feito de que a convocatoria 

estivese recorrida perante os tribunais, así como a necesidade de coordinar as reunións 

tendo en conta a dispoñibilidade de tempo de todos os membros do tribunal. 

Nas outras dúas  queixas (1048 e 1077/07) facíase referencia a que por parte do 

tribunal cualificador se cometeran  irregularidades nos exercicios da fase de oposición 

consistentes en incluír unha porcentaxe moi alta de preguntas de informática no primeiro 

exercicio e preguntas de nivel superior ás características da categoría no segundo, así como 
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pola falta de publicación dos criterios de cualificación con antelación á realización do 

exercicio.  Na información facilitada pola universidade como aclaración a estas cuestións 

indicábasenos en primeiro lugar que non se presentara ningunha reclamación contra os 

devanditos exercicios e que as preguntas destes se axustaban ao programa e que todos os 

aspirantes tiveron coñecemento dos criterios de valoración e  corrección tanto verbalmente 

coma por escrito previamente á realización do exame.  

Con respecto a procedementos selectivos convocados por entidades locais  

galegas foron presentadas varias queixas e por motivos diversos. Nalgunhas delas 

manifestan os seus autores a súa discrepancia con cuestións que figuraban nas bases, pero 

sen que previamente procedesen a presentar a correspondente impugnación perante o 

organismo que aprobara as bases coas que estaban en desacordo e, en consecuencia, ao 

teren adquirido firmeza estas eran vinculantes para os participantes no proceso,  para os 

tribunais encargados da selección e para o organismo que efectuara tal convocatoria, 

segundo reiterada xurisprudencia (queixa 1114/08). 

Noutras queixas o motivo alegado era a desconformidade coas cualificacións dos 

exercicios polos tribunais encargados da selección. Aínda cando con respecto ás 

apreciacións de valor sobre os exames realizados como sobre a valoración de méritos é 

constante a xurisprudencia acerca da existencia dunha ampla potestade valorativa por parte 

dos tribunais ou comisións de cualificación, dirixímonos aos organismos que convocaran o 

correspondente proceso selectivo para coñecer a decisión que adoptaran con relación á 

reclamación formulada polo autor da queixa (queixas 456 e 1754/07). 

Presentóusenos unha queixa na que se expoñía que por un concello se procedera a 

contratar unha profesora de piano para a escola de música municipal sen ser sometida a un 

proceso selectivo. O concello aclarounos que a profesora en cuestión superara un proceso 

selectivo no ano 2004, e fora contratada no devandito ano como profesora auxiliar e para 

realizar funcións de tipo administrativo (queixa 1407/07). 

Recibimos outras queixas tamén relacionadas con cuestións relativas ao emprego 

público e ímonos referir a elas de forma sumaria. 
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O autor da queixa 95/07 facía referencia a que é galego e que levaba dous anos 

traballando como axente medioambiental na Comunidade Autónoma de Castela e León, 

pero que o seu desexo era poder trasladarse á Comunidade Autónoma de Galicia 

participando nos correspondentes concursos de traslados convocados por esta, pero 

segundo a información que reunira das consellerías da nosa Comunidade, parecíalle moi 

difícil conseguir tal obxectivo. A Dirección Xeral da Función Pública de Galicia 

informounos que  a  Lei 4/1988, do  26 de maio, da función pública de Galicia, no seu 

artigo 42.1 e, en igual sentido, a Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da 

función pública, no seu artigo 17 (precepto que ten o carácter de base do réxime estatutario 

dos funcionarios públicos), condicionan a mobilidade do persoal funcionario entre as 

distintas administracións públicas ao que se estableza na correspondente relación de postos 

de traballo (RPT), na que se determina a administración de procedencia dos/das 

funcionarios/as que ocupen cada un dos postos de traballo. Ambas as normas establecen 

que a forma normal de cobertura dos postos e, polo tanto, de traslado de funcionarios son o 

concurso e a  libre designación con convocatoria pública. 

Así mesmo, o Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o 

Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción profesional e promoción 

interna dos funcionarios da Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 6, en relación 

coa Lei 4/1988, do 26 de maio, establece que se poderán cubrir postos mediante comisión 

de servizos en casos de urxente ou inaprazable necesidade, e que o funcionario/a que se 

adscriba ao posto debe reunir os requisitos esixidos de conformidade coa vixente RTP, 

polo que a comisión se solicitará pola consellería na que exista vacante, indicando todas as 

razóns que a xustifican. 

Por tanto, podería trasladarse a un posto desta administración a través dun 

concurso de traslados, libre designación ou en comisión de servizos, sempre que reúna os 

requisitos que se establezan na correspondente relación de postos de traballo. 

Un contratado laboral fixo descontinuo escribiu a esta institución expoñendo na 

súa queixa (623/07) que tiña consolidados dous trienios, pero que non se lle estaban 

aboando os haberes correspondentes. Da información que nos foi facilitada pola consellería 

 22 



 

correspondente despréndese que efectivamente non se lle estaban aboando as cantidades 

correspondentes aos devanditos trienios porque, previamente ao seu aboamento, é 

necesario que estes fosen recoñecidos pola Dirección Xeral da Función Pública previa 

petición dos interesados, segundo se desprende da orde do 6-8-2003, e tan pronto se  recibe 

na consellería o pertinente recoñecemento se procede de inmediato a realizar os trámites 

administrativos para o pagamento do seu importe. Non obstante con respecto ao caso 

concreto desta queixa,  a devandita Dirección Xeral da Función Pública informoulle, entre 

outras cuestións, que o recoñecemento dos servizos prestados nas distintas administracións 

públicas con anterioridade á adquisición da condición de persoal laboral fixo da Xunta de 

Galicia iníciase a instancia do interesado, debendo acompañar a certificación ou 

certificacións do tempo de servizos computables que serán expedidas polos xefes das 

unidades ou dos departamentos de persoal dos correspondentes organismos onde fosen 

prestados, tal e como se regula no artigo cuarto da orde do 12 de decembro de 1990 pola 

que se ditan normas de aplicación da disposición transitoria terceira do II Convenio 

Colectivo da Xunta de Galicia (DOG número 2, do 3 de xaneiro de 1991). 

Agora ben o autor desta queixa non acompañou á súa solicitude do 2006 o 

preceptivo certificado do tempo de servizos prestados como persoal laboral temporal nin 

tampouco o remitiu cando lle foi requirido polo devandito organismo e o mesmo sucedeu 

cando no 2007 volveu solicitar o devandito recoñecemento de servizos prestados, pois de 

novo deixou de acompañar o certificado de servizos prestados e tampouco atendeu o 

requirimento de remisión que lle foi dirixido por correo polo devandito organismo. 

Neste ano presentáronsenos algunhas queixas nas que se expoñía polos seus 

autores o seu malestar pola forma en que foran tratados polos funcionarios, aos que se 

dirixiran para solicitar algunha información ou para realizar algún trámite (queixas 1186, 

1380, 1555 e 1556/07). Aínda cando en ningunha destas queixas se puido comprobar que o 

trato inadecuado denunciado se producise,  debemos indicar que a Lei 30/1992, do 26 de 

novembro de réxime xurídico da administracións públicas e do procedemento 

administrativo común no seu artigo 35 establece que os cidadáns, nas súas relacións coas 

administracións públicas,  teñen, entre outros, o seguinte dereito: “a seren tratados, con 
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respecto e deferencia polas autoridades e funcionarios, que haberán de facilitarlles o 

exercicio dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigacións”.  

A mediados de novembro do 2006 presentóusenos unha queixa por unha 

funcionaria do Concello de Gondomar (queixa 1667/06), á que se lle denegara a petición  

que dirixira ao alcalde expoñendo que tiña un fillo de 3 anos e para  poder acompañalo 

polas mañás ao autobús que o levaba ao colexio, precisaría atrasar o seu comezo de 

xornada laboral ás 8,30 horas en lugar de ás 8, propoñendo completar o seu horario 

atrasando a finalización da súa xornada ás 15 horas e non ás 14,30 ou ben non gozando da 

media hora diaria de descanso, todo iso co fin de poder conciliar a súa vida familiar e 

laboral.  

Despois de solicitar información do devandito concello e logo de examinada esta 

e todas as alegacións formuladas pola autora da queixa, estimamos totalmente infundada 

tal denegación e, en consecuencia, formulamoslle a seguinte recomendación:  

Que, por non afectar á boa marcha da actividade administrativa dese concello e 

para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, se proceda a adoptar as medidas 

tendentes para acceder á petición da autora da queixa de permitirlle atrasar a súa entrada 

no traballo de luns a venres ás 8,30 horas en lugar de ás 8 horas, facilitándolle completar 

o seu horario ou ben non gozando do seu dereito a descanso de media hora ou ben 

atrasando a súa saída ás 15 horas en lugar de ás 14,30 horas. 

O texto íntegro desta recomendación figura recollido literalmente no anexo desta 

área (véxase a resolución desta área). 

Por parte do concello remitiuse certificación da resolución da Alcaldía na que se 

facía constar que se lle concedía á autora da queixa autorización para poder iniciar a súa 

xornada laboral ás 8,30 horas todos os días, de luns a venres, recuperando a media hora a 

partir das 14,30 horas de cada mañá. 
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En materia de orde pública, a maioría das queixas que se nos presentan refírense a 

actuacións de organismos da Administración do Estado e, en consecuencia, corresponde o 

seu coñecemento ao Defensor del Pueblo, polo que procedemos a darlle traslado para o seu 

coñecemento, á vez que comunicamos tal circunstancia aos autores destas  queixas. 

Non obstante o anterior imos facer referencia a algunhas queixas que foron 

obxecto de tramitación por esta institución: 

A finais do ano 2006 tivo entrada unha queixa (1760/06) dunha señora, veciña da 

cidade de Lugo, dándonos conta que o edificio no que reside viña sendo obxecto con certa 

frecuencia de diversos actos vandálicos por parte dunha serie de persoas que se reunían nas 

súas inmediacións e que a pesar de poñer en diversas ocasións estes feitos en coñecemento 

do concello,  non se tomaran medidas para solucionar a devandita situación. 

Ante estes feitos realizamos diversas xestións perante o devandito organismo 

tendentes a coñecer as actuacións que por este se realizaran. Por parte do Concello de Lugo 

participóusenos que ao longo do ano 2006 e 2007 se produciran diversas intervencións da 

policía local de vixilancia da zona, aínda que non puideran determinar a identidade dos 

posibles autores causantes dos danos ou anomalías que foran denunciados pola autora da 

queixa. 

Con respecto ás dificultades para a obtención do novo DNI electrónico recibimos 

algúns escritos de queixa de cidadáns galegos que nos expoñían que era preciso esperar en 

longas colas para conseguir ser atendidos (queixas 1474, 1486, 1651 e 1676/07). Desta 

cuestión fíxose eco a prensa galega e ante iso consideramos conveniente incoar unha 

queixa de oficio (1535/07) para coñecer cal era a situación e así nos diriximos á 

Delegación do Goberno expoñéndolle que nas diversas noticias publicadas en diferentes 

diarios galegos se facía referencia a que se estaban producindo longas colas nas oficinas 

que tramitan o devandito documento. En concreto faciamos referencia a que nesas noticias 

se indicaba esencialmente que nas diferentes oficinas da policía nacional en Galicia se 

forman longas colas e se padecen interminables esperas para conseguir o DNI electrónico. 

Así, segundo  o Correo Galego do 3-7-2007, "conseguir o DNI electrónico converteuse 

 25 



 

nun  auténtico pesadelo para os composteláns ". As colas ao redor da oficina desesperan 

os cidadáns debido ao sistema de cita para evitar colapsos, que resultou ineficaz, posto que 

aínda madrugando xa hai moitas persoas na cola. Chegan a poñerse na rúa coas súas 

cadeiras. Ao mal sistema anterior, que proporciona insuficientes quendas, únese agora, no 

verán, a época de vacacións dos funcionarios; sen embargo, este é o período en que os 

cidadáns poden facer as xestións sen alterar as súas responsabilidades familiares ou 

laborais, polo que hai máis demanda. Ao parecer o novo DNI precisa de máis tempo que o 

anterior (15 minutos, fronte a 5). Por iso parece que debería terse previsto esta 

circunstancia cun reforzo do persoal ou un sistema específico de tramitación, en especial 

nesta época, na que, como sinalamos, se incrementa o número de demandantes do 

documento. 

Os problemas repítense en diferentes oficinas das cidades galegas, destacando a 

situación de Ourense, que ao parecer foi "cidade piloto" na posta en marcha do novo DNI, 

o que converteu o trámite nun "suplicio para os veciños" (La Voz de Galicia,  29-6-2007). 

A situación chegou a ser tan mala que unha muller optou por durmir nas portas da 

comisaría desa cidade para tramitar o DNI (La Región, 22-8-2007, páxina 3). 

Algunhas das reaccións dos afectados trasladáronse aos diarios. Así, un cidadán 

pregúntase se resultaría tan complicado para a administración establecer un sistema de cita 

previa telefónica. Con iso evitaríanse colas, perda de horas de traballo, enfados, etc. (La 

Voz de Galicia, 24-8-2007, páxina 14). 

Por parte da Delegación do Goberno déusenos traslado da información que sobre 

esta cuestión remitira a Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil ao Defensor del 

Pueblo, en resposta a unha recomendación que formulara ás autoridades competentes da 

Administración Xeral do Estado, e cuxo texto recollemos a continuación:  

 “(...) Este centro directivo é consciente de que a problemática suscitada nos 

equipos de expedición de documentos (DNI e pasaportes), motivada polas colas e esperas 

dos cidadáns, fundamentalmente en período de vacacións (verán, Semana Santa e Nadal), 

se veu agravada este ano ao iniciarse nalgunhas grandes cidades a expedición do 
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documento nacional de identidade electrónico, cuxo procedemento de tramitación difire 

do anterior, entre outros aspectos, por ser máis longa a fase de presenza e atención ao 

cidadán, incrementándose conseguintemente o tempo de espera. 

Por iso, a Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil está elaborando un 

sistema centralizado de cita previa a nivel nacional, partindo dos pertinentes estudos e da 

experiencia extraída de anteriores postas en marcha deste, nas que se constatou o alto 

índice de ausencias á cita previa, que alcanzou do redor do 40% cando se facían con 

meses de antelación. A súa programación e implantación levará algún tempo. 

Co novo sistema que se pretende instaurar poderase dar data e hora ao cidadán, 

evitándolle desprazamentos e esperas innecesarias.” 

Sobre cuestións relacionadas co tráfico, ao igual ca na orde pública, algunhas das 

queixas que recibimos refírense a actuacións das xefaturas provinciais de tráfico que son 

organismos da Administración Xeral do Estado, sen embargo outras queixas están referidas 

a actuacións municipais sobre o tráfico urbano. 

Unha das queixas (109/07) que se nos presentou facía referencia a que polas 

autoridades municipais de Lourenzá se colocara un sinal de prohibido estacionar nas 

proximidades dun establecemento comercial propiedade da autora da queixa, o que lle 

estaba prexudicando ao seu negocio e o mesmo sucedía co tránsito de camións de tres 

alturas que adoitan transportar gando. Como consecuencia  da investigación realizada ante 

as autoridades municipais púidose constatar que nas proximidades do devandito negocio se 

estaba construíndo un edificio e eran precisamente os propietarios do negocio os que 

estacionaban o seu vehículo ao lado do edificio en construción, co que dificultaban o 

tráfico doutros vehículos e ante a súa negativa a retirar o seu vehículo para contribuír á 

fluidez do tráfico, fíxose preciso a colocación do sinal en cuestión, e con respecto á  

limitación de altura e tonelaxe para o tránsito de vehículos, segundo se nos informou, na 

localidade non existe ningunha limitación. 
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Vímonos precisados a realizar xestións ante o Concello de Sanxenxo, dado que un 

cidadán da devandita localidade se dirixiu a esta institución (queixa 117/07) expoñendo 

que lle fora retirado o seu vehículo polo guindastre municipal, cando estaba estacionado 

correctamente. Segundo se nos informou ditárase resolución de arquivo de actuacións e 

tamén se acordara a devolución do importe da taxa que se lle cobrara ao autor da queixa. 

A Policía Local do Concello de Monforte de Lemos procedeu a denunciar un 

vehículo que estaba estacionado obstaculizando o acceso a un inmoble e ademais ordenou 

a retirada  polo guindastre do devandito vehículo. O denunciado no seu escrito de queixa 

(1140/07) expoñíanos que no lugar da infracción non existía sinalización vertical nin 

horizontal que prohibise o estacionamento e que ademais no mesmo lado en que 

estacionou o seu vehículo había outros vehículos estacionados que non foron denunciados 

nin retirados polo guindastre. O devandito concello informounos exhaustivamente sobre 

todos os pormenores da queixa en cuestión, e da actuación do axente denunciante, 

especificándosenos que o motivo da denuncia, aínda cando non está prohibido o 

estacionamento, foi que o vehículo denunciado estaba estacionado de tal maneira que se 

impedía a entrada e saída de persoas a un establecemento comercial, co que se infrinxía a 

aliña c) do artigo 91 do Regulamento xeral de circulación, e tal infracción pode dar lugar á 

retirada do vehículo infractor, segundo se establece no artigo 71 da Lei sobre tráfico, 

circulación de vehículos de motor e seguridade viaria.    

Con respecto á sinalización nas vías públicas, competencia da comunidade 

autónoma, formulóusenos unha queixa (765/07) por unha señora expoñendo que se dirixira 

por escrito á Delegación Provincial en Lugo da Consellería de Política Territorial, Obras 

Públicas e Transportes manifestando a súa desconformidade coa instalación dun sinal de 

tráfico no edificio da súa propiedade en contra da súa vontade. Ante estes feitos 

consideramos conveniente investigar as causas da colocación do devandito sinal nun 

edificio de propiedade privada en contra da vontade da súa propietaria e a citada 

consellería informounos que as obras relativas a esta actuación aínda non foran obxecto de 

recepción, non obstante por parte da dirección de obra ordenárase ao contratista 

adxudicatario a retirada do sinal e a súa colocación na zona de dominio público. 
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O autor dunha  queixa (1280/07) dirixiuse a nós expoñendo que o Concello de 

Santiago de Compostela non contestara un escrito que lle dirixira  expoñendo que, aínda 

que a circulación de vehículos na zona vella está restrinxida, segundo as ordenanzas 

municipais, a paso e parada, a rúa Santa Cristina moi estreita e sen saída vén sendo 

utilizada como zona de estacionamento habitual, día e noite, o que dificulta o acceso ás 

vivendas e impide, en caso de emerxencia, a entrada de ambulancias ou camións de 

bombeiros. O Concello de Santiago de Compostela, en resposta á nosa petición de informe, 

facilitounos unha ampla e detallada información, na que, entre outras cuestións, se 

especifica que efectivamente se estacionan vehículos na devandita rúa, pero soamente de 

titulares provistos de tarxeta de residentes e porque así o solicitaron e que o acceso de 

ambulancias como norma xeral está garantido e con respecto á actuación de bombeiros, en 

caso necesario, o Servizo de Bombeiros dispón dun vehículo especial de dimensións 

reducidas con capacidade para dotación humana e material básico para unha intervención 

inmediata e para aquelas rúas inaccesibles está previsto o ataque ao incendio mediante o 

tendido de mangueira desde o lugar máis próximo ao sinistro,  subministrada a auga desde 

a rede xeral ou desde un vehículo subministrador.  

1.1.3 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE 

Durante o ano 2007 non foron admitidas a trámite 36 queixas á vista do seu  

contido, non obstante aos seus autores informóuselles das causas polas que a súa queixa 

non podía ser obxecto de tramitación por esta institución. As causas polas que non foron 

admitidas a trámite foron as seguintes: 

A) Non indicios de irregularidade da administración  

Foron catro as queixas non admitidas a trámite por esta causa, pois do seu estudo  

constatamos que os organismos administrativos que interviñeran o fixeran conforme a 

normativa vixente. 
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B) Non actuación administrativa previa 

Non foron admitidas a trámite vintedúas queixas  por esta causa, posto que do seu 

estudo se desprendía que os seus autores aínda non se dirixiran á administración afectada 

ou había moi pouco que se dirixiran a esta. 

C) Intervención xudicial 

Tivemos que participarlle aos autores de cinco queixas que non podiamos admitir 

a trámite a súa queixa, porque ou estaban pendentes da correspondente resolución xudicial 

ou xa se producira un pronunciamento por parte dun xuíz ou tribunal. 

D) Non competencia do Valedor  

Catro queixas non foron admitidas a trámite por esta causa. Unha delas, dado o 

seu contido, trasladóuselle á Subdelegación do Goberno da Coruña para o seu 

coñecemento. Outra porque se refería a uns feitos que se produciran en Portugal. Outras 

dúas porque se pretendía que por esta institución se fixesen xestións coa finalidade de que 

non se aplicase a disposición adicional décimo sétima da Lei 13/2007, do 27 de xullo, de 

modificación da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia.  

E) Queixa non concreta 

Unha queixa non se admitiu a trámite porque da súa lectura non se alcanzaba a 

comprender con claridade o motivo da queixa. 

1.1.4 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO 

Remitíronse 18 queixas ao Defensor del Pueblo porque se referían a actuacións de 

organismos dependentes da Administración Xeral do Estado. 

 30 



 

Catro destas  dezaoito queixas facían referencia a cuestións relacionadas con 

situacións administrativas do persoal ao servizo de organismos da Administración Xeral do 

Estado ou con procesos selectivos convocados pola devandita administración. Sete  

queixas referíanse a cuestións relacionadas coas competencias das xefaturas provinciais de 

tráfico e as outras sete a cuestións relacionadas con actuacións das forzas de seguridade do 

Estado. 
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1.1.5 RESOLUCIÓN DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE EMPREGO 

PÚBLICO E INTERIOR 

Recomendación do 4 de abril de 2007 dirixida ao Concello de Gondomar 

para que adopte as medidas tendentes a facilitar a conciliación da vida familiar e 

laboral de unha das súas funcionarias. (Q/1667/06) 

Nesta institución abriuse o expediente arriba indicado, como consecuencia da 

queixa presentada por D.ª M. G. V., domiciliada en Vigo, na que nos indicaba que é 

funcionaria e que traballa como administrativa no Departamento de Persoal dese concello. 

Facía constar tamén no seu escrito que ten un fillo de 3 anos e que para poder acompañalo 

ao autobús que o leva ao colexio precisaría atrasar a súa entrada no traballo ás 8,30 horas 

en lugar das 8 horas, propoñendo completar o seu horario ou ben non gozando da media 

hora de descanso ou ben atrasando a súa saída ás 15 horas en lugar de ás 14,30 horas, e así 

o solicitou desa Alcaldía, séndolle denegado mediante resolución do 8.11.2006. 

Admitida a trámite a queixa solicitouse informe dese concello para que se nos 

informase sobre a problemática exposta pola autora da queixa e co rogo de que se nos 

especificase ademais as seguintes cuestións: 

-Cál é o horario de traballo establecido por ese concello para os seus empregados? 

O devandito horario aplícase a todo o persoal? Se fose o caso, qué outros horarios rexen e a 

que persoal  se lles aplica? Data de aprobación deste ou destes, con indicación de se foi 

aprobado en comisión, en pleno... 

- En caso de que o horario establecido sexa de 8 a 14,30 horas, como nos indica a 

autora da queixa, qué medios de control se utilizan para comprobar  o seu cumprimento 

tanto no referente á hora de entrada e saída coma á media hora diaria de pausa e qué 

medidas se aplican en caso de incumprimento. 



 

- Sobre  a base de que disposición ou disposicións de tipo legal ou regulamentario 

se estableceu un horario de traballo fixo de 8 a 14,30 horas e non se estableceu unha parte 

en horario fixo e outra parte en horario flexible. 

- Razóns polas que non se aplica nese concello a resolución do 20 de decembro de 

2005 da Secretaría Xeral de Administración Pública e en concreto o establecido na aliña 

segunda 4.a) relativo á xornada e horarios, no que se fai constar que “os empregados 

públicos que teñan ao seu cargo persoas maiores, fillos menores de 12 anos ou persoas con 

discapacidade, así como quen teña ao seu cargo directo a un familiar con enfermidade 

grave ata o segundo grado de consanguinidade ou afinidade, terán dereito a flexibilizar 

nunha hora diaria o horario fixo de xornada que teñan establecida”. 

- Razóns polas que tampouco se considera aplicable o artigo 44 da Lei 

autonómica 7/2004, do 16 de xullo. 

- Como se compensa o horario que posiblemente algúns funcionarios se ven 

obrigados a realizar fóra do horario de 8 a 14,30 horas, caso dos funcionarios que teñen 

obrigación de presenza en plenos ordinarios ou extraordinarios, en caso de celebrarse estes 

fóra do devandito horario ou caso dos axentes da policía local que realicen o seu traballo 

polas tardes ou polas noites. 

- Que disposición de tipo legal ou regulamentario constitúe un impedimento 

insalvable para que D.ª M. G. V. poida completar o seu horario de 14,30 a 15 horas, cando 

tanto a nivel autonómico coma estatal se regulou unha flexibilidade horaria por motivos 

familiares a favor dos empregados públicos.” 

A esta petición de informe por ese organismo contestóusenos o seguinte: 

1. Que a xornada ordinaria de traballo no Concello de Gondomar se realiza de 

LUNS A VENRES desde as oito (8) horas da mañá ata as catorce horas e trinta minutos 

(14,30),  establecéndose veces ou quendas os sábados de mañá, para o  persoal do concello, 

desde as nove (9) da mañá ata as trece horas (13) para o servizo de Rexistro que se fai de 
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modo rotativo e conforme quendas  preestablecidas, para compensar a falta de servizos que 

durante a semana se prestan e cumprir a totalidade de horas establecido, en cómputo anual,  

para o persoal civil do estado. 

O devandito horario é de aplicación para o persoal laboral a xornada completa 

como para o persoal funcionario con xornada ordinaria, estando excluídos aqueles 

funcionarios, como os que conforman o corpo da policía local, que dispón dunha xornada 

especial cuxa distribución horaria é ordenada polo xefe da policía local, previa consulta co 

concelleiro delegado de área. 

Os criterios anteriores foron establecidos a través do correspondente convenio 

colectivo para o persoal laboral e no acordo marco das condicións de traballo para o 

persoal funcionario aprobados polo Pleno da corporación municipal na sesión celebrada 

con data de 21.4.2003, do que se achega copia simple. 

2. Respecto aos medios de control do cumprimento da xornada laboral tanto no 

que respecta ao horario de entrada, saída e á pausa durante a xornada, infórmolle que a día 

de hoxe non existe ningún medio de control material tales como reloxo, prego de sinaturas 

ou similar. 

3. Respecto á disposición a que se refire relativa a non determinación neste 

concello da parte variable da xornada de traballo, infórmolle que nin o convenio colectivo, 

nin o acordo marco a que se refire a aliña 1.ª do presente informe recolle a distinción entre 

a parte estable do horario da xornada laboral e a parte variable; tampouco existe ata a data 

un calendario laboral aprobado que, como instrumento técnico, permita a distribución da 

xornada entre os diferentes departamentos municipais e a fixación de horarios. Por outra 

parte, no momento da elaboración do convenio colectivo e do acordo marco, estaba en 

vigor a resolución da Administración Pública do 27.4.1995 relativa á xornada e o horario 

de traballo do persoal civil ao servizo da Administración Xeral do Estado, de aplicación 

supletoria á Administración Local que prevé que “a parte fixa ou estable do horario se 

cumprirá entre as nove e as catorce e trinta horas de luns a venres e a parte variable (...) 

entre as catorce trinta e as dezaoito horas de luns a xoves (...). 
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Neste sentido, en virtude da potestade de autoorganización recoñecida aos entes 

locais, o concello compensa a xornada laboral necesaria ata alcanzar as 37,5 horas 

semanais que, en cómputo semanal debe cumprir, facendo o servizo de rexistro que se fai 

de modo rotativo e conforme quendas preestablecidas os sábados de mañá, desde as nove 

(9) da mañá ata as trece horas (13). 

4. En canto á inaplicación da resolución do 20.12.2005 á que se refire o escrito 

do Valedor do Pobo na propia resolución desta Alcaldía do 2.11.2006 pola que se resolve a 

solicitude de D.ª M. G. V., obxecto da queixa ao Valedor do Pobo, xustificábase o seguinte 

“(...) A devandita norma (resolución do 20.12.05 da Secretaría de Estado para a 

Administración Pública pola que se ditan instrucións sobre xornada e horarios de traballo 

do persoal civil ao servizo da Administración Xeral do Estado)  remítese ao que estableza 

o correspondente calendario laboral como instrumento técnico a través do cal se realiza a 

distribución da xornada en virtude da potestade de autoorganización da corporación 

municipal e, no seu defecto, será de aplicación directa o disposto na norma 2ª, aliña 2, da 

resolución de referencia que prevé un horario fixo de presenza no posto de traballo de 9 a 

14,30 horas de luns a venres e o tempo restante ata completar a xornada semanal 

realizarase en horario flexible, entre as 7,30 horas e as 9,00 horas de luns a venres e entre 

as 14,30 e as 8 horas de luns a xoves, así como entre as 14,30 horas e as 15,30 horas os 

venres, podendo os calendarios laborais, atendendo aos horarios de atención ao público 

de determinadas oficinas e servizos públicos, establecer outros límites horarios pola 

presenza obrigada de persoal. O tempo de traballo computarase de modo que, tanto ao 

inicio coma ao final da xornada diaria, o traballador se encontre no seu posto de traballo. 

No Concello de Gondomar préstanse os servizos administrativos propios dos 

diferentes departamentos desde as 8 horas ata as 14,30 horas de luns a venres, non 

prestando ningún servizo a partir desa hora con carácter xeral, polo que a presenza no 

posto de traballo nesa franxa horaria é de obrigado cumprimento (...). 

A denegación motivouse, entre outras razóns, polo propio incumprimento 

reiterado, dada a organización municipal, da obrigación de que a xornada sexa, en cómputo 

anual, a mesma que para os funcionarios civís do Estado que obriga a un mínimo de 37,5 
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horas semanais, moi lonxe de cumprirse coa xornada prevista no convenio colectivo deste 

concello, e que esixe, para garantir o bo funcionamento da administración municipal, o 

cumprimento do horario detallado na aliña 1ª do presente informe sen prexuízo de poder 

flexibilizar o devandito horario coa prestación de servizos de Rexistro os sábados, 

posibilidade esta que foi proposta á traballadora que formula a reclamación. 

5. En canto á non aplicación da Lei 7/2004 fundamentouse na resolución de 

Alcaldía detallada no punto anterior por causa de que o art. 94 da Lei 7/85, do 2 de abril, 

reguladora das bases de réxime local (LBRL), de aplicación básica, establece que “A 

xornada de traballo dos funcionarios da Administración Local será en cómputo anual a 

mesma que se fixe para os funcionarios da Administración Civil do Estado. Aplicaránselle 

as mesmas normas sobre equivalencia e redución de xornada”, constituída pola resolución 

do 20.12.05 da Secretaría de Estado para a Administración Pública pola que se ditan 

instrucións sobre xornada e horarios de traballo do persoal civil ao servizo da 

Administración Xeral do Estado, non por unha lei autonómica sobre conciliación da vida 

familiar e laboral e, á súa vez, o art. 142 do texto refundido das disposicións legais 

vixentes en materia de réxime local aprobado polo Real decreto 781/86, do 18 de abril, de 

aplicación de acordo co disposto na disposición final 7ª.1.b da citada norma, recoñece aos 

funcionarios da administración local o dereito ás recompensas, permisos, licenzas e 

vacacións retribuídas previstas na lexislación sobre función pública da comunidade 

autónoma respectiva, constituída, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, pola 

Lei 4/88, do 26 de maio, da función pública de Galicia (LFPG) segundo se desprende do 

art. 1º e  3.2 da citada norma, non sendo de aplicación ao ámbito da administración local o 

resto das previsións contidas na normativa autonómica para este ámbito pero non 

extrapolables, de modo básico ou supletorio, ao ámbito local. 

6. Verbo da forma de compensar os servizos extraordinarios prestados fóra da 

xornada laboral á que se refire o escrito do Valedor do Pobo realízase a través de 

gratificacións en virtude do disposto no art. 6 do Real decreto 861/86 ou por períodos 

proporcionais de descanso. 
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7. A última cuestión enténdese informada ao longo do presente informe 

achegando copia simple da resolución desta Alcaldía do 2.11.06 pola que se resolve a 

solicitude formulada pola traballadora que formulou a queixa.” 

Logo de examinada a información facilitada por ese concello considerouse 

conveniente darlle traslado desta á autora da queixa para o seu coñecemento e por se 

estimaba oportuno formular alegacións. A autora desta queixa dirixiu un escrito a esta 

institución expoñendo o seguinte: 

“En relación co informe emitido polo concello gustaríame facer as seguintes 

apreciacións e consideracións: 

Respecto do punto 1° dese informe no que se indica que a xornada ordinaria do 

concello é de LUNS a VENRES de 8:00 a 14:30 horas e os SÁBADOS servizo de Rexistro 

de 9:00 a 13:00 horas e que isto é así porque desa forma aparece reflectido no Acordo 

marco das condicións de traballo para o persoal funcionario e laboral e que ademais o 

devandito horario se aplica a todo o persoal a xornada completa, salvo para o corpo da 

policía local, gustaríame indicar que (tal como se indica no certificado que lle remito) ese 

acordo marco de funcionarios, igual có do persoal laboral, non foi publicado en ningún 

boletín oficial, polo que unicamente vincularía os asinantes. 

Tamén me gustaría indicar aquí que non soamente a policía local dispón de 

xornada especial, senón que tamén dispón desta xornada especial a coordinadora de 

Xuventude e Conservatorio (traballa un día á semana pola tarde para atender o 

Conservatorio), a coordinadora de Cultura (traballa sábados, domingos, festivos, tardes... 

dependendo dos actos programados), os conserxes dos colexios (traballan algún día da 

semana pola tarde), o técnico deportivo e o axudante de mantemento do pavillón (que ás  

veces traballan pola mañá ou pola tarde, sábados, domingos...). 

Con respecto aos medios de control de entradas e saídas, efectivamente, como xa 

manifestara eu anteriormente, non existen, co cal non hai ningún tipo de control polas 
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mañás, nin polas tardes, sábados de garda en Rexistro, festivos para todo o persoal que non 

ten unha xornada normal. 

Tampouco existe control dos horarios e cumprimentos do persoal das horas 

extraordinarias que se fan fóra da xornada laboral e que se realizan a partir das 14:30 horas 

e ao longo das tardes e que logo son retribuídas como gratificacións voluntarias ou 

compensadas por horas libres. 

Con respecto a este tema quero salientar que é ridículo que non se me permita saír 

ás 15:00 horas cando aínda existe persoal na casa consistorial e que o que lles preocupe é 

non poder controlarme cando isto non lle preocupa no resto do persoal e cando non existe 

ningunha razón fundada de que o vaia a incumprir, xa que non existe no meu expediente 

ningún apercibimento por non cumprir co  meu horario, nin se me fixo de palabra ningún 

apercibimento, sendo todo o contrario, xa que sempre cumprín co meu horario, se algunha 

vez solicitei algún permiso este foi xustificado e esta é a primeira vez que fago uso do 

permiso de flexibilidade horaria por razóns persoais e familiares. 

 
No terceiro punto o concello fala da disposición relativa  á non determinación da 

parte variable da xornada e da non existencia de calendario laboral. Precisamente por esta 

razón, ao non existir un calendario laboral, a resolución do 20.12.05 da Secretaría de 

Estado para a Administración Pública indica que ao non existir ese calendario é de directa 

aplicación o disposto na norma 2a, aliña 2, da resolución de referencia, que prevé un 

horario fixo de presenza no posto de traballo (de 9:00 a 14:30 horas de luns a venres e o 

tempo restante ata completar a xornada semanal se realizará en horario flexible, entre as 

7:30 e as 9:00 horas de luns a venres e entre as 14:30 e as 18:00 horas de luns a xoves, así 

como entre as 14:30 e as 15:30 horas os venres), salvo departamentos nos que exista 

atención ao público (se o calendario laboral o indica) e queda claro que no departamento 

de persoal non existe atención ao público, ademais de non existir calendario. 

Todo o que se indica neste terceiro parágrafo carece do máis mínimo rigor, xa que 

existe unha norma de obrigado cumprimento, como é a resolución 20.12.05. 
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Tamén se fai referencia a que no momento que se elaborou o acordo marco estaba 

en vigor a resolución da Administración Pública  27.4.95 (actualmente derrogada), cando 

segundo se recolle na sentenza n.° 780/2004 do Tribunal Superior de Galicia de recurso 

contencioso-administrativo, procedemento ordinario 0000877/2003, interposto pola 

Administración Estatal contra o Acordo regulador do persoal funcionario do Concello de 

Gondomar, indícase que a xornada que establece o concello no acordo regulador vai máis 

alá das previsións contidas nas aliñas 2 e 3 do artigo 2 da resolución do 10 de marzo de 

2003 da Secretaría de Estado para a Administración Pública e ese acordo regulador 

incumpre a normativa. 

Na aliña 4 do informe faise unha interpretación totalmente torcida da resolución 

do 20/12/05 e ignórase o que a devandita disposición establece na súa instrución 2ª. 4 que 

expresamente recoñece o dereito das persoas con fillos menores de 12 anos a flexibilizar 

nunha hora diaria o horario fixo de xornada. Así, non só non se me permite modificar en 

media hora na parte que debe ser considerada flexible do meu horario, senón que incluso se 

me nega a posibilidade recoñecida de flexibilidade horaria por fillo menor na parte fixa do 

horario, cando a norma permite flexibilizar unha hora diaria, e eu unicamente solicito 

flexibilizalo en media hora, ou mesmo acepto e ofrezo renunciar ao meu dereito ao 

descanso na xornada. 

Certamente, na resolución do 8 de novembro de 2006, ofréceseme a posibilidade 

de solicitar completar a media hora os sábados pola mañá, pero isto non me solucionaría 

nada, senón que me engadiría un novo problema, de coidado do meu fillo os sábados pola 

mañá. 

Tampouco comparto os motivos alegados polo concello na súa aliña 5 do informe, 

no sentido de que o concello considere inaplicable a Lei 7/2004, xa que é unha lei ditada 

polo Parlamento Galego, que debe polo tanto aplicarse por todas as administracións 

públicas galegas. Non podendo esquecerse que esta, ao igual que outras normas de similar 

contido que se veñen adoptando, e que tamén se están impoñendo ao sector privado, o que 

veñen é a dar resposta a un imperioso requirimento da nosa sociedade de intentar conciliar 

a vida laboral e familiar, e para o cal as administracións deben de ser abandeiradas. 
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 Respecto á sétima aliña do informe do concello indicar que a cuestión que o 

Valedor lle consulta no seu último punto non queda aclarada por suposto en NINGÚN 

PUNTO DO INFORME, xa que se está tratando de xustificar o inxustificable e se está 

tratando de darlle APARIENCIA LEGAL a algo que non a ten. 

Xunto con este escrito remítolle o certificado do Concello de Gondomar sobre o 

Acordo marco de funcionarios e copia (das partes nas que se fala da miña conciliación) da 

acta do Pleno do mes de novembro (tal como lle indiquei no meu Fax do mes de 

decembro). 

Gustaríame dicirlle que se nos situamos na perspectiva do artigo 9.2 da 

Constitución española de 1978 en combinación co dereito fundamental á igualdade do 

artigo 14 da Constitución española, o deber de articular accións positivas co obxecto de 

que o contido da igualdade sexa real e efectivo, cobra un valor especial. Tendo en conta a 

preeminencia do valor da igualdade fronte a calquera outros e da obrigación imposta aos 

poderes públicos de que esa igualdade non sexa unicamente formal, senón real, efectiva, o 

conseguinte labor de consecución é algo máis que unha opción, é un deber constitucional 

imposto a todos os poderes públicos. 

A Constitución  española tamén fala no seu artigo 39 (puntos 1 e 2) de que os 

poderes públicos teñen que asegurar a protección social, económica e xurídica da familia, 

así como a protección integral dos fillos. 

O Concello de Gondomar conta cun Centro de Información á Muller, que tal 

como recolle o Decreto 182/2004, do 22 de xullo, o concepto de centro de información á 

muller é o seguinte: “Departamento de carácter permanente destinado a proporcionar 

asesoramento xurídico, atención psicolóxica, orientación profesional, información en 

materia de recursos e calquera outra información encamiñada á consecución da 

IGUALDADE das mulleres que de forma individualizada o soliciten. Así mesmo, os 

centros de información ás mulleres proporcionan información e asesoramento en materia 

de IGUALDADE DE OPORTUNIDADES aos grupos de mulleres que de forma colectiva 

o demanden”. 
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 O alcalde-presidente asinou no ano 2006 un convenio de colaboración entre o 

Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e a Muller e o Concello de 

Gondomar, para a prestación do Servizo de Información ás Mulleres e a Promoción da 

Igualdade.” 

Do exame realizado por esta institución do exposto pola autora da queixa e da 

información e documentación facilitada por ese concello pódense precisar as seguintes 

circunstancias: 

- Que D.ª M. G.V. é funcionaria administrativa dese Concello de Gondomar, 

desempeñando a súas funcións no Departamento de Persoal. 

- Que D.ª M. G.V ten un fillo de 3 anos que comezou no ano 2006 o 1º curso de 

educación infantil. 

- Que a xornada ordinaria de traballo nese concello se realiza de luns a venres 

desde as oito horas da mañá ata as catorce horas trinta minutos, establecéndose 

quendas os sábados de mañá. 

- Que a partir do 11 de setembro de 2006, previa autorización verbal do Sr. alcalde, 

a autora desta queixa chega ao seu traballo ás 8 horas e 30 minutos e saíndo ás 14 

horas 30 minutos e non gozando de ningunha pausa na súa xornada, ata o 20 de 

outubro en que se lle comunica que se lle segue permitindo entrar ás 8,30 horas, pero 

que se lle procederá a descontar dos seus haberes media hora diaria. 

- Que con data 23 de outubro presenta unha solicitude nese concello para que se lle 

autorice entrar ás 8,30 horas de luns a venres e substituír esa media hora polo tempo 

que se lle outorga para descanso ou ben recuperar esa media hora a partir das 14,30 

horas da mañá. 

- Que mediante resolución do Sr. alcalde do 8.11.2006 se lle denegou a solicitude 

formulada pola autora da queixa, na que se fai constar entre outras cuestións o 

seguinte: 
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- Que a Lei 7/04 non é de aplicación para a determinación das normas sobre 

equivalencias e redución da xornada laboral no ámbito da función pública local. 

- Que calquera tipo de redución de xornada debe estar prefigurada na normativa 

estatal sobre a materia. 

- Que a autorización interesada pola funcionaria non está tipificada na LFPG nin 

como permiso, nin como licenza. 

- Que a pausa recoñecida na RJHT debe producirse durante a xornada de traballo, 

e, con carácter xeral, entre as dez  e as doce e trinta horas. 

- Que o tempo de traballo se computará de modo que, tanto ao inicio coma ao final 

da xornada diaria, o traballador se encontre no seu posto de traballo. 

- Que existe a posibilidade de compensar a media hora interesada polo tempo de 

traballo prestado os sábados para garantir o funcionamento do Rexistro Xeral do 

Concello e que será, de ser o caso, obxecto dunha nova solicitude toda vez que a que 

é obxecto da presente resolución non contempla a devandita posibilidade. 

Á vista do exposto esta institución  considera conveniente deterse a reflexionar 

sobre a denegación por ese concello da petición formulada pola autora desta queixa. 

En primeiro lugar debemos ter en conta que unha nai cun fillo menor de 12 anos se 

encontra con importantes dificultades para poder conciliar a súa vida laboral coa atención 

que lle debe prestar ao seu fillo, sen embargo se a empresa na que esa nai presta os seus 

servizos é a Administración estas dificultades poden verse atenuadas, posto que xa desde o 

ano 1995 (resolución do 27.4.1995) na Administración do Estado se vén regulando a 

posibilidade de establecer un horario flexible cunha parte fixa ou estable (de 9 a 14,30 

horas) e outra parte variable ou tempo de flexibilidade (entre as 7,30 e as 9 e entre 14,30 e 

19 horas de luns a venres). Posteriormente mediante resolución do 10.3.2003 de novo se 

fala dun tempo fixo do horario (entre as 8 e as 15,30 horas de luns a xoves de 6 horas e 
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media e entre as 8 e as 15 horas os venres de 6 horas) e dunha parte flexible (entre as 7,30 

e as 18 horas de luns a xoves e entre as 7,30 e as 15 horas os venres). 

Por último na resolución do 20-12-2005 na súa aliña segunda “Xornada e 

Horarios”, unha vez máis se fai unha regulación do horario de traballo establecendo unha 

parte fixa e unha parte flexible, pero ademais no punto 4 desa aliña se establece unha 

medida adicional de flexibilidade horaria para aqueles empregados públicos con persoas 

maiores, fillos menores de 12 anos ou persoas con discapacidade ao seu cargo (...) que 

terán dereito a flexibilizar nunha hora diaria o horario fixo de xornada que teñan 

establecida. As novas medidas establecidas nesta resolución sobre flexibilidade horaria van 

dirixidas á conciliación da vida familiar e laboral. 

Tamén coa mesma finalidade de conciliación da vida familiar e laboral o 

Parlamento Galego na Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes 

estableceu no seu capítulo III do título II unha serie de dereitos de conciliación do emprego 

e da vida familiar e entre eles (artigo 44) a posibilidade de flexibilizar a xornada de traballo 

por motivos familiares. 

A continuación consideramos conveniente transcribir literalmente o fundamento 

de dereito 6 dunha sentenza do Tribunal Constitucional do 15.1.2007 referida a un recurso 

de amparo interposto por unha traballadora á que se lle denegara a redución de xornada por 

ela solicitada: “no asunto agora sometido á nosa consideración o órgano xudicial denegou 

a redución de xornada solicitada pola traballadora, validando a previa decisión denegatoria 

da empresa, sobre a base de consideracións de estrita legalidade, derivadas da 

interpretación que efectúa da expresión (dentro da súa xornada ordinaria” utilizada pola 

aliña 6 do art. 37 LET ao referirse á decisión da traballadora respecto da concreción horaria 

da redución de xornada. A xuízo do órgano xudicial, a xornada reducida proposta pola 

traballadora non se axustaba aos límites establecidos no citado precepto, ao pretenderse o 

establecemento dunha xornada a desenvolver exclusivamente de luns a mércores e en 

horario de tarde, sendo así que a xornada ordinaria da traballadora se desenvolvía de luns a 

sábados e en quendas rotativas de mañá e tarde. 
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Esta fundamentación da resolución xudicial prescinde de toda ponderación das 

circunstancias concorrentes e de calquera valoración da importancia que para a 

efectividade do dereito á non discriminación por razón de sexo da traballadora, implícito 

no seu exercicio do dereito á redución de xornada por motivos familiares, puidera ter a 

concreta opción proposta e, de ser o caso, as dificultades que esta puidera ocasionar no 

funcionamento regular da empresa para opoñerse a esta. 

O feito de que o órgano xudicial non se formulase a cuestión de se denegar á 

traballadora a redución de xornada solicitada constituía ou non un obstáculo para a 

compatibilidade da súa vida familiar e profesional supón non valorar adecuadamente a 

dimensión constitucional ex art. 14 CE da cuestión que se lle formulaba, de xeito que, 

como afirmamos en diversas ocasións en relación con outros dereitos fundamentais, o 

reproche que desde a perspectiva constitucional merece formularse contra a sentenza 

recorrida en amparo “non é tanto nin só que renunciase a interpretar a normativa aplicable 

da maneira máis favorable á efectividade do dereito fundamental, senón que nin sequera 

tivese en conta que este dereito estaba en xogo e podía quedar afectado” [SSTC 191/1998, 

do 29 de setembro [LA LEY JURIS, 9720/1998), FX 5; e 92/2005, do 18 de abril (LA 

LEY JURIS,1981/2005), FX 5]. 

A dimensión constitucional da medida contempla nas aliñas 5 e 6 do art. 37 LET 

e, en xeral, a de todas aquelas medidas tendentes a facilitar a compatibilidade da vida 

laboral e familiar dos traballadores, tanto desde a perspectiva do dereito á non 

discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) das mulleres traballadoras como desde a do 

mandato de protección á familia e á infancia (art. 39), ha de prevalecer e servir de 

orientación para a solución de calquera dúbida interpretativa. A iso contribúe o propio 

precepto legal, que non contén ningunha precisión sobre a forma de concreción horaria da 

redución de xornada, nin establece se na súa determinación deben prevalecer os criterios e 

as necesidades do traballador ou a esixencias organizativas da empresa, o que posibilita 

unha ponderación das circunstancias concorrentes dirixida a facer compatibles os 

diferentes intereses en xogo. 
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Dado que esta valoración das circunstancias concretas non se realizaron, debemos 

concluír que non foi debidamente tutelado polo órgano xudicial o dereito fundamental da 

traballadora. A negativa do órgano xudicial a recoñecer á traballadora a concreta redución 

de xornada solicitada, sen analizar en que medida a devandita redución resultaba necesaria 

para a atención aos fins de relevancia constitucional aos que a institución serve nin cales 

foran as dificultades organizativas que o seu recoñecemento puidera causar á empresa, 

convértese, así, nun obstáculo inxustificado para a permanencia no emprego da 

traballadora e para a compatibilidade da súa vida profesional coa súa vida familiar, e en tal 

sentido, constitúe unha discriminación indirecta por razón de sexo, de acordo coa nosa 

doutrina”. 

Visto o exposto anteriormente esta institución considera que a resolución desa 

Alcaldía do 8.11.2006 denegándolle á autora da queixa a posibilidade de entrar a traballar 

ás 8,30 horas de luns a venres e substituír esa media hora polo tempo que se lle outorga 

para descanso ou ben recuperar esa media hora a partir das 14,30 horas constitúe un 

evidente obstáculo para a conciliación da vida persoal, familiar e laboral da devandita 

autora desta queixa que pode supoñer unha discriminación por razón de sexo (art. 14 da 

CE) e ser contraria ao mandato constitucional de protección á familia e á infancia (art. 39 

da CE). 

Entendemos tamén que ese concello tampouco valorou adecuadamente na súa 

resolución se a concesión do solicitado pola funcionaria D.ª M. G. V. podía ocasionar 

dificultades ou prexuízos ao funcionamento regular da actividade administrativa dese 

organismo ou se polo contrario tal concesión non afectaría á boa marcha da devandita 

actividade. 

En consecuencia estimamos que tal denegación está totalmente infundada pois nin 

sequera a devandita funcionaria solicita flexibilizar nunha hora a súa xornada laboral, á que 

podería ter dereito, senón que soamente pide chegar ao seu traballo ás 8,30 horas, en lugar 

das 8 horas, e non gozar do seu dereito ao descanso de media hora ou ben atrasar a súa 

saída ás 15 horas en lugar das 14,30 horas, flexibilizando neste caso soamente media hora 

a súa xornada. 
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Por todo o dito anteriormente, esta institución diríxese a V.S. de  conformidade co 

establecido no art. 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulándolle a seguinte 

recomendación: 

Que, por non afectar á boa marcha da actividade administrativa dese 

concello e para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, se proceda a adoptar 

as medidas tendentes para acceder á petición da autora da queixa de permitirlle 

atrasar a súa entrada no traballo de luns a venres ás 8,30 horas en lugar de ás 8 

horas, facilitándolle completar o seu horario ou ben non gozando do seu dereito a 

descanso de media hora ou ben atrasando a súa saída ás 15 horas en lugar de ás 14,30 

horas. 

Resposta do Concello de Gondomar: Recomendación aceptada 
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1.2 ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA 
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1.2.1 INTRODUCIÓN 

Na área de urbanismo e vivenda constatouse un descenso no número de queixas 

presentadas, xa que ao longo do ano 2007 chegaron á oficina do Valedor do Pobo un total 

de 195 referidas a estas materias, mentres que no 2006 se presentaran 233, e no 2005 se 

recibiran 185. Desta maneira invértese por primeira vez a tendencia observada nos últimos 

anos, nos que esta área era unha das que experimentaba un maior aumento de queixas. En 

relación coas queixas recibidas sobre urbanismo e vivenda no exercicio do 2007 

produciuse un descenso dun 16% respecto do ano anterior. 

A distribución das 195 queixas entre as materias de urbanismo e de vivenda no 

2007 foi a seguinte: sobre urbanismo presentáronse 137, e as 58 restantes afectaban aos 

problemas referidos á vivenda, supoñendo polo tanto as queixas en materia de vivenda un 

30% do total das recibidas nesta área. Neste sentido, debemos subliñar a proporción 

crecente das queixas sobre vivenda no número total da área. Así, no 2003, as queixas de 

vivenda supoñían un 9% do total, pero esta baixa porcentaxe foise incrementando nos 

seguintes anos (no 2004, pasou ao 15%; no 2005, ao 18%; e no 2006, ao 29%). En todo 

caso debemos destacar que aínda que os anos 2005 e 2006 tiveran unha especial incidencia 

as relacionadas coas axudas públicas para o alugamento de vivendas, xa que supoñían a 

metade das queixas sobre vivenda, sen embargo no 2007, aínda que é significativa a 

presenza de queixas referidas a esta concreta materia, a súa proporción reduciuse a un terzo 

das 58 recibidas. 

Por outra parte, nesta análise comparativa entre as queixas de urbanismo e as de 

vivenda debe tamén salientarse a maior porcentaxe de non admitidas en materia de 

vivenda, xa que supoñen unha porcentaxe do 31%, mentres que tratándose das queixas de 

urbanismo a proporción de non admitidas a trámite baixa ao 17%. A este respecto, pode 

destacarse que entre as queixas de vivenda hai un número significativo que se refiren a 

aspectos que inciden nas relacións xurídico-privadas, e nas que non intervén ningunha 

administración pública, polo que non poden ser admitidas a trámite nesta oficina do 

Valedor do Pobo.  



 

1.2.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

Iniciadas 195 

Admitidas a trámite 154 79 % 

Non admitidas  41 21 % 

Remitidas ao Defensor del Pueblo   0  0 % 

 

A situación actual das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluídas  98 64 % 

En trámite  56 36 % 

 

Por último, se segregamos os datos referidos en relación coas dúas subáreas de 

urbanismo e vivenda as estatísticas serían as seguintes: 

Na área de urbanismo 

Non admitidas  23 17% Concluídas 71 62% 

Admitidas a trámite 114 83% En trámite 43 38% 

 

Na área de vivenda 

Non admitidas 18 31% Concluídas 27 67% 

Admitidas a trámite 40 60% En trámite 13 33% 

 

Ao longo deste ano foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas en anos 

anteriores: 
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Ano de 

presentación 

En trámite ao 

31-12-06 

Reabertas Total Resoltas En trámite ao 

31-12-07 

2004  2 0  2  2  0 

2005 13 0 13 12  1 

2006 71 5 76 53 23 

 

1.2.3 QUEIXAS SOBRE URBANISMO  

En relación coa materia de urbanismo referirémonos en primeiro termo ás queixas 

que tratan sobre disciplina urbanística, abordando nelas diversos aspectos ou incidencias 

que xorden nas actuacións administrativas, singularmente dos concellos, que teñen lugar 

nos expedientes abertos como consecuencia da comisión dalgunha infracción urbanística. 

Tamén dentro desta mesma aliña trataremos daquelas queixas nas que se formulan 

problemas relacionados coa tramitación de licenzas urbanísticas, sobre a información e 

publicidade das condicións urbanísticas aplicables aos terreos, e sobre algúns casos de 

revisión de oficio de licenzas urbanísticas. 

Por outra parte, tamén nos referiremos a aquelas queixas relativas a problemas 

acaecidos en materia de planificación urbanística, en particular sobre as incidencias que 

xorden no trámite de información pública e coas alegacións presentadas polos interesados. 

Neste campo da planificación urbanística, e como xa sinalamos en informes anteriores, as 

posibilidades de intervención do Valedor do Pobo son máis limitadas ca en materia de 

disciplina urbanística, pois non en balde nesta materia entran en xogo potestades 

municipais cun marcado carácter discrecional que en todo caso deberán supervisar a 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte, e por outras consellerías 

ou ben por outras administracións públicas que deberán emitir informes sectoriais esixidos 

na normativa sobre procedemento de elaboración dos plans urbanísticos. 
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Por último, tamén faremos referencia ás queixas formuladas en relación coa 

obrigación dos propietarios de terreos, soares ou edificacións de mantelos en condicións de 

seguridade e salubridade, aínda que algunhas das queixas que inciden neste tema aparecen 

tamén noutras áreas do presente informe.  

Tamén trataremos nesta área de urbanismo algunhas queixas que non son 

propiamente desta materia, pero que afectan a infraestruturas ou servizos municipais que se 

incluían anteriormente nesta área, e ademais trátase de casos nos que por parte do Valedor 

do Pobo se adoptou algunha resolución. En todas as queixas que mencionaremos trátase de 

problemáticas relacionadas con vías públicas, nuns casos por ocupación de beirarrúas por 

aparcamentos non regulamentarios, e noutros casos trataríase de reclamacións de 

responsabilidade administrativa por danos persoais ou materiais ocorridos en vías públicos. 

DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Son numerosas as queixas formuladas por quen presentou unha denuncia por unha 

presunta infracción urbanística e ve frustrada as súas expectativas dunha  actuación eficaz 

da administración que recibe a denuncia, unha administración municipal na maioría dos 

casos, ben sexa por demoras producidas na tramitación do expediente de disciplina 

urbanística, ou por falta de execución de ordes de demolición de obras ilegais. 

A casuística das queixas referidas a disciplina urbanística móstranos casos tan 

dispares como o suposto dunha  denuncia que nin sequera foi atendida inicialmente por un 

concello, de maneira que non se chega a activar o servizo municipal de inspección 

urbanística, ou o caso dunha  denuncia que aínda que desembocou nun procedemento de 

restauración da legalidade urbanística, no que o concello actuou seguindo as formalidades 

legais, sen embargo non chega a facerse efectiva a reposición da legalidade mediante a 

demolición das obras ilegais. Entre estas dúas situacións poden encontrarse nas queixas 

unha gran variedade de supostos, nos que, en moitos deles se pon de manifesto a 

pasividade dos concellos á hora de acabar cos ilícitos urbanísticos. 
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Nas queixas que afectan a esta materia obsérvase en xeral unha falta de eficacia 

nas respostas da administración municipal ás denuncias presentadas. Á circunstancia de 

que se advirten notables demoras nas actuacións subseguintes á denuncia, hai que sumar o 

feito de que tras acordarse a demolición das obras ilegais correspondentes como unha 

medida de restauración da legalidade urbanística infrinxida, o certo é que dificilmente se 

chega a executar este acordo municipal. En ocasións porque o  procedemento se dilúe 

nunha secuencia de trámites dilatorios por parte do interesado, moitos deles non 

contemplados estritamente en ningunha norma legal, ou ben porque non se levan a cabo as 

medidas de execución forzosa previstas na lexislación de procedemento común e na propia 

lexislación urbanística.  

 

En relación coas medidas de execución forzosa previstas no artigo 209 da Lei 

9/2002, sobre ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia debemos facer 

referencia á execución subsidiaria pola administración e ás multas coercitivas. A este 

respecto, o certo é que a administración apenas recorre á execución subsidiaria quizá polas 

dificultades prácticas para conseguir posteriormente do interesado o reembolso dos gastos 

ocasionados pola demolición. Por outra parte, no caso de optar pola execución subsidiaria, 

a administración por si mesma non executa as obras de demolición, senón que abre un 

expediente de contratación para adxudicar as obras a un empresario, e dada a índole do 

traballo encomendado pode encontrarse con dificultades para que as empresas do sector 

concorran á adxudicación da obra de demolición. 

Por conseguinte, son as multas coercitivas o expediente máis utilizado pola 

administración para asegurar a efectividade da orde de demolición, mais para que este 

mecanismo sexa efectivo é necesario que se impoñan e se cobren con suficiente dilixencia, 

pois de non ser así aínda dilatarían máis o proceso de restauración da legalidade 

urbanística. A este respecto, na realidade práctica das queixas, e como imos expoñer máis 

adiante, encontrámonos con moitos casos nos que as multas non se impoñen dunha  

maneira regular ou ben se dilata moito o cobro da multa. 

Nos casos que estudamos poden mencionarse, en primeiro termo, aqueles nos que 

a administración municipal tardou en reaccionar a pesar das denuncias presentadas contra 
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unha obra presuntamente ilegal. A este respecto, cómpre salientar que calquera demora 

inxustificada nesta etapa inicial, tras a chegada da denuncia ao concello, ten unha enorme 

relevancia sobre o resultado final das actuacións administrativas que se vaian seguir ante as 

posibles infraccións urbanísticas, na medida en que as obras realizadas se poden converter 

en feitos consumados de difícil retorno á legalidade. Na lexislación común sobre 

procedemento administrativo sancionador establécese que con carácter previo á iniciación 

do procedemento se realicen actuacións preliminares con obxecto de determinar se 

concorren as circunstancias que xustifiquen a iniciación do expediente, e estas actuacións 

haberán de realizarse polos órganos que teñan atribuídas funcións de investigación, 

investigación e inspección na materia.  

Neste sentido, logo de presentada a denuncia, o tempo que tarde en emitirse o 

informe do arquitecto ou aparellador municipal resulta fundamental para o éxito futuro do 

procedemento administrativo que eventualmente se abra. É certo que non todos os 

concellos contan cos mesmos medios para realizar estas inspeccións técnicas, pero non é 

menos certo que, salvo etapas conxunturais, sempre existirá unha certa proporción entre o 

grao de conflitividade urbanística e os recursos cos que conte o concello para poñer couto 

ás ilegalidades urbanísticas. Mesmo nos concellos pequenos, que non adoitan contar cun 

técnico de modo permanente, na medida en que non se detecte unha actividade urbanística 

significativa, non hai razóns que poidan xustificar un atraso nos labores de inspección. 

 A modo de exemplo podemos citar algúns casos que observamos nas queixas. 

Nalgún caso poderiamos cualificar de lenta a reacción municipal, como é o caso da queixa 

811/07, na que o Concello de Vigo recibiu unha denuncia con data do 6-2-07, seguida 

doutras varias en datas próximas, e o Servizo de Inspección da Xerencia de Urbanismo 

realizou o 23-3-07 unha visita ao lugar dos feitos obxecto da denuncia; é dicir, o tempo de 

reacción foi de seis semanas, e posteriormente, nun prazo moi breve,  con data do 4-4-07, 

se inicia o expediente de reposición da legalidade urbanística por obras nunha vivenda 

unifamiliar en Alcabre que exceden da licenza inicialmente outorgada para obras menores. 

O tempo de reacción, sen embargo, foi notablemente máis lento no caso da queixa 

116/07, xa que o Concello de Ponteareas tardou uns once meses na emisión dun informe 
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técnico tras unha denuncia por unhas obras consistentes na construción de varias vivendas 

unifamiliares, con recheos de terra, apertura de pista e muros de contención, e nas que se 

acabou detectando un exceso de obra sobre a licenza concedida. Á tardanza na inspección 

técnica debe engadirse que tras comprobarse a ilegalidade das actuacións urbanísticas 

denunciadas o acordo municipal de iniciación do expediente se tomou case 5 meses 

despois do informe técnico, e non debemos esquecer, a este respecto, que ata que se inicie 

formalmente o procedemento non se acorda a suspensión das obras coas medidas 

cautelares que procedan.  

Aínda foi máis longo o tempo de reacción do Concello de Porto do Son (queixa 

1811/07) ante unha infracción urbanística cometida na construción dunha vivenda 

unifamiliar para a que se concedera unha licenza, pero a visita do técnico acreditou que a 

vivenda non se axustaba ao número de plantas máximo e que se construíra sen licenza un 

muro de contención que representaba un perigo real de colapso por estar mal resolto 

estrutural e construtivamente; entre a primeira denuncia e o informe técnico mediou un 

tempo de 15 meses aproximadamente, aínda que logo de emitido o citado informe o acordo 

municipal de incoación dun expediente de reposición da legalidade urbanística se tomou 

apenas un mes máis tarde.  

Nalgún caso, como ocorreu na queixa Q/822/05, as demoras prodúcense na 

efectiva execución da orde municipal de restauración da legalidade urbanística, que pon fin 

ao expediente de disciplina urbanística. Neste caso o Concello de Boiro acordara o 28-11-

02 a demolición dun muro ilegal que afectaba a un camiño público de acceso a varias 

vivendas, e tras a imposición dunha multa coercitiva ao interesado o concello acordara o 2-

5-05 a execución subsidiaria da orde de demolición, execución que sen embargo non se 

levara a cabo. Logo de recibida a información do Concello de Boiro, ao que tivemos que 

requirir en varias ocasións, formulamos un recordatorio de deberes legais nos seguintes 

termos: “Que por parte desa administración municipal se adopten as medidas conducentes 

á execución subsidiaria da orde de demolición acordada para o muro denunciado, 

declarado ilegalizable por non recuar a distancia legalmente esixible ao eixo do camiño 

público, en tanto que transcorreu sobradamente o prazo de tempo no que o muro puido 

eventualmente legalizarse ao amparo dun novo Plan xeral de ordenación municipal” (véx. 
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a resolución 2 da epígrafe correspondente a esta área). No momento de elaborarse o 

presente informe anual ante o Parlamento de Galicia recibimos unha contestación do 

Concello de Boiro ao recordatorio mencionado, no que nos indica que se acordou 

novamente a execución subsidiaria da orde de demolición das obras ilegais ás que se refire 

a queixa. 

Outro caso no que se observara tamén unha considerable demora na execución 

dunha orde de demolición dunha obra ilegal (Q/49/07) referíase a unhas obras ilegais de 

cubrición dunha  terraza con forxados na zona histórica de Combarro, no Concello de Poio. 

Neste caso xa se observaran demoras na tramitación do expediente de restauración da 

legalidade urbanística (tres anos desde a denuncia), e o acordo de demolición da obra ilegal 

era do 6-9-04. A este respecto, logo de solicitada información do Concello de Poio 

formulamos un recordatorio de deberes legais nos seguintes termos:“Que por parte desa 

Alcaldía-Presidencia, e atendendo á executoriedade dos actos administrativos, se proceda 

a facer efectiva a orde de derrubamento das obras ilegais realizadas nunha edificación do 

zona histórica de Combarro, procedéndose á imposición das multas coercitivas 

anunciadas na propia orde administrativa de derrubamento, e que poderán reiterarse ata 

o total cumprimento do ordenado”(véx. a resolución 10 na epígrafe correspondente a esta 

área). Neste caso o Concello de Poio remite un escrito no que indica que impuxo ao 

interesado unha multa coercitiva de 1000 euros, como medio de execución forzosa da orde 

de demolición ditada. 

É necesario salientar que a pasividade da administración pode chegar a producir a 

grave consecuencia da prescrición da infracción urbanística, xa sexa naqueles casos nos 

que se observan graves demoras nas actuacións de inspección urbanística, ou naqueloutros 

nos que se advirten atrasos inxustificados na apertura de expedientes de reposición da 

legalidade urbanística, ou ben, como ocorre en ocasións, polo feito de que tarden moito en 

facerse efectivas as medidas de restauración da legalidade urbanística.  

A este respecto, no artigo 210 da vixente Lei 9/2002, de ordenación urbanística de 

Galicia establécese o prazo de seis anos para que a administración proceda á apertura do 

correspondente expediente de reposición da legalidade. A este respecto, transcorrido este 
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prazo sen que se incoase o oportuno expediente quedaría legalizada a obra presuntamente 

ilegal se a actuación é conforme co ordenamento urbanístico, ou ben se a obra non se 

axusta ao planeamento urbanístico quedaría como unha obra fóra de ordenación. Neste 

último caso a obra non podería ser demolida, aínda que nun futuro o seu propietario só 

podería realizar pequenas reparacións esixidas por  razóns de seguridade e hixiene, pero en 

ningún caso obras de consolidación, de modernización ou de cambio do uso existente, ou 

que representasen un aumento de valor con efectos expropiatorios. 

Nos casos estudados a través das queixas encontrámonos con algúns nos que as 

obras denunciadas, e que se executan sen licenza ou ben excedéndose da licenza 

concedida, son legalizables e polo tanto o expediente de reposición da legalidade 

urbanística non termina cunha orde de demolición senón coa concesión dunha  licenza que 

habilita para a realización das obras.  

Así ocorreu no caso da queixa 1156/05 no que o Concello de Boiro concedeu 

unha nova licenza para un proxecto reformado dun edificio destinado a establecemento 

comercial e composto de soto, semisoto e planta baixa, e no que as obras acometidas 

excederan os límites da licenza orixinal.    

O Concello de Cortegada na queixa 1181/05 iniciara un expediente de reposición 

da legalidade urbanística en relación cunha obras executadas sen licenza, pero o expediente 

encontrábase atoado polo que tivemos que formular un recordatorio de deberes legais nos 

seguintes termos. “Que por parte desa administración municipal se proceda a axilizar os 

trámites administrativos do expediente de reposición da legalidade urbanística referido ás 

obras denunciadas e en particular se requira ao promotor das obras para que remita ás 

oficinas municipais un proxecto técnico que alcance a totalidade das obras efectivamente 

realizadas, e se comprobe o seu axuste á normativa urbanística aplicable, tomándose en 

consecuencia as medidas pertinentes para o restablecemento da legalidade urbanística en 

relación coas obras que non fosen legalizables” (véx. a resolución 3 na epígrafe 

correspondente a esta área). Neste caso recibimos na oficina do Valedor do Pobo unha 

reposta do Concello de Cortegada ao recordatorio de deberes legais que formulamos, na 
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que a administración municipal nos comunica que se concedera unha licenza urbanística ao 

propietario das obras denunciadas, o que implica a súa legalización. 

No caso da queixa 1817/07 o Concello do Barco de Valdeorras considerou 

legalizables unhas obras realizadas no baixo cuberta dun edificio, que consistiran na 

adecuación do interior dun rocho, na medida en que o plan xeral permitía que os espazos 

baixo cuberta puideran destinarse a vivenda previa verificación do resto de aspectos 

construtivos e arquitectónicos.  

Nun caso que afectaba ao Concello de Coirós (queixa 101/07) presentárase unha 

denuncia polos danos producidos pola execución dun movemento de terras nunha parcela 

lindeira, e o propietario denunciado presentou unha solicitude de licenza para adaptar os 

movementos de terras ás características do terreo, co obxecto de evitar danos a parcelas 

lindeiras. 

Nalgunhas queixas denúncianse situacións directamente relacionadas coa licenza 

urbanística municipal coa que necesariamente debe contar todo propietario que pretenda 

realizar unha actuación urbanística nun determinado terreo. Neste sentido, un dos 

principais problemas que adoitan expoñerse nas queixas remite ao feito mesmo de que tipo 

de obras ou actuacións requiren unha licenza urbanística, e tamén sobre os requisitos 

inherentes á licenza, en particular sobre o proxecto técnico que debe acompañar á licenza. 

En canto ás actuacións materiais sobre os terreos que requiren licenza urbanística, o artigo 

194 da vixente Lei 9/2002 inclúe na súa aliña 2 un amplo catálogo de actuacións ás que se 

esixe licenza, relación que se fai en extenso no artigo 10 do Regulamento de disciplina 

urbanística de Galicia, aprobado polo Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro. Na última aliña 

deste artigo indícase expresamente que estarán suxeitos a previa licenza, en xeral, todos os 

actos que sinalen os plans, as normas ou as ordenanzas. 

Na realidade práctica que se manifesta nas queixas e á vista do amplísimo abano 

de actuacións mencionadas na norma regulamentaria cada vez son menos os supostos nos 

que unha determinada actuación material non require licenza urbanística. Así, un caso 

tradicionalmente conflitivo como é o dos cerrados ou valados de terreos, mesmo aínda que 
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non sexan de carácter permanente, entendemos que requiren de licenza, como se pode 

deducir do feito de que algunhas instalacións temporais ou provisionais (instalacións 

destinadas a espectáculos ou actividades recreativas, ou casas prefabricadas) aparecen na 

relación do artigo 10 citado como supostos nos que se esixe licenza urbanística.  

No caso da queixa 1579/06 a reclamante manifestaba a súa desconformidade coa 

orde de demolición acordada polo Concello de Ordes dun cerrado provisional de postes de 

madeira e malla metálica; na investigación aberta por esta oficina do Valedor do Pobo 

compróbase que aínda que existía unha licenza municipal para a construción dun cerrado 

provisional, sen embargo o cerrado realizado non se axusta á memoria achegada para a 

solicitude da licenza, e que o cerrado se executou cun armazón de travesas de ferrocarril de 

madeira, con elementos verticais, horizontais e inclinados, cimentados con formigón ao 

solo, o que elimina o carácter de provisionalidade. 

Por outra parte, un aspecto que aparece con frecuencia nas queixas remítenos ao 

tipo de licenza urbanística que requiren unhas determinadas obras, en particular se se 

necesita unha licenza de obras maiores ou basta cunha licenza para obras menores. A 

diferenza é fundamental, pois afecta a un elemento esencial do expediente administrativo 

reflectido na documentación técnica da solicitude, xa que para unhas obras maiores se 

require proxecto técnico asinado por un facultativo competente, mentres que este requisito 

non se necesita para as obras menores. Este aspecto cobra unha dimensión práctica moi 

importante para o promotor da obra, que sempre tratará de eludir o proxecto técnico polo 

custo económico que lle supón, pero en moitos casos que se observaron nas queixas se 

tratou polo promotor de facer pasar por obras menores actuacións claramente definidas 

como obras maiores.  

A este respecto, no artigo 195 da Lei 9/2002 achéganse uns criterios bastante 

definidos para as obras menores, no sentido de que se considerarán como menores aquelas 

obras e instalacións de técnica simple e escasa entidade construtiva e económica que non 

supoñan alteración do volume, do uso, das instalacións e servizos de uso común ou do 

número de vivendas e locais, nin afecten ao deseño exterior, a cimentación, a estrutura ou 

as condicións de habitabilidade ou seguridade dos edificios e instalacións de toda clase. 
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Sublíñase ademais neste precepto legal que en ningún caso se entenderán como obras 

menores as parcelacións urbanísticas, os muros de contención, as intervencións en edificios 

declarados bens de interese cultural ou catalogados, e os grandes movementos de terra.  

No caso da queixa 468/06 a reclamante manifestaba a súa desconformidade coa 

paralización ordenada polo Concello de Noia dunhas obras realizadas nunha vivenda 

unifamiliar, para as que solicitara unha licenza de obras menores para a reparación de 

tellado; existe un informe desfavorable do técnico municipal posto que o inmoble se 

encontra en estado ruinoso e fóra de ordenación con respecto a dúas vías por non respectar 

as aliñacións marcadas polas vixentes normas subsidiarias. A pesar de non ter licenza as 

obras execútanse pola reclamante, que entende que a licenza se concede por silencio 

administrativo, pero o concello considera que non hai licenza porque as obras exceden do 

concepto de obras menores e porque exceden tamén das obras de mera conservación e 

mantemento, que son as únicas que se admiten nunha edificación fóra de ordenación. 

Probablemente sexan os movementos de terra, nos que a expresión legal utilizada 

é bastante imprecisa, un dos supostos máis conflitivos na práctica pois cremos que ademais 

das dimensións da actuación debe atenderse especialmente á súa virtualidade para afectar á 

propiedade, ou á seguridade de terceiros, parecendo lóxico que nestes casos se esixan do 

promotor determinadas cautelas que implicarían necesariamente a presentación dun 

proxecto técnico.    

En relación cos expedientes de licenza urbanística abordáronse tamén  problemas 

respecto do cumprimento dunha  condición ineludible para que un terreo teña a condición 

de soar e polo tanto poida ser obxecto de actos de edificación, e é que debe ter acceso 

directo desde unha vía pública. O artigo 16 da citada lei urbanística refírese a un soar como 

unha superficie de solo urbano que, entre outros servizos, conte con acceso por vía pública 

pavimentada.  

Entre as queixas nas que se denunciou este problema se encontran a queixa 

1625/06 na que o Concello de Moaña non autoriza a construción dunha  vivenda nun terreo 

que aínda que ten acceso por un camiño público, sen embargo trataríase dun sendeiro 
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situado en solo rústico de protección agrícola, cunha anchura indeterminada que non 

supera os 2,50 metros, e que non forma parte da rede viaria local; a súa transformación en 

vía pública pavimentada requiriría un plan especial de infraestruturas, que comportaría 

expropiacións para as que sería necesario xustificar a utilidade pública ou o interese social.  

Na queixa 777/06 o Concello de Rianxo denega a licenza para edificar unha 

vivenda unifamiliar nun terreo que está clasificado como solo urbano de baixa densidade, e 

que a administración municipal considera que non reúne a condición de soar por carecer de 

acceso a través dunha vía grafada nos plans do vixente instrumento de ordenación 

urbanística, aínda que no planeamento en fase de tramitación se recolle unha vía pública.  

Nalgunhas queixas reflíctese unha problemática que debe producirse cunha certa 

frecuencia na realidade práctica, que é a relativa a aqueles casos nos que se pretende 

edificar nun terreo que aínda non reúne a condición de soar. Así en relación co solo urbano 

non consolidado sinálase na vixente lei (artigo 20) que non poderá ser edificado ningún 

terreo que non reúna a condición de soar, salvo que se asegure a execución simultánea da 

urbanización e da edificación mediante aval que haberá de alcanzar o custo estimado das 

obras de urbanización.  

En relación con esta problemática resulta bastante ilustrativo o caso da queixa 

1506/06, na que o propietario dunha  vivenda unifamiliar existente en Cambre se queixa do 

acceso á súa casa, que construíra cunha licenza que levou aparellada a prestación dun aval 

que garantise as obras de urbanización correspondentes; a parcela estaba clasificada como 

solo non urbanizable interior a núcleo rural, equiparable a zona de expansión de núcleo 

rural, sen que se aprobase ningún plan especial ou de desenvolvemento, existindo un 

conflito sobre como deben afrontarse as obras de urbanización pendentes. 

En materia de información ou publicidade urbanística, ademais dos aspectos 

relacionados coa planificación urbanística aos que nos referiremos posteriormente, houbo 

algunhas queixas referidas ás cédulas urbanísticas, que son os documentos expedidos por 

un concello nos que se materializa a concreta información sobre as condicións urbanísticas 

aplicables a un terreo determinado. Así no artigo 100 da Lei 9/2002 indícase expresamente 
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que toda persoa ten dereito a que o municipio correspondente lle informe por escrito sobre 

o réxime e condicións urbanísticas aplicables a un terreo concreto ou ao sector, polígono 

ou ámbito de planeamento en que se encontre incluído. 

Esta epígrafe da cédula urbanística foi abordado na queixa 96/07 na que o 

reclamante nos indicaba que non conseguía obter unha información adecuada do Concello 

de Baralla sobre a clasificación urbanística dun terreo da súa propiedade, e tras varios 

informes do concello o arquitecto municipal manifestou que era necesario que o 

reclamante achegase un plano a menor escala no que debía representar graficamente a súa 

parcela.  

Na queixa 1339/07 un veciño de Mugardos manifestaba a súa desconformidade co 

feito de que o concello lle reiterase a negativa á entrega dunha cédula urbanística dunha  

parcela na que se estaba realizando unha urbanización en tanto que as obras se axustaban á 

licenza concedida, mentres que o reclamante pedía información sobre a adecuación entre a 

licenza e a normativa urbanística aplicable; nesta queixa formulamos ao Concello de 

Mugardos un recordatorio de deberes legais nos seguintes termos: “Que por parte desa 

administración municipal se proceda a remitirlle ao reclamante a cédula urbanística 

solicitada tendo en conta o seu dereito, recollido no artigo 100 da Lei 9/2002, sobre 

ordenación urbanística de Galicia, de coñecer o réxime e condicións urbanísticas 

aplicables a un terreo concreto” (véx. a resolución 11 na epígrafe correspondente a esta 

área). No momento de elaborarse o presente informe anual recibimos unha reposta do 

Concello de Mugardos na que se indica que xa se emitiu a cédula urbanística solicitada 

polo reclamante. 

Por outra parte, tamén se formulou nalgúns casos a revisión de oficio dunha  

licenza. Este problema abórdase no artigo 212 da citada Lei urbanística, no que se 

establece que as licenzas contrarias ao ordenamento urbanístico deberán ser revisadas a 

través dalgúns dos procedementos de revisión de oficio contemplados nos artigos 102 e 

103 da Lei de procedemento administrativo común. A este respecto, cando se trate dunha  

nulidade de pleno dereito, a tramitación do expediente de revisión lévase integramente pola 

administración autora do acto administrativo, previo informe do consello consultivo 

 62



 

correspondente, e cando consista nun suposto de anulabilidade, a administración deberá 

proceder previamente á declaración de lesividade do acto a fin de proceder á súa posterior 

impugnación ante a orde xurisdicional contencioso-administrativo.  

Entre as queixas nas que se tratou esta problemática da revisión de oficio de 

licenzas urbanísticas cabe mencionar dúas delas. No caso da queixa 782/06 examináronse 

as posibles irregularidades urbanísticas cometidas na construción dunha urbanización en 

Sada; neste caso, e tras unha información obtida da administración autonómica, 

advertíronse tanto excesos de obra sobre licenza coma inadecuación da ordenanza 

urbanística aplicable na licenza en relación cos terreos nos que se edificou, polo que se 

chegou a formular un recordatorio de deberes legais nos seguintes termos: “Que por parte 

desa administración municipal se proceda á paralización inmediata das obras de 

edificación de dez vivendas unifamiliares no lugar de Pazos ao amparo da licenza  

85/2005, por estimarse que o contido desta licenza constitúe varias infraccións 

urbanísticas graves; e que, por outra parte, se acorde a apertura dun procedemento de 

revisión de oficio da devandita licenza, por estimarse contraria ao ordenamento 

urbanístico.” Este recordatorio, que foi aceptado en 2007 polo Concello de Sada, 

reprodúcese en extenso na aliña correspondente do informe do 2006.  

Por último, en relación con esta materia da disciplina urbanística convén poñer de 

relevo a entrada en funcionamento da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, 

prevista no artigo 226 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio 

rural de Galicia, desde a aprobación do Decreto 213/2007 polo que se aproban os estatutos 

da axencia, que nace coa finalidade de velar pola utilización racional do solo e a adecuada 

ordenación do territorio, con especial atención ao medio rural e á zona de servidume de 

protección do dominio público marítimo-terrestre. Á axencia corresponderalle a instrución 

dos expedientes de reposición da legalidade urbanística e sancionadores por infracción 

urbanística cando a competencia para a súa resolución corresponda á comunidade 

autónoma, e tamén as competencias de inspección, supervisión, sanción e restablecemento 

da legalidade urbanística que os municipios integrados voluntariamente na axencia 

deleguen nela, nas condicións que se determinen nos correspondentes convenios de 

adhesión. 
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PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA  

En relación con esta materia e atendendo ás concretas queixas que se presentaron 

nesta oficina do Valedor do Pobo debemos subliñar que os concellos adoitan respectar as 

normas que a lexislación urbanística establece para os procesos de redacción e tramitación 

dos plans, en particular no que se refire ao trámite de información pública previsto no 

artigo 85 da Lei 9/2002, trámite que segue á aprobación inicial do plan xeral de ordenación 

municipal polo concello e que se abre por un período mínimo dun mes e un máximo de 

dous meses. Este mesmo trámite establécese para a tramitación do planeamento de 

desenvolvemento (plans parciais, plans especiais e plans de sectorización). A diferenza, en 

relación con este trámite, entre ambos os tipos de planeamento radica en que no caso do 

PXOM non será precisa a notificación do trámite aos propietarios de terreos afectados, 

basta por tanto coa publicación no DOGA e en dous dos xornais de maior difusión da 

provincia, mentres que no planeamento de desenvolvemento se require ademais a 

notificación individual a todos os propietarios dos terreos afectados. 

Sen embargo, a pesar do cumprimento polos concellos das formalidades legais 

propias da elaboración dos instrumentos de ordenación urbanística, o certo é que nas 

queixas que chegan a esta oficina do Valedor non é infrecuente que os interesados 

manifesten o seu descontento cos medios ou o tempo de que dispoñen para formular as 

súas alegacións. Non debemos esquecer que a materia da ordenación urbanística, desde a 

perspectiva do cidadán de a pé, presenta unha enorme complexidade sendo como é un tema 

que afecta directamente a intereses económicos fundamentais, moitas veces aos principais 

intereses patrimoniais dos veciños dun municipio.  

Neste sentido, consideramos que para unha efectiva participación dos veciños na 

elaboración do planeamento é primordial que os concellos poñan á súa disposición, coa 

maior xenerosidade que sexa posible, os medios persoais e materiais con que conten, para 

que os propietarios de terreos poidan coñecer cabalmente os criterios que determinan a 

clasificación e cualificación urbanísticas dos seus terreos. A este respecto, tendo en conta 

os medios técnicos cos que hoxe adoitan contar os concellos e o arraigamento que 

adquiriron os medios telemáticos na maioría da poboación, debe tomarse como unha regra 
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de aplicación xeral a difusión en soporte informático da información que sexa de interese 

para os veciños. 

A este respecto, o proceso de elaboración do planeamento xeral constitúe o 

principal debate dos veciños acerca do futuro da súa cidade ou en xeral do medio territorial 

no que se desenvolve a súa vida, de aí que deba potenciarse non soamente o trámite de 

información pública posterior á aprobación inicial do plan, senón tamén a creación, na fase 

inicial de redacción do plan, de canles e foros de participación de todos os colectivos 

representativos dos diversos intereses que conflúen no deseño dun plan urbanístico. 

Por outra parte, en relación con esta materia da planificación urbanística 

parécenos moi relevante a Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de 

determinados plans e programas no medio ambiente, que incorpora ao dereito español a 

Directiva 2001/42/05, do 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos ambientais 

de determinados plans e programas. Esta lei ten o carácter de lexislación básica do Estado 

ao amparo do disposto no artigo 149.1.23ª da Constitución. A entrada en vigor da Lei 

9/2006 supuxo un avance importante na chamada avaliación ambiental estratéxica, como 

un instrumento de prevención que permite integrar os aspectos ambientais na toma de 

decisións de plans e programas públicos. Nos mecanismos de avaliación ambiental 

establecidos na nova lei preténdese que as repercusións previsibles sobre o medio ambiente 

das actuacións investidoras públicas e privadas, sexan tidas en conta antes da adopción dos 

proxectos, e polo tanto durante a preparación dos plans e programas, e nun proceso 

continuo desde a fase preliminar do borrador á última fase de proposta de plan ou 

programa. 

No que se refire á aplicación desta lei aos plans e programas relativos á 

ordenación territorial e urbanística, debe subliñarse que no artigo 3 que define o seu ámbito 

de aplicación, se indica expresamente que “serán obxecto de avaliación ambiental, os 

plans e programas, así como as súas modificacións, que poidan ter efectos significativos 

sobre o medio ambiente, e que cumpran os dous requisitos seguintes: a) que se elaboren 

ou aproben por unha administración pública, e b) que a súa elaboración e aprobación 

veña esixida por unha disposición legal ou regulamentaria”. Ao mesmo tempo, neste 
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precepto legal considérase que terán efectos significativos sobre o medio ambiente, entre 

outros, os plans e programas sobre ordenación do territorio urbano e rural, sobre uso do 

solo, sobre turismo, ou en relación coa ocupación do dominio público marítimo terrestre. 

Por outra parte, e aínda que non estean incluídos no catálogo de plans ou 

programas aos que na propia lei se lles atribúen efectos significativos sobre o medio 

ambiente, tamén se someterán a avaliación ambiental os plans e programas que establezan 

o uso de zonas de reducido ámbito territorial, e as modificacións menores de plans e 

programas cando se prevexa que poidan ter estes efectos significativos no medio ambiente.  

Por outra parte, interésanos destacar que os órganos promotores deberán realizar 

un seguimento dos efectos no medio ambiente da aplicación ou execución dos plans e 

programas, para identificar con prontitude os efectos adversos non previstos e permitir 

levar a cabo as medidas adecuadas para evitalos; ademais, o órgano ambiental 

correspondente participará no seguimento dos devanditos plans ou programas. 

A este respecto, na Lei galega 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en 

materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia recóllense no capítulo II 

normas sobre avaliación ambiental estratéxica de instrumentos de ordenación do territorio 

e de planeamento urbanístico, atendendo os requirimentos da Directiva europea 

42/2001/CE e da citada Lei 9/2006. Neste sentido, serán obxecto de avaliación ambiental 

estratéxica os plans xerais de ordenación municipal, todos os instrumentos de planeamento 

urbanístico que afectan a espazos naturais incluídos na Rede Natura 2000 ou sometidos a 

algún réxime de protección establecido na Lei 9/2001 de conservación da natureza e, cando 

así o decida o órgano ambiental, os plans parciais, os plans de sectorización, e os plans 

especiais (todos eles salvo que o planeamento xeral que desenvolvan fose sometido 

previamente a avaliación ambiental estratéxica). Tamén, e cando así o decida o órgano 

ambiental, serán obxecto desta avaliación as modificacións de calquera dos instrumentos 

de ordenación urbanística mencionados. 

Finalmente, en relación coas queixas referidas a problemas de planificación 

urbanística debe subliñarse que á vista da potestade discrecional que desprega a 
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administración municipal á hora de elaborar un plan urbanístico, a intervención do Valedor 

do Pobo céntrase en examinar o cumprimento das formalidades legais que rexen o proceso 

de elaboración do plan, fundamentalmente o trámite esencial da información pública, que 

se converte na peza fundamental que trata de garantir a participación efectiva dos cidadáns 

na elaboración do plan. O exame dos aspectos materiais ou de fondo que regula o plan 

corresponde realizalo á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte, a 

través do trámite da aprobación definitiva. 

Entre os casos tratados nas queixas e que se referían á problemática da 

planificación urbanística podemos referirnos á queixa 1572/06 na que varios veciños de 

Rábade manifestaban a súa desconformidade coas previsións de solo de uso residencial que 

se recollían no Plan Xeral de Ordenación Municipal en tramitación, por consideralas 

infundadas e excesivas; na queixa referíanse fundamentalmente aos  PERI que se 

pretendían desenvolver no núcleo urbano e que suporían unha alteración inxustificada da 

actual tipoloxía de vivenda do núcleo de Rábade, indicando tamén os reclamantes que non 

recibiran aclaracións por parte do concello sobre as alegacións presentadas ao PXOM. No 

informe remitido polo concello indícase que a causa de que houbese un atraso na 

aprobación provisional e na contestación das alegacións se debía á demora en recibir os 

informes sectoriais, pero que se notificaría a cada alegante a reposta á súa alegación; desde 

esta oficina do Valedor comunicamos aos reclamantes que a supervisión sobre os aspectos 

materiais da ordenación proposta correspondía facela á Consellería de Política Territorial, 

Obras Públicas e Transporte. 

A queixa 1689/06 formúlaa a propietaria dun pequeno terreo no zona urbana de 

Malpica porque nos plans das Normas subsidiarias a súa parcela aparece atravesada por 

unha pequena baixada, actualmente inexistente e que non parece coherente co 

planeamento; a reclamante solicita do concello que se corrixa este erro e a pesar de que o 

arquitecto municipal informa de que a clasificación do terreo como vía pública foi produto 

dun erro de delineación, sen embargo o concello non admitiu o cambio solicitado como a 

corrección dun erro material senón que considerou que había que proceder a unha 

modificación puntual do planeamento, o que lle supoñía á reclamante un elevado custo. En 

relación con esta queixa formulamos ao Concello de Malpica unha recomendación nos 
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seguintes termos:“Que por parte desa administración municipal e atendendo ás 

características do suposto de feito ao que se refire a queixa, se valore a posibilidade de 

consideralo como un erro material producido na cartografía das vixentes Normas 

subsidiarias e complementarias dese concello, e se permita a súa rectificación pola vía 

prevista no artigo 105.2 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas 

e do procedemento administrativo común, en lugar de obrigar á interesada a promover 

unha modificación puntual das normas” (véx. a resolución 8 na epígrafe correspondente a 

esta área). Neste caso aínda non recibimos unha reposta do Concello de Malpica á 

recomendación formulada.  

OBRIGACIÓN DOS PROPIETARIOS DE TERREOS E EDIFICACIÓNS DE 

MANTENELOS EN CONDICIÓNS DE SEGURIDADE E SALUBRIDADE  

Todos os anos preséntanse na oficina do Valedor do Pobo un bo número de 

queixas en relación co deber de conservación que impón o artigo 199 da Lei 9/2002 aos 

propietarios de terreos, edificacións e carteis, que deberán mantelos en condicións de 

funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade, tal e como se 

indica no artigo 9 da citada lei urbanística. 

Con esta finalidade os concellos poderán ditar ordes de execución, de oficio ou a 

instancia de calquera interesado, para obrigar aos propietarios a que realicen as obras 

necesarias para conservar aquelas condicións, e en caso de incumprimento da orde de 

execución de obras a administración municipal poderá proceder á execución subsidiaria ou 

á execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas de 300 a 6000 €, 

reiterables ata conseguir a execución das obras ordenadas. 

Este deber legal de conservación, no que afecta ás edificacións, está directamente 

vinculado a unha problemática tan habitual e complexa como é a que se relaciona coas 

edificacións ruinosas, sendo esta unha materia na que recibimos queixas referidas tanto a 

edificacións existentes no medio urbano coma no medio rural. A este respecto, a 

declaración de ruína regúlase no artigo 201 da citada lei, e dunha maneira máis 
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pormenorizada nos artigos 32 ao 47 do Regulamento de disciplina urbanística, aprobado 

polo Decreto da Xunta de Galicia núm. 28/1999, de 21 de xaneiro. 

En relación coa limpeza de soares e terreos tamén hai queixas que se inclúen nas 

áreas de medio ambiente ou de agricultura, polo que a presenza deste tipo de queixas foi 

diminuíndo nesta área de urbanismo. En todo caso, e como xa se salientou en informes 

anteriores, as dificultades prácticas que presentan estas queixas están en relación directa co 

contorno dos terreos e a importancia económica que representen para os seus propietarios. 

Así, é máis fácil que se cumpran as ordes de execución dirixidas á limpeza de soares no 

medio urbano, que non respecto dos terreos existentes no medio rural. Neste último caso, 

incluso en ocasións non é fácil determinar a propiedade dos terreos, ou ben se trata dun ou 

varios donos que non residen no contorno. Nos que resulta particularmente difícil que o 

propietario do terreo se faga cargo da súa limpeza e mantemento, o concello podería optar 

pola execución subsidiaria (sobre todo cando o estado de abandono do terreo e a súa 

situación de proximidade á poboación xerase risco de incendios), e pasarlle o custo 

posteriormente ao propietario. 

Por último, en relación coa problemática das edificacións ruinosas presentáronse 

queixas tanto respecto de edificacións urbanas coma de edificacións existentes no medio 

rural. Respecto das primeiras o contexto no que adoitan presentarse asóciase habitualmente 

aos conflitos que se ocasionan entre o  propietario da edificación e o inquilino ou 

inquilinos que habitan algunhas das vivendas con contratos de renda antiga, conflitos que 

se remiten ás denominadas situacións de “acoso inmobiliario”. Nestes casos, o propietario 

do edificio, co ánimo de que o concello acabe declarando a ruína e proceder desta maneira 

á demolición e construción dunha nova edificación, incumprirá reiteradamente coa 

obrigación de conservación e mantemento facendo que o edificio se deteriore con maior 

rapidez, co que pretende conseguir que o inquilino ou inquilinos acaben deixando as súas 

vivendas. Nos supostos de acoso inmobiliario é fundamental que o concello sexa o máis 

dilixente posible en aprobar ordes de execución para que o propietario realice obras de 

conservación, e ademais deberá extremar a vixilancia para que estas sexan efectivamente 

cumpridas, botando man de ser o caso dos medios legalmente previstos de execución 
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forzosa. En calquera caso, non é infrecuente que neste tipo de conflitos haxa actuacións 

xudiciais, co que se limitan bastante as posibilidades de intervención do Valedor do Pobo. 

Tamén se presentaron queixas respecto de edificacións ruinosas no medio rural. 

En moitos casos trátase de casas deshabitadas durante longo tempo, e normalmente o 

propietario, ao non ter ningún interese en mantelas, é bastante remiso a realizar obras de 

restauración nelas.  

Entre as queixas recibidas na oficina do Valedor do Pobo en relación coa 

obrigación legal de conservar e manter edificacións e terreos, podemos sinalar a queixa 

1148/06 respecto da falta de contestación do Concello de Becerreá a unha denuncia dun 

propietario dunha casa polo estado de abandono no que se encontra outra casa lindeira 

cuxas plantas superiores están atestadas de pombas; neste caso o concello ordenáballe ao 

denunciado o cerrado dos ocos abertos e a limpeza do inmoble. 

Na queixa 917/06 un veciño de Carral denunciara varias veces ao propietario 

dunha  terreo lindeiro por realizar unha plantación de eucaliptos demasiado próximo á 

vivenda, e tamén pola falta de limpeza do terreo e por diversos vertidos que realizara; 

finalmente, o interesado procedeu a desbravar a leira e á corta dos eucaliptos en 

cumprimento da lei galega de prevención de incendios e da ordenanza municipal de 

plantacións forestais, ademais consta que na actualidade non se realizan vertidos, e que se 

trataba dun terreo antigamente utilizado como canteira e actualmente rexenerado.  

No caso da queixa 265/04 tratábase tamén da falta de limpeza dun terreo próximo 

a unha vivenda nun núcleo rural de Oza dos Ríos; no seu momento formulárase ao 

concello unha recomendación para que tratase de asegurar o cumprimento dunha  orde de 

execución de limpeza de terreo, xurdindo dificultades para levar á práctica a orde 

municipal, ata que finalmente o concello, previa autorización do propietario da terra, levou 

a cabo o seu desbravado e limpeza. 

No caso Q/1540/06 un veciño dunha  parroquia de Mos quéixase de que existe un 

muro nunha propiedade lindeira coa súa vivenda en deficiente estado de conservación e 
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que a pesar das denuncias presentadas ante o concello no 2004 e 2005, e dun acordo 

municipal de demolición do muro do 25-1-06, sen embargo non se conseguira o 

restablecemento das condicións de seguridade do muro, e se encontraba pendente desde 

había un ano un recurso de reposición presentado polo interesado contra o acordo de 

demolición. Logo de recibida a información pertinente do Concello de Mos e á vista das 

demoras observadas formulamos ao Concello de Mos unha recomendación nos seguintes 

termos: “Que por parte desa administración municipal, transcorrido sobradamente o 

prazo previsto legalmente para a resolución do recurso, se proceda coa máxima urxencia 

a resolver o recurso de reposición presentado polo interesado contra a orde de execución 

de obras de demolición e rehabilitación duns muros que non gardan as adecuadas 

condicións de seguridade, e se adopten os acordos pertinentes en función da resolución 

estimatoria ou desestimatoria deste recurso” (véx. a resolución 7 na epígrafe 

correspondente a esta área). Na reposta recibida do Concello de Mos á recomendación que 

formulamos indícase que se formulou un recurso contencioso-administrativo polo obrigado 

pola orde de demolición dun muro ilegal, polo que debemos suspender a nosa intervención 

no problema que motivou a queixa.  

Tamén podemos mencionar aquí o caso tramitado na queixa Q/797/05, no que un 

veciño de Oleiros presentara varias denuncias no concello relacionadas coa altura que 

alcanzara un sebe vexetal dunha propiedade lindeira, e que estimaba que excedía das 

condicións establecidas na ordenanza municipal aplicable. O expediente concluíuse tras un 

primeiro informe do concello, e posteriormente reabriuse e tras a información facilitada 

polo Concello de Oleiros, formulouse un recordatorio de deberes legais nos seguintes 

termos: “Que por parte desa administración municipal, tendo en conta as dimensións que 

segundo o informe da policía alcanza o sebe vexetal denunciado polo reclamante, se 

aproba unha orde de execución dirixida ao propietario do sebe para que proceda ao seu 

recorte, e o axuste en altura ás dimensións máximas permitidas polas ordenanzas 

municipais” (véx. a resolución 1 na epígrafe correspondente a esta área). Na reposta 

remitida polo Concello de Oleiros ao recordatorio de deberes legais formulado faise 

constar que polas inspeccións realizadas no lugar dos feitos denunciados puido 

comprobarse que a altura das tuias non supera os 2,50 metros, polo que se considera que o 

propietario procede regularmente ao seu cortes. Por parte desta oficina do Valedor do Pobo 
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estímase que non concorren as circunstancias que xustificarían a continuación da nosa 

función supervisora, polo que se procede a concluír definitivamente o expediente de 

queixa. Esta resolución reprodúcese en extenso na epígrafe correspondente deste informe 

anual. 

En canto ás edificacións ruinosas no medio rural podemos mencionar a queixa 

Q/1617/07 referida á problemática xurdida coas obras de demolición de dúas casas en 

estado ruinoso existentes en San Miguel de Outeiro, no Concello de San Martín de 

Valdeorras. Nunha das casas detéctase unha ruína inminente e na outra unha ruína 

ordinaria, decretándose a demolición en ambos os casos; sen embargo, o problema 

concrétase en que para a tramitación dos procedementos de demolición é preciso o informe 

favorable da Comisión Territorial de Patrimonio Histórico, por encontrarse as edificacións 

nun contorno protexido. En relación coa información facilitada pola administración 

municipal podemos subliñar que a Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de 

Ourense require para outorgar a súa autorización preceptiva para a licenza municipal de 

demolición que se achegue proxecto de nova construción para a substitución da casa 

actual, que se encontra protexida pola normativa de patrimonio histórico, sendo este un 

requisito imprescindible para autorizar a demolición. Por outra parte, no que se refire á 

aprobación dun proxecto técnico de nova construción por parte do concello, no momento 

de formularse a queixa estaba en tramitación a delimitación do núcleo de San Miguel de 

Outeiro polo que se estaba atrasando a aprobación da licenza.  

En relación con esta materia abriuse unha queixa de oficio (Q/2069/07) como 

consecuencia dunha  noticia de prensa que facía referencia aos problemas dun edificio de 

estilo modernista, sito no 152 da rúa Xeneral Sanjurjo da cidade da Coruña, polo deficiente 

estado no que se encontraba debido ao incumprimento polo propietario da obrigación de 

mantelo en condicións de seguridade, hixiene e salubridade. 

Nesta noticia de prensa aludíase ás declaracións da arrendataria do baixo 

comercial do edificio, nas que indicaba que a empresa construtora propietaria do edificio 

incumpría co seu deber de amañalo e mantelo en adecuadas condicións; sinalaba tamén a 

inquilina que a cuberta estaba en mal estado e que cando chovía se producían inundacións 
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no inmoble. Por outra parte, ao parecer tratábase dun edificio protexido. Neste sentido, 

consultado a listaxe de elementos catalogados que figura como anexo do vixente PXOM, 

aparece na aliña G, un conxunto de edificios nos n.º 150 e 152 da rúa Xeneral Sanjurjo, coa 

ficha n.º 49 e nivel de protección III. 

Desde esta oficina do Valedor do Pobo solicitamos información do concello e da 

Delegación Provincial da Consellería de Cultura e Deporte. Á administración municipal 

pediámoslle que nos facilitase información sobre o resultado das inspeccións practicadas 

no edificio polos servizos técnicos municipais e sobre o estado de conservación; e tamén 

que nos informase sobre as ordes de execución que se ditasen polo concello para que o 

propietario cumprise coa súa obrigación de mantemento e conservación do edificio. Na 

solicitude de información remitida á delegación provincial citada pediamos que remitisen 

un informe técnico sobre o estado do edificio. 

A este respecto, recibimos a información solicitada de ambas as administracións 

afectadas, poñéndose de manifesto que polo concello se ditasen varias ordes de execución 

dirixidas á entidade propietaria do edificio para proceder ao mantemento deste, e que se 

cumprira en parte. No informe da delegación provincial sublíñase a evidencia da 

necesidade dunha intervención para resolver as deficiencias observadas. No momento de 

elaborarse este informe procedeuse a formular unha recomendación ao Concello da Coruña 

para superar as demoras que se advirten no cumprimento pola propiedade das ordes de 

execución municipais.  

OUTRAS QUEIXAS RELACIONADAS CON INFRAESTRUTURAS E 

SERVIZOS MUNICIPAIS 

Nesta epígrafe, e como indicamos anteriormente, referirémonos a algunhas 

queixas que malia que non afectan directamente a temas urbanísticos, se incluíran na área 

como referidas a infraestruturas e servizos municipais. 

Na queixa Q/765/06 unha veciña de Serra de Outes denunciaba a ocupación 

habitual da beirarrúa que daba acceso ao edificio por automóbiles que aparcaban 
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irregularmente, provocando dificultades aos transeúntes e xerando situacións de risco. 

Logo de recibida información do Concello de Outes, formulamos unha recomendación nos 

seguintes termos: “Que por parte desa administración municipal, e tendo en conta a 

existencia dunha prohibición de estacionamento, se valoren as dificultades de tránsito 

para viandantes e de acceso para os veciños da edificación contigua, polo feito de que os 

automóbiles aparquen sobre a beirarrúa á que se refire a queixa, e se considere a 

posibilidade de colocar postes metálicos que impidan esa manobra prohibida, en tanto que 

a imposición de multas aos infractores sería un sistema menos efectivo e máis custoso 

para encontrar unha solución ao problema de circulación de peóns que se produce no 

caso denunciado”. Na reposta que recibimos do Concello de Outes á recomendación 

formulada e que chegou a esta oficina do Valedor do Pobo no momento de elaborarse o 

presente informe anual, indícase que a administración municipal non considera oportuno 

poñer postes metálicos sobre a beirarrúa, considerando que será suficiente para amañar o 

problema a intensificación da vixilancia por parte da policía local e a resolución dos 

correspondentes procedementos sancionadores por infracción en materia de tráfico. Esta 

resolución pode consultarse en extenso na epígrafe correspondente a resolucións desta área 

(véx. a resolución 4). 

En relación cun problema similar na queixa Q/919/06 formulamos ao Concello de 

Poio unha recomendación nos seguintes termos: “Que por parte desa administración 

municipal e tendo en conta as dificultades de tránsito para os viandantes que se producen 

na zona á que se refire a queixa polo feito de que os automóbiles aparquen sobre as  

beirarrúas, se considere a posibilidade de colocar postes metálicos, medida que xa fóra 

anunciada por ese concello, en tanto que a imposición de multas aos infractores sería un 

sistema menos efectivo e máis custoso para encontrar unha solución ao problema de 

circulación dos peóns que se produce no caso denunciado, e que se axilicen as xestións 

para unha actuación conxunta coa Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Transportes, por ser de titularidade autonómica a vía pública na que se producen os 

problemas denunciados”. No momento de elaborar o presente informe recibimos un 

escrito do Concello de Poio no que responde favorablemente á recomendación formulada 

indicando que tendo en conta o tempo que se demorará a actuación conxunta do concello e 

da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes na zona a que se refire 
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a queixa, e debido ao prexuízo que se lle causa aos peóns pola ocupación das beirarrúas 

polos vehículos,  procederase de inmediato á colocación de postes metálicos (véx. a 

resolución 6 na epígrafe correspondente a esta área). 

Por outra parte, nesta epígrafe podemos facer referencia a outras queixas nas que 

se formularon reclamacións de responsabilidade patrimonial administrativa como 

consecuencia de danos persoais ou materiais producidos en vías públicas. Así, nun dos 

casos (Q/809/06) unha veciña de Pontevedra quéixase das dificultades coas que se encontra 

para que se lle indemnice polos danos sufridos como consecuencia dunha caída nunha 

beirarrúa en mal estado, concretándose estas dificultades no feito de que nin a Deputación 

Provincial nin o Concello de Pontevedra se consideran obrigados a indemnizar. Admitida a 

trámite a queixa e recibida información do concello e a deputación, formulamos unha 

recomendación ao Concello de Pontevedra nos seguintes termos: “Que por parte desa 

administración municipal se resolva a reclamación indemnizatoria dos danos ou perdas 

patrimoniais producidos como consecuencia do accidente ao que se refire a queixa, en 

tanto que existe unha obrigación municipal de mantemento e conservación das vías 

públicas, e todo iso na medida en que se cumpran as condicións e requisitos nos que 

debería fundamentarse a obrigación dese concello de indemnizar á prexudicada”. O 

Concello de Pontevedra contestou a nosa recomendación considerando que debía declarar 

a inadmisibilidade da reclamación formulada fundándose en que non era de titularidade 

municipal a vía pública na que ocorrera o accidente. A reposta que nos remitía o concello 

acompañábase da fotocopia dunha sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 

2 de Pontevedra na que se imputaba o pagamento da indemnización á administración 

titular da vía pública (que era a Deputación Provincial de Pontevedra), por un accidente 

ocorrido na calzada. Pola nosa parte, tratándose dunha controversia na que existían 

opinións xurídicas distintas estimamos que o conflito debería dilucidarse na vía xudicial. 

Na epígrafe de resolucións da área de urbanismo e vivenda pode estudarse esta resolución 

(véx. a resolución 5). 

Noutro caso (Q/1741/06) unha veciña de Vigo queixábase da falta de tramitación 

polo Concello do Porriño dunha reclamación indemnizatoria por danos nun automóbil 

como consecuencia dun accidente provocado polo mal estado da calzada nun polígono 
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industrial do Porriño. Logo de recibir a información do Concello do Porriño, formulamos 

unha recomendación ao concello nos seguintes termos: “Que por ese concello se proceda 

a resolver expresamente a reclamación indemnizatoria presentada, tendo en conta a 

obrigación legal das administracións públicas de resolver expresamente os procedementos 

administrativos tramitados, con independencia de que á interesada lle quede aberta, polo 

xogo do silencio administrativo, a vía xudicial contencioso-administrativa, debendo 

someterse a proposta de resolución ao ditame preceptivo do Consello Consultivo de 

Galicia”. Na reposta facilitada polo Concello de Porriño indícase que se resolve 

expresamente a reclamación indemnizatoria presentada por carecer de lexitimación activa a 

reclamante en tanto que non é a propietaria do vehículo, e non ten a representación  da 

interesada. Esta resolución pode consultarse en extenso na epígrafe correspondente (véx. a 

resolución nº 9). 

1.2.4 VIVENDA 

A vivenda é, sen dúbida, un dos principais problemas que teñen os cidadáns 

galegos, pois o alto prezo ao que chegou ao longo dos últimos anos, propiciado polos 

baixos tipos de xuro dos créditos hipotecarios, dificultou enormemente o acceso á vivenda. 

Os prezos en constante aumento provocaron unha situación non desexada que se traduciu 

en que, dunha  parte, a vivenda era cada vez máis inaccesible para a maioría da poboación, 

que se vía obrigada a someterse a un forte endebedamento para acceder a ela, e, doutra 

parte, ese incremento constante dos prezos provocaba graves movementos especulativos, 

que non facían máis que complicar a situación contribuíndo a aumentar a espiral dos 

prezos. 

A subida paulatina dos tipos de xuro iniciada desde hai uns anos puxo en serios 

apertos a máis dun comprador que viu como a hipoteca se leva unha gran parte dos 

ingresos familiares. Ao mesmo tempo dificultouse aínda máis o acceso á vivenda, porque 

aínda que os prezos se manteñan ou experimenten baixas nalgún caso, o certo é que as 

hipotecas son  máis gravosas. 
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Este difícil panorama pode paliarse en parte cunha maior oferta de vivenda 

pública, xa sexa en réxime de propiedade ou en réxime de alugamento. Tamén, desde hai 

uns anos, apareceron políticas públicas de fomento do alugamento privado para sacar ao 

mercado unha parte polo menos do gran número de vivendas actualmente desocupadas. En 

relación con este último eido, no que incidiron especialmente as queixas no 2006 e 2007, 

debe mencionarse o Programa autonómico de axudas públicas ao alugamento de vivenda, 

que ata 2006 se coñeceu co nome de “Bolsa de alugamento de vivendas”. 

A maneira na que se reflicte o problema da vivenda no catálogo de queixas que 

adoitan presentarse na oficina do Valedor do Pobo ten a súa propia dinámica polo que non 

sempre ten que ser un fiel trasunto das preocupacións habituais dos cidadáns sobre esta 

materia, pois hai aspectos fundamentais relacionados coa vivenda que por afectar ás 

relacións xurídico-privadas entre particulares non poden ser abordados por esta oficina do 

Valedor. Así, algunhas queixas refírense a conflitos xurdidos no seo dunha  comunidade de 

propietarios, ou ben a controversias nunha relación arrendaticia entre particulares. 

Como vén ocorrendo todos os anos apenas hai queixas referidas aos procesos de 

selección de adxudicatarios de vivendas de promoción pública. Unha delas  (Q/296/07) 

formulouna un veciño da cidade da Coruña que resultou excluído na lista provisional 

elaborada polo concello nunha convocatoria de vivendas de promoción pública en Eirís e 

Mesoiro, na que se presentaran un número de 4396 solicitudes; no informe remitido polo 

IGVS  sinalábase que se estaban revisando cada unha das solicitudes co obxecto de aprobar 

unha lista definitiva de adxudicatarios, e que dado o número de solicitudes e a necesidade 

toda a documentación achegada o proceso requiría un prazo de tempo imprescindible para 

conseguir a máxima garantía e obxectividade na adxudicación aos solicitantes que 

acreditasen a necesidade de vivenda. 

En relación co procedemento de adxudicación de vivendas de protección pública 

debemos subliñar o feito de que o Decreto 18/2006, do 26 de xaneiro, polo que se 

establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de 

Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 801/2005, do 1 de xullo, para o 

período 2005-2008, crea o Rexistro Público de Demandantes de Vivendas de Protección 
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Autonómica, e por Orde do 29 de xaneiro de 2007 da Consellería de Vivenda e Solo ponse 

en funcionamento este rexistro que nace coa finalidade de contribuír á loita contra a fraude 

neste tipo de vivendas, e de facilitar a xestión e control na venda e adxudicación de 

vivendas de protección autonómica. Con este rexistro preténdese tamén coñecer a demanda 

de vivenda protexida en Galicia e poder axustar así a oferta en volume e características, 

permitindo unha mellor planificación da política de vivenda. Os que desexen optar á 

adquisición dunha vivenda de protección autonómica deben inscribirse necesariamente 

neste rexistro. 

Por outra parte, no Decreto 253/2007, do 13 de decembro, de réxime xurídico do 

solo e das edificacións promovidas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, créase o 

Rexistro de Demandantes de Vivendas de Promoción Pública, coa finalidade tamén de 

facilitar a xestión e o control na adxudicación deste tipo de vivendas. 

En relación cunhas vivendas de protección pública realizadas tras un proceso de 

rehabilitación dunhas antigas vivendas dun poboado mineiro en Vila de Cruces (Q/828/07) 

unha asociación de adxudicatarios das vivendas denunciou a existencia de diversas 

carencias e falta de determinadas infraestruturas; no informe remitido pola consellería 

indícase que se realizou a cesión da urbanización ao concello, e que están sendo atendidas 

tanto as peticións individuais (fundamentalmente reparación de deficiencias nas vivendas)  

coma as colectivas formuladas pola asociación (traslado de antena receptora de televisión, 

parque infantil, entre outras). A consellería aproba un programa director para o poboado 

rehabilitado. 

En relación cunhas obras realizadas polo propietario dunha vivenda nun edificio 

destinado a vivendas de promoción pública na Coruña (Q/1285/07) presentou unha queixa  

un veciño que fixera unha denuncia no IGVS no 2001, e tras unha orde de arquivo do 

expediente sancionador ditada polo delegado provincial estimárase parcialmente o recurso 

de alzada interposto contra o arquivo do expediente, pero aínda non se resolvera. No 

escrito remitido polo IGVS consta que se solicitou á Unidade Técnica do IGVS un informe 

sobre as obras a realizar para repoñer a situación alterada ao seu estado orixinario, e que 

neste se indica que as obras de reposición poderían causar deficiencias no resto dos 
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elementos estruturais, propoñendo unha alternativa menos traumática, pero que estas obras 

propostas aínda non foran executadas polo interesado. 

Unha das queixas recibidas (Q/1635/07) referíase á demora producida na 

tramitación pola Consellería de Vivenda e Solo dunha  solicitude de axuda económica para 

paliar os danos producidos na instalación dunha  acometida de auga nunha vivenda en Rois 

como consecuencia da vaga de incendios ocorrida no verán do 2006. No informe da citada 

consellería sinálase que pola natureza dos danos é da competencia da Consellería de Medio 

Rural a tramitación da axuda económica correspondente, procedendo ao seu traslado a esta 

consellería. En todo caso dado o tempo transcorrido desde a solicitude de axuda 

formulamos unha recomendación á Consellería de Vivenda e Solo nos seguintes termos: 

“Que por parte desa delegación provincial e en expedientes administrativos que presenten 

un problema da mesma natureza  ao que se reflicte na queixa, e que se concreta nun 

suposto de falta de competencia obxectiva, se resolva sobre este aspecto competencial nos 

trámites iniciais do expediente, na medida en que como ocorre no presente caso ese 

aspecto quede claramente exposto na propia solicitude inicial do interesado, todo iso en 

virtude do principio de eficacia que debe rexer nas actuacións das administracións 

públicas”. Esta resolución pode verse reproducida en extenso na epígrafe correspondente 

(véx. a resolución 12). En relación con esta recomendación formulada á Delegación 

Provincial da Consellería de Vivenda e Solo, recibimos un escrito da citada delegación no 

que se indica expresamente que “con independencia de que o acontecido puidera ter a súa 

orixe no elevado número de expedientes que son obxecto de tramitación nas distintas 

unidades deste centro directivo, o que en ocasións pode provocar disfuncións non 

desexadas, por parte desta delegación e de acordo coa recomendación formulada, se 

adoptarán as medidas necesarias ao respecto”. Tamén recibimos un informe da 

Consellería de Medio Rural no que se recoñecía a axuda solicitada. 

Un colectivo social que ten graves dificultades para acceder á vivenda é o de 

divorciados ou separados, pois tras unha ruptura conxugal e sobre todo se hai fillos 

menores os custos económicos para manter dous fogares separados son moi altos. Esta 

situación é máis común nos homes, pois as mulleres adoitan manter o uso do domicilio 

familiar. A espectacular subida de prezos que experimentou a vivenda en España provocou 
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que estas persoas tivesen que decantarse obrigatoriamente polo arrendamento, por iso neste 

colectivo social é habitual que se encontren máis persoas en vivendas en alugamento ca 

noutros colectivos. Algunhas comunidades autónomas, como é o caso de Madrid e o País 

Vasco, decidiron actuar para paliar a situación na que se encontran moitos divorciados con 

fillos tras a ruptura. En ambos os casos tratouse de priorizar este colectivo no acceso á 

vivenda protexida en réxime de alugamento. 

En relación con esta materia de vivenda abriuse unha queixa de oficio 

(Q/2068/07) como consecuencia dunha noticia de prensa en relación cos problemas cos 

que se encontraban os beneficiarios de vivendas sociais en Ribeira (concretamente as 

vivendas sociais de Xarás) pola considerable demora que se estaba  producindo na 

finalización das obras de edificación destas vivendas. 

A este respecto, nas noticias de prensa aludíase a que eran 21 familias as que 

estaban esperando polas vivendas das que eran adxudicatarias, e que ao parecer había xa  

dous anos que a empresa construtora abandonara as obras cunha execución inferior ao 

20%. Ao parecer, moitos dos beneficiarios encontrábanse vivindo en condicións moi 

precarias, incluso en caravanas ou en vivendas moi reducidas para as necesidades 

familiares, ou con serias deficiencias de habitabilidade. 

Desde esta oficina do Valedor do Pobo solicitamos información á Consellería de 

Vivenda e Solo, en concreto sobre as causas de que houbese unha demora tan notable na 

continuación das obras de edificación previstas; e tamén sobre o trámite actual respecto do 

procedemento administrativo da nova adxudicación das obras, e tamén sobre os trámites 

previstos para as axudas aos beneficiarios das futuras vivendas sociais, que lles permitan 

afrontar os gastos de alugamento dunha  vivenda tendo en conta que polas previsións 

iniciais deberían gozar xa dunha vivenda social. 

A este respecto, recibimos un informe do director xeral do Instituto Galego da 

Vivenda e Solo no que se dá conta das incidencias xurdidas na execución das obras de 

edificación das vivendas, das previsións inmediatas sobre unha nova adxudicación do 

contrato de obra, e das medidas compensatorias ás persoas beneficiarias das vivendas polos 
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gastos que debían asumir como consecuencia do atraso na execución das vivendas. Pola 

nosa parte, con esta información da Consellería de Vivenda e Solo procedemos a concluír a 

nosa intervención. 

Na oficina do Valedor do Pobo recibimos unha queixa (Q/1735/07) que expuña 

esta cuestión, nela un divorciado referíase aos problemas cos que se encontraba para a 

adquisición dunha vivenda protexida polo feito de que anteriormente adquirise na cidade 

de Vigo unha vivenda protexida coa súa ex-esposa. O reclamante referíase na súa queixa á 

circunstancia de que desde a súa separación e posterior divorcio está obrigado a pagar o 

50% da hipoteca da súa anterior vivenda, que lle foi asignada á súa anterior cónxuxe, e ás 

súas 3 fillas. O reclamante acudira ás oficinas da delegación correspondente para 

informarse sobre as condicións necesarias para optar a unha vivenda de protección pública, 

onde lle informaran que ao ser propietario dunha vivenda non ten dereito a resultar 

adxudicatario dunha vivenda de protección pública. O reclamante consideraba que esta 

situación era inxusta, en canto que por decisión xudicial non podía gozar dunha vivenda, 

da que ademais estaba pagando a metade da hipoteca. 

No informe que recibimos da Delegación Provincial da Consellería de Vivenda e 

Solo indícase que no caso de gozar dunha porcentaxe da propiedade da vivenda o 

reclamante non podería ser adxudicatario dunha nova vivenda de promoción pública, 

segundo o artigo 14.3 do D. 257/2004, do 19 de outubro, sobre réxime xurídico das 

vivendas de promoción pública, locais de negocio e solo de promoción pública. Sen 

embargo, sinalábase no citado informe que no caso de ser transmitido o 100% da 

titularidade da vivenda a favor da ex-esposa, entendíase que podería ser de novo 

adxudicatario se concorrese ademais o referido da aliña 4 do mesmo artigo  14, que a 

situación de privación do uso da vivenda por consecuencia por divorcio fora un ano 

anterior á convocatoria, debendo reunir os demais requisitos para a adxudicación dunha  

vivenda de promoción pública. 

Por último, indicábase no citado informe que había que ter en conta que as 

vivendas de promoción pública serían adxudicadas ordinariamente polo sistema de sorteo. 

Por outra parte, sinalábase tamén que si podería ser adxudicatario dunha vivenda de 
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protección autonómica, suxeitándose o contido normativo do Plan de Vivenda 2005-2008;  

sendo requisito necesario estar inscrito no Rexistro de Demandantes de Vivendas de 

Protección Autonómica e procedendo á súa adquisición polo sistema de sorteo. 

Sen embargo, á vista da información facilitada pola consellería, non existe na 

Comunidade Autónoma de Galicia, polo menos ata o momento, ningunha norma que 

contemple como un suposto de preferencia ou prioritario o acceso á vivenda protexida 

deste colectivo social,  que en moitos casos se encontra en dificultades parecidas a outros 

grupos como os novos, inmigrantes e persoas maiores. Nalgúns casos, como ocorre co 

Programa de axudas para o alugamento de vivenda regulado polo Decreto 48/2006 ou 

tamén para as vivendas de promoción pública en réxime de alugamento (Decreto 

253/2007), considérase como beneficiario cualificado ás familias monoparentais, pero o 

caso do divorciado ou separado non se axusta a este suposto, xa que a familia 

monoparental implica unha situación familiar de convivencia dun ou varios fillos menores 

cun só dos proxenitores, sexa o pai ou a nai, por calquera causa. A este respecto, entre as 

reservas ou cotas de vivendas destinadas a determinados colectivos que poden aprobarse 

para unha determinada promoción, ás que se refire o artigo 34 do Decreto 253/2007, non se 

contempla expresamente o colectivo dos divorciados ou separados, aínda que os amplos 

termos cos que se redactan algunhas aliñas podería posibilitar, ao noso entender, solucións 

similares ás propostas no País Vasco ou na Comunidade de Madrid.  

En relación coa problemática propia das axudas públicas para o alugamento de 

vivendas, que na súa etapa inicial se agrupaban no programa denominado “Bolsa de 

alugamento de vivendas”, e dada a súa incidencia no número de queixas en materia de 

vivenda, tratouse en extenso tanto no informe do 2005 coma no informe do 2006. Nestes 

anos as queixas relacionadas cos programas de axudas ao alugamento de vivenda supoñían 

a metade das queixas de vivenda, e no ano 2007, aínda que aínda hai unha representación 

significativa deste tipo de queixas, sen embargo a súa proporción reduciuse a un terzo das 

queixas en materia de vivenda. 

A este respecto, no momento de elaborarse o presente informe anual recibimos un 

informe da Consellería de Vivenda e Solo en relación cunha solicitude de información  
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sobre a situación xeral respecto das solicitudes de axudas públicas nesta materia, e 

transcendendo polo tanto do caso concreto que expuña a queixa. Neste informe remitido 

recentemente pola Consellería de Vivenda e Solo faise referencia á circunstancia, que se 

produce con carácter xeral en todas as oficinas territoriais encargadas da xestión do 

programa de vivenda en alugamento, da descompensación existente entre a oferta e a 

demanda de vivendas (o número de solicitudes é notablemente maior ao de vivendas 

ofertadas). Esta circunstancia determina que se produzan longas demoras no acceso á 

vivenda dos solicitantes de axuda ao alugamento con cargo ao programa. As oficinas 

territoriais nas que este problema ten maior incidencia son as de Santiago de Compostela, 

Pontevedra, A Coruña e Vigo, especialmente estas dúas últimas. 

Nas queixas recibidas sobre esta materia nesta oficina do Valedor do Pobo tamén 

se fai referencia a outros aspectos. Así, nalgunha queixa (Q/9/07) non se renovara a axuda 

ao alugamento, da que gozara anteriormente o reclamante ao amparo da anterior bolsa, por 

canto o propietario da vivenda non aceptara as condicións de incorporación ao programa 

que lle impoñía o novo decreto. Noutro caso (Q/625/07) o reclamante queixábase de que a 

consellería non daba trámite a unha reclamación indemnizatoria que presentara por ter 

pagado un aval para optar á axuda prevista na anterior bolsa, e que tras a suspensión da 

aplicación do anterior decreto regulador das axudas non lle serviu o aval para os efectos 

pretendidos; no último informe remitido pola consellería indicaba que se admitira a trámite 

a reclamación e se incoaba o correspondente expediente de responsabilidade patrimonial. 

Noutra queixa (Q/1046/07) expúñase un problema que ata entón non se manifestara en 

ningunha queixa, e na que a reclamante facía referencia ás deficiencias observadas na 

vivenda (concretamente, detectáranse diversas humidades) e que o propietario non 

amañaba; no informe remitido desde a consellería facíase referencia a un requirimento 

notificado ao propietario no que se lle fixaba un prazo para que realizase as obras 

necesarias, advertíndoo de que en caso de non realizalas a entidade xestora renunciaría a 

continuar coa vivenda no programa, e se indicaba tamén que con posterioridade a este 

requirimento se executaran as obras máis importantes. 

Tamén podemos mencionar unha queixa (Q/1325/07) na que se denuncia un 

suposto de beneficiario cualificado para as axudas, como é o caso das familias 
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monoparentais. A reclamante vive coa súa única filla, maior de idade pero que realiza os 

seus estudos universitarios dependendo economicamente da súa nai, e non a consideran 

como unha beneficiaria cualificada porque a consellería estima que só se considera familia 

monoparental á constituída por un único proxenitor e os fillos/as menores de dezaoito anos, 

ou maiores de dezaoito anos cunha discapacidade superior ao 33%, e que estean ao seu 

cargo. No informe remitido pola consellería, e á vista de que non existe unha definición de 

familia monoparental na normativa que regula o programa de axudas ao alugamento de 

vivenda, se mencionan diversas normas da Xunta de Galicia nas que se recolle este 

concepto da familia monoparental. Menciónanse a Orde do 31-1-07 pola que se establecen 

as bases que rexen as axudas para a realización de programas de apoio a familias 

monoparentais, a Orde do 22-3-07 pola que se regula o procedemento de adxudicación de 

prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar, 

ou a Orde do 13-6-07 pola que se regulan as axudas económicas para a atención da 

primeira infancia a través do cheque infantil.   

Por outra parte, e aínda que se trate dunha  circunstancia que se produciu en 

marzo de 2008, faremos unha breve referencia ao novo Decreto 63/2008, do 13 de marzo, 

que aprobou a Xunta de Galicia en relación con este tipo de axudas ao alugamento de 

vivenda, e que achega algunhas modificacións ao anterior Decreto 48/2006. 

Trátase de modificar o programa incorporando novas vantaxes para propietarios e 

inquilinos, e deste modo conseguir unha maior eficacia no funcionamento do programa xa 

que, como se comprobou nas queixas que chegan a esta oficina do Valedor do Pobo, 

alongáronse notablemente os tempos de espera para os inquilinos; incluso, aínda que 

pareza contraditorio coa afirmación anterior, tamén se recibiron algunhas queixas de 

propietarios polo tempo que se tarda en alugar a vivenda que ofrecen, extremo este que, 

sen embargo, consideramos que escapa á acción administrativa e que máis ben reflicte os 

problemas habituais dun mercado de alugamento no que a oferta ten que axustarse 

adecuadamente ás preferencias da demanda. 

A este respecto, e co obxecto de incrementar a actualmente insuficiente oferta de 

vivendas no programa, duplicouse a axuda económica aos propietarios para a 
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rehabilitación e mellora das vivendas, que co novo decreto pode chegar aos 12 000 €. Por 

outra parte, tamén se incrementa a contía máxima do alugamento subvencionable, que ata 

o momento se fixara en 450 € en todos os concellos e pasa a ser de 600 € nas grandes 

cidades, e 500 € no resto dos concellos. 

No que se refire aos inquilinos a modificación do programa de vivenda en 

alugamento amplía o ámbito de posibles persoas beneficiarias, ao incrementar o nivel 

máximo de ingresos que poden percibir os demandantes de vivenda, pasando os ingresos 

ponderados máximos de 2,5 veces o IPREM ( 16 768 €/ano ) a 3 veces o IPREM ( 20 121 

€/ano ). 

Finalmente, unha modificación substantiva foi a de suprimir  o requisito de que as 

vivendas levasen cando menos seis meses desocupadas, bastando a partir do novo decreto 

con que non se encontren ocupadas no momento da solicitude de incorporación ao 

programa.  

1.2.5 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE 

Os motivos polos que nesta área non foron admitidas a trámite un total de 41 

queixas refírense fundamentalmente aos supostos previstos no artigo 18 da Lei do Valedor 

do Pobo, xa que por defectos formais unicamente non foi admitida a trámite unha queixa 

por resultar inconcreta e non relatar adecuadamente os feitos que a motivaron. 

En relación coas causas materiais da non admisión a trámite previstas nos artigos 

20 e 21 da citada lei, e derivadas tamén da propia natureza da institución do Valedor, cabe 

sinalar que a maioría das queixas non admitidas a trámite nesta área o foron por non se  

apreciar unha actuación irregular da administración afectada polo problema que motivou a 

queixa (18), ou ben por tratar de conflitos derivados dunha  relación xurídico-privada (11). 

As restantes queixas non admitidas a trámite nesta área refírense a casos nos que o 

reclamante non instou con carácter previo a actuación da administración afectada pola 

situación que provoca a queixa, que é a que dispón de competencias directas sobre a 
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materia, descoñecendo o carácter subsidiario da intervención do Valedor cuxa función 

estriba en supervisar a previa actuación (ou falta de actividade) da administración pública. 
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1.2.6 RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE 

URBANISMO E VIVENDA 

1.- Recordatorio de deberes legais dirixido ao alcalde-presidente do Concello 

de Oleiros en data 3 de maio de 2007 para que se aprobe unha orde de execución que 

obrigue a manter un sebe vexetal coas condicións que exixe a ordenanza municipal 

aplicable. (Q/797/05) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu, solicitando a nosa 

intervención, D. R. M. C., con enderezo en Perillo, A Coruña. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que presentara nese concello unha 

denuncia na data do 4-6-04 (RE n.º 2004009668 ) respecto dun cerrado realizado polo seu 

estremeiro, D. F. G. V., que excedía a altura e outras características establecidas pola 

ordenanza municipal aplicable. Achegaba ampla documentación na que constaba un oficio 

dese concello do 15-6-05 ( RS n.º 2005007552 ) dirixido a D. F. G. no que se lle notificaba 

a apertura dun expediente de orde de execución (referencia 11/04 ) relativo a un cerrado 

vexetal presuntamente ilegal, e se lle concedía un prazo de 10 días para alegacións. 

Indicaba o reclamante que ata o momento non se procedera á restauración da legalidade 

urbanística neste caso. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refería aos principios de legalidade e 

de eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite 

e promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en 

que se baseaba. 

A este respecto, recibimos dese concello un informe do 7-11-05 (RS n.º 

2005013200, do 8-11-05) no que se indicaba expresamente que:  



 

“Infórmase que existe expediente de orde de execución en trámite baixo o número 

11/04 seguido contra D. F. G. V. por exceder da altura máxima permitida as tuias que 

conforman cerrado vexetal do seu soar sito na Avda. Rosalía de Castro n.° 126, Perillo. 

O referido expediente incóase tras inspección “in situ” polo técnico municipal 

realizada en data 19-10-04 para os efectos de verificar os feitos denunciados por D. R. M. 

C., observándose que os elementos vexetais do cerrado do referido soar excedían da 

altura máxima permitida fixada en 1,80 m pola resolución n.º 4749/04 e con carácter 

previo á adopción da orde de execución, concédeselle o correspondente trámite de 

audiencia a D. F. G. V. para que no prazo de 10 días alegue e presente a documentación 

que estime pertinente na defensa dos seus intereses, constando a notificación desta ao 

responsable dos feitos en data 30-6-05 e ao veciño denunciante en data 21-6-05. 

Transcorrido o prazo de audiencia outorgado sen que conste a presentación de 

ningún escrito, en data 28-7-05 solicítase da policía local que se comprobe o estado actual 

do cerrado, informándose en data 11 de agosto de 2005 que o cerrado de tuias presenta 

unha altura duns 2 m aproximadamente, polo que se presume que o titular destas 

procedeu ao seu recorte xa que de modo contrario e tendo en conta a data dos feitos que 

orixinaron o expediente, presentarían unha maior altura. 

Tratándose as tuias de elementos vivos, é obrigación do seu titular mantelos sen 

superar a altura permitida, e nese sentido advírtese na resolución ditada. A altura que 

presentaban as referidas tuias en agosto do 2005 supón un pequeno exceso sobre o 

máximo permitido, que non presupón un estado de abandono na conservación do cerrado 

polo seu titular dada a dificultade que non descoñece o concello de manter un elemento 

vivo a unha determinada altura, sendo cuestión distinta que as especies arbóreas 

presentasen un considerable exceso de altura por descoido no seu mantemento, debéndose 

ter en conta ademais o risco de que se sequen as especies vexetais de proceder a cortalas 

na época estival. 

Non obstante, á vista de nova denuncia por D. R. M. C. que ten entrada no 

Concello en data 5-10-05, procédese a solicitar nova inspección do cerrado par os efectos 
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de comprobar a altura das referidas tuias e de acreditarse un descoido por parte do titular 

destas no seu mantemento, proceder a ditar a correspondente orde de execución. 

Así mesmo, deixar constancia que na inspección realizada con motivo da 

denuncia inicial, non se fai ningunha observación sobre o cerrado de tea metálica e cañizo 

tamén denunciados, non sendo os devanditos elementos de recente colocación como 

afirma o propio denunciante no seu escrito, referindo tales feitos a xaneiro do 2000, polo 

que en calquera caso, prescribiría o prazo para exercitar as accións en materia de 

reposición da legalidade urbanística.” 

Á vista da información facilitada por ese concello da que lle demos traslado ao 

reclamante, procedemos a concluír a nosa intervención no problema que motivou a queixa, 

entendendo que, como se indicaba no propio informe dese concello, o feito de que o sebe 

de tuias tivese 2 m aproximadamente e que a altura máxima permitida fose de 180 cm, 

suporía un pequeno exceso de 20 cm sobre a altura establecida na ordenanza municipal, o 

que podería tolerarse pola dificultade intrínseca de manter un elemento vivo a unha 

determinada altura. 

Sen embargo, pasado un período de tempo desde a conclusión do expediente de 

queixa recibimos un novo escrito do reclamante no que facía referencia a que por parte do 

propietario do cerrado vexetal ao que se refería a queixa non se procedera a recortar o sebe 

de tuias, que polo tanto chegara a exceder cumpridamente a altura máxima permitida. 

Reaberto o expediente de queixa, solicitamos nova información dese concello, e 

recibimos o informe do 19-1-07 (RS n.º 2007000785, do 22-1-07); a este respecto, este 

informe complementario coincide no seu texto, na práctica totalidade, co informe anterior, 

excepto no que se refire ao resultado expresado nun novo informe da policía local do 5-10-

06, no que se indica que “as tuias denunciadas mostran actualmente unha altura de 2,50 m, 

polo que se entende que o propietario procede regularmente ao recorte destas, xa que de 

modo contrario, alcanzarían unha altura moito maior”. Neste sentido, é conveniente 

subliñar que este mesmo argumento se empregaba no anterior informe, cando o sebe medía 

aproximadamente uns 2 m, polo que se agora mide 250 cm (un 25% máis da altura 
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anterior) haberá que supoñer que o propietario do sebe recórtao regularmente pero sempre 

deixándoo unha cuarta máis arriba (aproximadamente), polo que máis ben o recorta 

irregularmente, pois a altura máxima permitida é de 180 cm, e a altura actual supera nun 

50% esta altura permitida pola ordenanza aplicable. 

Á vista do anteriormente expresado, estimamos que no presente caso poden 

facerse as seguintes consideracións xurídicas: 

No artigo 9 da Lei 9/2002, LOUPMRG establécese expresamente que “os 

propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións deberán... b) 

mantelos en condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e 

habitabilidade segundo o seu destino, e de acordo ás normas de protección de medio 

ambiente, do patrimonio histórico e de rehabilitación.” 

Por outra parte, no artigo 199 do citado texto legal indícase expresamente que: 

“1.- Os propietarios de toda clase de terreos, urbanizacións de iniciativa 

particular, edificacións e carteis deberán mantelos nas condicións establecidas no artigo 9 

da presente lei. 

2. Os concellos ordenarán, de oficio ou a instancia de calquera interesado, 

mediante o correspondente expediente e previa audiencia dos interesados, a execución das 

obras necesarias para conservar aquelas condicións, con indicación do prazo de 

realización. Cando a entidade das obras o requira, o concello exixirá ao obrigado a 

solicitude de licenza acompañada do proxecto técnico correspondente. 

3. Tamén poderán ordenar as obras necesarias para adaptar as edificacións e 

construcións ao medio, consonte o establecido no artigo 104 da presente lei, tales como 

acabado, conservación, renovación ou reforma de fachadas ou espazos visibles desde a 

vía pública, limpeza e valado de terreos edificables, e retirada de carteis ou outros 

elementos impropios dos inmobles. 
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As obras executaranse a custa dos propietarios que estivesen dentro do límite do 

deber de conservación que lles corresponde, e con cargo aos fondos da entidade que a 

ordene cando a supere para obter melloras de interese xeral. 

4. En caso de incumprimento da orde de execución de obras, a administración 

municipal procederá á súa execución subsidiaria ou á execución forzosa mediante a 

imposición de multas coercitivas de 300 a 6000 euros, reiterables ata lograr a execución 

das obras ordenadas”. 

Tamén no Regulamento de disciplina urbanística, aprobado polo Decreto da 

Xunta de Galicia 28/1999, nos artigos contidos na sección 1ª do capítulo II do título II, se 

concretan as medidas legais para o cumprimento do denominado deber de conservación de 

edificacións e terreos. 

No marco da normativa urbanística dese Concello de Oleiros, e como xa se facía 

constar na orde de execución 11/04, débese ter en conta que o artigo 108 do Plan xeral de 

ordenación urbanística de 1984, que ao parecer non foi modificado polo actual, establece 

que nos cerrados vexetais a altura máxima será de 1,80 m desde o terreo, o que se 

especifica tamén na norma complementaria da ordenanza municipal de composición de 

cerrado de soares. 

En consecuencia á vista do anteriormente expresado, e de acordo co previsto no 

artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulamos a ese Concello de Oleiros o seguinte 

recordatorio de deberes legais: 

“Que por parte desa administración municipal, tendo en conta as dimensións 

que segundo informe da policía alcanza o sebe vexetal denunciado polo reclamante, se 

aprobe unha orde de execución dirixida ao propietario do sebe para que proceda ao 

seu recorte, e ao axuste en altura ás dimensións máximas permitidas polas 

ordenanzas municipais”. 
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Na resposta remitida polo Concello de Oleiros ao recordatorio de deberes legais 

formulado faise constar que polas inspeccións realizadas no lugar dos feitos denunciados 

puido comprobarse que a altura das tuias non supera os 2,50 m, polo que se considera que 

o propietario procede regularmente ao corte destas. Por parte desta oficina do Valedor do 

Pobo estímase que non concorren as circunstancias que xustificarían a continuación da 

nosa función supervisora, polo que se procede a concluír definitivamente o expediente de 

queixa. 

2.- Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Boiro en data 4 de 

maio de 2007 para que se proceda á execución subsidiaria dunha orde de demolición 

dun muro ilegal. (Q/822/05) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 

intervención D. J. A. F. T. con enderezo na vila de Boiro. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que ao redor do ano 1999 o veciño D. 

A. C. F. construíu un muro sen licenza no núcleo de Goiáns, que afecta ao dominio público 

dun camiño de acceso a varias casas, de maneira que desde que se construíu o muro non 

permite o paso dun automóbil. Sinalaba o reclamante que varios veciños presentaran 

denuncias nese Concello de Boiro, de maneira que na data do 28 de novembro de 2002 ese 

concello acordou a demolición do citado muro, e que a pesar do tempo transcorrido, e 

aínda que se lle impuxo ao interesado unha multa coercitiva, este non procedeu á 

execución da orde de demolición. Indicaba o reclamante que ese concello na data do 2-5-

05 anunciou a execución subsidiaria; e que sen embargo ata o momento de presentarse a 

queixa a situación seguía exactamente igual que ao presentarse as denuncias e que xa 

pasaran 5 anos. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refería aos principios de legalidade e 

de eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite 
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e promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en 

que se baseaba. 

A este respecto, e ata que lle formulamos na data do 30-11-06 un recordatorio-

advertencia de deberes legais sobre a obrigación de colaborar con esta institución na 

tramitación das queixas (prevista no artigo 22.1 da Lei do Valedor do Pobo), e como lle 

indicabamos naquela data, houbo que requirir a información en tres ocasións, e en varias 

comunicacións telefónicas, ata que recibimos recentemente o seu escrito do 24-4-07 (RS 

n.º 4598, do 25-4-07) no que se indica expresamente o seguinte:  

“Primeiro.- A presente queixa está referida á reconstrución ilegal dun muro de 

cerrado perimetral no lugar de Catadoiro, por parte de D. A. C. F. 

Segundo.- En relación con esta obra o concello tramitou o expediente de 

reposición da legalidade urbanística n.º 27/2002, resolto en virtude do decreto que ditou a 

Alcaldía o 28-11-2002, acordando o derrubamento do indebidamente construído e a 

reposición das cousas ao estado anterior á comisión da infracción. 

Terceiro.- Toda vez que no ano 2003 este concello aprobou un novo plan xeral de 

ordenación urbanística, nestes momentos os servizos técnicos municipais están estudando 

se as obras denunciadas se adaptan ao vixente PXOM, co que cabería instar a súa 

legalización, ou, do contrario, é necesario proceder á execución forzosa ou subsidiaria da 

orde de derrubamento acordada no seu día. 

Tan pronto como esta cuestión se aclare, o sentido da actuación municipal seralle 

comunicado a esa institución.” 

En relación con esta información é conveniente subliñar que, dunha parte, se nese 

Concello de Boiro existe un novo plan xeral de ordenación urbanística desde 2003, e tendo 

en conta que a queixa se presentou nesta oficina do Valedor do Pobo no 2005, houbo 

tempo suficiente para decidir sobre se a obra do muro denunciado era ou non legalizable á 

vista da nova normativa urbanística dese concello. Doutra parte, a afirmación de que os 
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servizos técnicos municipais están estudando se as obras denunciadas se adaptan ou non ao 

vixente plan xeral de ordenación municipal, non é congruente nin coa resolución do 18-5-

04 pola que esa Alcaldía lle impón ao infractor unha segunda multa coercitiva de 300,51 

euros, nin tampouco co apercibimento de execución subsidiaria que se lle notifica ao 

infractor na data do 2-5-05, pois ambas as datas son posteriores ao novo PXOM, polo que 

xa naqueles momentos tiña que estar resolta a disxuntiva de se as obras denunciadas eran 

ou non legalizables ao amparo do novo PXOM. 

En consecuencia, e tendo en conta as circunstancias anteriormente citadas, 

entendemos que é conveniente facer as seguintes consideracións xurídicas: 

No artigo 175, aliña 3-a) da Lei 1/1997, do solo de Galicia, indicábase 

expresamente que “se as obras non fosen legalizables por ser incompatibles co 

ordenamento urbanístico, acordarase a súa demolición a cargo do interesado e 

procederase a impedir definitivamente os usos a que dera lugar”. 

Por outra parte, na aliña 5 do citado artigo sinálase expresamente que: “5. En caso 

de incumprimento da orde de demolición, a administración municipal procederá á 

execución subsidiaria desta ou á execución forzosa mediante a imposición de multas 

coercitivas, reiterables ata lograr a execución polo suxeito obrigado, en contía de 50 000 

a 500 000 pesetas cada unha.” 

No que se refire á execución da resolución de demolición adoptada por ese 

concello é conveniente subliñar que segundo o artigo 94 da Lei 30/1992, sobre 

procedemento administrativo común, “os actos das administracións públicas suxeitos ao 

dereito administrativo serán inmediatamente executivos, salvo o previsto nos artigos 111 e 

138, e naqueles casos en que unha disposición estableza o contrario ou necesiten 

aprobación ou autorización superior”. 

A este respecto, debe destacarse tamén que cando o interesado non actúa 

voluntariamente o contido da resolución recaída, como ocorre no presente caso, a 

administración pública poderá proceder á execución forzosa (artigo 95 da citada Lei 

 94



 

30/1992), e nos artigos 98 e 99 faise referencia á execución subsidiaria e á multa 

coercitiva, debendo subliñarse, a propósito desta última, que aínda que a norma específica 

do citado artigo 175.5 da Lei 1/1997 menciona expresa as multas coercitivas como medio 

de execución forzosa para un acordo de demolición dunha obra ilegal, o certo é que na Lei 

30/1992, no seu artigo 99, as multas coercitivas se vinculan especialmente cos actos 

persoalísimos do obrigado, e a demolición dunha obra ilegal non pode estimarse como un 

acto persoalísimo. 

En consecuencia, á vista do anteriormente sinalado e de acordo co previsto no 

artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, procedemos a formularlle a esa Alcaldía-

Presidencia do Concello de Boiro o seguinte recordatorio de deberes legais: 

“Que por parte desa administración municipal se adopten as medidas 

conducentes á execución subsidiaria da orde de demolición acordada para o muro 

denunciado, declarado ilegalizable por non retirar a distancia legalmente exixible ao 

eixe do camiño público, en tanto que transcorreu sobradamente o prazo de tempo no 

que o muro puido eventualmente legalizarse ao amparo dun novo plan xeral de 

ordenación municipal”. 

No momento de elaborarse o presente informe anual ante o Parlamento de Galicia 

recibimos unha contestación do Concello de Boiro ao recordatorio mencionado, no que nos 

indica que se acordou novamente a execución subsidiaria da orde de demolición das obras 

ilegais ás que se refire a queixa. 

3.- Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cortegada en data 

9 de maio de 2007 para que se axilicen os trámites dun expediente de reposición da 

legalidade urbanística. (Q/1181/05) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 

intervención, Da. S. O. A., con enderezo no Concello de Cortegada. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que en novembro do 2004 presentara 

unha denuncia nese Concello de Cortegada en relación coa construción dunha edificación 
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nun terreo lindeiro á súa vivenda, respecto da que non lle constaba que existise licenza 

urbanística. Manifestaba a reclamante que as obras de construción desta edificación 

afectaban á seguridade das persoas e dos edificios lindeiros, e indicaba que logo de se 

presentar a denuncia se detiveron as obras durante un tempo, pero que posteriormente se 

continuaron sen que recibise ningunha contestación por ese concello a súa denuncia. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire aos principios de legalidade e de 

eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite e 

promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que 

se baseaba, dando conta diso a V.S. para os efectos previstos no artigo 22.1 da citada Lei 

do Valedor do Pobo. 

Admitida a trámite a queixa, desde esta oficina do Valedor do Pobo solicitamos a 

información correspondente dese Concello de Cortegada. Esta solicitude de información 

tivo que reiterarse en tres ocasións, e posteriormente tivemos que formularlle un 

recordatorio-advertencia de deberes legais, en relación co deber de colaboración das 

administracións públicas con esta institución do Valedor do Pobo. 

A este respecto, recibimos recentemente un escrito dese concello acompañado de 

diversa documentación referida ás obras que provocaron a denuncia de Da. S. O. 

Examinada a documentación remitida por ese concello, pódense subliñar as 

seguintes circunstancias: 

Na data do 2-2-1999 o propietario dunha casa en Cortegada situada na rúa Doutor 

Álvarez, D. J. A. C. F., solicita unha licenza nese concello para reparacións interiores na 

súa casa, séndolle concedida esta licenza urbanística por acordo da Comisión Municipal de 

Goberno do 18-2-1999. 
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Na data do 20-1-2000 ordénase pola Alcaldía-Presidencia dese Concello de 

Cortegada a paralización inmediata das obras, en canto que as obras efectivamente 

realizadas exceden das autorizadas previamente para reparacións interiores, estimándose 

que a infracción cometida ten carácter de moi grave. 

Na data do 21-1-2000 concédese por ese concello un permiso ao propietario da casa 

para a reconstrución desta, facéndoselle entrega dunha copia das normas do plan de 

urbanismo que se pretende aprobar, que contempla a casa referida dentro da zona antiga. 

Na data do 3-11-04 preséntase unha denuncia por Da. S. O. A., en relación coas 

obras mencionadas, e solicitando que se abra un expediente sancionador e de reposición da 

legalidade urbanística. 

Na data do 2-12-2004 paralízanse de novo as obras de ampliación da casa 

controvertida, para as que carece de licenza municipal. 

Na data do 24-2-05 constan tamén novas denuncias de Da. S. O. ante ese concello e 

ante a Delegación Provincial da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e 

Transporte. 

Na data do 20-4-05 ordénase de novo a paralización inmediata das obras, e a 

retirada dos materiais que ocupan o camiño público. 

Finalmente, consta nova denuncia da reclamante (na data do 18-11-05) e nova 

paralización das obras con requirimento de presentación dun proxecto técnico para poder 

tramitar a licenza (con data do 16-12-05). 

Á vista das circunstancias anteriormente expresadas, é conveniente que desde esta 

institución do Valedor do Pobo destaquemos algunhas consideracións xurídicas: 

A este respecto, no primeiro momento no que se constata que existe unha infracción 

urbanística, en xaneiro do 2000, a normativa aplicable concrétase na Lei 1/1997, do 24 de 

marzo, do solo de Galicia. Esta lexislación sería tamén a que debería aplicarse actualmente, 
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en virtude do disposto na disposición transitoria décima da vixente Lei 9/2002, xa que “en 

todo caso, os procedementos sancionadores e de reposición da legalidade por infraccións 

cometidas con anterioridade á entrada en vigor da presente lei se rexerán pola lexislación 

vixente no momento da súa comisión, sen prexuízo de aplicar aos expedientes 

sancionadores a norma máis favorable ao sancionado”. 

Neste sentido, en relación coas obras que se encontran en execución e que carecen 

de licenza urbanística, ou que exceden da licenza que tiñan concedida, é conveniente 

subliñar que o artigo 175 da Lei 1/1997 establecía expresamente o seguinte: 

“1. Cando os actos de edificación ou de uso do solo a que se refire o artigo 168 

desta lei se realizasen sen licenza ou orde de execución ou sen axustarse ás condicións 

sinaladas nelas, o alcalde disporá a suspensión inmediata dos devanditos actos e 

procederá a incoar o expediente de reposición da legalidade, comunicándollo ao 

interesado. (442). 

2. Acordada a suspensión, adoptaranse as medidas necesarias para garantir a total 

interrupción da actividade. Para estes efectos o alcalde poderá ordenar a retirada dos 

materiais preparados para ser utilizados na obra ou actividade suspendida e a maquinaria 

afecta a esta, cando o interesado non o fixese no prazo de vinte e catro horas seguintes á 

notificación do acordo de suspensión e houbese incumprimento do devandito acordo. No 

caso de que o interesado non procedese á retirada dos materiais e maquinaria, a 

autoridade que ordenou a suspensión poderá retiralos ou precintalos. Os materiais ou 

maquinaria retirados quedarán a disposición do interesado, quen satisfará os gastos de 

transporte e custodia.  

3. Instruído o expediente de reposición da legalidade de conformidade co disposto 

na Lei 30/1992, de 26 de novembro, e previa audiencia do interesado, adoptaranse algún 

dos seguintes acordos: 
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a) Se as obras non fosen legalizables por ser incompatibles co ordenamento 

urbanístico, acordarase a súa demolición a custa do interesado e 

procederase a impedir definitivamente os usos a que dese lugar. 

b) Se as obras foron legalizables por ser compatibles co ordenamento 

urbanístico, requirirase ao interesado para que no prazo de dous meses 

presente a solicitude da oportuna licenza, manténdose a suspensión das 

obras en tanto esta non sexa outorgada. 

c) Se as obras non se axustan ás condicións sinaladas na licenza ou orde de 

execución, ordenarase ao interesado que as axuste no prazo de dous meses 

(443). 

4.  Se transcorrido o prazo de dous meses desde o requirimento o interesado 

non solicitase a oportuna licenza ou, de ser o caso, non axustase as obras ás condicións 

sinaladas nela ou na orde de execución, o alcalde acordará a demolición das obras a 

custa do interesado e procederá a impedir definitivamente os usos a que dese lugar. De 

igual modo se procederá no suposto de que a licenza fose denegada por ser o seu 

outorgamento contrario á legalidade. 

5. En caso de incumprimento da orde de demolición, a administración 

municipal procederá á súa execución subsidiaria ou á execución forzosa mediante a 

imposición de multas coercitivas, reiterables ata lograr a execución polo suxeito obrigado, 

en contía de 50 000 a 500 000 pesetas cada unha.” 

En relación coas prescricións legais previstas neste artigo 175 da Lei do solo de 

Galicia de 1997, debemos comentar respecto de este caso que o mero feito de que houbera 

varias paralizacións de obra resulta indicativo, dunha parte, da ineficacia das ordes 

administrativas emanadas dese concello, e, doutra parte, da nula receptividade a estas ordes 

municipais por parte do interesado, que ao parecer continuou coas obras denunciadas. 
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Por outra parte, debemos destacar que a outra peza fundamental do procedemento 

administrativo de reposición da legalidade urbanística, que estriba na obrigación do 

promotor das obras de presentar un proxecto técnico para optar á legalización das obras 

realizadas ilegalmente, non consta tampouco que se producise no presente caso, en tanto 

que así se explicita claramente no oficio dese concello do 16-12-05, sen que, ao noso 

entender, poida cualificarse de legalización o permiso que se lle concede ao promotor na 

data do 21-1-2000 para a reconstrución da vivenda, co compromiso de observar as normas 

que para as obras na zona antiga se recollían nun plan urbanístico en elaboración no ano 

2000. 

Por tanto, a presentación do proxecto técnico polo promotor das obras constitúe o 

requisito ineludible para que esa administración municipal poida adoptar unha resolución 

no procedemento administrativo de reposición da legalidade urbanística, que debeu 

iniciarse coa orde de suspensión inmediata das obras, e esta achega do proxecto técnico ten 

uns prazos previstos legalmente, que no presente caso se superaron cumpridamente. 

Por outra parte, e segundo se desprende do certificado emitido polo secretario dese 

concello na data do 12-11-2004 a normativa urbanística aplicable sería a contida nas 

Normas complementarias e subsidiarias do planeamento das provincias da Coruña, Lugo, 

Ourense e Pontevedra, no que non se opoñan á normativa contida na lexislación 

urbanística. 

En consecuencia, tendo en conta as circunstancias anteriormente expresadas, e de 

acordo co previsto no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, procedemos a formularlle á 

Alcaldía-Presidencia dese Concello de Cortegada o seguinte recordatorio de deberes 

legais: 

“Que por parte desa administración municipal se proceda a axilizar os 

trámites administrativos do expediente de reposición da legalidade urbanística 

referido ás obras denunciadas e en particular se requira ao promotor das obras para 

que remita ás oficinas municipais un proxecto técnico que alcance a totalidade das 

obras efectivamente realizadas, e se comprobe o seu axuste á normativa urbanística 
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aplicable, tomándose en consecuencia as medidas pertinentes para o restablecemento 

da legalidade urbanística en relación coas obras que non fosen legalizables”. 

Neste caso recibimos na oficina do Valedor do Pobo unha resposta do Concello de 

Cortegada ao recordatorio de deberes legais que lle formulamos, na que a administración 

municipal nos comunica que se concedeu unha licenza urbanística ao propietario das obras 

denunciadas, o que implica a súa legalización. 

4.- Recomendación dirixida en data 28 de decembro de 2007 ao Concello de 

Outes para que se adopten as medidas adecuadas para o cumprimento dunha 

prohibición de estacionamento, cuxa reiterada infracción provoca dificultades de 

tránsito peonil na beirarrúa. (Q/765/06) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa compareceu, solicitando a nosa 

intervención, Da. G. F. F. con enderezo en Serra de Outes. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que a súa vivenda familiar se encontra 

nunha rúa da zona urbana de dobre sentido ao tránsito, e que enfronte está a parada de taxis 

da vila e na beirarrúa da súa casa está prohibido estacionar. Sen embargo, manifestaba a 

reclamante que a pesar desta prohibición a diario aparcan vehículos, imposibilitando o 

tránsito de peóns pola rúa e obrigándoos a entrar ao portal desde a estrada por entre coches 

aparcados, dificultade que aumenta se hai que levar un coche de nenos ou unha cadeira de 

rodas. Esta queixa presentárona nese concello achegando fotografías e as sinaturas dos 

veciños da comunidade, incluso suxeriron como solución colocar na rúa postes que 

impedisen o aparcamento sobre a rúa, pero non recibiron ningunha resposta. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire aos principios de legalidade e de 

eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite e  

promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que 

se baseaba. 
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A este respecto, recibimos un primeiro informe dese concello do 1-9-06 (RS n.º 

2425, do 1-9-06) no que se indicaba expresamente que: 

“Na outra beira da rúa Castelao situada fronte á edificación da Sra. F. F. é onde 

está a parada de taxis da Serra. A beirarrúa existente na entrada da propia edificación 

está sinalizada coa prohibición de aparcar. O problema xorde ao parecer porque algúns 

automóbiles desobedecen o sinal de prohibición de estacionamento e se deteñen nesa 

marxe da rúa, ás veces subindo parcialmente á beirarrúa. 

Entendemos que esa circunstancia poida producir algunha molestia á reclamante 

pero non vai máis alá da que calquera usuario da vía pública se ve obrigado a soportar en 

condicións normais. En todo caso, esta Alcaldía deu orde aos axentes da policía local 

para que vixíen o cumprimento da prohibición de estacionamento naquel lugar, e, se é o 

caso, promovan as correspondentes denuncias. A alternativa que suxeriu a reclamante de 

colocar uns postes no bordo da beirarrúa que impidan o estacionamento de automóbiles 

non se considera viable: en primeiro lugar porque en todo caso non impedirían, de ser o 

caso, o estacionamento sobre a propia calzada da vía; e, en segundo lugar, porque as 

dimensións da beirarrúa aconsellan non utilizar ese sistema.” 

A este respecto, démoslle traslado deste informe á reclamante, e remitiunos un 

novo escrito no que manifestaba o seu desacordo co contido do informe referido, insistindo 

en que o problema de estacionamentos indebidos se producía todos os días, con serias 

dificultades para acceder ao portal do edificio, e tendo que andar polo medio da rúa 

(achegaba fotografías); sinalaba ademais que consideraba viable a colocación de postes, 

indicando que a anchura da beirarrúa é similar á da rúa Capela onde nalgún tramo se 

colocaran postes. 

Á vista do novo escrito da reclamante, na data do 23-1-07 solicitamos dese 

concello que nos remitise información complementaria sobre os resultados dos labores de 

inspección e vixilancia realizadas pola policía local nos últimos meses, e tamén sobre a 

viabilidade de colocar uns postes que impedisen o estacionamento indebido de automóbiles 

e non dificultasen o paso dos peóns pola beirarrúa. 
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Esta solicitude de informe complementario tivemos que reiterala ata en tres 

ocasións e finalmente recibimos un novo informe dese concello de data do 20-12-07 (RS 

n.º 3362, do 21-12-07) no que ademais de reiterar o anterior informe se indica 

expresamente que “se lle deu orde á policía local para que presten unha especial atención 

ao cumprimento da prohibición de estacionamento naquel lugar e, se é o caso, promovan 

as correspondentes denuncias; de feito, o concello xa está a tramitar varias denuncias por 

algunhas infraccións alí cometidas, sen que o problema requira, ao noso xuízo, ningunha 

outra medida complementaria”. 

A este respecto, estimamos que debe terse en conta que tanto pola información 

remitida por ese concello coma pola información que nos facilita a reclamante hai un feito 

que é conveniente subliñar que é o incumprimento dun sinal de prohibición de 

aparcamento, que deberá supoñerse que tratándose dunha rúa de dobre dirección debeu 

establecerse en atención á anchura da rúa. Por outra parte, debemos destacar que por 

algunhas fotografías realizadas pola reclamante no lugar dos feitos se pode apreciar que 

non é un só automóbil senón varios -en realidade todos os que aparecen aparcados nesa 

beira da rúa– os que se encontran enriba da beirarrúa interrompendo o paso dos 

transeúntes. 

Por outra parte, parécenos pertinente comentar un parágrafo do informe remitido 

por ese concello na data do 1-9-06 concretamente o referido a que: “a alternativa que 

suxeriu a reclamante de colocar uns postes no bordo da beirarrúa que impidan o 

estacionamento de automóbiles non se considera viable: en primeiro lugar porque en todo 

caso non impedirían, de ser o caso, o aparcamento sobre a propia calzada da vía”. En 

efecto, non parece esta unha razón para desaconsellar a colocación de postes metálicos na 

beirarrúa, en tanto que en primeiro lugar, o aparcamento de automóbiles na calzada suporía 

unha infracción administrativa (non debemos de esquecer que existe un sinal de 

prohibición de aparcar), e, en segundo lugar –por eso existe a alternativa dos postes 

metálicos– se a rúa é de dobre dirección sería moi difícil que os automóbiles estacionasen 

na calzada sen dificultar gravemente o tráfico, o que tería que disuadir os infractores dun 

modo máis efectivo que a tramitación de expedientes de multas, xa que neste caso sería 

indispensable a presenza continua da policía local. Entendemos que sería máis efectiva a 
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colocación de postes metálicos, das características que exixisen as concretas condicións da 

beirarrúa, e tamén probablemente máis económica para ese concello, tendo en conta os 

custos do persoal de vixilancia e do persoal administrativo para tramitar os expedientes. 

En consecuencia, tendo en conta o anteriormente expresado, e de acordo co 

previsto no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulamos unha recomendación nos 

seguintes termos: 

“Que por parte desa administración municipal, e tendo en conta a existencia 

dunha prohibición de estacionamento, se valoren as dificultades de tránsito para 

viandantes e de acceso para os veciños da edificación contigua, polo feito de que os 

automóbiles aparquen sobre a beirarrúa á que se refire a queixa, e se considere a 

posibilidade de colocar postes metálicos que impidan esa manobra prohibida, en 

tanto que a imposición de multas aos infractores sería un sistema menos efectivo e 

máis custoso para encontrar unha solución ao problema de circulación de peóns que 

se produce no caso denunciado”.  

Na resposta que recibimos do Concello de Outes á recomendación formulada e 

que chegou a esta oficina do Valedor do Pobo no momento de elaborarse o presente 

informe anual, indícase pola administración municipal que non se considera oportuno 

poñer postes metálicos sobre a beirarrúa, considerando que será suficiente para solucionar 

o problema a intensificación da vixilancia por parte da policía local e a resolución dos 

correspondentes procedementos sancionadores por infracción en materia de tráfico. 

5.- Recomendación dirixida ao alcalde-presidente do Concello de Pontevedra 

en data 26 de setembro de 2007 para que se adopte unha resolución sobre unha 

reclamación indemnizatoria por un accidente ocorrido nunha beirarrúa. (Q/809/06) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 

intervención, Da. M. Cl. A. G. con enderezo nesa cidade de Pontevedra. 
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No seu escrito, esencialmente, indicábanos que por consecuencia das lesións 

producidas por unha caída nunha beirarrúa na avenida de Bos Aires (por estragos nas 

baldosas), presentara unha reclamación por danos nese Concello de Pontevedra (escritos do 

22-11-05 e do 27-3-06). Na documentación que achegaba ao escrito de queixa constaba 

que ese Concello de Pontevedra desestimara a reclamación por defectos formais 

(requirimento do 23-12-05, expte. 33.511.05), e logo por considerar que ese concello non 

era responsable dos danos posto que a titularidade da vía pública non era desa 

administración municipal senón da Deputación Provincial (escrito do 24-2-06). Sen 

embargo, a reclamante indicaba que presentada reclamación ante o organismo provincial, 

recibira unha contestación, na que se indicaba que aínda que a avenida de Bos Aires, á 

altura da ponte peonil de Pontevedra, está incluída na rede de estradas provinciais, a 

beirarrúa na que se produciu a caída é de titularidade municipal, e que é o Concello de 

Pontevedra quen ten a obrigación de manter en perfecto estado de conservación a 

devanditas beirarrúas. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire aos principios de legalidade e de 

eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite e 

promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que 

se baseaba. 

A este respecto, solicitamos dese concello que nos facilitase información, con 

independencia da resolución que se adoptase sobre o fondo do conflito suscitado, sobre as 

causas de que non se contestase ao último escrito presentado pola reclamante na data do 

27-3-06, tendo en conta a obrigación legal das administracións públicas de responder 

expresamente as peticións e reclamacións que lles presentasen, de acordo co previsto no 

artigo 42 da Lei 30/92, sobre procedemento administrativo común.  

Neste sentido, recibimos un informe dese concello do 12-12-06 (RS n.º 19.151, 

data do 15-12-06) no que entre outros extremos se indica expresamente o seguinte: 
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“- O Pleno da Corporación Municipal na sesión que tivo lugar o 23-2-1995, 

aprobou inicialmente o proxecto de acondicionamento das ribeiras do río Lérez, realizado 

pola Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda, sendo aprobado 

definitivamente polo Pleno na sesión do 25-1-1996, e acordando pedir a preceptiva 

autorización á Deputación para a realización das devanditas obras. 

• Así mesmo, o 9-12-1997, asinouse a acta de recepción das obras por parte 

da Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda. 

• Queda claro, segundo o exposto, que as obras foron executadas pola 

Consellería de Política Territorial Obras Públicas e Vivenda, para o cal o concello 

solicitou autorización á Excma. Deputación Provincial, non asumindo obrigación algunha 

o concello en relación co mantemento.” 

A este respecto, desde esta oficina do Valedor do Pobo solicitamos a información 

correspondente da Dirección Xeral de Obras Públicas da Consellería de Política Territorial 

Obras Públicas e Transporte, e recibimos un informe no que se sinala expresamente o 

seguinte:  

“En relación co asunto arriba indicado infórmase que o 6 de outubro de 1993 

asinouse un protocolo entre a Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas e 

o Concello de Pontevedra para acometer as obras de acondicionamento, acceso a 

Monteporreiro, avda. Bos Aires, ribeiras do río Lérez, e mellora de servizos na 

urbanización de Monteporreiro. 

No referido protocolo recollíase que a consellería se encargaría da contratación, 

dirección, xestión e recepción das obras e que tras a recepción definitiva das obras se 

permitirá a adscrición destas ao concello. 

O 9 de decembro de 1997 tivo lugar a recepción das obras, non tendo constancia 

de que se materializase a adscrición á administración local.” 
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Tendo en conta o anteriormente expresado estimamos nesta oficina do Valedor do 

Pobo que se poden facer as seguintes consideracións: 

No artigo 25 da Lei 7/1985, de réxime local indícase que os concellos exercerán 

en todo caso as súas competencias no que afecta á ordenación do tráfico de vehículos e 

persoas nas vías urbanas, e tamén en materia de pavimentación de vías públicas urbanas e 

conservación de camiños e vías rurais, o que significa que este precepto legal impón aos 

concellos a obrigación de manter en bo estado as vías públicas. 

A este respecto, son numerosas as sentenzas do Tribunal Supremo (entre outras, 

poden citarse as sentenzas do 10-11-1994 e do 3-5-2007 ) que definen como un servizo 

público propio e específico das corporacións locais o mantemento das condicións mínimas 

e elementais de seguridade das rúas e paseos públicos locais, subliñándose que as entidades 

da administración local teñen a obrigación inescusable de manter tales vías públicas 

abertas á circulación peonil e viaria, en condicións tales que a seguridade de quen as 

utilizan estea normalmente garantida. Nesta doutrina xurisprudencial indícase que esta 

garantía de seguridade debe ter en conta cando menos os aspectos materiais de 

mantemento desas vías para o seu fin específico, sen que sexa permisible que presenten 

dificultades ou obstáculos á normal circulación peonil tales como buracos, baldosas rotas 

ou soltas, etc., sen que estes obstáculos estean cando menos adecuadamente sinalizados ou 

se adopten medidas para a prevención, en tales casos, de posibles eventos danosos. A 

omisión destes deberes de conservación determinaría, en consecuencia, a responsabilidade 

patrimonial da administración local correspondente de facer fronte á indemnización dos 

danos causados ao peón ou usuario da vía pública. 

Na citada sentenza do 10-11-1994 alúdese expresamente ao “deficiente estado do 

pavimento da rúa pública por onde apraciblemente paseaba a noite de autos a lesionada, 

ao non estar colocada a tapa do rexistro dunha arqueta da iluminación pública, quedando 

na beirarrúa do mencionado paseo un oco perigoso ao aire libre, sen nin sequera estar 

sinalizada tal circunstancia, o que é revelador dun claro déficit na actividade municipal 

constitutiva do servizo público de mantemento das vías públicas municipais no adecuado 

estado de seguridade para os cidadáns que transitan por elas”. 
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Por outra parte, e polo que ten de interese para o presente caso, nesta última 

sentenza citada sinálase expresamente “cuxas consecuencias son por tanto imputables ao 

aquí recorrente como titular do devandito servizo público, independentemente de que a 

instalación dese servizo de iluminación fose construído polo Ministerio de Obras Públicas 

ou de que se transferise ou non este á Comunidade Autónoma de Andalucía, e tivese lugar 

ou no a recepción polo concello sen prexuízo de que a entidade municipal sevillana, se así 

o cre oportuno, deduza as correspondentes accións de regreso contra quen corresponda, 

de ser o caso.” 

En relación con este último aspecto é conveniente subliñar que en outubro de 

1993 a entón Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas subscribiu con ese 

concello un protocolo para acometer as obras de acondicionamento, entre outras, da 

avenida de Bos Aires. Indicándose neste protocolo que a consellería se encargaría da 

contratación, dirección, xestión e recepción das obras, e que tras a recepción definitiva das 

obras se permitiría a adscrición destas obras a ese concello. Sen embargo, e pola 

información que nos facilitou a Dirección Xeral de Obras Públicas, aínda que a recepción 

tivo lugar o 9-12-1997, non hai constancia de que se materializase a adscrición a ese 

concello. 

A pesar de que non se cumprise esta formalidade, entendemos nesta oficina do 

Valedor do Pobo que esa administración municipal ten a obrigación de mantemento desa 

vía pública, cando menos no que se refire ás beirarrúas, na medida en que xa no 1993, van 

case quince anos, ese concello subscribiu un convenio coa administración autonómica para 

o acondicionamento desta vía pública. Neste sentido, entendemos que a prevista adscrición 

das obras a ese concello implica unha vontade de asumir o mantemento destas, por moito 

que non se chegase a culminar formalmente este proceso previsto no convenio.  

Á vista do anteriormente expresado, e pola información de que dispoñemos no 

presente expediente de queixa, estimamos que ese concello, no caso de que concorran 

todos os requisitos e condicións que xustificarían a responsabilidade indemnizatoria da 

administración para os danos aos que se refire a reclamante, debería asumir a obrigación de 

indemnizar estes danos ou perdas, con independencia das accións que en vía de repetición 
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puidera exercitar contra outra ou outras administracións que puidesen así mesmo estar 

implicadas. 

Por último, estimamos que despois de formular esa administración municipal a 

proposta de resolución da reclamación presentada pola reclamante debería someterse ao 

ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia, segundo o establecido no artigo 11, 

aliñas j) e m), da Lei 9/1995, e tendo en conta o previsto no acordo do Pleno do Consello 

Consultivo publicado no DOGA 7-12-1999, sobre a emisión de ditame preceptivo nos 

expedientes de reclamación que, en concepto de indemnización de danos e perdas, se 

formulen contra os entes locais da Comunidade Autónoma de Galicia.  

En consecuencia, de acordo co previsto no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, 

formulamos a esa Alcaldía-Presidencia do Concello de Pontevedra a seguinte 

recomendación: 

“Que por parte desa administración municipal se resolva a reclamación 

indemnizatoria dos danos ou perdas patrimoniais producidos como consecuencia do 

accidente ao que se refire a queixa, en tanto que existe unha obrigación municipal de 

mantemento e conservación das vías públicas, e todo iso na medida en que se 

cumpran as condicións e requisitos nos que debería fundamentarse a obrigación dese 

concello de indemnizar a prexudicada”. 

O Concello de Pontevedra contestou a nosa recomendación considerando que 

debía declarar a inadmisibilidade da reclamación formulada fundándose en que non era de 

titularidade municipal a vía pública na que ocorrera o accidente. A resposta que nos remitía 

o concello acompañábase dunha fotocopia dunha sentenza do Xulgado do Contencioso-

Administrativo n.º 2 de Pontevedra na que se imputaba o pagamento da indemnización á 

administración titular da vía pública (que era a Deputación Provincial de Pontevedra), por 

un accidente ocorrido na calzada. Pola nosa parte, tratándose dunha controversia na que 

existían opinións xurídicas distintas estimamos que o conflito debería dilucidarse na vía 

xudicial. 
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6.- Recomendación dirixida ao Concello de Poio en data 28 de decembro de 

2007 para que se adopten as medidas para evitar o estacionamento indebido de 

automóbiles nas beirarrúas. (Q/919/06) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 

intervención, D. J. L. H.V.  

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que o día 8-11-05 fixera entrega no 

rexistro dese Concello de Poio dunhas reclamacións nas cales solicitaba dese concello que 

mellorase o mal estado das rúas tanto na Avda. da Barca coma na Avda. Andurique xa que 

existían moitas baldosas rotas ou despegadas e zonas de formigón en mal estado, tamén se 

lle dicía que se estaba aparcando enriba das beirarrúas tanto na rotonda da Avda. Barca con 

Avda. Andurique así como en toda a Avda. Andurique, e tamén enriba do paso de peóns do 

Froiz da rotonda da Ponte da Barca. Manifestaba o reclamante que non recibira 

contestación a este escrito. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire aos principios de legalidade e de 

eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite e 

promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que 

se baseaba. 

A este respecto, e logo de requirir o informe dese concello ata en tres ocasións, 

recibimos un escrito do 7-3-07 (RS n.º 617, do 7-3-07), que se acompañaba de dous 

informes do enxeñeiro municipal e do cabo da policía local.  

No informe do enxeñeiro municipal indicábase expresamente o seguinte: 

“En relación co estado das beirarrúas, tal como consta na 

reclamación, había certas zonas con clara deterioración das baldosas, produto 
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de condutores inconscientes, que aparcan enriba destas causando a súa rotura 

e deterioración. 

O Equipo de Obras e Servizos procedeu á reparación das beirarrúas 

da zona e esta Oficina Técnica esta en fase de estudo e en conversación coa 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte xa que é o 

organismo competente da Estrada PO-308, e así dar unha solución conxunta 

aos problemas da devandita zona.” 

Por outra parte, no informe da cabo da policía local sinalábase expresamente o 

seguinte: 

“Que nas zonas comprendidas r/ A Barca, r/ Andurique, r/ Rosalía de 

Castro e r/ Antelo e Mariño, pola policía local denunciáronse os seguintes 

vehículos no exercicio 2006. 

r/ A Barca, 39 denuncias. 

r/ Andurique, 27 denuncias 

r/ Rosalía de Castro, 55 denuncias 

r/ Antelo e Mariño, 5 denuncias 

Varios vehículos denunciados foron retirados polo guindastre 

municipal. 

Estas multas de tráfico foron formuladas nas rúas mencionadas 

pertencendo todas ás inmediacións de Andurique e A Barca.” 

Desde esta oficina do Valedor do Pobo remitimos ao interesado a información 

facilitada por ese Concello, e recibimos un novo escrito do reclamante no que se indicaba 

expresamente que a mellora nas beirarrúas se limitara a pegar as baldosas que estaban 
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despegadas, pero que había tramos de formigón que se encontraban en moi mal estado, e 

que nalgúns tramos a beirarrúa era moi estreita (no n.º 25 da avenida de Andurique ten uns 

50 cm); en canto aos problemas de estacionamentos irregulares sinalaba o reclamante que 

se as multas non eran disuasorias para esta práctica que está moi estendida, deberían 

colocarse postes. Á vista do novo escrito do reclamante, solicitamos un informe 

complementario dese concello sobre o contido das alegacións do interesado. 

A este respecto, recibimos un novo escrito dese concello do 31-10-07 (RS n.º 

2940, do 5-11-07), que se acompaña dun informe do enxeñeiro municipal no que se indica 

expresamente o seguinte:  

“O estado das beirarrúas é aceptable para o tránsito dos peóns, sobre 

o ancho das beirarrúas no n.º 25 da Av. Andurique esta está limitada a ese 

ancho debido a edificacións existentes cunha aliñación anterior ao PXOM e 

con respecto ao estacionamento dos vehículos sobre as beirarrúas, o concello 

está sancionando por medio da policía local con multas, como retirada de 

vehículos mediante guindastre. 

A estrada PO-308 o seu dominio é da CPTOPT, coa cal se está en 

diálogo cos técnicos desta administración, para poder facer unha actuación 

conxunta e poder humanizar a zona, pero isto leva uns trámites que son 

dilatados no tempo.” 

A este respecto, en relación coa información recibida dese concello e tendo en 

conta tamén a información que nos enviou o reclamante, é conveniente subliñar que na 

zona á que se refire a presente queixa non debe ser infrecuente o incumprimento das 

normas sobre estacionamento de vehículos, como se deduce dos datos facilitados pola 

policía local correspondentes a denuncias tramitadas en 2006 (deberá supoñerse que non 

todas as infraccións son efectivamente denunciadas, porque isto significaría unha 

vixilancia constante, o que non é fácil). Tamén se pode deducir das fotografías achegadas 

polo reclamante que en momentos determinados –cando se realizaron as fotos– son moitos 
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os automóbiles que montan sobre as beirarrúas deixando apenas espazo para o paso dos 

peóns. 

Por outra parte, pola documentación que achega o reclamante, particularmente por 

algúns recortes de prensa, consta que en outubro do 2005 ese concello xa anunciara a súa 

intención de colocar postes en parte das beirarrúas que percorre a estrada comarcal entre a 

glorieta de Lourido (en Andurique) e A Barca, para evitar que os vehículos estacionasen 

nos espazos reservados para os peóns, destacándose que esta práctica era bastante habitual. 

Esta instalación de postes, como figura nalgún periódico de xaneiro do 2006, chegou a 

anunciarse como inminente por ese concello, pero ata o momento non se fixo efectiva. 

A este respecto, estimamos nesta oficina do Valedor do Pobo que a colocación de 

postes ademais de disuadir os infractores dun modo máis efectivo que a tramitación de 

expedientes de multas, xa que neste último caso sería indispensable a presenza continua da 

policía local, tamén sería unha medida probablemente máis económica para ese concello, 

tendo en conta os custos do persoal de vixilancia e do persoal administrativo para tramitar 

os expedientes. 

Por outra parte, como consta na información remitida por ese concello, a adopción 

de solucións efectivas para o problema descrito na queixa, e tendo en conta a titularidade 

autonómica da estrada PO-308, exixiría unha actuación conxunta coa Consellería de 

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, actuación que estimamos que debería 

axilizarse para encontrar unha solución ao problema que motivou a queixa. 

En consecuencia, tendo en conta o anteriormente expresado, e de acordo co 

previsto no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulamos unha recomendación nos 

seguintes termos: 

“Que por parte desa administración municipal e tendo en conta as 

dificultades de tránsito para os viandantes que se producen na zona á que se refire a 

queixa polo feito de que os automóbiles estacionen sobre as beirarrúas, considérese a 

posibilidade de colocar postes metálicos, medida que xa fora anunciada por ese 
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concello, en tanto que a imposición de multas aos infractores sería un sistema menos 

efectivo e máis custoso para encontrar unha solución ao problema de circulación dos 

peóns que se produce no caso denunciado, e que se axilicen as xestións para unha 

actuación conxunta coa Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Transportes, por ser de titularidade autonómica a vía pública na que se producen os 

problemas denunciados”. 

No momento de elaborar o presente informe recibimos un escrito do Concello de 

Poio no que responde favorablemente á recomendación formulada indicando que tendo en 

conta o tempo que se demorará a actuación conxunta do Concello e da Consellería de 

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes na zona a que se refire a queixa, e debido 

ao prexuízo que se lle causa aos peóns pola ocupación das beirarrúas polos vehículos, 

procederase de inmediato á colocación de postes metálicos. 

7.- Recomendación dirixida á alcaldesa-presidenta do Concello de Mos en data 

2 de maio de 2007 para que se resolva un recurso de reposición contra unha orde de 

demolición e rehabilitación duns muros. (Q/1540/06) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu, solicitando a nosa 

intervención, D. F. R. O.  con enderezo nese Concello de Mos. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que nas datas do 27-10-04 e 21-7-05 

presentou denuncias nese concello respecto do estado de inminente derrubamento dun 

muro construído nun terreo lindeiro á súa vivenda, e de propiedade de D. C. A. S., 

situación que comporta o conseguinte risco para a súa propiedade e persoa. Sinalaba o 

reclamante que tras diversas inspeccións e trámites dun expediente aberto nese concello, na 

data do 25-1-06 adoptárase a resolución de obrigar ao propietario á demolición ou 

rehabilitación do muro, sen embargo manifestaba o reclamante que ata o momento non se 

fixera efectiva esta resolución municipal. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire aos principios de legalidade e de 
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eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite e 

promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que 

se baseaba. 

A este respecto, da información facilitada por ese concello ponse de manifesto, en 

particular polos informes técnicos emitidos no expediente administrativo aberto como 

consecuencia da denuncia de D. F. R. O., que os muros aos que se refire a queixa se 

encontran en deficiente estado de conservación xerando situacións de perigo ou risco de 

derrubamento, polo que na resolución adoptada por esa Alcaldía na data do 23-1-06 se 

acordou ordenar ao propietario dos muros, D. C. A. S., a execución de determinadas obras 

para garantir a seguridade dos muros, e en concreto as seguintes: 

- Sinalizar a existencia de perigo de caída, para posteriormente proceder á 

demolición parcial das zonas con derrubamento deixándose as terras con noiro 

natural se non se pretende executar muros de contención de terras. 

- A acumulación de terras e materiais farase no interior da parcela. 

- Con respecto ao muro existente e lindeiro ao camiño, deberase proceder á súa 

demolición ou rehabilitación. 

- Estas obras deberán ser realizadas con anterioridade a que se produzan chuvias 

fortes, pois as augas poden acelerar o seu derrubamento. 

En relación con esta resolución, que recoñecía como fundada a denuncia 

presentada por D. F. R., o interesado interpuxo recurso de reposición na data do 24-2-06 

contra a citada resolución, e, a este respecto, no último informe remitido desde ese 

concello na data do 13-2-07 (RS n.º 781, do 20-2-07) indícase que o recurso aínda está 

pendente de resolverse por esa administración municipal. 

Á vista do anteriormente exposto, estimamos que debemos subliñar algunhas 

consideracións sobre a tramitación do expediente administrativo referido. 

Así, o artigo 117.2 da Lei 30/1992, sobre procedemento administrativo común 

establece expresamente que “o prazo máximo para ditar e notificar a resolución do 
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recurso (de reposición) será dun mes”. Neste sentido, no presente caso pasou máis dun 

ano desde a data da interposición do recurso, sen que se resolvese efectivamente. 

En relación co problema que motivou a queixa e que constitúe o contido da 

resolución acordada por esa Alcaldía consta claramente nos informes técnicos referidos a 

situación de risco xerada polo deficiente estado dos muros, e que xustifica a aplicación da 

orde de execución de obras baseada no artigo 199 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística 

e protección do medio rural de Galicia, sen que conste que a partir da interposición do 

recurso de reposición se emitise algún outro informe técnico polos servizos municipais que 

contradixese os anteriores, sendo así que tampouco o recorrente achega algún ditame 

técnico contrario. 

En consecuencia, tendo en conta as consideracións expostas, e de acordo co 

previsto no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulamos ao Concello de Mos a 

seguinte recomendación: 

“Que por parte desa administración municipal, transcorrido sobradamente o 

prazo previsto legalmente para a resolución do recurso, se proceda coa máxima 

urxencia a resolver o recurso de reposición presentado polo interesado contra a orde 

de execución de obras de demolición e rehabilitación duns muros que non gardan as 

adecuadas condicións de seguridade, e se adopten os acordos pertinentes en función 

da resolución estimatoria ou desestimatoria deste recurso”. 

Na resposta recibida do Concello de Mos á recomendación que lle formulamos 

indícase que se formulou un recurso contencioso-administrativo polo obrigado pola orde 

de demolición dun muro ilegal, polo que debemos suspender a nosa intervención no 

problema que motivou a queixa. 

8. Recomendación dirixida ao Concello de Malpica en data 10 de setembro 

para que se rectifique un erro de delineación na cartografía das vixentes normas 

subsidiarias e complementarias municipais. (Q/1689/06) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu, solicitando a nosa 

intervención, Da. C. S.L., e con enderezo, nesa vila de Malpica. 
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No seu escrito, esencialmente, indicábanos que é propietaria dun soar sito na zona 

urbana, na zona denominada Atalaia, e que tras examinar as normas subsidiarias de 

planeamento vixentes desde 1995, comprobou que nos planos destas NN. SS. o seu soar 

aparece atravesado por unha pequena baixada, que non existe na actualidade e que non 

parece coherente co planeamento. Sinalaba a reclamante que se puxo en contacto cos 

servizos técnicos dese concello, onde lle confirmaron que o plan presentaba un erro porque 

non estaba prevista a baixada. A reclamante achegaba fotocopia dun escrito presentado 

nese concello na data do 2-7-03, no que solicitaba unha modificación no plano respectivo, 

para corrixir o erro sinalado. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire aos principios de legalidade e de 

eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite e 

promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que 

se baseaba. 

Admitida a trámite a queixa, desde esta oficina do Valedor do Pobo solicitamos a 

ese concello a información correspondente, e recibimos un escrito do 19-3-07 (RS n.º 799, 

do 26-3-07) que se acompaña dun informe do arquitecto técnico municipal no que se indica 

expresamente o seguinte: 

“ Segundo se desprende do estudo do plano de aliñacións e rasantes e do plano 

de ordenación das vixentes normas subsidiarias e complementarias do termo municipal de 

Malpica aprobadas definitivamente TR 6 do abril de 1995 (BOP 30 de maio de 1995), o 

terreo de referencia forma parte da rede viaria urbana. 

Dadas as características do contorno, a configuración da parcela, situación, 

dimensións e imposibilidade de adscribila a algún procedemento de equidistribución, ao 

estar totalmente consolidado o ámbito parece obvio que a súa clasificación como vía 

pública foi produto dun erro de delineación. 
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Dadas as circunstancias descritas anteriormente e o exiguo da parcela o técnico 

que subscribe realizou consulta verbal aos servizos xurídicos do concello en orde a 

coñecer a posibilidade de empregar algún procedemento de corrección dun erro 

manifesto, distinto ao da modificación puntual do planeamento, con complexidade e custos 

desproporcionados. 

Pola Secretaría do Concello informouse verbalmente que, en efecto, o 

procedemento habería de ser exclusivamente o da modificación puntual do planeamento. 

O anterior foille comunicado ao solicitante, desistindo de presentar o proxecto 

correspondente polas xa alegadas razóns.” 

En relación co problema que motivou a presente queixa, estimamos desde esta 

institución do Valedor do Pobo que deben facerse as seguintes consideracións: 

En principio, o mecanismo de rectificación de erros previsto no artigo 105 da Lei 

30/1992 sobre procedemento administrativo común pode aplicarse a situacións xurdidas 

respecto do planeamento urbanístico, polo que a administración pode corrixir, de oficio ou 

a instancia de parte, os erros materiais, aritméticos ou de feito, que se produzan nalgún dos 

documentos que integran o plan. 

Neste sentido, dunha parte, é conveniente subliñar que o procedemento de 

rectificación de erros ten un carácter excepcional, polo que o seu emprego exixe que os 

erros sexan patentes, manifestos, evidentes e materiais. O que comporta as seguintes 

características: constituír unha realidade independente da opinión ou criterio de 

interpretación das normas xurídicas aplicables, poder observarse tendo exclusivamente en 

conta os datos do expediente administrativo, e poder rectificarse sen que padeza a 

subsistencia xurídica do acto que o contén. Por outra parte, e polo que se refire 

singularmente ao planeamento urbanístico, debe destacarse que neste campo debe actuarse 

con especial coidado pola dobre configuración literaria e gráfica dos plans urbanísticos. En 

efecto, o plan ten un contido normativo non só “literario” senón tamén “gráfico”: A 

 118



 

alteración dunha grafía –una mera liña ou raia no papel- pode supoñer consecuencias 

importantes en orde á cualificación e clasificación dos terreos. 

En relación co tema da rectificación de erros nun documento dun plan urbanístico 

existen algúns pronunciamentos xudiciais que é conveniente mencionar. Así, nunha 

sentenza do Tribunal Supremo do 21-7-97 indícase expresamente que “se para chegar á 

conclusión de que existe un “erro material” son precisos detallados e prolixos informes 

arquitectónicos, xurídicos, técnicos, que á súa vez requiren poñer en xogo criterios 

hermenéuticos de toda índole, relacionar diversos instrumentos de planeamento, calcular 

as consecuencias derivadas en orde ao aproveitamento medio ou densidade de vivendas, 

etc., pódese asegurar que non estamos ante tal clase de erro, susceptible dunha mera 

corrección da modificación do instrumento de ordenación de que se trate. Cando este, en 

efecto, inclúe algunha determinación incompatible coa lei, co seu propio esquema de 

planeamento ou con algunhas das medidas que imperativamente adopte, haberá “erro” no 

sentido de vicio interno do plan: pero a súa solución en dereito é a modificación do PXOU 

para corrixir o defecto, e non a apelación desviada á técnica rectificadora que permite en 

outras hipóteses ben diferentes o artigo 111 da Lei de procedemento administrativo”. 

Noutra sentenza do Tribunal Supremo do 29-3-1989 sinálase expresamente que os 

erros materiais ou de feito que en calquera momento pode rectificar a administración “son 

aqueles que despois de corrixilos non cambian o contido do acto administrativo en que se 

produce, de maneira que este subsiste con iguais efectos e alcance logo de corrixido o 

erro”. 

A este respecto, consideramos que no presente caso debe terse en conta que no 

informe do arquitecto técnico municipal do 2-3-2007 fálase dun erro de delineación que 

parece obvio, baseándose para outorgarlle este carácter en circunstancias como as 

características do contorno, a situación e configuración da parcela, e a imposibilidade de 

adscribila a algún procedemento de equidistribución ao estar totalmente consolidado o 

ámbito no que se encontra. 
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Á vista do anteriormente exposto, consideramos que as características 

mencionadas, expostas polo técnico municipal, poderían permitir a cualificación do 

suposto ao que se refire a queixa como de erro material ou de feito, na medida en que 

resulta evidente, e que a súa corrección non parece que afecte a dereitos ou intereses de 

terceiros, nin altere substancialmente os efectos do acto administrativo no que se produciu 

o erro; e, por outra parte, parece claro que nun caso como este sería inxusto e 

desproporcionado obrigar á interesada a propoñer unha modificación puntual do 

planeamento. 

En consecuencia, de acordo co exposto e segundo o previsto no artigo 32.1 da Lei 

do Valedor do Pobo, formulamos a ese Concello de Malpica a seguinte recomendación: 

“Que por parte desa administración municipal e atendendo ás características 

do suposto de feito ao que se refire a queixa, se valore a posibilidade de consideralo 

como un erro material producido na cartografía das vixentes Normas subsidiarias e 

complementarias dese concello, e se permita a súa rectificación pola vía prevista no 

artigo 105.2 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común, en lugar de obrigar á interesada a promover 

unha modificación puntual das normas”. 

Neste caso aínda non recibimos unha resposta do Concello de Malpica á 

recomendación formulada. 

9.- Recomendación dirixida en data 17 de outubro de 2007 ao Concello de 

Porriño para que se resolva expresamente unha reclamación indemnizatoria por 

danos producidos nun automóbil. (Q/1741/06) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 

intervención, Da. B. P. A. e con enderezo na cidade de Vigo. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que na data do 30-5-06 presentara nese 

concello unha reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos e perdas 
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producidos nun vehículo da súa propiedade matrícula 2779 CXD, por consecuencia da 

existencia dunha focha de grandes dimensións na calzada dunha vía municipal que discorre 

polo Polígono Industrial das Gándaras. Sinalaba a reclamante que ata o momento ese 

concello non lle fixeran ningunha notificación sobre a súa reclamación. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire aos principios de legalidade e de 

eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite e 

promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que 

se baseaba. 

A este respecto, e logo de reiterarlle en dúas ocasións a nosa solicitude de 

información, recibimos desa administración municipal un escrito no que se indica 

expresamente o seguinte: “Que a reclamación presentada por B. P. A. hai que entendela 

desestimada por silencio negativo de conformidade con disposto no artigo 13.3 do RD 

429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos procedementos das 

administracións públicas en materia de responsabilidade patrimonial.” 

Á vista do anteriormente expresado, é conveniente subliñar que a cuestión 

esencial que se presenta na queixa se refire á problemática suscitada pola actuación da 

administración pública, neste caso dese Concello de Porriño, ante o mecanismo do silencio 

administrativo como resposta ás reclamacións ou peticións dos cidadáns. 

Neste caso concreto, trátase dunha reclamación de indemnización por 

responsabilidade patrimonial, presentada pola interesada na data do 31-5-06, Da. B. P. A., 

polos danos causados no seu vehículo ao parecer pola existencia dunha focha no 

pavimento da calzada dunha vía municipal no Polígono Industrial das Gándaras. 

A este respecto, debemos resaltar que esta institución vén pronunciándose de 

forma reiterada nos seus informes anuais sobre a obrigación da administración de contestar 

debidamente ás reclamacións ou recursos que os cidadáns lle presentan, e así no informe 
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correspondente ao ano 1996, entre outras precisións, facíase constar que “desde a 

perspectiva do noso texto constitucional, o artigo 103.1 da Constitución establece 

taxativamente: “a administración pública serve con obxectividade os intereses xerais e 

actúa de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración 

e coordinación, con sometemento pleno á lei e ao dereito”. Neste sentido, o principio de 

eficacia exixe das administracións públicas que se cumpran razoablemente as expectativas 

que a sociedade lexitimamente lle demanda. Agora ben, unha das máis importantes 

tradúcese no deber da administración de resolver expresamente as peticións e reclamacións 

que lle presenten os particulares, xa que o coñecemento cabal polo administrado da 

fundamentación das resolucións administrativas, constitúe un presuposto inescusable para 

unha adecuada defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos. 

A este respecto, é conveniente subliñar a intención que, en relación coa 

problemática suscitada polo silencio administrativo, animou o lexislador na reforma en 

1992 do procedemento administrativo común. Na exposición de motivos da Lei 30/1992, 

do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común, sinálase literalmente que “o silencio administrativo, positivo ou 

negativo, non debe ser un instituto xurídico normal, senón a garantía que impida que os 

dereitos dos particulares se baleiren de contido cando a súa administración non atende 

eficazmente e coa celeridade debida as funcións para as que se organizou”. Así mesmo 

indícase “o obxecto da lei non é dar carácter positivo á inactividade da administración 

cando os particulares se dirixan a ela; o carácter positivo da inactividade da 

administración é a garantía que se establece cando non se cumpre o verdadeiro obxectivo 

da lei, que é que os cidadáns obteñan resposta expresa da administración e, sobre todo, 

que a obteñan no prazo establecido”. 

Desde esta perspectiva, non debe esquecerse que o primeiro dos preceptos da Lei 

30/92 dedicado ao silencio administrativo é o artigo 42, que se titula “obrigación de 

resolver”, poñéndose de manifesto neste precepto a importancia e primacía que quixo dar o 

lexislador ao deber da administración de ditar resolucións expresas. Esta obrigación da 

administración pública de ditar resolución expresa en todos os procedementos reafírmase 
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tamén no artigo 43, aliña 1, no que se recoñece que o vencemento do prazo de resolución 

non exime as administracións públicas da obrigación de resolver. 

Neste sentido, nunha sentenza do Tribunal Supremo do 6-3-1998 indícase 

expresamente que “é reiterada a xurisprudencia que afirma que as administracións 

públicas teñen o deber de resolver expresamente en todo caso (art. 94.1 e 2, LPA -hoxe 

art. 42 LRXPA- e art..38, LXCA) e que o silencio administrativo é unha ficción que a lei 

establece en beneficio do que incoa un procedemento, para que poida entender 

desestimada a súa reclamación e deducir fronte á denegación presunta a impugnación que 

proceda en cada caso, ou esperar confiadamente a que a administración cumpra o seu 

deber ditando unha resolución expresa, aínda que sexa tardía”. Noutra sentenza do 

Tribunal Supremo do 31-1-2003 sinálase expresamente que “este Tribunal Supremo como 

o Tribunal Constitucional veñen repudiando, en xurisprudencia, ese mal entendemento da 

técnica do silencio administrativo, que sendo, como é, unha garantía a favor da 

administración, se pretende converter por certos poderes públicos nunha especie de 

estraño privilexio que lle fose outorgado para resolver cando lle veña en gana ou incluso 

para non resolver nunca”. 

Ademais, é conveniente subliñar que, neste caso concreto, e dada a escasa contía 

do dano presuntamente indemnizable é probable que a reclamante non se decida a formular 

unha demanda xudicial, pola escasa contía da indemnización e tamén polo tempo que 

tardaría a resolución xudicial. 

Tendo en conta o anteriormente expresado estimamos que ese concello debe 

resolver expresamente a reclamación indemnizatoria presentada por Da. B. P. A., sen que 

desde esta oficina do Valedor do Pobo prexulguemos o seu sentido estimatorio ou 

desestimatorio en función de que se cumpran ou non as condicións e requisitos nos que se 

debe fundamentar o recoñecemento da responsabilidade patrimonial da administración 

pública. 

Por outra parte, e tendo en conta o acordo do Pleno do Consello Consultivo do 22-

11-1999 no que se declara expresamente a competencia do Consello para a emisión de 
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ditame preceptivo nos expedientes de reclamación que en concepto de indemnización por 

danos e perdas, se formulen contra os entes locais da Comunidade Autónoma de Galicia”, 

estimamos que antes de ditarse resolución expresa sobre a presente reclamación ese 

Concello de Porriño deberá remitir ao Consello Consultivo unha proposta de resolución 

para que sexa ditaminada polo Consello. 

En consecuencia, de acordo co previsto no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, 

formulamos a ese concello unha recomendación nos seguintes termos: 

“Que por ese concello se proceda a resolver expresamente a reclamación 

indemnizatoria presentada, tendo en conta a obrigación legal das administracións 

públicas de resolver expresamente os procedementos administrativos tramitados, con 

independencia de que á interesada lle quede aberta, polo xogo do silencio 

administrativo, a vía xudicial contencioso-administrativa, debendo someterse a 

proposta de resolución ao ditame preceptivo do Consello Consultivo de Galicia”. 

Na resposta facilitada polo Concello de Porriño indícase que se resolve 

expresamente a reclamación indemnizatoria presentada por carecer de lexitimación activa a 

reclamante en tanto que non é a propietaria do vehículo, e non ten a representación da 

interesada. 

10.- Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Poio, en data 10 de 

setembro de 2007 para que se execute unha orde de demolición de obras ilegais 

realizadas nunha edificación da zona histórica de Combarro. (Q/49/07) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 

intervención, D. M. A. M. Ch. con enderezo nese Concello de Poio. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que desde o ano 2001 vén 

denunciando nese Concello de Poio a construción dunha obra ilegal, propiedade de D. J. 

M. B., e que nesa administración municipal, comprobou no seu momento, que a devandita 

obra carecía de licenza, e que despois de esgotar todos os prazos para ser legalizada se 
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aprobou unha proposta de demolición o 2 de abril de 2003. Sinalaba o reclamante na súa 

queixa que despois de que o interesado presentou alegacións a esta proposta, a Xunta de 

Goberno Local acordou a demolición o día 6-9-2004. Sen embargo, manifestaba o 

reclamante que ata o momento non se executou a demolición aínda que segue denunciando 

a devandita obra, e que a día de hoxe xa son once as denuncias formuladas nese Concello 

de Poio. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire aos principios de legalidade e de 

eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite e 

promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que 

se baseaba. 

En concreto, logo de admitir a trámite a queixa, solicitamos dese Concello que de 

acordo co previsto no artigo 22.1 da Lei do Valedor do Pobo, nos facilitase información 

sobre o problema que motivou a queixa, e en particular sobre as medidas adoptadas por ese 

concello para a execución da demolición acordada. 

A este respecto, logo de reiterarlle nunha ocasión a nosa petición de información 

recibimos un informe desa administración municipal no que se indica expresamente que: 

“A fin de continuar a tramitación do expediente de infracción urbanística 47/01, 

procederase a ditar resolución definitiva da proposta de demolición acordada en data 6 de 

setembro de 2004, para o cal se lle concederá ao infractor un prazo dun mes, a fin de que 

proceda á demolición voluntaria da obra obxecto de infracción. 

En caso de que o infractor non proceda á demolición das obras, imporánselle as 

correspondentes multas coercitivas, con carácter mensual, ata o total cumprimento da 

resolución que se dite.” 
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En relación con esta información é conveniente subliñar que co escrito de queixa 

o reclamante acompañaba ampla documentación, entre a que constaba un oficio do 8-9-04 

asinado polo secretario xeral dese concello no que se lle notificaba un acordo da Xunta de 

Goberno Local do 6-9-04 polo que se aprobaba unha proposta do 11-4-03 de demolición de 

obra ilegal (cubrición de terraza con forxados sen licenza), proposta de resolución que se 

sometera ás alegacións do interesado formuladas por este na data do 24-4-03, e que se 

desestimaron tras o informe do 10-6-04 do asesor xurídico municipal.  

Neste acordo da Xunta de Goberno Local, que estimamos que é a resolución 

definitiva do expediente de infracción urbanística 47/01, indicábase expresamente que “se 

proceda polo interesado ao derrubamento da ampliación do baixo realizado sen licenza...  

no prazo de tres meses... e advertindo ao interesado que no caso de incumprimento desta 

orde de derrubamento, o concello procederá á execución forzosa mediante a imposición 

de multas coercitivas reiterables mensualmente...” 

Así as cousas, na tramitación do expediente de disciplina urbanística ao que se 

refire a presente queixa pode observarse que houbo unha demora considerable desde a 

denuncia da policía local (10-10-2001) ata a resolución definitiva transcrita (6-9-2004), 

demora que chegou practicamente aos tres anos. 

Á vista do anteriormente expresado, estimamos nesta institución do Valedor do 

Pobo que deben formularse as seguintes consideracións: 

No artigo 94 da Lei 30/1992, sobre procedemento administrativo común 

establécese expresamente que os actos das administracións públicas suxeitos ao dereito 

administrativo serán inmediatamente executivos. Neste precepto legal cítanse varios 

supostos excepcionais nos que non prevalecería este principio de executoriedade dos actos 

administrativos, pero que en todo caso ningún deles afectaría ao citado acordo municipal 

do 6-9-2004. En consecuencia, estimamos que este acordo da Xunta de Goberno Local que 

impoñía unha orde de derrubamento da obra sen licenza e ilegalizable realizada por D. J. 

M. B. era inmediatamente executivo desde aquela mesma data, e o interesado tiña que 
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proceder ao derrubamento ordenado dentro do prazo de tres meses desde que lle fora 

notificado este acordo municipal. 

A este respecto, no suposto de que o interesado non cumpra voluntariamente o 

ordenado, como ocorre no presente caso, establece a citada lei no seu artigo 95 que “as 

administracións públicas, a través dos seus órganos competentes en cada caso, poderán 

proceder, previo apercibimento, á execución forzosa dos actos administrativos”, e entre os 

medios de execución forzosa aos que se refire o artigo 96 poden mencionarse 

singularmente para este caso os de execución subsidiaria e multa coercitiva, referíndose 

expresamente ao acordo municipal do 6-9-2004 ás multas coercitivas, e sinalándose que 

serán “reiterables mensualmente ata lograr a execución polo suxeito obrigado, en contía de 

1000 a 10 000 euros cada unha”. Neste sentido, debemos significarlle que nun caso como o 

que motivou a presente queixa e para restablecer a legalidade urbanística deberá esa 

Alcaldía procurar dunha maneira eficaz que non se consolide a infracción urbanística 

cometida, que ademais afecta a unha edificación incluída no conxunto histórico de 

Combarro e incluída no ámbito do Plan especial da zona histórica de Combarro.  

Sen embargo, pola información de que dispoñemos neste expediente de queixa 

non consta que por ese concello se impuxesen multas coercitivas ao interesado, nin 

tampouco se efectuase a execución forzosa a través da execución subsidiaria.  

En relación coa imposición de multas coercitivas, consideramos pertinente facer 

referencia a unha sentenza do Tribunal Constitucional de data do 14-12-1988 (RTC 

1988/239) na que se subliñan as notas configuradoras da multa coercitiva. Así, podemos 

destacar os seguintes aspectos: 1º) requírese unha específica previsión legal, non bastando 

a mera previsión de tal medio de execución forzosa no art. 99 da mencionada Lei 30/1992, 

pois iso suporía unha extensión implícita dunha potestade administrativa contraria ao 

principio de legalidade, artigo 9.3 da CE; 2º) a súa posibilidade de imposición “inaudita 

parte”, por constituír execución dun acto anterior que lle serve de título; 3º) a súa 

compatibilidade coa potestade propiamente sancionadora da administración; 4º) a 

necesidade dunha concreción da contía a impoñer e na forma e prazo fixado para o 

cumprimento do fin que a multa pretende alcanzar, xa que non se pode descoñecer que 
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consiste nunha medida de constrinximento económico, reiterada en lapsos de tempo, e 

tendente a obter a acomodación dun comportamento obstativo do destinatario do acto ao 

disposto na decisión administrativa previa, mediando a oportuna cominación ao 

apercibimento; carece polo tanto, da finalidade represiva que caracteriza á multa 

sancionadora e presenta certo carácter discrecional, que non arbitrario (art. 9.3 da CE). 

Por outra parte, en relación coas multas coercitivas sinálase nunha sentenza do 

Tribunal Supremo do 19-6-1987 (RJ 1987/6509) que: “...Pero ademais tales multas, que 

son reiterables, han de sinalar un prazo para levar a efecto a actuación que impoñía o 

acto que se trata de executar, prazo este que ha de ser “suficiente para cumprir o 

ordenado” – art. 107.1 da Lei de procedemento...”. 

En consecuencia, á vista do anteriormente expresado e de acordo co previsto no 

artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulámoslle a ese concello un recordatorio de 

deberes legais nos seguintes termos: 

“Que por parte desa Alcaldía-Presidencia, e atendendo á executoriedade dos 

actos administrativos, se proceda a facer efectiva a orde de derrubamento das obras 

ilegais realizadas nunha edificación da zona histórica de Combarro, procedéndose á 

imposición das multas coercitivas anunciadas na propia orde administrativa de 

derrubamento, e que poderán reiterarse ata o total cumprimento do ordenado” 

Neste caso o Concello de Poio remítenos un escrito no que se indica que se 

impuxo ao interesado unha multa coercitiva de 1000 euros, como medio de execución 

forzosa da orde de demolición ditada. 

11.- Recordatorio de deberes legais dirixida ao Concello de Mugardos en data 

15 de novembro de 2007 para que se expida unha cédula urbanística duns terreos nos 

que se está executando unha urbanización. (Q/1339/07) 

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa 

intervención, D. J. M. R., con domicilio nese Concello de Mugardos. 
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Na súa queixa, esencialmente, indicábanos que en escritos do 23-4-07 e do 15-5-

07 solicitara dese concello que se lle facilitase unha cédula urbanística da parcela con 

referencia catastral n.º 3212012NJ6131s0001SZ, e que ata o momento non recibira. 

Achegaba fotocopia de escrito desa Alcaldía do 8-5-07. 

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire aos principios de legalidade e de 

eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite e 

promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que 

se baseaba. 

En concreto, solicitamos dese concello, que no prazo de 15 días, de acordo co 

previsto no artigo 22.1 da Lei do Valedor do Pobo, nos facilitase información sobre o 

problema que motivara a queixa, e en particular sobre as causas de que non se lle remitise 

aínda ao reclamante a información urbanística á que ten dereito de acordo co previsto no 

artigo 100 da Lei 9/2002, e tamén que nos informase sobre os resultados da inspección 

realizada en relación cos movementos de terra realizados na referida parcela. 

A este respecto, recibimos un primeiro escrito dese concello do 5-10-07 (RS n.º 

3551) que se acompañaba de documentación, na que interesa destacar un escrito de 8-5-07 

(RS n.º 1986) dirixido ao interesado e no que se lle indicaba que xa se lle remitira unha 

certificación da licenza das obras ás que se refería nos seus escritos, e que se lle podía 

remitir unha cédula urbanística; sinalábase tamén que en relación cos movementos de 

terras respecto das obras na parcela indicada se emitiría un informe da policía local. 

Desta información deuse traslado ao reclamante, quen nos remitiu un novo escrito 

no que persistía na súa desconformidade coa actuación dese concello, particularmente polo 

feito de que non se lle facilitase unha cédula urbanística sobre a parcela na que se 

realizaban as obras. Este novo escrito motivou a solicitude dun novo informe a ese 

concello, no que lle solicitabamos información sobre os seguintes extremos: 
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− Sobre as causas de que non se lle remita ao reclamante a cédula 

urbanística solicitada, á que ten dereito de acordo co previsto no artigo 

100.2 da Lei 9/2002, de ordenación urbanística de Galicia. 

− Sobre o informe solicitado por esa Alcaldía á policía local respecto dos 

movementos de terra no soar referido, tendo en conta do tempo 

transcorrido desde a súa solicitude. 

− Sobre a efectiva adecuación entre as obras realizadas e a licenza 

concedida para a construción de seis vivendas unifamiliares emparelladas 

(o reclamante informounos que unha das vivendas se encontra 

actualmente paralizada, descoñecendo se se trata dalgunha paralización 

exixida por ese concello por posible infracción urbanística). 

Así as cousas, recibimos un informe dese concello do 7-11-07 no que consta 

expresamente o seguinte: 

“A cédula urbanística, segundo o artigo 100.2 da Lei 9/2002, do 30 de 

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, ten 

por obxecto informar sobre o réxime e condicións urbanísticas aplicables a un 

terreo concreto ou ao sector, polígono ou ámbito de planeamento no que se encontre 

incluído, e a licenza de obras refírese ao aproveitamento concreto que se ten 

concedido na parcela e as obras que se autorizan, tendo maior forza vinculante que 

a cédula, ao conceder xa dereitos subxectivos. 

En data 24-04-2007 fíxoselle entrega a D. J. M. R. da certificación da 

licenza municipal (expte. 88/2006), sinalándose que non hai maior cédula 

urbanística que a licenza concedida. 

Sobre o movemento de terras no devandito soar, achégase copia do informe 

policial de data 29-10-2007, do que resulta acreditado que os movementos de terra 

eran consecuencia do normal desenvolvemento das obras de construción autorizadas 

pola licenza de obras. 
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En canto á efectiva adecuación entre as obras realizadas e a licenza 

concedida non existe actualmente expediente de paralización ningún por parte de 

este concello, sinalando que o interesado non solicitou en ningún dos seus escritos 

información nese sentido, e por último, indicarlle que se unha das vivendas se 

encontraba paralizada no momento que veu o denunciante será que a empresa 

deixou de traballar nesa vivenda momentaneamente.” 

Por outra parte, acompáñase co informe aludido un informe dun axente da 

policía local do 29-10-07 no que se indica que logo de varias visitas non se 

observaba que se realizasen obras non adaptadas á licenza concedida.  

Á vista do anteriormente exposto estimamos nesta institución do Valedor do 

Pobo que deben facerse algunhas consideracións sobre o problema que motivou a 

queixa. 

En efecto, con independencia de que as obras efectuadas na parcela á que se 

refire a queixa se axusten á licenza concedida, tanto no que se refire ao movemento 

de terras (extremo no que incide a queixa por entender que se produce unha grave 

alteración da morfoloxía natural dos terreos) coma no relativo ás obras de edificación 

das seis vivendas unifamiliares previstas, o certo é que no artigo 100.2 da Lei 9/2002 

de ordenación urbanística de Galicia se indica expresamente que: “2. Toda persoa 

terá dereito a que o municipio correspondente lle informe por escrito sobre o réxime 

e condicións urbanísticas aplicables a un terreo concreto ou ao sector, polígono ou 

ámbito de planeamento en que se encontre incluído. 

Esta información deberá facilitarse pola administración municipal no prazo 

máis breve posible e, como máximo, no de tres meses, a contar desde a presentación 

da solicitude no rexistro municipal”. 

Neste sentido é conveniente ter en conta que malia que é certo que o 

documento da licenza incorpora de modo fidedigno a concreta obra que se autoriza 

ao solicitante dela e sempre en referencia a un determinado proxecto técnico no que 
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se fundamenta a súa concesión, non é menos certo que toda persoa, dada a 

formulación tan ampla que recolle o artigo 100 citado, ten dereito a que o concello 

lle proporcione unha cédula urbanística na que se exprese o réxime e condicións 

urbanísticas aplicables a un terreo concreto ou sector na que polo tanto debe constar 

a información en xeral sobre as condicións urbanísticas aplicables a un determinado 

terreo. 

Este importante dereito de información urbanística consideramos que se 

formula na referida lei galega (dun modo semellante a outras moitas leis 

urbanísticas) co obxecto de que calquera cidadán, do que non teñen que supoñerse 

especiais coñecementos nunha materia tan complexa como o urbanismo, poida 

coñecer o estatuto urbanístico dun terreo da súa propiedade (ou ben que pretenda 

adquirir) para construír unha vivenda, ou ben, como é o caso, que pretenda 

simplemente saber se as obras que se están facendo nun determinado terreo se 

axustan ou non á legalidade urbanística. 

A este respecto, estimamos que sen que desde esta institución prexulguemos 

a idoneidade da licenza concedida, pois non é este aspecto o que constitúe a queixa 

expresada polo reclamante, o certo é que a referencia última da legalidade urbanística 

dunha obra non é a licenza efectivamente concedida senón a concreta ordenación 

urbanística que para ese terreo se recolle no plan ou normas urbanísticas aplicables, e 

esa referencia para o cidadán vén explicitada na cédula urbanística. 

En consecuencia, tendo en conta o anteriormente expresado, e de acordo co 

previsto no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulamos a ese concello un 

recordatorio de deberes legais nos seguintes termos: 

“Que por parte desa administración municipal se proceda a remitirlle 

ao reclamante a cédula urbanística solicitada tendo en conta o seu dereito, 

recollido no artigo 100 da Lei 9/2002 sobre ordenación urbanística de Galicia, 

de coñecer o réxime e condicións urbanísticas aplicables a un terreo concreto” 

 132



 

Recibimos no momento de elaborarse o presente informe anual unha 

resposta do Concello de Mugardos na que se indica que xa se emitiu a cédula 

urbanística solicitada polo reclamante. 

12.- Recomendación formulada á Delegación Provincial da Consellería de 

Vivenda e Solo en data 27 de decembro de 2007 para que se axilice a tramitación dun 

expediente administrativo. (Q/1635/07) 

Ante esta institución do Valedor do Pobo, mediante escrito de queixa, compareceu 

solicitando a nosa intervención, Da. C. M. F con enderezo no Concello de Rois. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que con ocasión dos incendios do 

verán do 2006 se lle queimou a condución individual de auga potable á súa casa, e que 

dada a imperiosa necesidade de dispoñer deste servizo acometeu pola súa conta os amaños 

necesarios, solicitando despois na data do 26-9-06 as axudas convocadas por esa 

administración autonómica. A reclamante achegaba ampla documentación na que constaba 

un oficio desa delegación (do xefe de sección de Fomento) de data do 21-12-06 no que se 

lle pedía á solicitante que corrixise determinados defectos na solicitude (expediente C-VI-

0007/06), que ao parecer resolvera con escritos achegados en xaneiro do 2007. A 

reclamante manifestaba que ata o momento non se lle notificara a resolución da súa 

solicitude.   

Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 

da Lei do Valedor do Pobo, e que encontraba en principio cobertura constitucional 

derivada do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire aos principios de legalidade e de 

eficacia que deben rexer as actuacións das administracións públicas, admitiuse a trámite e 

promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que 

se baseaba. 

En concreto, solicitamos desa delegación provincial que, de acordo co previsto no 

artigo 22.1 da Lei do Valedor do Pobo, nos facilitase información sobre o problema que 

 133



 

motivara a queixa, e en particular sobre as causas de que aínda que non se resolvese a 

solicitude da reclamante. 

A este respecto, recibimos recentemente un informe desa Delegación Provincial da 

Consellería de Vivenda e Solo de data do 26-11-07 (RS n.º 194.231, de data 29-11-07), e 

con entrada nesta oficina do Valedor do Pobo na data do 11-12-07, e no que se indica 

expresamente o seguinte: 

“1º Con data 26 de setembro de 2007 a interesada presentou, ao amparo do 

Decreto 138/2006, do 24 de agosto, da Consellería da Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza (DOG n.º 165, do 28 de agosto) e a orde da Consellería de Vivenda e 

Solo do 4 de setembro de 2006 (DOG 171, 5 de setembro), solicitude de axudas para 

sufragar os gastos causados pola vaga de incendios forestais que devastaron Galicia 

durante o mes de agosto en vivendas e enxoval doméstico. 

2º.- Dona C. M. F. fundamenta a súa solicitude no feito de que con data 7 de 

agosto de 2006 un incendio forestal acaecido en Beade-Augasantas (Rois) provocou danos 

na condución de auga da súa vivenda que transcorre nun tramo de 1000 metros polo 

monte afectado polo incendio, véndose obrigada a levantar toda a tubaxe, substituír os 

tramos afectados –aproximadamente 400 m- e volver enterrar toda a canalización. 

3º.- Con data 21 de decembro de 2006 requiriuse á interesada documentación 

complementaria da súa solicitude. Documentación que foi achegada o 17 de xaneiro do 

presente ano, efectuándose a comprobación de danos o 20 de marzo. 

4º. Examinado o expediente e tendo en conta: 

a) Que o artigo 3 da orde da Consellería de Vivenda e Solo do 4 de setembro de 2006 

se refire ás actuacións subvencionables sinalando como tales: 

- Danos causados na vivenda que constituía residencia habitual e 

permanente dos seus moradores. 
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- Danos causados no resto das vivendas. 

- Danos sufridos no enxoval doméstico de primeira necesidade. 

b) Que a orde da Consellería de Medio Rural do 4 de setembro de 2006 sinala no 

seu artigo 1, aliña 2 a) que serán obxecto de axuda a reparación dos danos causados 

polos incendios nas infraestruturas de titularidade privada situadas en terreos forestais 

descritas no artigo 7.1 do Decreto 138/2006, do 24 de agosto: camiños forestais, 

captacións de auga, cerrados e bebedoiros. 

Estimouse que os danos sufridos pola interesada non se contemplan como 

subvencionables no artigo 3 da orde desta consellería do 4 de setembro por non estar 

producidos na vivenda nin afectar ao enxoval doméstico. 

5°. - De acordo co anterior, con data 2 de outubro, remitiuse o expediente á 

Consellería de Medio Rural por se fose elixible pola orde da devandita consellería do 4 de 

setembro de 2007 (DOG 171, 5 de setembro) comunicándose así mesmo a devandita 

circunstancia á interesada”. 

Neste sentido, é conveniente subliñar que a solicitude de axuda económica 

presentada por Da. C. M. F. se concreta nos gastos ocasionados polo amaño da condución 

de auga para a súa vivenda en Beade-Augasantas (Rois), que fora gravemente afectada por 

un incendio acaecido na data do 7-8-07. Esta solicitude presentouna nesa Delegación o 26-

9-06 e cubrindo o modelo oficial relativo ás axudas a vivendas e enxoval doméstico, aínda 

que especificando claramente na parte expositiva da solicitude que a axuda se pedía para 

amañar unha condución, que discorría polo monte, de subministración de auga para a súa 

vivenda. 

En relación con esta solicitude na data do 21-12-06 esa delegación provincial 

requiriu á reclamante para que emendase determinadas deficiencias da solicitude, sendo así 

que na data do 17-1-07 a reclamante corrixiu os defectos indicados. Posteriormente, na 

data do 20-3-07 efectuouse a comprobación dos danos descritos na solicitude da 
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reclamante, e finalmente logo de estimarse que os danos sufridos pola interesada non eran 

subvencionables ao amparo do artigo 3 da orde desa Consellería de Vivenda e Solo do 4-9-

06 pola que se convocaban as axudas, na data do 2-10-07 remitiuse o expediente á 

Consellería de Medio Rural por se a axuda solicitada se puidera canalizar a través da orde 

desta Consellería do 4-9-06 que tamén convocaba as axudas correspondentes. 

A este respecto, en relación coa normativa aplicable a estas axudas, é conveniente 

subliñar que é o Decreto 138/2006, do 24 de agosto, de medidas urxentes de axuda para a 

reparación de danos e perdas causados pola vaga de incendios que devastaron Galicia 

durante os días 4 ao 14 de agosto de 2006, a norma principal que desenvolven as ordes 

antes citadas das Consellerías de Vivenda e de Medio Rural. A este respecto, no artigo 6 

deste decreto faise referencia ás axudas por danos causados en vivendas e enxoval 

doméstico, e no artigo 7 trátase das axudas para reposición de infraestruturas e 

equipamentos privados danados (concretándose varios supostos de infraestruturas en 

terreos forestais, entre outras, as captacións de auga ). 

Neste sentido, estimamos nesta oficina do Valedor do Pobo que a tramitación por 

esa Delegación Provincial do expediente administrativo iniciado pola reclamante non foi 

adecuada atendendo ao principio de eficacia que debe rexer as actuacións das 

administracións públicas, como se recolle expresamente no artigo 103 do texto 

constitucional e no artigo 3 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións 

públicas e do procedemento administrativo común. En efecto, por aplicación dos principios 

de eficacia e de economía procesual, consideramos que esa delegación provincial no 

momento en que se require á interesada para que corrixa deficiencias formais (na data do 

21-12-06) debeu xa poñer de manifesto á interesada o problema de fondo competencial e 

remitir a solicitude á Consellería de Medio Rural, ou ben posteriormente na data do 20-3-

07, cando se comproban os danos no lugar dos feitos, pero non na data do 2-10-07, 

aproximadamente 7 meses despois. 

En consecuencia, á vista do anteriormente exposto, e de acordo co previsto no 

artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulamos a esa Delegación Provincial da 

Consellería de Vivenda e Solo a seguinte recomendación: 
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“Que por parte desa delegación provincial e en expedientes administrativos 

que presenten un problema da mesma natureza ao que se reflicte na queixa, e que se 

concreta nun suposto de falta de competencia obxectiva, se resolva sobre este aspecto 

competencial nos trámites iniciais do expediente, na medida en que como ocorre no 

presente caso ese aspecto quede claramente exposto na propia solicitude inicial do 

interesado, todo iso en virtude do principio de eficacia que debe rexer nas actuacións 

das administracións públicas”. 

En relación con esta recomendación formulada á Delegación Provincial da 

Consellería de Vivenda e Solo, recibimos un escrito da citada delegación no que se indica 

expresamente que “con independencia de que o acontecido puidera ter a súa orixe no 

elevado número de expedientes que son obxecto de tramitación nas distintas unidades 

deste centro directivo, o que en ocasións pode provocar disfuncións non desexadas, por 

parte desta delegación e de acordo coa recomendación formulada, adoptaranse as 

medidas necesarias ao respecto”. Tamén recibimos un informe da Consellería de Medio 

Rural no que se recoñecía a axuda solicitada. 

 137





 

 139
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1.3.1 I

esiva concienciación das administracións 

en canto á necesidade de tratar de forma dilixente esta materia, o certo é que aínda se 

aprecian moitas deficiencias no seu trat

por riba dos permitidos, 

debido sobre todo a fontes como o tráfico, as obras ou as infraestruturas de transporte. A 

Directiva de avaliación e xestión do ruído ambiental

mite realizar a 

súa actividade, ou fano cun nivel de ruído por riba do permitido. 

NTRODUCIÓN: OS ASPECTOS MÁIS RELEVANTES NO 

TRATAMENTO DO MEDIO AMBIENTE EN GALICIA 

A) Os abundantes problemas ocasionados pola contaminación acústica 

Como todos os anos, son abundantes as queixas por ruídos; case todas resultan 

fundadas e veñen acompañadas de graves prexuízos para as vítimas, expostas a altos niveis 

de perturbación. Aínda que se observa unha progr

amento, fundamentalmente por parte da 

administración municipal. 

A maioría dos cidadáns vense expostos a niveis de ruído 

 e a Lei 37/2003, do 

ruído, que a traspón, prevén que se avalíen as causas e a incidencia do ruído nun prazo 

razoable, que está acabando para algúns casos; despois virá a aplicación dos plans de 

acción ou das medidas precisas para mellorar as situacións prexudiciais constatadas. 

Sen embargo, as queixas que recibimos non se adoitan producir por ruídos 

provocados por tráfico, infraestruturas ou obras, senón polo ocio nocturno. O prexuízo por 

esta fonte de ruído resulta moito maior e a situación séntese dunha maneira angustiosa, 

posto que se trata de ruídos nocturnos perfectamente evitables e que penetran nos 

domicilios de maneira inxustificada, sen que a administración interveña eficazmente para 

corrixilos, a pesar de que na maioría dos casos resultaría moi fácil. 

As fontes máis comúns do ruído nocturno son as aglomeracións de persoas na rúa, 

ou os locais ruidosos, xa se encontren concentrados en determinadas zonas ou situados 

illadamente; moitos non teñen licenza, ou funcionan cunha que non lles per



 

Hoxe está perfectamente asentado o criterio de que non tratar adecuadamente esta 

materia pode supoñer a conculcación de dereitos fundamentais, como o que garante a 

intimidade persoal e familiar no ámbito domiciliario (artigo 18.1 e 2 CE), ou outros 

dereitos constitucionais, como os que pretenden protexer ou preservar a saúde (artigo 43.1 

CE), ou o dereito a gozar dun medio ambiente adecuado e á protección e mellora da 

calidade de vida (artigo 45.1 e 2 CE). Son comúns as sentenzas contencioso-

administrativas, civís ou penais que se ven na necesidade de corrixir a actuación 

administrativa ou dos particulares nesta materia.  

A pesar dalgúns avances desde que se comezou a analizar o problema, moitos 

concellos seguen sen tratalo adecuadamente; observamos que isto sucede con carácter 

xeral en relación coas concentracións nocturnas para consumir alcohol na rúa, ou na 

resposta ás concentracións de locais ruidosos, ou zonas saturadas. 

En relación co primeiro, comunmente denominado botellón, adóitase falar dunha 

suposta falta de habilitación legal, que pola nosa parte negamos en numerosas queixas e 

informes. Tanto a Lei 37/2003, do ruído, coma os decretos autonómicos de contaminación 

acústica, sobre todo o 320/2002, contan con instrumentos legais suficientes como para 

intervir contra os efectos máis perniciosos dos botellóns e en xeral das ruidosas 

concentracións nocturnas. En calquera caso, obsérvase que agora os concellos parecen 

dispostos a intervir para solucionar este problema, aínda que reclaman a colaboración do 

resto de administracións. Por tanto, obsérvase que empeza a darse efectividade a unha 

conclusión expresada por esta institución desde hai tempo en relación co fenómeno. 

Efectivamente, á marxe doutro tipo de consideracións (saúde, orde pública, etc.), deben 

evitarse as graves consecuencias que os botellóns teñen nos veciños afectados, 

fundamentalmente polo ruído xerado, que noite tras noite impide o descanso dos 

residentes. As administracións, e fundamentalmente a local, deberían intervir por medio 

das súas potestades actuais, en principio suficientes, e se fose necesario de forma 

coordinada, sen prexuízo de futuras habilitacións que melloren a situación.  

No sentido apuntado a administración autonómica, concretamente a Consellería 

de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, xa o pasado ano anunciara a 
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promoción dunha lei para abordar os problemas do ocio nocturno (Informe 2006: 111-

112). Agora promove outra norma con rango de lei que de ser aprobada prohibiría de 

forma categórica e clara o consumo de alcohol na vía pública, co que quedaría 

definitivamente descartada a frecuente argumentación da actual falta ou insuficiencia de 

normativa para combater os efectos prexudiciais do botellón. No anteproxecto de lei 

integral en materia de drogodependencias e outros trastornos adictivos que promove a 

Consellería de Sanidade prohíbese o consumo de calquera bebida alcohólica nos espazos 

exteriores de dominio público, salvo con autorización expresa da administración 

competente neste, é dicir, dos concellos (artigo 27.2.d). Con iso o debate centrarase en se a 

norma habilita os concellos para conceder as autorizacións de forma discrecional, ou se 

polo con

orma parte do obxecto da lei. Esta 

previsión cabería nunha norma ambiental, que por certo xa existe, como a lei do ruído, ou 

o decret

dos, a mera 

declaración dunha zona como tal debería concretarse no momento que se constate, sen 

esperar á

trario estas só poden referirse a festas ou acontecementos temporais, terrazas ou 

similares. Xa comezaron a proliferar opinións a favor e en contra da posibilidade municipal 

de crear espazos dedicados especificamente ás reunións ao redor do consumo de alcohol en 

espazos afastados de zonas residenciais. En caso de que a resposta fose positiva 

encontrariámonos co paradoxo de que unha lei que pretende previr os trastornos adictivos e 

que para iso prohibe o consumo de alcohol na rúa, sen embargo permitiríao atendendo só 

ao criterio municipal, que xustificaría eses espazos cun argumento razoable, como é o 

mantemento da tranquilidade na rúa, pero que non f

o galego de ordenanza-tipo contra a contaminación acústica, que permiten intervir 

contra as concentracións ruidosas nocturnas, deixando en mans do concello a modulación 

desta política; pero dificilmente podería caber nunha norma que expresamente declara 

perseguir a prevención no campo dos trastornos adictivos. 

Polo que se refire ás chamadas zonas saturadas por acumulación de ruí

 realización de mapas de ruído e plans de acción, previstos pola lei do ruído para 

abordar outro tipo de problemas máis xenéricos. Pero sobre todo resulta necesario que as 

medidas a aplicar sexan as adecuadas para dar solución eficaz ao problema en función das 

circunstancias, descartando as medidas que se limitan a non agravalo. O artigo 12.2 do 

decreto autonómico 320/2002 prevé a aplicación das medidas oportunas (sen concretalas 

nin limitalas), dentro do ámbito de competencias municipais, tendentes a diminuír o nivel 
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sonoro exterior ata situalo dentro dos límites correctos. Polo tanto, sempre que as 

devanditas medidas resulten suficientemente motivadas e proporcionadas ao problema 

poderán ser aplicadas polo concello, que ademais se encontra obrigado a conducirse de 

cara a ese fin, posto que en caso contrario resultaría responsabilidade municipal. A 

doutrina legal maniféstase nesta liña nas sentenzas do Tribunal Supremo do 18 de 

novembro de 2002, ou do Tribunal Superior de Xustiza das Illas Baleares do 29 de xuño de 

1999. A segunda considera que a principal medida acordada polo concello (prohibición de 

outorgar novas licenzas de funcionamento) resulta insuficiente ou ineficaz para o fin 

último perseguido, a preservación dos dereitos ata daquela conculcados. 

Algunhas cidades, como A Coruña ou Vigo, xa iniciaron os trámites para declarar 

determinadas rúas ou zonas como saturadas por ruídos, e en ocasións fixérono como 

resposta a recomendacións desta institución, como no caso da declaración das rúas da zona 

do Orzán, na Coruña (véxase o amplo comentario posterior). Sen embargo, queda pendente 

coñecer 

Un aspecto directamente relacionado cos ruídos nocturnos é o tratamento dos 

horarios cesidade de 

resolver a falta de carácter disuasorio das sancións, a caducidade de moitos expedientes 

sanciona

pronunciamento expreso do órgano ambiental sobre a procedencia de avaliación de 

as medidas adoptadas como consecuencia desa declaración e comprobar se 

resultan eficaces; como xa apuntamos, centrar a actuación nunha mera prohibición de 

novas licenzas é claramente insuficiente, e o mesmo sucede se se acompaña de 

compromisos inconcretos ou de medidas de mínimos. 

 dos establecementos. Xa en anteriores informes anuais sinalamos a ne

dores, e a falta de comprobación de moitas das infraccións que se producen. 

B) As carencias en materia de avaliación dos impactos ambientais 

En ocasións obsérvase que se omiten algunhas avaliacións preceptivas, ou que 

non se realizan adecuadamente. Este ano resultou significativa a ausencia da determinación 

da avaliación en relación coa promoción de determinadas urbanizacións. Como tratamos 

amplamente no desenvolvemento da área, a promoción de urbanizacións, proxectos 

hoteleiros, polígonos industriais, centros comerciais ou aparcamentos esixe un 

 144



 

impacto ambiental formal (artigo 1.3 e anexo II do Real decreto lexislativo de avaliación 

de impacto ambiental -RDLAIA-), con previa presentación de documentación acreditativa 

das características, localización e potencial impacto do proxecto, e decisión motivada e 

pública, q

Nas avaliacións de incidencia ambiental, é dicir, na aplicación do clásico 

RAMINP

a restauración; que 

era excepcional a adecuada recollida de residuos líquidos; ou que unha das carencias máis 

comúns 

ue responda aos criterios expresados no anexo III do RDLEIA. As diferenzas con 

algúns concellos neste terreo parecen albiscar a posibilidade de que esta carencia se estea a 

producir con certa frecuencia. Non obstante, todos os entes locais afectados por queixas, 

algunhas deles con recomendacións, corrixiron a súa anterior forma de proceder e por tanto 

finalmente tramitaron este requisito ambiental; ademais, a Consellería de Medio Ambiente 

e Desenvolvemento Sostible (CMADS) mostrou o seu acordo coa necesidade de esixir un 

pronunciamento expreso dela mesma para desenvolver as urbanizacións, e que ese 

pronunciamento se realice con ocasión do trámite de aprobación do correspondente plan 

parcial ou de sectorización, que é cando se impulsa, condiciona ou rexeita a urbanización 

de que se trate.  

, obsérvase que resulta común prescindir do procedemento ou polo menos 

dalgunhas das súas condicións, como a esixencia do afastamento das instalacións das 

poboacións. Isto obsérvase en numerosas ocasións no caso das depuradoras de augas 

residuais, como desenvolveremos máis adiante. 

C) Os problemas ambientais creados polas explotacións mineiras 

Esta cuestión foi abordada pola institución en numerosas ocasións; no Informe 

Anual de 1996 deixábase constancia de que o sector se encontraba afectado por graves 

deficiencias. Co título “As explotacións mineiras a ceo aberto como causa de grave 

deterioración do medio ambiente”, subliñábase que en Galicia case a metade das 

explotacións mineiras a ceo aberto non terían ou non cumprirían o seu plan de 

restauración, a pesar do previsto no Real decreto 2994/1982; que era frecuente a ausencia 

de garantía económica ou fianza ambiental que asegurase a realización d

era a ausencia de licenza ou autorización. A pesar dos incumprimentos sinalados, 
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os requirimentos e sancións eran escasos, polo que formulamos numerosas 

recomendacións.  

Coñecemos que aínda hoxe un número importante de explotacións nin tan 

sequera contan con licenza. A Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Transportes (CPTOPT) recibiu un número importante de solicitudes de legalización 

amparadas na disposición transitoria 12 da lei urbanística galega (LOUPMRG). Tal 

disposición ten carácter temporal e habilita unha posible legalización extraordinaria, polo 

que deberían establecerse prazos e condicións para a súa aplicación. Con iso clarificaríase 

definitivamente o panorama e poderíase intervir tanto en relación coas explotacións 

autorizadas, facendo que cumpran as esixencias que correspondan, como con respecto ás 

non autorizadas. O que non parece adecuado é que esta posibilidade excepcional 

permaneza por tempo indefinido, cunha prolongada situación de indefinición, como parece 

suceder. 

s básicos de ordenación do territorio, e que, en consonancia coa 

natureza transitoria da previsión legal, se limitase temporalmente o proceso de 

mento determinado, 

e se lle puxera fin logo de que a administración autonómica resolvese todas as solicitudes 

recibidas en prazo. Sen em

as explotacións que 

estivesen funcionando con carácter previo á entrada en vigor da lei, sen os matices 

expresados. Con iso e coa falta de pronunciamento expreso sobre as explotacións que 

poden acollerse á medida parece que a cuestión queda permanentemente aberta, sobre todo 

se a iso unimos que a administración non parece resolver dilixenteme solicitudes que 

xa se presentaron.   

A todo iso únese que existe a posibilidade de que o procedemento excepcional se 

inicie de novo; o Parlamento de Galicia coñece un proxecto de lei de ordenación mineira 

Ao respecto formulamos á CPTOPT unha recomendación para que se 

establecesen as condicións de tipo xeral para a aplicación da disposición, entre elas 

medidas para garantir a preservación da calidade de vida da poboación afectada, do medio 

ambiente e dos principio

regularización, de tal maneira que se admitan as solicitudes ata un mo

bargo, a COTOPT reiterou o que xa expresara antes: que 

entendía a natureza transitoria da disposición como referida a todas 

nte as 
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de Galic nha n disposición t oria similar á 

comentada; cambiaría o órgano habilitado para o outorgamento da legalización das 

explotacións sen licenza urbanística (antes o Consello da Xunta, e, de aprobarse o 

proxecto  abrir un novo período 

transitorio, a pesar de que un case idéntico se encontra vixente e ao parecer non se 

resolveu. Este novo proceso produciríase despois do de 2002 (LOUPMRG), que se 

reiniciou coa ref 04; transcorrero e 5 ano e a habilitación desta 

posibilidade, polo que parece razoable pensar que debería terse finalizado. Só con esta 

finalización poderían coñecerse as explotacións legalizables (e de feito legalizadas) e as 

que non o son, de tal forma que se impida definitivamente o funcionamento destas últimas. 

Sen em

ida actuación nesta materia. 

mo tiv citar q  súas  re  

l PT non aclarou suficientemente o proceso de eventual 

regularización temporal ou transitoria da LOUPMRG; segue sen aclarar se xa se 

promoveron todas as posibles legalizacións, ou se xa non se admiten máis; e, sobre todo, se 

a ad ración auto mica xa term ou o proceso, legalizando ou rexeitando todas as 

solicitudes que se deran. 

1.3. EIXAS R IBIDAS E E ADO DE T MITACIÓ

O número de queixas correspondentes á área de medio ambiente no ano 2007 foi 

de 278, ás que se deu o curso que se describe a continuación: 

Iniciadas 278 

ia que de aprobarse incluiría u ova ransit

, a Consellería de Innovación e Industria). Volveríase a

orma do 20 n cas s desd

bargo, parece que se iniciará un novo procedemento, o que previsiblemente 

impedirá unha decid

Co

que lle formu

dato significa

amos, CPTO

o podemos ue nas respostas á comendación

minist nó in

2 QU EC ST RA N 

Admitidas 181 65% 

Non Admitidas  95 34% 
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Remitidas ao Defensor del Pueblo    2 1% 

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluidas 114 63% 

En trámite   67 37% 

 

A lo longo deste ano tamén foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas 

en anos anteriores:  

Ano de 
presentación 

En trámite a 
31-12-2006 

Reabertas Total Resoltas  En trámite a 
31-12-2007 

2000 1 1 2 2 0 

2001 1 0 1 0 1 

2003 14 3 17 15 2 

2004 45 5 50 48 2 

2005 33 4 37 36 1 

2006 102 9 111 94 17 
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1.3.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE 

1.3.3.1 Os prexuízos e molestias ocasionados polo consumo de alcohol na rúa e o seu 

tratamento 

Os ruídos xerados polas concentracións de persoas na rúa a altas horas da 

madrugada, asociados ao consumo alcohol, resulta un dos motivos habituais de queixa. 

Este ano as reaccións sociais contra este fenómeno, comunmente denominado botellón, 

foron máis numerosas e tiveron un amplo tratamento nos medios de comunicación social. 

Por iso, ademais de coñecer as queixas iniciadas a instancia de parte, tamén coñecemos 

algunhas promovidas de oficio, como veremos. 

Como expuxemos na introdución, trátase dun problema de primeira orde no que 

se ven afectados dereitos fundamentais, como o dereito á intimidade persoal e familiar no 

ámbito domiciliario (artigo 18.1 e 2 CE), ou dereitos doutra natureza, como os que 

pretenden protexer ou preservar a saúde (artigo 43.1 CE), ou o dereito a gozar dun medio 

ambiente adecuado e á protección e mellora da calidade de vida (artigo 45.1 e 2 CE). 

A sentenza do 29 de outubro de 2001, da Sala do Contencioso-Administrativo do 

Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía (sede de Sevilla), ante o recurso interposto por 

unha asociación de veciños que denunciaba os problemas dos residentes no centro histórico 

de Sevilla polas aglomeracións de mozos consumindo bebidas na rúa ata altas horas da 

madrugada, causando considerables molestias debido aos ruídos, voces, rifas, actos 

vandálicos, etc., impedindo o descanso dos veciños, sinalou que “se poden adoptar 

medidas de control adecuadas para evitar o ruído, a venda de bebidas alcohólicas na rúa, 

a utilización daquela como urinario público, os danos ao espazo público e os seus 

elementos, e permitir a libre circulación de persoas e vehículos, como é unha dotación 

policial adecuada que esixa en todo momento o cumprimento de cantas normas e 

ordenanzas estean vixentes nos seus estritos termos. O recurso debe ser estimado porque á 

Administración lle incumbe, na súa función de policía, o cumprimento do deber de 

vixilancia de horarios de peche, emisión de ruídos de bares, vehículos, etc. E do actuado 

dedúcese certa inactividade que prexudica indubidablemente aos veciños da zona que han 
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de soportar a incomodidade de acceso ás súas vivendas, exceso de ruídos que impiden o 

descanso nocturno e outras molestias que non teñen o deber xurídico de soportar e que se 

poden paliar, se a Administración no ámbito da súa competencia non fai desleixamento da 

súa función e adopta cantas medidas sexan necesarias para esixir o cumprimento da lei 

facendo posible que o exercicio dun dereito por parte dun sector de poboación non 

menosca

isión permitidos, e a facilitar a libre 

circulación dos veciños. 

ostos nos que o efecto prexudicial provén dunha 

suma de comportamentos individuais, ou do comportamento colectivo que supón a suma 

de todos

be os dereitos dos veciños da zona na que se concentran. Certamente as 

devanditas medidas resultan impopulares e poden ter un custo electoral por parte do 

sector afectado pero non hai que esquecer que a administración, como proclama o artigo 

103 da Constitución, debe servir con obxectividade os intereses xerais con sometemento 

pleno á lei e ao dereito, así como aos fins que a xustifican (artigo 106 da Constitución).” 

A sentenza estima o recurso e obriga ao Concello de Sevilla a adoptar as medidas que 

impidan o consumo de alcohol nas rúas fóra dos establecementos públicos, a utilización de 

aparellos musicais que superen os límites de em

O fenómeno do botellón foi amplamente tratado por esta institución a través de 

numerosas queixas e de amplos comentarios nos informes anuais e nalgún especial, como 

A contaminación acústica en Galicia (1996). En anos anteriores tivemos ocasión de sinalar 

que existe habilitación legal para corrixir este grave problema, e a obrigación legal de 

facelo. O Decreto 320/2002, de ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación 

acústica, establece a conduta cívica normal como parámetro de comportamento singular 

ou colectivo cando se produza unha perturbación por ruídos para a veciñanza, o que “será 

sancionado conforme o establecido neste regulamento” (artigo 26.5). Parece claro que esta 

norma está enfocada ao tratamento de sup

 eles. Se algunha dúbida se podía suscitar con anterioridade respecto á suposta 

falta de habilitación legal da citada norma, hoxe debe considerarse despexada co disposto 

na Lei 37/2003, do 17 de novembro, do ruído, que habilita os concellos para que a través 

das súas ordenanzas aborden os ruídos xerados pola acumulación de persoas na rúa 

mediante a tipificación de infraccións que sancionen a contaminación deste tipo 

ocasionada polos usuarios da vía pública en determinadas circunstancias. Efectivamente, 

“as ordenanzas locais poderán tipificar infraccións en relación con: a) o ruído procedente 

 150



 

de usuarios da vía pública en determinadas circunstancias” (artigo 28.5). Por tanto, os 

concellos que regulasen a cuestión a través das súas propias ordenanzas poderanas aplicar 

sen dúbida, e nos que en cambio non as teñan ou non as reformasen para abordar esta 

cuestión

amos desde esta institución, 

nalgúns casos xa actuaron para corrixir ou reconducir o fenómeno, ou anunciaron medidas 

inmediat

, resultará de aplicación directa a ordenanza-tipo.  

Algúns concellos, como o da Coruña, incluíron nas súas ordenanzas mencións de 

tipo xenérico como as que se conteñen no decreto galego (en realidade a ordenanza 

coruñesa é anterior, e ten unha redacción practicamente idéntica); outros, como o de 

Santiago de Compostela, estableceron un réxime máis restritivo a través dunha ordenanza 

propia que prohibe o botellón con carácter xeral e limita o consumo na vía pública aos 

supostos previstos. O artigo 67.1 da ordenanza municipal de convivencia, residuos e 

limpeza viaria sinala que “queda prohibido o consumo de bebidas na vía pública cando 

poida alterar gravemente a convivencia cidadá”. 

Anteriormente a resposta máis habitual que daban os concellos cando se lles pedía 

informe sobre esta cuestión resultaba elusiva da responsabilidade a que fixemos mención; 

normalmente se sinalaba que non existía normativa ao respecto (circunstancia que 

refutamos), que o problema era de difícil solución, e que en calquera caso debería ser 

tratado polas diferentes administracións, e non só polos concellos, posto que incidían en 

materias tales como a orde pública, a saúde ou a prevención do alcoholismo. 

Afortunadamente as respostas municipais xa non enfocan o problema dunha forma tan 

elusiva e, acollendo progresivamente os criterios que traslad

as neste sentido, como veremos.  

Como decantación dun amplo debate social e institucional, no que participou esta 

institución a través da transmisión do seu criterio para que o problema se tratase 

adecuadamente e por iso se fixesen cesar as graves molestias observadas, ao parecer xa 

existe un criterio común das administracións autonómica e locais para reducir a incidencia 

xeral desta práctica e sobre todo para garantir que non ocasione graves prexuízos aos 

veciños afectados, como sucede aínda hoxe. A Consellería de Sanidade promove unha 

norma que tería, de ser aprobada, rango de lei; esta prohibiría o consumo de alcohol na vía 
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publica, aínda que, como sinalamos, se descoñece a marxe que quedará en mans dos 

concellos para recoller excepcións a esta norma. 

Xa anteriormente a administración autonómica, en concreto a Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, nos trasladara a súa intención de abordar 

os problemas xerais derivados do ocio nocturno mediante a elaboración dun proxecto de lei 

(Q/613/06). Sen prexuízo do acertado de tratar o tema nunha norma deste tipo, sen 

embargo

 Públicas e Xustiza, senón pola de Sanidade. 

 esa norma limitábase a enfocar o fenómeno cara á seguridade pública, cando era 

necesario abordalo desde todas as perspectivas que incidían nel, empezando pola 

contaminación acústica. En numerosos informes e comunicacións expuxemos que sería 

conveniente incluír as medidas relativas a esta cuestión nunha norma con rango de lei, e iso 

pola escasa aplicación dos preceptos regulamentarios xa vixentes, en parte pola súa 

ambigüidade (artigo 26.5 do Decreto 320/2002), pero tamén polas dúbidas que a súa 

aplicación xera nos concellos, por tratarse dunha norma limitativa dos dereitos sen 

habilitación clara, apreciación que non compartimos, e menos desde a aprobación da Lei 

do ruído. Pero en calquera caso era o que os concellos opinaban; á marxe do acertado ou 

non destas dúbidas, o certo é que esta cuestión se menciona habitualmente polos entes 

locais como causa de falta de aplicación do decreto. O propio informe da consellería 

sinalaba que se encontran afectados diferentes dereitos constitucionais; a dificultade formal 

que diso se deriva evitaríase se a cuestión se regulase a través dunha norma con rango de 

lei, que ao parecer se promoverá en breve, non pola Consellería de Presidencia, 

Administracións

Como sinalamos, este ano iniciamos queixas de oficio polos botellóns da Coruña 

ou Santiago; non iniciamos queixas polos que tiñan lugar noutras cidades debido a que 

neses casos xa se encontraban en curso outras, non nos constaba que a incidencia do 

problema fose grave, ou coñeciamos que xa se estaba abordando o problema. No caso da 

Coruña (Q/1775/07) fixémonos eco das noticias aparecidas en diferentes diarios nas que se 

resaltaban as queixas veciñais que acusaban ao concello de pasividade ante o botellón, 

principalmente nas prazas de Azcárraga e do Humor, pero tamén noutros puntos. Tamén 

promoveu queixa por este motivo unha agrupación de asociacións de veciños (Q/1942/07); 

denunciábase a contaminación acústica que sofren, pero tamén os problemas de limpeza. 
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Os prexuízos repítense ciclicamente, co que aumenta a sensación de angustia dos que os 

sofren. Ademais, consideran insuficiente a presenza policial. Como resposta o concello 

informaba do seu compromiso para promover unha serie de actuacións que permitan 

mellorar a situación, como a presenza policial continuada nos lugares de celebración dos 

botellón

En calquera caso o Concello da Coruña sinalou que aprobara provisionalmente o 

texto da

s, ou intervencións ante os comportamentos máis prexudiciais, en coordinación coa 

policía nacional. 

Respecto da utilización da normativa vixente, sinalou que non existía habilitación 

suficiente para intervir e evitar o fenómeno que tratamos. Especialmente sinalou que nin o 

Decreto 320/2002 nin a ordenanza municipal de ruídos resultan suficientes. Segundo el, as 

actuacións individualmente tratadas non resultan irregulares, e o seu entendemento en 

sentido colectivo non resulta adecuado, posto que debe esixirse que ese colectivo 

estea“identificado como tal, é dicir, unha asociación ou colectivo de persoas debidamente 

organizado, estruturado, etc., o que non é o caso”. Como adiantamos, a nosa opinión non 

coincide coa do concello neste punto; xa no escrito de apertura da queixa de oficio 

indicamos que parecía de aplicación o previsto na ordenanza municipal de ruídos e no 

Decreto 320/2002; o que esas normas pretenden é precisamente evitar que se poida 

molestar desproporcionadamente aos veciños con comportamentos que coñecidos 

individualmente non resulten relevantes, pero que en función da dimensión da 

concentración si o sexan; nese caso a suma dos comportamentos individuais é a que 

podería resultar ilexítima, sen necesidade de esixir que o colectivo se encontre organizado 

ou estruturado. 

 ordenanza municipal reguladora da convivencia e o ocio en espazo público na 

que “prohibe e consecuentemente impedirá as concentracións de persoas na vía pública 

que alteren a normal convivencia cidadá, en especial cando (...) se organicen ao redor do 

consumo de bebidas alcohólicas, e, en todo caso, sempre que leven a cabo condutas que 

perturben o dereito das persoas ao descanso nocturno entre as 23.00 e as 7.00 horas. 

Exceptúanse (...) as manifestacións populares debidamente autorizadas, así como outras 

datas e festas patronais ou populares. Os establecementos de hostalaría incluídos nos 

espazos ao aire libre anexos a estes rexeranse pola súa propia normativa de aplicación”. 
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Por tanto, á marxe de que se puidese ter intervido con anterioridade, coa aprobación 

definitiva desta ordenanza o concello parece asumir o compromiso de reconducir a 

situación. 

Na queixa de oficio Q/1819/07 coñecemos os graves prexuízos ocasionados polo 

botellón da ponte do Pilar en Santiago de Compostela; seis mil mozos acudiron ao parque 

da Alameda. Este concello parece ter concentrado o botellón no lugar mencionado, 

intentando reconducir as numerosas situacións conflitivas propias dos días nos que se 

intensifica o ocio nocturno; pero sinala que a cuestión transcende da normativa de 

contaminación acústica (cita a súa recente ordenanza, que, como vimos, prohibe o 

consumo de alcohol na rúa en determinadas circunstancias) para situarse no ámbito da 

seguridade pública, competencia do Estado, sendo a intervención do concello de tipo 

colaborador. De ser así parecería razoable que promovese a consideración do fenómeno 

tamén desde esa óptica ante o resto de administracións, co fin de abordar as medidas 

precisas por quen corresponda. Nesta orde sinalou que xa se deran os primeiros contactos, 

circunstancia que se confirma pola intervención anunciada da administración autonómica, 

como vimos, e pola colaboración da Administración Xeral do Estado “para evitar eventuais 

prexuízo

ara facer posible un “cambio nas pautas culturais” e “fortalecer o 

compromiso dos cidadáns na resolución da problemática que constitúe o botellón”.  

a; confirmouse que ordinariamente non se interviña. 

s a terceiros que puideran derivarse das concentracións masivas de mozos na vía 

pública nos denominados botellóns”, coa prioridade, tanto da policía nacional coma da 

local, de evitar que se desenvolvan en zonas nas que poidan alterar a convivencia cidadá. 

Ademais este concello creou o Foro polo Civismo, cunha ampla representación social, para 

fomentar a participación p

En Vigo coñecemos os problemas que ocasiona este fenómeno a través de 

diferentes queixas (Q/920/05, Q/58/07 e Q/1861/07). A primeira é unha queixa de oficio 

polo botellón na Praza da Estrela e noutras zonas da cidade. Como resposta o concello só 

mencionou a promoción de medios de ocio alternativos e a aplicación de medidas de 

limpeza, pero non fixo referencia á contaminación acústica provocada ata altas horas da 

madrugada. Non anunciou a aplicación das medidas previstas no art. 26.5 do Decreto 

320/2002 para impedir as molestias. Concluímos que nese momento non se estaba 

abordando o problem
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Sorprendentemente se sinalaba que “se o departamento recibise algunha acta de medición 

positiva identificando os responsables se tramitaría como noutros casos coa incoación dun 

exped

Coñeceuse un problema similar en Ourense, en relación co cal o concello 

comu

iente sancionador”. A segunda refírese aos problemas xerais, como a primeira, e a 

última referíase ao botellón da rúa Ecuador. Confirmounos a súa existencia, pero 

sinalando que “non creaba ningún tipo de problemas”; sen embargo, despois sinala que 

“como é lóxico, unha reunión elevada de persoas pode producir ruídos molestos”. Este é o 

obxecto da queixa: os ruídos provocados pola afluencia de xente consumindo alcohol en 

horario nocturno, o que supón para a interesada“ir traballar sen poder durmir”, polo que 

resulta sorprendente a resposta municipal. Finalmente o ente local respondeu cun informe 

da policía local no que se insistía en que non se podía impedir este fenómeno, 

mencionando incluso que “a falta de medios policiais para facer fronte a posibles 

conflitos..., pois debemos ter en conta que do importante número de congregados non 

todos producen ruídos ou molestias e poden revelarse contra unha posible sanción”. Ao 

peche do presente informe encontrámonos á espera dunha aclaración definitiva. Tamén por 

problemas de botellón (e outros) en Vigo iniciaramos a queixa de oficio Q/1640/06, que 

desenvolvemos na seguinte sección. 

nicou que xa non existía, posto que desde hai meses non ten lugar o anterior botellón 

(Q/60/07); ou no Carballiño (Q/1412/06), no que o concello respondeu que identificaría os 

participantes, advertíndoos do previsto na ordenanza municipal de limpeza e da necesidade 

de non ocasionar ruídos.  

Tamén coñecemos supostos ruídos provocados por clientes que consumen fóra dos 

locais; con frecuencia os propietarios permiten ese consumo na vía pública, polo que 

resulta precisa a intervención municipal. Adoitamos recordar aos concellos que o artigo 12 

do Decreto 320/2002 sinala que “os titulares dos establecementos serán responsables de 

velar, por que os usuarios, ao entraren ou saíren do local, non produzan molestias á 

veciñanza. No caso de que as súas recomendacións non sexan atendidas deberán avisar 

inmediatamente a policía municipal. Do mesmo modo actuarán se constatan a 

consumición de bebidas, expedidas no devandito local, fóra do establecemento e dos 

lugares autorizados...”. 
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1.3.3.2 A concentración de locais: as zonas saturadas por contaminación acústica 

Outra causa de abundantes problemas é a concentración de locais nunha determinada 

zona de cidades ou vilas. A declaración de zonas saturadas por acumulación de ruídos 

permite aos concellos establecer “as medidas oportunas, dentro do seu ámbito de 

competencias, tendentes a diminuír o nivel sonoro exterior ata situalo dentro dos límites 

correctos”, podendo acordar calquera das medidas cautelares previstas na lei de protección 

contra a contaminación acústica, como a paralización da actividade, a clausura da 

instalación, o precinto dos equipos de música ou calquera outra (artigo 12.2 do Decreto 

320/2002). A súa aplicación xa resulta relativamente común, aínda que se aplica dunha 

forma que non responde en todo aos obxectivos legais, sobre todo porque os concellos se 

limitan a prohibir novos locais. Esta medida resulta insuficiente se non vai acompañada 

doutras máis restritivas que permitan diminuír o nivel de ruído xa constatado. Ademais, os 

concellos deben ter presente que a medida non só arbitra un medio para corrixir as 

consecuencias prexudiciais das acumulacións consolidadas, senón que tamén supón evitar 

as acumulacións que aínda non tiveron lugar; as dificultades serán maiores se chegan a 

consumarse. 

A simple prohibición de novas licenzas pode ser, en función das circunstancias, unha 

medida inadecuada, se con ela non se diminúe o nivel de ruído por riba do permitido. Así 

se sinalou na sentenza do Tribunal Superior de Xustiza das Illas Baleares do 29 de xuño de 

1999, que coñeceu a impugnación dunha asociación de veciños ás medidas aplicadas polo 

Concello de Palma como consecuencia da declaración da zona como acusticamente 

contaminada pola proliferación de locais e a grande afluencia de público. A imposición de 

determinadas distancias para a concesión de novas licenzas pareceu insuficiente aos 

veciños, que demandaron como medida máis apropiada a limitación de horarios. A 

declaración comentada fíxose en aplicación da ordenanza municipal de protección do 

medio ambiente, que prevía que as concretas medidas a aplicar en cada caso debían ser 

congruentes coa situación que os cidadáns padezan. Pois ben, a sentenza estima 

parcialmente o recurso e declara anulables determinados aspectos da decisión municipal, 

ao estimar que estamos ante un concepto xurídico indeterminado, e non ante unha 

potestade discrecional, polo que a única solución xusta é aplicar unha medida congruente 
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coa necesidade de corrixir a grave contaminación que se sofre, e tal cousa só se dá coa 

limitación de horarios, posto que a restrición de licenzas, a afectación de actividades 

musicais complementarias e o compromiso municipal de efectuar unha estrita vixilancia 

non poden considerarse suficientes e non corrixen a situación que se pretende abordar. O 

Concello de Palma de Mallorca entendía que actuara de acordo cunha suposta ponderación 

de intereses (o dereito ao descanso e o dereito ao exercicio de actividade económica), 

argumento frecuentemente utilizado, pero que debe ser rexeitado. A función da 

administración non é realizar unha suposta arbitraxe de intereses, que reduciría o dereito a 

ambiguos criterios de equidade, senón dar efectividade ao principio de legalidade. 

saturadas. As medidas a adoptar deberían 

paliar o problema, e non só limitar as licenzas a partir de agora, como comunmente se fai. 

Se de

Na Coruña coñecemos o caso do Orzán; o ente local recoñecía que a zona se 

encontraba saturada de locais e ruído, con importantes problemas para os veciños, que 

sofren as consecuencias prexudiciais desa saturación desde hai tempo (Q/257/06 e 

Q/618/06). O concello anunciou a declaración da zona como saturada por acumulación de 

ruídos e a aplicación das medidas correspondentes para un futuro inconcreto; por iso 

transmitímoslle que non parecía procedente esperar á confección de mapas do ruído e plans 

de acción previstos a longo prazo polas directivas comunitarias e a lei do ruído, que se 

refiren a outros fins máis xenéricos. A lexislación vixente desde hai tempo prevé a 

necesidade de abordar a problemática das zonas 

bían identificar os locais que teoricamente eran bares, de acordo coa licenza, pero en 

realidade funcionan como pubs ou similares, isto é, con música e ata altas horas da 

madrugada. Esta cuestión é fundamental no tratamento do problema; unha das primeiras 

medidas para reducir a incidencia do ruído nas zonas saturadas debe ser non permitir o 

funcionamento de locais sen licenza, ou axustar a forma de funcionar dos que o fan de 

modo irregular. Como conclusión de todo iso recomendamos ao Concello da Coruña 

(véxase a resolución 14 da área de medio ambiente do Informe do 2006) que promovera a 

declaración da zona como saturada por acumulación de ruídos, e que avaliara e aplicara as 

medidas procedentes para diminuír o nivel de ruídos; que realizara unha inspección 

exhaustiva dos locais de ocio da zona para coñecer se contan con licenza e se é adecuada 

para o tipo de actividade que desenvolven, e que, en caso negativo, ordenase o cesamento 

da actividade dos que carecesen de licenza, ou axustase a actividade ao permitido na 
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correspondente licenza cando non se cumpran as súas esixencias. Ademais, nos casos de 

ausencia ou desaxuste de licenza, recomendamos que se incoasen expedientes 

sancionadores. Por último, pedimos que se regularizase a forma de proceder municipal na 

comprobación técnica e tramitación dos expedientes por contaminación acústica, de acordo 

cos criterios que se detallaban. O concello aceptou integramente a recomendación, o que 

trasladam

adas. O concello sinalou 

que se presentaría un plan de ruídos que incluiría a declaración de certas rúas como zonas 

saturada

os aos interesados (fundamentalmente asociacións de veciños), indicándolles que 

en caso de que as medidas se demostrasen insuficientes poderían acudir de novo á 

institución, cousa que non sucedeu. 

Un problema parecido ao comentado encontrámolo en Vigo. As queixas de oficio 

Q/258/06 e Q/1640/06 iniciáronse polos graves problemas denunciados por veciños de 

zonas especialmente afectadas. Na primeira tratábase da zona histórica, que fora obxecto 

de resolucións anteriores (Q/444/97 e acumulados); formulamos suxestións para corrixir as 

deficiencias que observamos, e posteriormente iniciamos unha queixa de oficio (Q/162/04) 

debido aos prexuízos ocasionados pola contaminación acústica que soportaba un veciño da 

mesma zona, que tamén finalizou cunha recomendación formulada ao concello para que 

solucionase o problema. Sen embargo, despois de moito tempo parecía que o problema 

continuaba. Finalmente o concello aclarou que realizaba comprobacións sonométricas e 

que posteriormente as tramitaba. 

A segunda queixa de oficio referíase a unha noticia; a asociación contra o ruído 

aseguraba que 3000 persoas o sofren na cidade, e que as zonas máis prexudicadas son o 

Areal, Rosalía de Castro, Joaquín Loriga, Churruca e aquelas onde se fai botellón. Os 

ruídos están provocando serios problemas entre as persoas afect

s de ruído, pero sen especificar as medidas previstas. Non concertou a información 

sobre licenzas dos locais das zonas citadas, especialmente se os locais que non son pubs 

non contan con música e limitan o seu horario. Tampouco se concreta o relativo á 

declaración das zonas como saturadas por ruídos. Sinalara que modificaría a ordenanza 

para establecer o procedemento e as medidas; pero ese proxecto non podía ser óbice para 

actuar xa nos casos constatados, de acordo co decreto autonómico 320/2002. Como no 

caso das queixas referidas ao botellón, o Concello de Vigo se limitou a enviar un informe 
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da policía local referido a aspectos parciais da queixa, sinalando que restaban os informes 

dos departamentos de Medio Ambiente e da Xerencia de Urbanismo; ao peche deste 

informe non se recibiron as aclaracións destes departamentos municipais, a pesar da nosa 

insistencia e de que a solicitude é de setembro do 2007.  

Por unha situación similar á anterior e descrita no Faro de Vigo (26 de abril de 

2007, páxina 2), iniciamos outra queixa de oficio (Q/937/07); informábase de que decenas 

de veciños se mudan das zonas de copas (fundamentalmente Churruca, Areal e zona Vella) 

ao non poder soportar o ruído. Segundo unha asociación veciñal, durante o último ano 

fóronse da zona Vella unha ducia de familias, cinco de Churruca e catro de Inés Pérez Ceta 

e do contorno do Areal. Outros veciños consultados seguen porque carecen de medios para 

cambiar de vivenda, e numerosas persoas vanse as fins de semana a domicilios en zonas 

máis tranquilas e incluso a hospedaxes para descansar. A asociación viguesa contra o 

ruído resalta que na zona de Rosalía de Castro “hai vivendas en alugamento desde hai un 

ano e medio que están sen ocupar polos problemas de ruído”. Citábase un caso no que a 

casa tremía. Tiña en fronte un local de copas e as fins de semana era inaguantable; pechaba 

as ventás e as persianas, pero escoitaba o ruído de fondo da música e a xente gritando na 

rúa. A pesar da gravidade dos feitos que se poñen de manifesto, a única resposta do 

concello consistiu en sinalar, despois de moito tempo desde a apertura da queixa de oficio, 

que a Concellaría de Medio Ambiente solicitara da policía local que se intensificaran os 

controis nas zonas indicadas na queixa. Loxicamente, con esa resposta non podiamos 

entender aclarado o problema, e de novo nos diriximos ao concello para requirir que se 

dese conta detallada da situación e sobre todo das medidas adoptadas e do seu resultado. 

Ao peche deste informe encontrámonos á espera desa aclaración. 

En Lugo unha asociación de veciños promove unha queixa debido aos ruídos 

xerados polos numerosos locais do contorno da Catedral de Lugo (Q/798/04). A 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza informáranos de que en 

ocasións se producía a caducidade dos expedientes sancionadores por incumprimento de 

horarios por falta de informes de ratificación dos axentes actuantes, polo que pedimos 

aclaración ao Concello de Lugo, que segue sen aclarar a cuestión, a pesar do amplísimo 

período de tempo transcorrido. Máis grave é que tampouco se aclarou o relativo ao ruído 
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provocado polos locais. O concello declarou a zona como saturada e prohibiu novas 

licenzas; pero a discrepancia céntrase nas medidas adecuadas para corrixir os prexuízos 

derivados desa concentración. Para coñecer a situación resulta fundamental unha 

información exhaustiva sobre os locais da zona e a súa licenza, de tal maneira que se evite 

o funcionamento dos que non a teñen e se corrixa o dos que funcionan sen axustarse ao 

habilitado pola que teñen. Desta forma posiblemente reduciríase o nivel de acumulación e, 

de continuar o problema, as medidas a aplicar non serían tan esixentes. As sancións 

impostas son de contía escasamente disuasoria. Ao peche do informe aínda non se recibiu 

resposta

r parte 

do concello (Q/1604/07). Lembrámoslle ao Concello de Oroso que non se pecharan os 

locais se

 a todas as obxeccións mencionadas, a pesar da nosa insistencia e das reiteradas 

chamadas urxindo o envío de aclaracións. En Lugo tamén se reclamou polas molestias 

ocasionadas por un grupo de locais situados nunhas galerías (Q/379/07). Ao cabo dun 

tempo o concello informou que xa non funcionaban. 

A situación en Sigüeiro-Oroso dera lugar a unha queixa promovida por máis de 

200 persoas (Q/1126/03). Formulárase unha recomendación (véxase a resolución n.º 7 da 

área de medio ambiente do Informe do 2005), pero a resposta municipal foi negativa, posto 

que non se dera efectividade. Declarábase unha zona como saturada, coa única 

consecuencia de que non poderían instalarse novos establecementos; sen embargo, esta 

medida non suporía mellora na situación se non se acompañaba doutras, como as que 

formaban parte da recomendación. Proba diso tivémola cunha nova queixa, que ao cabo de 

moito tempo subliñaba a permanencia do problema, con locais sen licenza ou que 

funcionan cunha inadecuada, e, en xeral, a falta de control dos establecementos po

n licenza, nin se lles obrigara a funcionar de acordo coa que tiveran. Con esa 

sinxela medida de axuste á legalidade, xunto á prohibición de novas licenzas, posiblemente 

se evitaría a consolidación da zona como saturada de ruídos. Conceder licenza aos locais 

ata entón en situación irregular non sería congruente co fin que o ordenamento pretende 

evitar ou corrixir: as zonas saturadas por ruídos. Tamén faltaba que se comprobase o 

funcionamento dos locais que contan con licenza adecuada, e a corrección dos problemas 

provocados polo consumo de alcohol na rúa. Como resposta o Concello de Oroso 

confirmou que a situación apenas mellorara. Respecto das licenzas de obras, sinalou que 

“se encontra tramitando a súa legalización”, e “en fase de visita de inspección dos 
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locais”, é dicir, consolidaranse locais ilegais nunha zona xa saturada; ademais, lévase 

anunciando esa regularización desde hai anos, sen que se avanzase nun sentido ou noutro. 

A declaración da zona como saturada e a legalización resulta contraditoria, posto que en 

principio non deben outorgarse novas licenzas, e as legalizacións supoñen novas licenzas a 

todos os efectos, posto que requiren un novo expediente de RAMINP. Finalmente, non se 

sinala na

 infracción de ruído a outros dous 

establecementos, pero, como sucedera co primeiro, non se especifican as medidas.  

da respecto do control de consumo de alcohol na rúa, tanto o vinculado a locais 

coma o botellón. 

En Baiona coñecéronse as molestias de numerosos locais (na queixa Q/1030/07 

citasen 13 locais). O domicilio do reclamante está literalmente rodeado por locais que 

manteñen a música ata altas horas da madrugada. A acumulación fai que non se poida vivir 

dunha forma normal, ao ter que soportar música, gritos e ruídos constantes ata altas horas 

da madrugada. Un deles ten a música altísima ata as cinco ou cinco e media, polo que a súa 

familia non pode descansar. Chaman a policía local algúns días ata dúas ou tres veces, pero 

o problema segue. Cun atraso considerable o Concello de Baiona limitouse a dicir que a 

zona non está declarada como zona saturada, sen concretar se se comprobaron as 

circunstancias previstas ao respecto no artigo 12 do Decreto 320/2002, que, de ser o caso, 

serían as que darían lugar a tal declaración e á adopción das medidas de diminución do 

ruído que correspondan. Respecto do local especialmente molesto, confirma que mantén a 

música alta e transmite niveis de ruído por riba do permitido, pero non dá conta de 

actuacións correctoras. Tramitáronse denuncias por

Xa desde o 2003 coñecemos diferentes queixas (Q/1143/03, Q/1228/03 e 

Q/940/05) debido ás informacións de prensa que aseguraban que se producían importantes 

prexuízos aos residentes do Campo da Feira de Ordes como consecuencia dos ruídos 

producidos por locais de ocio e polas persoas que consumían alcohol na rúa. O concello 

confirmou que chegaban moitos autocares procedentes de diferentes puntos de Galicia, 

pero o problema apenas existía. Formulamos unha recomendación (véxase a resolución n.º 

11 da área de medio ambiente do Informe do 2004) para corrixir a situación; detectárase o 

inadecuado funcionamento de moitos locais e importantes molestias por ruídos nocturnos. 

O concello nin tan sequera respondeu á recomendación, algo especialmente grave despois 
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de ter detectado a dimensión do problema e a presenza de circunstancias claramente 

irregulares. Por iso, destacámolo nos informes do 2004 e 2006, e agora tamén neste, posto 

que aínda non se aclararon as medidas a adoptar no tratamento da acumulación de locais e 

a falta de cumprimento dos horarios. 

En Noia reclamábase porque no zona histórica sofren importantes molestias 

ocasionadas polos numerosos pubs, bares e discotecas da zona; o ruído na rúa é moi 

inten

idera imposibilitada 

de solucionar o problema do ruído nunha rúa, polo que ao peche deste informe redactamos 

unha 

Os problemas de acumulación de locais e contaminación acústica en Tui 

 para obter a 

información concluímos que o funcionamento irregular afectaba a un número moi 

consi

actitude pasiva do concello en relación coas supostas irregularidades en materia de 

so, polo que se chama en moitas ocasións a policía local, que non soluciona o 

problema (Q/1650/07). O concello respondeu sen aclarar as principais obxeccións; sinala 

que a interesada non presentou denuncias, ao que se respondeu que as chamadas á policía 

son precisamente iso, e que os locais contan con licenza, aínda que sen especificar o seu 

tipo e se axustan a súa actividade á licenza. Tampouco aclarou se a policía local vixía 

adecuadamente o cumprimento dos horarios. Os problemas proveñen tanto da actividade 

interior coma exterior (como o tránsito a altas horas da madrugada), polo que se necesita 

coñecer se se dan as circunstancias para a declaración da zona como saturada por 

contaminación acústica (artigo 12.2 do Decreto 320/2002). Como resposta o Concello de 

Noia enviounos un escrito da policía local na que transmite que se cons

recomendación na que se recorda que é responsabilidade da administración local 

corrixir as irregularidades que se constaten nesta materia e preservar os dereitos dos 

afectados, cousa que ao parecer non se está facendo.  

coñecémolos desde hai tempo (Q/488/01). Despois de moitas dificultades

derable de locais, polo que intentamos que o concello cumprise as súas obrigacións ao 

respecto. O interesado comunicara que a maioría dos locais permanecían abertos sen 

licenza de funcionamento, e seguía sen aclararse se os locais axustaban a súa forma de 

funcionar ao habilitado na súa licenza, cando a tivesen. Como conclusión formulamos unha 

recomendación para que se comprobase o estado das licenzas de todos os locais obxecto da 

queixa e o cumprimento das súas condicións, de ser o caso, de tal forma que se corrixa a 
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actividades clasificadas e contaminación acústica; ademais, deberíase iniciar unha análise 

precisa para determinar se a zona debe ser declarada como saturada por acumulación de 

ruídos e aplicar as medidas oportunas que permitan corrixir esta circunstancia, se se 

confirmase (véxase a resolución n.º 3 da área de medio ambiente do Informe do 2006). Ao 

peche deste informe o Concello de Tui aínda non respondeu a recomendación, a pesar do 

moito tempo transcorrido. 

En Melide (Q/1075 e 1137/05) coñecemos o funcionamento inadecuado de moitos 

locais e o incumprimento dos seus horarios, polo que formulamos unha recomendación ao 

concello (véxase a resolución n.º 10 da área de medio ambiente do Informe do 2006) para 

que se corrixise a saturación observada e para que se teña en conta nas solicitudes de 

licenzas de locais; e tamén se corrixise o funcionamento dos establecementos que 

funcionan irregularmente. Despois dun tempo considerable respondeu sen anunciar 

ningunha actuación na liña do recomendado, alegando que non ten medios, ou que resulta 

moi difícil facer medicións (dise que é unha tarefa “moi complicada”); debe concluírse 

que non dará efectividade á recomendación e non cumprirá as súas funcións en materia de 

contaminación acústica, o que destacamos (artigo 33.1 da Lei 6/1984). 

Como salientaremos máis adiante, en Ribeira apreciouse a existencia dunha zona con 

graves problemas de contaminación acústica por acumulación de locais, moitos deles 

funcionando sen licenza ou con licenza inadecuada, a pesar do cal o concello non adoptou 

ningunha medida (Q/1322 a 1327/06). Comentámolo amplamente na sección seguinte.  

1.3.3.3 Os supostos máis acusados de contaminación acústica: Ribeira 

Resulta preciso destacar a actitude pouco receptiva do Concello de Ribeira en 

relación cos criterios que se trasladan desde a institución para adecuar á legalidade a 

situación dos locais de ocio que funcionan alí. Xeralmente rexeita de forma inxustificada 

as recomendacións que lle formulamos, contrastando de forma significativa a súa actitude 

coa doutros concellos ou coa dos diferentes órganos da administración autonómica, que 

ordinariamente aceptan as recomendacións e lles dan efectividade. Xa nos anteriores 
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informes do 2005 e 2006 nos vimos na obrigación de destacar este comportamento, cousa 

que facemos de novo este ano. 

Nesta localidade apreciouse a existencia dunha zona con problemas de 

contaminación acústica por acumulación de locais, moitos deles funcionando sen licenza 

ou con licenza inadecuada, a pesar do que o concello non adoptou ningunha medida. 

Mostras diso constan nos expedientes Q/1322, 1323, 1324, 1325, 1326 e 1327/06, e 

Q/1387/06. Unha asociación solicitou a declaración da zona máis conflitiva como saturada 

por acumulación de ruídos, pero non recibiu resposta (Q/1470/06). Enviouse a solicitude 

para iso e para que se aplicasen as medidas previstas na Lei 7/1997, sobre protección 

contra a contaminación acústica, e no Decreto 320/2002. Logo de admitir a queixa a 

trámite, o Concello de Ribeira limitouse a sinalar que o asunto sería estudado no futuro, 

con motivo da “próxima revisión do Plan Xeral de Ordenación Urbana”. En realidade xa 

aprob

o caso 

de plena aplicación da previsión citada, restaría coñecer se os locais con licenza e con 

activi

terior ata situalo dentro dos límites correctos (...)”. Por tanto, déixase sen definir 

ara unha normativa urbanística restritiva con carácter xeral, non só para as zonas 

máis conflitivas; o seu plan establecía que “en ningún caso poderá entenderse compatible 

o establecemento de discotecas ou pubs cuxa característica principal sexa a música non 

ambiental, co uso residencial. Sen prexuízo de que os locais que se encontren en 

funcionamento na data de aprobación definitiva deste PXOU poidan cambiar a súa 

clasificación adaptándose ao establecido na ordenanza municipal reguladora da emisión e 

recepción de ruídos e vibracións” (artigo 108). Desde hai tempo o problema radica na falta 

de aplicación desta previsión, tal e como sinalamos en anteriores informes. Aínda n

dade adaptada a ela producen o efecto regulamentariamente previsto para declarar 

zonas como saturadas. Xa nunha recomendación do 10-11-2003 (véxase a resolución n.º 

21 da área de medio ambiente do Informe 2003) sinalabamos ao concello que o art. 12.2 do 

Decreto autonómico 320/2002 establece que “naquelas zonas da cidade onde existan 

numerosas actividades destinadas ao uso de establecementos abertos ao público sempre 

que os niveis de recepción no ambiente exterior, producidos pola adición ás múltiples 

actividades existentes e pola actividade das persoas que utilicen estes establecementos, 

superen en máis de 3 dB os niveis fixados nesta disposición, o concello establecerá as 

medidas oportunas, dentro do seu ámbito de competencias, tendentes a diminuír o nivel 

sonoro ex
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un asunto que foi obxecto de reclamacións anteriores, sen achegar datos ou criterios 

respecto á acumulación de locais ruidosos. Ademais, establécese unha relación entre o 

futuro plan revisado e as medidas contra a saturación; isto non resulta adecuado porque 

relaciona a declaración da zona como saturada a posibles previsións urbanísticas a incluír 

no plan, cando o suposto de feito pode terse dado moito antes de que se produza a 

aprobación ou revisión do plan, e porque as previsións do plan normalmente se limitan a 

non permitir novas licenzas, cando esta medida non é máis que unha das posibles e pode 

adoptarse de igual forma na resolución ad hoc de declaración da zona como saturada, antes 

da aprobación ou revisión do plan. Ademais, non soluciona o problema se non vai 

acompañada doutras medidas máis restritivas ou drásticas que permitan aliviar os 

prexuízos constatados, o, como di o Decreto 320/2002, diminuír o nivel sonoro exterior ata 

situalo dentro dos límites correctos. 

Na mesma recomendación citada sinalamos que debería corrixirse o funcionamento 

irregular dos locais da zona que funcionaban sen axustarse ao habilitado pola súa licenza; 

esta cuestión é fundamental no tratamento de problemas por acumulación de locais, posto 

que unha das primeiras medidas para reducir a incidencia do ruído nas zonas saturadas é 

non permitir o funcionamento irregular de locais. Reduciríase o nivel de acumulación e as 

medidas a aplicar aos locais en situación regular poderían ser doutro tipo, tendo en conta 

que xa se fixo unha primeira restrición. Sen embargo, o ente local non deu efectividade á 

recomendación, tal e como sinalamos no Informe Anual do 2005, páxinas 169-174. 

Como conclusión da queixa Q/1470/06 tamén formulamos unha recomendación para 

que con urxencia se iniciasen as análises precisas para determinar se a zona debe ser 

declarada como saturada, e para que neste caso se apliquen as medidas que permitan 

corrixir esa circunstancia (véxase a resolución n.º 5 das desta área). Como sinalamos, o 

concello rexeitou esta recomendación, como xa rexeitara as anteriores que lle 

formuláramos nesta mesma liña, circunstancia que destacamos, de acordo co previsto no 

artigo 33.2 da Lei do Valedor do Pobo, no que se preceptúa que se non se obtivese unha 

xustificación adecuada para a non actuación de acordo co indicado, o asunto incluirase no 

informe correspondente, de considerase que era posible unha solución positiva e esta non 

se dese. 
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Outro exemplo do tratamento inadecuado que dá o Concello de Ribeira aos 

problemas de contaminación acústica encontrámolo na queixa Q/1399/2007, sobre o 

funcionamento dun establecemento con licenza de café-bar, pero con música e baile, como 

se fose un café-bar especial ou discoteca. O establecemento dispón dun equipo musical de 

alta sonoridade e anúnciase cunha parella bailando, o que indica que funciona como pub ou 

discoteca, motivo polo que o interesado promoveu unha denuncia que non deu lugar a 

ningunha reacción municipal. Ante o noso requirimento de informe o concello sinalou 

“que este establecemento ten licenza de café-bar e, segundo a ordenanza de ruídos, pode 

ter música ambiental”. Confirmaba os presupostos da queixa: o local é café-bar e funciona 

como pub (incluso se denominaba PUB K), pero sen dar conta de actuacións para corrixir 

esa irregularidade. Unha das condicións que deben cumprir os locais autorizados é o axuste 

ao tipo de licenza que lles foi concedida, de tal modo que as súas actividades non superen 

os parámetros manexados á hora de conceder as licenzas de funcionamento. Os simples 

bares, cafetarías ou similares non poden realizar o seu labor con música e cun horario 

amplo; con esa licenza, os promotores e as administracións intervenientes (concello e 

CMADS) non garantiron a inocuidade do local nesas condicións de uso, ao preverse 

outras. As esixencias ambientais para pubs ou locais similares son menos rigorosas. 

Ademais, se un local se tramita como café-bar, no proceso de información pública, con 

comunicación persoal aos veciños inmediatos, figurará que o desexo do promotor é a 

apertura deste tipo de local, sen máis. Se no proxecto pretende instalar música, a unión de 

ambas as circunstancias levará a un erro nos potenciais prexudicados, o que podería ser 

consider

ue obriga aos veciños afectados por un establecemento 

denominado dese modo a comprobar o proxecto para saber se se trata dunha actividade con 

ado como causa da eventual nulidade ou anulación da resolución recaída. Os 

interesados non se preocuparían en maior medida á vista de que o que supostamente se 

pretende instalar é un simple café-bar, polo que posiblemente nin tan sequera consulten o 

proxecto, ante a previsible ausencia de música e molestias desproporcionadas. Con 

posterioridade descubrirían que a denominación non se corresponde co que realmente se 

pretendía, senón que o que verdadeiramente se autorizou foi un bar con música, sen que tal 

circunstancia constase nin na notificación persoal recibida nin no anuncio da apertura do 

período de información pública no boletín oficial da provincia. Por iso, soster que os 

simples bares ou cafés poden optar entre ter ou non ter música é un claro elemento de 

inseguridade xurídica, q
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ou sen m

1 e Q/340/2002 (véxase a recomendación e 

suxestión incluídas no Informe do 2002: 249 e ss). A diferenciación despréndese do 

catálo

 á súa licenza de café-bar, polo 

que non podería contar con música e funcionar ata altas horas da madrugada, e, de ser o 

caso, co

oito tempo o Concello de Ribeira respondeu 

positivamente sobre o relativo ao local obxecto da queixa, pero nada se mencionaba 

respecto da limpeza das rúas, polo que concluímos que a recomendación se aceptaba só 

parcialmente (Q/777/05). 

úsica; tal indefinición pode evitarse facilmente aplicando criterios máis rigorosos 

á hora de coñecer a materia. E se aceptamos a interpretación municipal aceptamos tamén 

que un café, que pode abrir a primeira hora da mañá, ou de madrugada, pode funcionar 

como after hours, enganchando co horario dos bares especiais, pubs e discotecas, que a esa 

hora finalizan a súa actividade permitida. Como ademais podería ter música (segundo a 

interpretación incorrecta que comentamos), tamén podería recoller toda a clientela que 

aínda desexe permanecer nese tipo de ambiente. Este criterio xa o expuxeramos en 

anteriores ocasións, como nas queixas Q/162/0

go de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de 

Galicia (Decreto 292/2004), o Real decreto 2816/1982, do 27 de agosto, polo que se 

aproba o regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, 

ou as diferentes ordes da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

que regulan os horarios de apertura e peche dos locais. Como conclusión vímonos na 

necesidade de formular ao Concello de Ribeira unha recomendación para que procedese a 

corrixir o funcionamento irregular do local, que funcionaba sen axustarse ao habilitado na 

súa licenza, que é de café-bar, a pesar do cal funciona con música e cun horario amplo 

(véxase a resolución n.º 26 desta área). Ao peche deste informe o Concello de Ribeira 

aínda non respondeu á recomendación, a pesar da nosa insistencia, o que mostra a súa 

pouca receptividade. 

Neste mesmo sentido formuláramos unha recomendación ao concello para que 

comprobase se a actividade dun establecemento se axusta

rrixise tal circunstancia; engadiamos que se comprobase o estado de limpeza das 

rúas da zona, especialmente as fins de semana, de tal maneira que os residentes non sufran 

as consecuencias perniciosas asociadas á movida (véxase a resolución n.º 7 da área de 

medio ambiente do 2006). Despois de m
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Na queixa Q/636/05 coñecemos as molestias producidas por un local como

consecuencia do volume da música, a pesar de que era un café-bar; non se daba co

 

nta da 

actividade municipal para corrixir o funcionamento irregular do establecemento. O anterior 

compo

que non son de pouca relevancia: 

cumprimento de horarios e alto volume da música en determinados locais. Como noutras 

moitas o

O concello parece ter iniciado a rectificación do comportamento referido; no 

supos

rtamento municipal coincide co apreciado noutras moitas queixas por asuntos 

parecidos. As recomendacións ao respecto dirixidas ao alcalde de Ribeira foron rexeitadas 

ou desatendidas. Neste caso sucede o mesmo, polo que unha vez máis o destacamos (artigo 

33.2 da lei 6/1984, do Valedor do Pobo), ao comprobar que o concello segue sen dar un 

tratamento adecuado a este tipo de problemas. 

Outro claro exemplo resulta da queixa Q/1744/07. O concello sinalou que “o 

interesado promove moitas queixas infundadas ou sen relevancia”, ao que lle respondemos 

que a presente queixa se refire a dúas cousas 

casións, non responde a esas concretas obxeccións (en espacial os locais con 

música que non poden contar con ela). Achega unha ampla lista de intervencións, pero 

todas se refiren a infraccións ou irregularidades das que son protagonistas persoas físicas, e 

non establecementos; unicamente se cita o caso dun local denunciado por non ter pechadas 

as portas. Como vimos, en Ribeira existían poucos locais con licenza de pub ou similar, 

pero en realidade case todos os que son obxecto de reclamacións funcionaban con música e 

ata altas horas da madrugada; o concello non dá conta, nin agora nin antes, de ningunha 

actividade para corrixir isto, cousa que se lle recomendou insistentemente. Por iso, 

debemos concluír que unha vez máis non se actuou no sentido recomendado, o que 

destacamos (artigo 33.2 lei 6/1984, do Valedor do Pobo). 

to da queixa Q/1507/07 incoou expediente sancionador contra un establecemento por 

non axustar a súa forma de funcionar ao permitido na súa licenza, adoptando como medida 

cautelar o precinto do equipo de música.  
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1.3.3.4 Outros supostos de contaminación acústica: locais sen licenza, sen axustarse 

á que teñen, ou que transmiten niveis de ruído superiores ao permitido 

Os problemas relacionados con locais individualmente considerados normalmente 

se derivan do seu funcionamento sen licenza, ou sen axustarse ao habilitado pola que 

teñen; da transmisión de ruídos ás vivendas por deficiencias na insonorización ou pola 

utilización dun volume superior ao permitido; ou da falta de comprobación de ruídos por 

parte dos concellos, ou da súa comprobación inadecuadas. A comprobación de todas as 

circunstancias citadas é unha función municipal que non adoita atenderse coa dilixencia 

precisa, como o demostran as numerosas queixas que se coñecen por estes motivos; con 

frecuencia aprécianse irregularidades na actuación municipal, moitas delas precisadas de 

recomendacións ou recordatorios de deberes legais. 

e Ares. A través da 

investigación coñecemos que despois de moito tempo desde as denuncias e a queixa, e da 

certeza d

A causa máis frecuente de reclamacións plenamente xustificadas é o 

funcionamento de establecementos sen licenza ou sen axustarse ao habilitado pola que 

teñen. Nestes casos tamén se constata a transmisión desproporcionada de ruídos, aínda que 

o debate se centra na primeira circunstancia, posto que probablemente a transmisión se 

produce como consecuencia da falta de licenza ou por non axustarse a ela, neste último 

caso porque as esixencias de insonorización non son as mesmas para os bares ou cafetarías 

que para os pubs ou discotecas. As actividades clasificadas deben contar con licenza de 

funcionamento outorgada de acordo co establecido no RAMINP (Decreto 2.414/61), a 

través da que se protexe o interese público, facendo compatibles a actividade e a evitación 

de molestias desproporcionadas, outorgando as licenzas soamente cando iso sexa posible 

en función das circunstancias.  

A carencia de licenza ou o exercicio da actividade sen axustarse a ela foron 

circunstancias detectadas en non poucos casos, como sucedeu nos que citamos a 

continuación. Na queixa Q/990/2005 reclamábase polos prexuízos producidos polo 

funcionamento dunha hamburguesaría situada ao lado dunha vivenda d

e que a situación do local era irregular, con claro prexuízo para os reclamantes, o 

concello desa localidade se limitou a ordenar unha serie de medidas correctoras (sen 
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expediente sancionador), e, ante a falta de execución voluntaria, se limitou a reiteralas. 

Desde había tempo debía terse actuado eficazmente para corrixir a actividade, que non 

respectaba as condicións da súa licenza e superaba os niveis de ruído permitidos (a 

medición que finalmente se deu, despois de moito tempo, acreditaba 44,6 dB(A) na 

vivenda). Por iso, vímonos na necesidade de formular unha recomendación ao Concello de 

Ares para que con urxencia fixese cumprir o ordenado por el mesmo en relación coa 

corrección do funcionamento irregular do local, que desenvolvía a súa actividade sen 

axustarse ao habilitado pola súa licenza e transmitindo un nivel de ruído por riba do 

permitido, prexudicando os afectados; e para que tamén con urxencia se iniciase o 

expediente sancionador que se deducía do comportamento dos titulares (véxase a 

resolución n.º 9 das desta área). O ente local aceptou a recomendación. 

Na queixa Q/1609/2006 un veciño reclamou polas molestias producidas por unha 

discoteca a escasos metros da súa vivenda, na Illa de Arousa; denunciábaas desde 2000. 

Pechaba fóra do seu horario e transmitía música á vivenda, facendo imposible o descanso. 

Despois de pedir o informe ao concello coñecemos que non tivo licenza adecuada ata 

2003, o que resultaba moi sorprendente nunha actividade de discoteca que ademais tiña 

denuncias por ruídos; a pesar diso non se actuou para impedir o funcionamento irregular do 

establecemento. Cando xa contaba con licenza aínda non se comprobara o ruído, 

desatendendo as funcións municipais (art. 9 da Lei 7/1997, de protección contra a 

contaminación acústica). Por todo iso formulamos unha recomendación para que en 

próximas ocasións non se permita o funcionamento de establecementos clasificados 

(afectados polo RAMINP) antes de que conten coa licenza adecuada, isto é, antes da 

inspección positiva prevista no artigo 34 do regulamento; para que, no caso examinado, 

con urxencia se comprobe o cumprimento das condicións particulares da licenza; para que 

tamén se realicen cantas medicións de ruído demande o afectado, no preciso momento en 

que se demanden; e para que se inicien os expedientes necesarios para corrixir as 

irregularidades que se poñan de relevo como consecuencia desas comprobacións (véxase a 

resolución n.º 13 das desta área). O concello aceptou a recomendación. 

Como claro exemplo de actividade sen axustarse ás condicións da licenza 

podemos citar o caso exposto na Q/827/2005, referente ás molestias provocadas por un 
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local de Baiona instalado nun chalé. Funciona aproveitando os xardíns, con música ao aire 

libre ata as 6 da mañá e a un volume moi elevado. Por iso formuláronse numerosas 

denuncias, que non deron ningún resultado. Como resposta o concello sinalou que tiña 

licenza de café-concerto, pero non aclaraba o suposto funcionamento irregular debido á 

utilizació

ento. Pero se o ente local se refire tamén ao 

outro tipo de ruído exterior, a normativa vixente prevé a necesidade de darlle o tratamento 

adecuad

alquera outra actividade ou 

comportamento singular ou colectivo, non comprendido nos puntos precedentes deste 

capítulo

n do xardín, as portas e ventás abertas, a música alta ...; só sinalaba que os ruídos 

e molestias se comprobaron “nalgunhas ocasións”. O concello indicou que en gran parte o 

problema deriva da “afluencia de xente no exterior”; pero esta cuestión tamén é de 

competencia municipal. Parte do ruído exterior denunciado e que segue sen corrección é o 

que se dá no exterior do propio establecem

o; o artigo 12.1 do Decreto 320/2002 sinala que “os titulares de establecementos 

serán responsables de velar por que os usuarios, ao entraren e saíren do local, non 

produzan molestias á veciñanza”, e en caso de desatención deberán avisar 

“inmediatamente a policía local”, do que se deduce que esta terá que reconducir a 

situación; e o artigo 26.5 do mesmo decreto sinala que “c

, que comporte unha perturbación por ruídos para a veciñanza, evitable coa 

observancia dunha conduta cívica normal, será sancionado conforme o establecido neste 

regulamento”. Por iso deducimos unha desatención das funcións municipais (art. 9 da Lei 

7/1997, de protección contra a contaminación acústica), e formulamos ao Concello de 

Baiona unha recomendación para que con urxencia se adoptasen as medidas de corrección 

que procedan respecto da actividade, que desde hai tempo vén funcionando dun modo 

irregular sen que o ente local adoptase medidas eficaces para que cesase tal circunstancia; 

que non se permitise o funcionamento do local ata que se corrixan as deficiencias; e que, se 

fose preciso, se incoasen os expedientes sancionadores que se deducisen das infraccións 

administrativas comprobadas (véxase a resolución n.º 22 das desta área). O concello 

aceptou a recomendación. 

Na queixa Q/719/06 coñecemos que un establecemento de Ponteareas contaba con 

licenza de bar especial, pero non se transmitira ao seu novo titular, polo que se encontraba 

en situación irregular; pero o concello limitouse a requirir que se solicitase “unha nova 

licenza ao amparo do RAMINP” e que “presente un estudo acústico”. Ademais, a pesar da 
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nosa insistencia e das denuncias dos interesados, non achegou ningunha comprobación 

sonométrica. Por iso, ao peche do informe estamos redactando unha recomendación para 

corrixir estas circunstancias. 

Hai tempo formulamos ao Concello da Coruña unha recomendación para que 

corrixise a actividade de dous locais que funcionaban sen axustarse ao tipo de licenza que 

posuían (Q/907/03, véx. a resolución n.º 19 da área de medio ambiente do Informe do 

2004). Durante moito tempo o ente local non aclarou a efectividade da recomendación; 

finalmente se informou de que se pecharan. 

A falta de medicións que deben facer os concellos, ou as medicións realizadas de 

forma inadecuada, fan imposible perseguir infraccións que adoitan repetirse noite tras 

noite, sobre todo as fins de semana. Faise imprescindible reconducir a actuación municipal 

para que este tipo de problemas non resulten tan frecuentes e para garantir a ausencia de 

molestias desproporcionadas aos moitos cidadáns afectados. 

cións 

foran feitas en horario de mañá e as condicións controláraas o establecemento 

(program

adecuada a manifestación municipal de que despois da medición programada “as partes 

Por ausencia de medicións de ruídos ou por realizalas de forma inadecuada 

coñecemos un bo número de queixas. Como exemplo de actuación inadecuada no 

tratamento desta materia podemos citar o suposto das queixas Q/1201/04 e Q/1528/06; o 

30.3.05 formularamos unha recomendación ao Concello de Culleredo para medir 

adecuadamente o ruído dun pub (véx. a resolución n.º 3 da área de medio ambiente do 

Informe do 2005); despois de moito tempo insistindo, finalmente coñecemos que non se 

dera efectividade ao recomendado, posto que o ente local se limitaba a indicar que a 

promotora achegara informe de comprobación de illamento, medicións e outros 

documentos, pero todos realizados a instancia da promotora. As primeiras comproba

adas), o que resulta contrario ao recomendado; non se reflicte o que sucede de 

madrugada. As medicións programadas poden resultar útiles para comprobar outro tipo de 

cuestións, como o nivel de illamento, pero non para comprobar as infraccións, posto que 

tal cousa debe facerse no momento en que se producen. O feito de que a medición se faga a 

instancias do denunciado xera unha evidente tacha de parcialidade. Tampouco resultaba 
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asumirán o seu resultado”, posto que ao tratarse de probas de eventuais infraccións, se non 

se poden comprobar nun determinado momento, tal cousa non quere dicir que non se dean 

ou poidan dar noutro, sendo responsabilidade da administración competente comprobalas 

ontra a 

..) realizar contas 

inspeccións se requiran...”. Tampouco respondeu a outras cuestións suscitadas: 

incump

ación infractora permanente. Neste 

sentido, unha discoteca de Boiro foi corrixida polo concello desa localidade, que a pechou 

cantas veces sexa preciso. Así o sinala o artigo 9 da Lei 7/1997, de protección c

contaminación acústica, cando di que “corresponderá aos concellos (.

rimento de horarios, funcionamento do extractor, curso dado ao expediente 

sancionador, á orde de colocar un sonómetro, ou ao cambio de titularidade do local. Facía 

mención a unha suposta negociación sobre o problema; pero isto non parece adecuado, 

posto que o concello é a administración competente en materia de contaminación acústica, 

polo que a súa función é comprobar eficazmente as denuncias e aplicar o ordenamento. En 

resumo, o Concello de Culleredo segue sen comprobar adecuadamente o que se denuncia 

desde hai moito tempo, a pesar da nosa insistencia, o que destacamos, en cumprimento do 

previsto no art. 33.2 da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo. 

Nas queixas Q/1214/04 e Q/1768/07 coñeciamos os problemas ocasionados por 

un establecemento de Narón. O concello seguía sen aclarar tanto o relativo a 

comprobacións sonométricas pendentes desde había tempo coma o solicitado en relación 

coa licenza, que ao parecer non se transmitira para a actividade actual. Sen embargo, 

respondeuse cun simple escrito aludindo a aspectos menores da actividade, polo que nos 

vimos na necesidade de advertir o Concello de Narón de que se non aclaraban 

definitivamente as circunstancias e se garantía a ausencia de molestias acudiriamos para 

coñecer todos os detalles de forma presencial. Nesa comparecencia o concello 

comprometeuse a realizar as inspeccións pendentes para comprobar o nivel de ruído 

transmitido; o seu resultado transmítese periodicamente á institución e aos afectados. 

Cando as medicións de ruído se realizan adecuadamente resulta necesario 

proceder á tramitación e resolución dos expedientes sancionadores que se deduzan, e, sobre 

todo, que se comprobe a posible reincidencia e se apliquen medidas adecuadas a esta 

circunstancia, de tal forma que non se permita unha actu
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por un l

(...) clandestinamente”. Por tanto, a 

actividade desenvolvida non se axustaba ao habilitado na licenza. As únicas 

lo 

sinalara que “o PXMOU prevé o uso residencial do soar no que se sitúa a maderereira nun 

período anterior ao desenvolvemento do Plan Parcial dos Rosales, prevíndose o uso 

residencial do soar despois de que se traslade a industria”; sen embargo, non aclaraba a 

través 

aslado da fábrica, e, de ser o caso, que se 

dese efectividade ás previsións municipais ao respecto. 

ongo período de tempo, polo que é de esperar que debido a esa sanción o local 

cambiase a súa forma de funcionar (Q/1780/06). 

1.3.3.5 A contaminación acústica e outros problemas ambientais creados por 

establecementos comerciais, industriais ou de diferente tipo 

Resultan frecuentes as queixas por ruídos de fábricas ou talleres, como no caso da 

queixa Q/215/05, relativa ás molestias producidas por unha fábrica de madeiras situada no 

polígono dos Rosales, da Coruña. Denunciábase unha importante contaminación por 

ruídos, cheiros e fumes, e que o plan urbanístico incluía o traslado da fábrica; pero non se 

trasladara, e os ruídos e o resto das molestias continuaban. O propio ente local sinalou que 

a licenza de funcionamento era só de ebanistería, e que “... se procedeu á ampliación da 

industria, cuxo obxecto foi incrementándose 

comprobacións municipais de ruídos constataban un nivel por riba do permitido, pero non 

se aclararon as medidas ao respecto. Polo que se refire ao traslado da fábrica, o concel

de que medio se executaría esta previsión e porqué non se impulsara. Así, 

recomendamos ao Concello da Coruña (véxase a resolución n.º 12 da área de medio 

ambiente do Informe do 2006) que adoptase as medidas precisas para que, no caso de 

tramitarse expediente de eventual regularización urbanística e medioambiental das 

instalacións, tal cousa se fixese como unha nova licenza, de acordo co RAMINP, e non 

como unha simple solicitude de transmisión da anterior. Entre tanto deberían impoñerse as 

medidas precisas para garantir que o establecemento funcionase sen molestar os veciños. 

Ademais, deberíanse comprobar as condicións acústicas do establecemento e, en caso de 

irregularidade, iniciar os expedientes sancionadores que se deduzan. Finalmente pedimos 

que se aclarase todo o referido á necesidade de tr
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As respostas municipais recibíronse cun atraso considerable; unicamente se 

respondía a un dos aspectos da recomendación, posto que, segundo dicía, ao departamento 

informante (urbanismo-planeamento) só corresponde aclarar a situación urbanística dos 

terreos. Estes, cualificados como “Norma Zonal 7”, non deben ser transformados nun 

prazo d

boado. Quedaba pendente o relativo 

aos ruídos e ao seu control, como tamén a aclaración da licenza. Finalmente, respondeuse 

que se 

A) A contaminación por vertidos  

urbanística, e un maior grao de esixencia ambiental no 

tratamento dos diferentes efluentes. Os estudos sobre a calidade da auga da conca 

autonóm

eterminado, entendendo que resulta “voluntaria por parte do propietario do solo”. 

Non obstante, termina indicando que coa revisión do PXOM que está acometéndose 

“parece o momento oportuno para reestudar o futuro do ámbito e establecer os 

mecanismos necesarios para a súa definitiva transformación”. Isto parece na liña do 

exposto na resolución: non resulta lóxica a situación da fábrica, ao lado dun barrio 

desenvolvido de acordo co plan e agora densamente po

aceptaba plenamente a recomendación, e que se estaba dando efectividade a esta por 

medio de comprobacións exhaustivas dos ruídos. 

1.3.3.6 A xestión das augas continentais; en especial, os graves problemas en materia 

de vertidos ao dominio público hidráulico e os problemas das depuradoras 

Como xa puxemos de relevo en anos anteriores, padecemos un considerable déficit 

de infraestruturas de condución, separación e tratamento de augas residuais, tanto 

industriais coma domésticas. Nalgúns casos simplemente non existen, e noutros resultan 

claramente insuficientes, ou contan cunha nula ou mala xestión. A iso únese un acusado 

aumento demográfico e da presión 

ica conclúen que o volume dos vertidos que rexistra fana deficiente. A causa 

fundamental da contaminación é o vertido de augas residuais urbanas e industriais, pero 

tamén a proliferación de pozos ou fosas sen garantías suficientes, ou a mala xestión ou 

utilización na agricultura de residuos gandeiros.  
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Nas augas marítimas e sobre todo nas rías detéctanse graves problemas de falta ou 

deficiente saneamento, como se pon de relevo en Vigo, A Coruña, o Burgo, Corcubión, ou 

outros casos.  

A través das queixas coñecemos exemplos de vertidos contaminantes que afectan 

non só ao dominio público hidráulico continental (ríos ou augas subterráneas), senón 

tamén ás augas costeiras e especialmente ás rías. Moitos teñen a súa orixe en actividades 

industriais, pero tamén coñecemos un número significativo de vertidos procedentes de 

instalacións públicas, fundamentalmente colectores ou incluso depuradoras, que en 

ocasións non funcionan ou non o fan adecuadamente.  

En ocasións detectáramos que a actuación do organismo de augas non era o 

suficientemente estrita como para facer cesar os vertidos e para sancionar os seus 

responsables. Algunhas denuncias promovidas por organizacións de defensa ambiental 

puideron tramitarse dunha forma máis eficaz, da mesma forma que as solicitudes de 

información ambiental ao respecto, que non se adoitan tramitar en prazo e respondendo ao 

demandado. 

Ademais do caso sinalado, resulta moi sorprendente a falta de sistemas adecuados 

de recollida e tratamento das augas residuais en moitas cidades ou vilas que non 

respectaron os prazos legais e cuxas infraestruturas se comezan na actualidade, polo que 

non estarán listas ata dentro dun tempo considerable, como sucede na Coruña. Noutros 

casos a insuficiencia das instalacións provoca que periodicamente se produzan vertidos, 

como sucede en Vigo ou Santiago. 

A queixa de oficio Q/751/2006 iniciouse polas noticias relativas aos numerosos 

vertidos ilegais á Ría de Vigo; o estado das súas augas, afectadas por unha normativa 

específica (cría de moluscos), deran a que o Tribunal de Xustiza de Luxemburgo 

condenara o Estado e obrigara a un compromiso para o saneamento da ría cun plan que 

incluíse o plus de protección que requiren este tipo de augas. Como resposta a iso a 

administración autonómica realizou un plan de saneamento integral da ría. A Xunta 

detectara 24 empresas que vertían residuos de forma ilegal e fallos en cinco depuradoras, 
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incapaces de procesar toda a auga que recibían. O río Lagares, a zona do emisario e Guixar 

figuran como as zonas máis contaminadas. Da información achegada tanto pola 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible coma polo Concello de Vigo 

deduciuse que o problema podía considerarse confirmado, e que algúns dos aspectos deste 

estaban sendo abordados para poñerlles solución o máis rápido posible, como as 

deficiencias detectadas nas EDAR’s de Vigo, fundamentalmente a do Lagares. Sen 

embargo, non podía chegarse á mesma conclusión respecto dalgunhas cuestións de 

competencia estritamente municipal, como o control dos vertidos á rede municipal de 

saneamento ou a separación das augas pluviais e residuais. Por iso recomendamos ao 

Concello de Vigo que con urxencia se executaran as medidas precisas que permitisen 

corrixir as deficiencias do servizo de saneamento e depuración; en concreto debera 

procederse a inventariar todos os vertidos á rede municipal e, de ser o caso, a iniciar os 

procedem

erio sostívose nas queixas Q/1181 e 

1182/06; sinalábase que “se constatan filtracións no terreo que poden producir efectos 

sanitario

cións de potabilidade da auga, 

inhibíndose de calquera causa de contaminación, cuestión de competencia do organismo de 

entos para a súa eventual autorización, coas correccións precisas, ou eliminación, 

e a corrixir a actual configuración da rede, que non permite separar adecuadamente as 

augas pluviais das residuais, polo menos na súa totalidade (véxase a resolución n.º 21 das 

desta área). A pesar do tempo transcorrido aínda se encontra pendente de aceptación. 

O criterio que utiliza Augas de Galicia para concretar os prexuízos ao dominio 

público cando coñece denuncias por vertidos domésticos ou procedentes de fosas ou pozos 

negros non nos parecía adecuado; este organismo sinalaba que estes vertidos non afectan 

ao dominio público, aínda que si recoñece afección aos pozos próximos. Non parece 

razoable a distinción, posto que se se afecta negativamente un pozo resulta evidente que se 

está afectando o dominio público hidráulico, que é unha unidade, un conxunto cíclico que 

inclúe necesariamente todo tipo de augas, incluídas as subterráneas que serven para 

aproveitamentos privativos a través de pozos. Ese crit

s perniciosos, pero non á calidade das augas”; non acababamos de entender ese 

matiz, que na práctica supoñía que o organismo se considerase á marxe destes problemas, 

moi abundantes en Galicia, con posibles consecuencias para a saúde dos usuarios de pozos. 

Segundo Augas de Galicia a cuestión resulta só de orde sanitaria, a pesar de que sabe que a 

Consellería de Sanidade só sinala cales son as condi

 177



 

conca zos 

(moitos deles con autorización de aproveitamento privativo do organismo de conca) por 

contam

 

. Por tanto, segundo o criterio expresado, os problemas ocasionados nos po

inación concreta ou difusa quedarían á marxe de calquera tratamento 

administrativo, salvo o consello de non consumir a auga, o que resulta moi prexudicial para 

os numerosísimos usuarios domésticos de augas subterráneas. A diseminación territorial da 

poboación e a abundancia de captacións para usos domésticos faino especialmente 

preocupante; para elas resultan moi perigosos os abundantes pozos negros ou fosas sépticas 

en condicións precarias, ou o uso de residuos gandeiros de forma inadecuada. A falta de 

dilixencia no tratamento desta cuestión pode resultar moi prexudicial para a saúde dos 

galegos, que seguimos consumindo auga de captacións que poden sufrir graves 

deterioracións sen que se pescuden e corrixan as causas. 

No suposto sinalado formulamos recomendacións ao Concello de Redondela e á 

CMADS, na que se integra Augas de Galicia (véxase as resolucións 11 e 12 desta área). Á 

Consellería recomendámoslle que con urxencia requirise o cesamento inmediato dos 

vertidos detectados, que prexudican as augas e, polo tanto, o dominio público hidráulico, e 

que se xestionen adecuadamente os residuos; e que con carácter xeral o organismo revise o 

seu criterio, de tal forma que esixa a corrección e, de ser o caso, sancione, calquera conduta 

que prexudique o dominio público hidráulico, aínda que non se trate de grandes vertidos, 

sendo suficiente a deterioración da calidade das augas, en especial se pode ter repercusións 

sanitarias, como sucede no caso examinado. Ao concello recomendámoslle que con 

urxencia articulase a solución que se anunciou para o problema dos vertidos e filtracións 

constatado desde hai tempo, e, se é preciso, que se esixa a conexión dos responsables á 

rede municipal de saneamento polo medio que fose procedente. Tanto a administración 

autonómica coma a local aceptaron a recomendación. 

A contaminación na Ría de Corcubión tratouse nas Q/1032 e 1033/07. Finalmente 

coñecemos ao adopción de medidas en relación coa actividade dunha empresa. A 

información non concretaba as actuacións respecto doutros posibles focos, como o peirao, 

a rede de saneamento, ou os lixiviados dos residuos da empresa. En calquera caso, a 

tendencia é descendente, cunha soa excepción temporal.  

 178



 

B) Os problemas específicos producidos por depuradoras de augas residuais 

Observamos que as depuradoras (ou EDAR’s) en moitos casos non se acomodan ás 

esixenc

cusións sobre a poboación e se eviten os posibles prexuízos. Máis 

concretamente, o RAMINP establece condicións de distanciamento ás industrias fabrís 

perigos

tuais 

para este tipo de actividades, isto é, pídese un “plus de medidas correctoras” 

expresa

ias legais; a maior parte das queixas que coñecemos en materia de saneamento e 

depuración de augas residuais non se refiren tanto á falta de infraestruturas (aínda que 

tamén existen moitas queixas por este motivo, sobre todo promovidas por organizacións de 

defensa ambiental), senón á oposición dos veciños ás novas infraestruturas, que consideran 

que non respectan os requisitos legalmente previstos, sobre todo as condicións de 

localización, por encontrase nas proximidades de lugares habitados. Efectivamente, a 

normativa de avaliación ambiental e de actividades clasificadas require que se teñan en 

conta as reper

as ou insalubres (art. 4); esta expresión, industrias fabrís, debe interpretarse de tal 

maneira que comprenda as depuradoras (SSTS do 14 de maio de 2003 e 1 de abril de 

2004). Con carácter xeral, só poden instalarse a unha distancia mínima de 2000 metros do 

núcleo máis próximo de poboación agrupada. Segundo sinala a segunda sentenza citada, a 

excepción a esta medida de carácter xeral só é viable cando “se constate que as medidas 

correctoras adoptadas fagan desaparecer na práctica o carácter de perigosa ou insalubre 

da concreta industria fabril contemplada en cada caso”. Para que opere a excepción é 

preciso que o informe do órgano ambiental que realiza a cualificación aluda 

especificamente ás razóns e circunstancias que a xustifican, e sobre todo que garante a 

eliminación dos perigos engadidos en función da localización cunha singular motivación 

que permita apreciar que as medidas correctoras impostas non son as normais ou habi

mente determinado como tal (STS do 28 de marzo de 2000). 

A pesar do anterior, resulta frecuente encontrar supostos nos que se prescinde de 

trámites ambientais ou dalgunha esixencia material. O caso máis sorprendente 

encontrámolo na EDAR de Vigo: nin se separou a infraestrutura da poboación nin se 

estableceron as medidas adecuadas para evitar que en ningún caso se producisen os 

prexuízos despois constatados. O problema fora tratado na queixa Q/857/03, como 
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conclusión da cal formulamos unha recomendación xa no 2003, expresamente aceptada 

(véx. a resolución n.º 15 da área de medio ambiente do Informe do 2003). 

Despois dun tempo considerable coñecemos que os veciños da EDAR estaban 

dispostos a abandonar os seus fogares debido á persistencia do mal cheiro; 29 familias 

esixiro

de prensa parecía deducirse que despois de moito tempo o problema 

continuaba. A través da información proporcionada polo ente local coñecemos que os 

medios p

mpre existirá algunha probabilidade de que se xeren 

n ao concello o seu realoxamento en hoteis “cando o ambiente sexa irrespirable e 

mentres non se solucione o problema”. Desde hai oito anos, coa inauguración da 

depuradora, o lugar convertérase nun calvario: proídos nos ollos, cheiros de garganta, 

crises frecuentes nos asmáticos, xaquecas agudas e outras enfermidades. Esixen un 

compromiso definitivo do concello e da Xunta para garantir a completa eliminación dos 

malos cheiros. 

O inicio dunha queixa de oficio sobre o estado actual da EDAR (Q/609/05) tiña por 

fin coñecer o grao de efectividade dada á anterior recomendación, toda vez que das 

informacións 

ara solucionar os problemas que se observaban desde había moito tempo seguían 

en estudo. Só nalgún aspecto se corrixiron algunhas deficiencias, fundamentalmente pola 

desodorización parcial da planta e a construción dunha nave de transferencia e depósito de 

lodos. A pesar do moito tempo transcorrido desde que apareceu o problema (practicamente 

coa posta en marcha da EDAR) e tamén desde que formulamos a recomendación, a 

actuación municipal seguía basicamente no mesmo punto, na avaliación do problema e na 

busca de medios adecuados para solucionalo, sen que o devandito labor fose efectivo. 

Como solución complementaria o ente local parecía ofrecer aos afectados máis 

directos o traslado de domicilio, o que viña a confirmar a incorrecta localización da EDAR, 

que o propio ente local resaltaba, aínda que responsabilizando á administración autonómica 

e indicando que esta fixo unha depuradora convencional sen ter en conta que o contorno se 

encontraba urbanizado, concluíndo que “todas as depuradoras xeran cheiros polo simple 

feito de tratar augas residuais, e máis as de carácter convencional como esta, salvo as 

desodorizadas. Pódense desodorizar en maior ou menor medida -segue sinalando o 

concello-, pero nalgún momento se
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cheiros m

Case tres anos despois de que formulásemos a primeira recomendación para que 

se corrix

 gravemente os dereitos constitucionais dos afectados, especialmente os 

referidos á intimidade persoal e familiar no ámbito domiciliario, ao medio ambiente 

adecuad

áis desagradables que os habituais e que afecten ao contorno”. Sinala tamén que 

“todas as depuradoras visitadas, similares en capacidade de depuración a esta, se 

encontran situadas a unha distancia das vivendas máis próximas de polo menos 500 

metros, e ocupando unha superficie como mínimo o dobre que esta”. 

Aínda que a EDAR se promoveu pola administración autonómica, a 

responsabilidade en canto á tramitación correspondeu a ambas as administracións. O 

proceso conxunto relativo á localización da EDAR resultou inadecuado, posto que 

finalmente se estableceu unha localización que en gran medida foi unha das causas 

principais da situación prexudicial que estamos a tratar. A avaliación ambiental da EDAR 

debería determinar a correcta localización da instalación, se fose preciso a través da análise 

de alternativas. A devandita análise debería ter avaliado as repercusións sobre o contorno 

humanizado. Polo contrario, o que fixeron as administracións foi elixir unha localización, e 

construír unha instalación inadecuada para esa localización, prescindindo da necesaria 

coordinación. 

isen as deficiencias de funcionamento detectadas e para que especialmente se 

corrixisen os fortes cheiros que emanan da instalación, a administración municipal 

concluiu ao respecto que o sistema de desodorización existente aínda é insuficiente, 

favorecendo a emisión de cheiros desagradables ao exterior, e os interesados seguían 

manifestando o seu profundo descontento coa situación que viven. Resultaba evidente que 

non se deu efectividade á recomendación en principio aceptada polo concello. Por iso 

formulamos unha nova recomendación (véx. a resolución n.º 8 da área de medio ambiente 

do Informe do 2006), para que con urxencia se executasen as medidas precisas que 

permitisen corrixir as deficiencias de funcionamento detectadas hai moito tempo na EDAR 

do río Lagares, e especialmente para corrixir os fortes cheiros que emanan da instalación e 

prexudican

o e á calidade de vida, e á saúde. O Concello de Vigo finalmente sinalou que “os 

fortes cheiros aos que se fai referencia foron corrixidos na súa maior parte”, e “agora 

prodúcense en momentos illados”. 
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Pois ben, despois de moito tempo coñecemos que o problema podía continuar; 

iniciamos outra queixa de oficio (Q/1983/07) pola noticia na que se advertía dunha avaría 

que producía máis cheiros, o que facía preciso o realoxamento dos veciños nun hotel. 

Algúns afectados puxéronse en comunicación telefónica coa institución para indicarnos 

que o concello admitira o seu realoxamento o primeiro día, pero ao seguinte obrigáronos a 

volver ás súas casas, en contra da súa vontade, posto que os cheiros continuaban. 

Puxémonos en comunicación directa coa Concellaría de Medio Ambiente, que nos indicou 

que se apreciaban “picos de cheiro”, do que só podíamos deducir que os cheiros 

continuaban; a pesar das recomendacións anteriores, os problemas seguen producíndose de 

forma cíclica, cada mes ou mes e medio, e de forma moi intensa, polo que os interesados se 

ven forzados a reclamar o seu realoxamento, como nesta ocasión. Sen embargo, no suposto 

que analizamos o realoxamento só se admitiu unha noite, a pesar de que o problema 

continuaba. Este foi o motivo polo que nos vimos na necesidade de poñernos en contacto 

directo co concello, que, como sinalamos, nos confirmou a presenza de malos cheiros, a 

pesar do cal non modificou a súa posición inicial e non asumiu o realoxamento dos 

afectados por máis tempo. 

Os afectados reclaman que os realoxamentos se traten de oficio pola 

administración municipal, responsable do problema, e que cando aparezan os cheiros non 

teñan que reclamalos. Ademais, o realoxamento debería durar tanto coma o incidente, e ata 

que non exista garantía de que cesou non se lles debería facer volver, como sucedeu nesta 

ocasión, na que se viron forzados a estar nas súas casas nunhas circunstancias que non 

terían porqué soportar. O pleno municipal aprobara a necesidade de realoxamento 

definitivo, segundo manifestan algúns afectados, e iniciouse un proceso negociado de 

adquisición das vivendas que incluía taxacións, co que se recoñecía a necesidade de 

solucionar definitivamente o problema; pero non se formalizou. A pesar do tempo 

transcorrido e da nosa insistencia aínda non recibimos resposta aclaratoria por parte do 

concello. 

Como xa puxemos de manifesto en anteriores ocasións, estaríase conculcando 

algún dereito de carácter fundamental; segundo a doutrina legal do Tribunal Europeo de 

Dereitos Humanos (TEDH), agora recollida polo Tribunal Constitucional, o dereito á 

 182



 

intimidade persoal e familiar pode ser conculcado polas inmisións que teña na súa orixe en 

formas de contaminación que afecten a ese ámbito de privacidade das persoas. A sentenza 

do 9 de decembro de 1994 do TETD (caso López Ostra contra España) deu lugar á 

condena do noso país polo tratamento dos problemas ambientais creados polo inadecuado 

funciona

iniciasen o expediente de eventual legalización da actividade da EDAR, e que con motivo 

de tal pr

mento dunha EDAR, o que obrigou á reclamante e á súa familia a cambiar de 

domicilio. Privouse do goce efectivo do seu dereito ao domicilio e á vida privada e familiar 

(artigo 8 do Convenio Europeo). 

A queixa Q/1471/2006 iniciouse de oficio debido a unha noticia na que se 

sinalaba que os veciños denuncian un novo vertido da depuradora de Cangas; os habitantes 

de Areamilla notaron un intenso mal cheiro que procedía da depuradora. Os feitos 

repítense unha e outra vez. Aínda que os informes achegados non aclaraban a localización 

da EDAR en relación con núcleos e vivendas, era probable que parte dos problemas 

obxecto da queixa derivasen desta circunstancia, que á súa vez se relacionaría coa ausencia 

de avaliación ambiental de toda a instalación e polo tanto tamén da súa localización. En 

relación con este aspecto nin o concello nin a CMDS sinalan nada, a pesar de que se lles 

preguntou por el. A consellería sinalou que “non consta que a estación depuradora de 

augas residuais do Concello de Cangas tramitase licenza de actividade ao amparo do 

Decreto 2414/1961 RAMINP”. Tal tramitación era precisa (Decreto 2183/1968). Este 

requisito legal incumbe ás dúas administracións, posto que unha empresa pública 

dependente da consellería promoveu o proxecto, e polo tanto debería ter solicitado a 

autorización, e o concello debería tela requirido cando tivo coñecemento da carencia. 

Formulamos cadansúas recomendacións; ás dúas administracións recomendámoslles que 

ocedemento examinasen e executasen as medidas precisas que permitan corrixir as 

deficiencias de funcionamento detectadas na instalación, que prexudican os dereitos dos 

afectados, especialmente os referidos á intimidade persoal e familiar no ámbito 

domiciliario, ao medio ambiente adecuado e á calidade de vida, e á saúde; e á consellería 

recomendámoslle en particular que iniciase unha investigación e, de ser o caso, sancionase 

os eventuais vertidos irregulares que se produzan desde a EDAR de Cangas; e que nas 

promocións de EDAR se tramitasen os procedementos de avaliación de actividades 

clasificadas e, de ser o caso, de avaliación ambiental, esixidos polo ordenamento, e que nos 
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primeiros se avaliasen e determinasen as condicións de localización e distanciamento das 

instalacións derivadas do previsto no artigo 4 do RAMINP e na doutrina legal relacionada 

con isto (véxanse as resolucións n.º 14 e 15 desta área). 

Un suposto moi parecido foi o da Q/1457/06; 17 persoas queixábanse polas 

molestias da depuradora de Dodro, da que emanaban cheiros nauseabundos que chegaban 

ás vivendas. A devandita situación fora continuamente denunciada nas oficinas municipais, 

onde lles indicaron que non era competencia súa. Os veciños xa expuxeran a non 

conveniencia de instalar a depuradora nos arredores de varias vivendas, cando se dispoñía 

doutras localizacións moito máis afastadas; sen embargo, o proxecto levouse adiante, 

asegurando que non se produciría ningunha molestia. Cando estas se confirmaron, como 

tamén a ausencia de expediente de RAMINP e a proximidade a vivendas, recomendamos 

ao Concello de Dodro e á CMADS que con urxencia se iniciase o expediente de eventual 

legalización da actividade de EDAR, e que con motivo de tal procedemento se examinasen 

e executasen as medidas precisas que permitisen corrixir as deficiencias que eventualmente 

permanezan na instalación. Ademais, dado que non era o primeiro caso de depuradora 

promovida sen trámite de RAMINP, á CMADS en particular recomendámoslle que nas 

promocións das EDAR responsabilidade dese órgano se tramiten os procedementos de 

avaliación de incidencia ambiental (actividades clasificadas) e, de ser o caso, de avaliación 

de impacto ambiental, esixidos polo ordenamento, e que no seo dos primeiros se avalíen e 

determinen as condicións de localización e distanciamento das instalacións derivadas do 

previsto no artigo 4 do RAMINP e na doutrina legal relacionada con el (véxanse as 

óns aceptaron as recomendacións. resolucións nº 19 e 20 desta área). Ambas as administraci

A queixa de oficio Q/403/07 iniciámola polas noticias do diario El País que 

sinalaban que o sistema de saneamento (incluída a depuradora) construído pola 

Confederación Hidrográfica do Norte (CHN) para a comarca da Louriña (concellos de 

Salceda de Caselas, Tui, Porriño e Mos) se encontraba sen actividade, a pesar de que 

podería estar funcionando desde hai meses e custou 98 millóns de euros. Por tanto, os 

vertidos que se evitarían coa súa posta en funcionamento continuaban. Algúns dos entes 

locais expoñen que resulta de aplicación a Lei de calidade das augas das rías de Galicia e 

de ordenación do servizo público de depuración de augas urbanas, o que suporía que a 
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CMADS se fixese responsable da depuradora; pero a consellería entende que non resulta 

de aplicación. Os concellos comprometéranse en convenio de 1994 a constituírse en 

mancomunidade para asumir a xestión da depuradora, pero aínda non o fixeran; a CHN 

asumiu a avaliación da carga que chega ás instalacións desde cada municipio, pero non 

acepta sufragar o funcionamento da planta durante un ano, como ao parecer pretendían os 

concellos. De confirmarse o anterior a obrigación de depuración non tería efectividade 

debido a unha falta de acordo respecto das obrigacións de mantemento da instalación, polo 

que requirimos información aos concellos e á CMADS; os primeiros indicaron que non se 

finalizaran as obras auxiliares, pero un diario sinalou que os propios alcaldes alertaban da 

deterioración da EDAR debido á súa falta de uso. Ante iso solicitamos de novo 

información aos concellos e á CHN. Esta indicounos que as obras comprometidas se 

encontra

oveuna unha asociación de afectados que desde hai tempo denuncian as 

graves molestias que sofren, en particular nas zonas dos Castros, A Gaiteira, Oza, Juán 

Flórez e

n finalizadas na súa totalidade; sen embargo, con posterioridade xurdiron dous 

problemas que cualifica de sobrevidos, a incapacidade da empresa subministradora de 

enerxía eléctrica de abastecer a EDAR coas actuais liñas e a dificultade de acceso de 

vehículos pesados polas vías inicialmente previstas. Comprometeuse a solucionar estes 

problemas antes do 15 de abril de 2008, polo que en principio todas as dificultades 

relacionadas coa obra xa se terán resolto entón. Só restaría coñecer a solución aos 

problemas de asunción do uso e mantemento da infraestrutura; en relación con este aspecto 

solicitamos aclaración á CMADS, e ao peche do informe encontrámonos á espera desta 

definitiva aclaración, co fin de coñecer se finalmente a depuradora se puxo en marcha; de 

non ser así en breve estudarase a posibilidade de formular as correspondentes resolucións.  

1.3.3.7 Os problemas de contaminación atmosférica 

Debido á incidencia das descargas de carbón e outros sólidos a granel no Porto da 

Coruña coñecemos diferentes queixas (Q/1302/06 ou Q/1666/07, esta última de oficio). A 

primeira prom

 outras próximas, polas descargas de carbón, coque, xofre, amoníaco, sosa, 

fosfatos, superfosfatos, soia, brea, petróleo e derivados, gas, etc. O carbón descárgase ao 

aire libre, formando auténticas montañas, para ser cargado posteriormente en camións e 

trens descubertos, co que se producen grandes nubes que ocasionan sucidade, problemas 
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respiratorios, alerxias e malestar en xeral. Algúns produtos manipulados da mesma forma 

son moi nocivos para a saúde. Os interesados manifestaban que a Autoridade Portuaria da 

Coruña se comprometera a adoptar unha serie de medidas que non se tomaron, como o 

proxecto Fada, ou que son insuficientes, como o Medusa, que non utilizará Endesa; e se 

segue descargando ao descuberto. Por iso solicitamos información á Autoridade e ao 

Concello da Coruña, que sinalou que “o alcalde esixe ao Porto da Coruña o cumprimento 

das medidas oportunas competencia directa do ente portuario en canto que entidade 

autónoma”. Pola súa parte, a Autoridade Portuaria fixo referencia ás melloras na situación, 

pero os interesados insistiron na súa insuficiencia, posto que os problemas de 

contaminación permanecían. 

Ao cabo dun tempo iniciamos unha queixa de oficio, resaltando as noticias nas 

que se dicía que os veciños non confiaban na nova solución do Porto, a rega cun líquido, e 

reproch

tual durante as obras nos accesos 

ao Porto Exterior de Ferrol, e tan pronto como estean acabadas realizará as súas descargas 

nel, polo

s arredores da central térmica de Meirama, 

en Cerceda, unha asociación de veciños do lugar sinala que con frecuencia sofren a caída 

de voax

aban que Endesa non utilizase a Medusa; ademais, continúa a descarga de mineral 

no peirao do Centenario. Os veciños dos Castros sufriron un dos días máis contaminados 

de cisco, polo que o concello pediu á Autoridade Portuaria que tomase cartas no asunto 

porque ten que ser a última vez que se descargue a ceo aberto, segundo sinala algunha 

noticia. Dirixímonos ao ente local, que respondeu que entendía que en último termo a 

responsabilidade en materia de contaminación atmosférica corresponde á Xunta de Galicia; 

esta indicounos, por medio da CMADS, que as descargas de carbón a ceo aberto que estivo 

realizando Endesa no Porto da Coruña foron un feito pun

 que os problemas tratados desaparecerán. Por tanto, en principio entendemos que 

se deu o compromiso de que a situación non volverá a darse; se no futuro volven 

producirse situacións como as analizadas reabririamos a queixa citada e actuariamos para 

promover a actuación administrativa comprometida, co fin de dar unha definitiva solución 

ao problema.  

Debido á contaminación producida no

a negra de carbón procedente das instalacións (Q/636 e 670/07), o que ocasiona 

importantes perdas económicas e sobre todo a deterioración da súa saúde. A central 

 186



 

térmica de Unión-Fenosa provoca esas molestias desde hai 30 anos, pero agora vense 

agravadas pola súa abundancia, mesturado con placas de sulfato de calcio. Promoveron 

numerosas denuncias, pero a situación mantense. Como resposta ao noso requirimento a 

Consellería de Innovación e Industria (CII) sinalou unha serie de medidas correctoras a 

aplicar e que xa foron formalmente esixidas, aínda que non se aclaraba a súa aplicación e 

eficacia; a propia consellería sinalou que sería necesario medir “a emisión de po e ruído 

para comprobar a eficacia”. Entre tanto algún diario informou de que a Xunta instara á 

entidade propietaria a que comprase as casas da zona, ao chegar á conclusión de que as 

molestias provocadas polo carbón de Meirama son inevitables. Ao peche do informe 

encontrámonos á espera dunha aclaración definitiva. 

1.3.3.8 Os problemas de saúde ambiental: antenas de telefonía móbil 

A preocupación pola incidencia que pode ter a degradación ambiental na saúde 

reflíctese no considerable número de queixas por este motivo. Reclámase que o progreso 

social non se dea a custa dun número considerable de riscos graves para a nosa vida e 

integridade; os riscos que sexan inevitables deben vir acompañados de medios que 

minimicen a súa incidencia, e de suficientes garantías de que non resultarán daniños, en 

aplicación do denominado principio de prevención. Neste sentido, o plan europeo de 

acción en materia de saúde e medio ambiente 2004-2010 ten por obxecto poñer freo ás 

enfermidades provocadas pola contaminación ambiental. 

Un dos exemplos máis claros deste tipo de preocupacións encontrámolos no 

considerable número de queixas que coñecemos pola proximidade de antenas de telefonía 

móbil a vivendas. Algúns concellos aprobaron ordenanzas que regulan este espiñento tema; 

pero á marxe da presenza ou non de ordenanzas, o certo é que estas instalacións necesitan 

licenza municipal de funcionamento, e, por tanto, as administracións municipais participan 

no seu control preventivo. Sen embargo, non resulta infrecuente encontrar casos nos que a 

antena non conta con este permiso municipal. 

Este ano de novo nos encontramos con antenas sen a preceptiva licenza municipal 

de funcionamento. Así, a Q/1765/2006 indicábanos que en Porto do Son se instalara unha a 
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menos de 20 metros do domicilio do reclamante sen información aos veciños, e agora 

outra a menos de 5 metros, que ocasionaría ruídos e problemas de saúde. O Concello de 

Porto do Son parou a obra por non contar con permiso, pero os operarios seguiron a 

instalación, polo que outra vez denunciaron os feitos; finalmente o concello dixo que 

tiñan permiso de instalación, pero non de actividade. A través do informe municipal 

coñecem

ase a 

procedencia de conceder ou denegar a licenza de actividade pendente de resolver sen que o 

dade que de ser o caso podería 

serlle reclamada (véx. a resolución n.º 23 das desta área). O Concello de Porto do Son 

aceptoun

os que a instalación contaba con licenza urbanística ou de obra, pero non tiña a de 

actividade. A concesión de licenza urbanística e a tramitación posterior da de 

funcionamento resulta claramente inadecuada; contradí o disposto no artigo 22.3 do RSCL, 

que pretende que só se pode conceder licenza de obra para unha instalación determinada se 

ao tempo se valorou positivamente o seu funcionamento, única causa da obra, e deste 

modo evitar posibles responsabilidades municipais para o caso de que, despois de 

concedida a licenza de obra, se considere improcedente conceder a de actividade, onde é 

preciso manexar outros datos e criterios. Ademais, se o concello xa coñeceu a licenza de 

obra, posteriormente se verá condicionado indebidamente á hora de coñecer o expediente 

de actividade e funcionamento, posto que saberá que en caso de resolución negativa 

podería verse exposto a responsabilidade. O coñecemento de todos os elementos para 

decidir sobre a actividade non os terá ata que finalicen todos os trámites previstos no 

RAMINP (información pública aos veciños inmediatos, alegacións destes e do público en 

xeral, cualificación e informe do órgano ambiental...), polo que a decisión debería 

adoptarse só á vista deles. Por iso formulamos unha recomendación ao concello para que 

cando se soliciten licenzas de obra que á vez requiran licenza de actividade, se respecte o 

previsto na lexislación vixente e se coñezan os expedientes de modo simultáneo, de tal 

forma que en ningún caso se poida conceder unha licenza de obra que non vaia 

acompañada pola de actividade; e para que no suposto concreto se examin

concello se vexa condicionado pola eventual responsabili

a. 

Tampouco tiñan licenza unhas antenas situadas na Zapateira-Culleredo 

(Q/126/05). Despois de moito tempo desde que o concello soubese do funcionamento 

irregular das antenas e resolvese a paralización do seu funcionamento, as resolucións 
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permanecían sen executar. Por iso, recomendamos ao Concello de Culleredo (véx. a 

resolución n.º 9 da área de medio ambiente do Informe do 2006) que revisase a súa 

actuación respecto das antenas, que permanecían en funcionamento. Finalmente o concello 

deu conta da efectividade dada á recomendación, ao ordenar o seu cesamento inmediato. 

Como exemplos de antenas sen licenza encontramos a do Graxal-Cambre 

(Q/1972/07), á que se opuxo unha asociación de veciños do Temple e un gran número de 

cidadáns debido a súa proximidade a un colexio. Coñecemos que non tiña licenza 

definitiva e que se estaba á espera de que a empresa achegase documentación. Por tanto, en 

principio non debería estar en funcionamento; o concello sinalou ao respecto que só 

funcionou para a realización das probas necesarias de cara á achega da documentación, e 

só para iso. Tamén coñecimos outra en Ourense (Q/851/07), que non tramitou a súa 

licenza, polo que non debería funcionar. Con respecto a de Chantada (Q/2197/07) nos 

interesamos nas Q/655/04 e Q/1021/05. Coñecéramos que a promotora se encontraba 

pendente

ncello de Ferrol ordenou o cesamento inmediato do funcionamento 

da antena, advertindo da execución forzosa da devandita medida por medio de multas 

coercitiv

A queixa de oficio Q/301/07 iniciámola debido a unha noticia que daba conta de 

aldelas ata en 20 

ocasións. Periodicamente a vila cóbrese por unha nube contaminante que procede da 

queima 

 dun plan de instalación, o que supoñía que se debería facer efectivo o 

compromiso municipal de suspender o seu actual funcionamento, posto que seguía sen 

licenza. Sen embargo, agora o interesado sinalaba que continuaban as molestias. Na 

Q/1165/06 o Concello de Vigo nos confirmou que a antena estaba “sen licenza e 

incompatible coa ordenación urbanística”, polo que se requiriu ao titular que a retirase; 

neste mesmo concello coñeceuse a presenza doutra antena sen licenza, aínda que non se 

deu actuación municipal para facer que cese o funcionamento irregular (Q/1792/06). Na 

Q/1529/06, na que o Co

as. Outro suposto de antena sen licenza coñecéuse en Santiago (Q/106/01). 

1.3.3.9 A xestión dos residuos sólidos e os vertedoiros 

que o Seprona (garda civil) denunciara un vertedoiro ilegal en Castro C

de residuos no vertedoiro municipal, con efectos que poden ser nocivos para a 

saúde, sobre todo para os que padecen problemas respiratorios. Ningunha das máis de 20 
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denuncias ante a CMADS prosperou; desde hai 5 anos os axentes remítenas 

periodicamente á Xunta, pero ao parecer o alcalde afirmaba que é moi bonito poñer 

sancións, pero hai que poñer os medios, engadindo que a eliminación do vertedoiro “é un 

dos asuntos prioritarios. A quen máis lle preocupa é ao concello”. Vértese todo tipo de 

desperdi

tais ocasionados por explotacións mineiras  

cios: restos de animais, colchóns, electrodomésticos... A CMADS recorda que 

recentemente se selou un vertedoiro do municipio, e asegura que o actual tamén “se vai 

selar”, pero está á espera de que Sogama asuma os centros de transferencias de Trives e 

Maceda, este último en fase de construción. A través da investigación realizada coñecemos 

que o concello aínda non dera efectividade a unha solución definitiva que permitise 

xestionar adecuadamente os residuos e selar o vertedoiro irregular, polo que entramos en 

comunicación telefónica con el, comprometéndose a que nun breve prazo estarían resoltos 

os aspectos económicos que permitirían verter na planta de transferencia de Trives, co que 

o problema quedaría definitivamente resolto. 

Coñecemos unha queixa de oficio derivada dunha noticia na que se sinalaba que 

lodos procedentes da Ría do Burgo eran trasladados ilegalmente a un soar en Abegondo; o 

concello aseguraba que o recheo carecía de licenza. Procedían dunha obra para abrir un 

canal (Q/1743/07). En primeiro termo a CMADS sinalou que desde outubro se coñecía o 

asunto na Delegación Provincial da Coruña para os efectos de valorar a apertura dun 

procedemento sancionador, polo que requirimos información sobre o finalmente resolto. 

Finalmente coñecemos que tanto o dragado coma o recheo estaban autorizados, este último 

por Augas de Galicia.  

Tamén se coñecen queixas por pequenos puntos de vertido irregular, como no 

caso da queixa Q/142/07, por depósitos irregulares en Ribeira, que foron limpados; ou por 

un pequeno punto de vertido incontrolado denunciado no Portiño-A Coruña (Q/122/07), 

que finalmente o concello limpou polos seus propios medios. 

1.3.3.10 Os danos ambien

Como tivemos ocasión de destacar na introdución da área, este exercicio 

coñecemos numerosas queixas referidas a explotacións mineiras a ceo aberto que se 
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encontran ou se encontraban en situación irregular. Ao fío desta cuestión foi preciso 

realizar unha análise da aplicación da disposición transitoria 12 da Lei de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia (LOUPMRG). 

Unha asociación veciñal, outra de defensa ambiental e numerosos particulares 

reclamaban polos importantes efectos medioambientais dunha explotación mineira do 

Courel, que funciona sen os permisos do concello (de actividade e urbanístico). Déronse 

numerosas ordes de peche, pero ningunha tivo efectividade. A canteira encontraríase nun 

espazo natural protexido e segundo os interesados estaba prexudicando os ríos e a calidade 

de vida e saúde dos veciños da Campa, Baldomir, Pendella, Touzón, Folgoso ou Sta. 

Eufemia. A empresa tramita a súa legalización, pero segue a funcionar nas circunstancias 

sinaladas, a pesar das numerosas denuncias (entre outras, Q/1392/2004, 768 e 1169/2005 e 

1698/2006). A CMADS constatou o inicio da actividade sen a previa declaración de 

impacto ambiental (DIA) e, conseguintemente, sen a previa autorización mineira, polo que 

solicitou motivadamente o inicio dun expediente sancionador ao órgano substantivo, a 

Consellería de Innovación e Industria (CII). Este órgano limitouse a iniciar unhas 

actuacións previas que non incluíron inspección á canteira e concluíron que non era posible 

constatar a infracción. Esta conclusión non foi posta en coñecemento da CMADS para 

contrastar o concluído por un e outro órgano. Nesas circunstancias resultaría lóxico 

contrastar o apreciado para chegar a unha valoración definitiva, pero a CII preferiu non 

proseguir co tratamento do asunto co argumento de que este non estaba claro. En calquera 

caso, incoárase un expediente contra esta explotación, pero non polo inicio da explotación 

sen DIA, senón porque a canteira non dispoñía na coroación dos muros e noiros dun 

cerrado de malla metálica de tipo cinexético que impedise a caída dos animais, condición 

esixida na DIA. Polo que se refire á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Transportes, a súa autorización non se concedeu e por iso a canteira encóntrase 

formalmente paralizada desde o 2002. Sen embargo, de feito non se produciu o peche e a 

consellería unicamente impuxo algunhas multas coercitivas que resultaron inútiles para 

facer cumprir o ordenado. 

No 2003 a explotación presentou unha solicitude para que o Consello da Xunta 

autorizase a súa legalización, en aplicación da disposición transitoria 12ª da LOUPMRG. A 
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pesar do

 de acordo co disposto na primeira parte da disposición transitoria. Por tanto, 

estúdase a posibilidade de aplicación desta norma transitoria, aínda que se fai despois dun 

tempo c

Xa en anteriores ocasións deixamos constancia da nosa posición contraria a este 

tipo de medidas, e fixémolo con ocasión da polémica asociada á aplicación da disposición 

transitor

 confuso de determinados aspectos desta disposición, en principio parece que se 

trata dunha norma habilitante de eventuais legalizacións mediante a aplicación dun réxime 

transitorio e excepcional. A súa solicitude non inflúe na orde de paralización, en especial 

se temos en conta que non conta coa previa licenza municipal que lle permita seguir 

funcionando

onsiderable desde a súa aprobación, polo que parece conveniente aclarar o seu 

prazo de aplicación, de acordo coa natureza transitoria da disposición, e as condicións 

formais e materiais aplicadas neste tipo de supostos. O feito de que non se estableza un 

prazo expreso de aplicación non pode interpretarse como unha perda implícita da natureza 

da disposición, que, como sinalamos, de forma clara se define como transitoria na propia 

lei. Non se pode entender que a medida se poida considerar indefinidamente vixente, de tal 

forma que permaneza sine die a súa posible aplicación, máis alá dun tempo razoable; máis 

ben debera entenderse a curto prazo, de tal maneira que as explotacións que non fagan uso 

da habilitación correspondente dentro del non poidan facelo en diante. Ademais, unha 

disposición deste tipo ten carácter excepcional, posto que ao fin e ao cabo se trata dunha 

norma que permite a legalización a posteriori de situacións que o ordenamento non 

permitía. 

ia 11ª da mesma LOUPMRG. No caso que agora examinamos bótase en falta tanto 

o establecemento dun prazo de operatividade da disposición transitoria como dunhas 

condicións para a eventual legalización das explotacións, en especial no relativo ás 

condicións ambientais, sen que pareza suficiente a inconcreta mención á necesidade de 

valorar “a compatibilidade ou non da explotación cos valores naturais, ambientais e 

paisaxísticos existentes”. A explotación encóntrase nunha zona sensible a actuacións deste 

tipo, a pesar da súa estraña exclusión do espazo natural LIC “Ancares-Courel”. Como 

sinalou a propia administración, “o Concello de Folgoso do Caurel non está incluído no 

espazo protexido na súa totalidade senón nun 96% da súa superficie, quedando excluída 

do LIC a zona de Canteiras de Vilarbacú, Pacios da Serra e Santa Eufemia que inclúe a 

canteira obxecto do escrito”. Parece que se buscou a exclusión dos espazos das canteiras 

para non declaralos formalmente como protexidos, pero esta mesma circunstancia parece 

confirmar que se trata dunha zona fráxil ou sensible. 
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Por todo o expresado ata agora formulamos diferentes recomendacións ás 

Consellerías de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes (CPTOPT), de 

Innovación e Industria (CII), e de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 

(CMADS), para que se corrixan os aspectos sinalados (véxanse as resolucións n.º 6, 7 e 8 

desta área

a, pasado o cal a habilitación da disposición se entenda 

decaída. 

). 

Á primeira (CPTOPT) recomendamos que resolvese con urxencia sobre a posible 

aplicación á explotación da medida excepcional de legalización prevista na disposición 

transitoria 12 da Lei 9/2002, e que en caso positivo se establecesen as medidas precisas 

para garantir o interese público e, en especial, o da poboación afectada, así como o medio 

ambiente e os principios básicos da ordenación do territorio; e que ademais, para o 

tratamento doutras posibles solicitudes relativas a esa disposición transitoria, que con 

urxencia se establecesen as condicións de tipo xeral para a aplicación desta, e que nelas se 

incluísen medidas para garantir a preservación da calidade de vida da poboación afectada, 

do medio ambiente e dos principios básicos de ordenación do territorio. E que, en 

consonancia coa natureza transitoria da previsión legal, tamén se estableza un prazo 

limitado de aplicación da medid

A recomendación dirixida á CPTOPT contén dúas partes diferenciables. Por unha 

parte recoméndase que se resolva sobre a canteira obxecto da queixa; a consellería 

respondeu que finalmente o Consello da Xunta de Galicia outorgou a autorización, en 

aplicación da disposición transitoria 12 da LOUPMRGA, coas condicións impostas na 

declaración de impacto ambiental. Con iso dá efectividade á parte da recomendación na 

que urxíamos resolver sobre a posible aplicación á explotación da medida de legalización. 

A segunda parte da recomendación referíase aos efectos xerais da disposición, de tal 

maneira que se establecesen condicións de tipo xeral para a súa aplicación, e un prazo 

limitado para iso. Ao respecto a consellería unicamente reitera o xa expresado antes da 

recomendación; a natureza transitoria da disposición refírese ao obxecto, as explotacións 

que estivesen funcionando con carácter previo á entrada en vigor da lei. Pola nosa parte 

indicabamos que esa natureza debe referirse tamén á limitación temporal do proceso de 

regularización, o que significaría poñerlle fin logo de que a administración autonómica 
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resolva todas as solicitudes recibidas en prazo. Por tanto, este concreto aspecto da 

recomendación debe considerarse rexeitado, polo que a recomendación só se acepta 

parcialmente. 

Á CMADS e á CII recomendamos que comprobasen as circunstancias que 

quedaron pendentes de constatación, posto que levaron a efecto actuacións en principio 

discrepantes e non estableceron mecanismos adecuados para determinar o procedente; e 

que no futuro non se proceda de modo similar, e polo contrario se facilite (no caso da CII) 

ou se reclame (no caso da CMADS) información sobre as actuacións relativas ao exercicio 

das funcións propias e que ao tempo teñan incidencia nas funcións do outro órgano. En 

especial deberan coordinarse as funcións propias do órgano substantivo en materia de 

minas (a CII) e a función inspectora de carácter xeral en materia de medio ambiente da 

CMADS, sobre todo cando se trate de inspeccións relativas á necesidade de realizar as 

avaliacións ambientais con carácter previo ou ao cumprimento das prescricións das 

declaracións ambientais, que poden dar lugar a peticións razoadas para a aplicación da 

legalidade, como sucedeu no caso examinado. Estas consellerías responderon aceptando 

plenamente as recomendacións. 

 para extraer materiais como cuarzo, granito ou lousa. Sinala que o 

Parlamento tramita unha lei do sector, a de ordenación mineira de Galicia, que pretende 

acabar 

Un problema similar ao anterior coñécese actualmente na queixa de oficio 

Q/1892/07, iniciada como consecuencia da noticia contida no diario El País (29-10-07, 

páxina 3-Galicia), na que se sinala que as empresas mineiras explotan en Galicia 300 

canteiras sen licenza. Nas oficinas de Urbanismo (CPTOPT) amorearíanse uns 300 

expedientes de empresas mineiras que piden desde 2004 que a Xunta legalice a súa 

explotación; levan anos funcionando sen licenza urbanística, e supoñen o 65% das máis de 

450 abertas en Galicia

con este caos, aínda que a fórmula desgusta a empresarios, ecoloxistas e 

agricultores. Faculta á CII para decidir caso por caso se legaliza as canteiras, tras consultar 

a Comisión Superior de Urbanismo e a CMADS. As organizacións ecoloxistas e os 

sindicatos agrarios reclaman que se aproveite o proceso para establecer maiores controis 

sobre unha actividade que provocou graves impactos sobre o territorio. A situación de 

ilegalidade non tería outros responsables que as propias empresas ou as administracións, 
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segundo unha organización ambiental e un sindicato agrario. Pola súa parte, as empresas 

sinalan que a Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, 

“deulle unha importancia á licenza urbanística municipal que antes non tiña”. 

Como sinalamos, na súa resposta á recomendación que formulamos á CPTOPT 

con motivo da anterior queixa, este órgano non aclarou suficientemente o proceso 

transitor

de oficio tamén expresamos que existe unha fundada preocupación 

pola proliferación e impacto natural das explotacións mineiras a ceo aberto. Respondendo 

a esa pr

io de eventual regularización da LOUPMRG; seguiu sen aclarar se xa se 

promoveran todas as posibles legalizacións, ou se xa non se admiten máis; e, sobre todo, se 

a administración autonómica xa terminou o proceso, legalizando ou rexeitando todas as 

solicitudes que se deran. O proceso excepcional iniciárase no 2002 e modificouse no 2004; 

transcorreron case 5 anos desde a habilitación desta posibilidade, polo que parece razoable 

pensar que debería terse finalizado. Só así poderían coñecerse as explotacións legalizables 

(e de feito legalizadas) e as que non o son, de tal forma que se impida definitivamente o 

funcionamento destas últimas. As tramitacións pendentes mencionadas na noticia parecen 

referidas á disposición transitoria 12ª; por tanto, é posible resolver sobre as devanditas 

solicitudes, e parece unha obrigación (art. 42 da Lei 30/1992, de RXAPPAC). 

 Ademais, ao parecer podería configurarse un novo réxime excepcional de ser 

aprobado o proxecto de lei de ordenación mineira; cambiaría o órgano habilitado para o 

outorgamento da legalización das explotacións sen licenza urbanística (antes o Consello da 

Xunta, e, de aprobarse o proxecto, a CII). Volveríase abrir un novo período transitorio, a 

pesar de que un case idéntico se encontra vixente e ao parecer non se resolveu, co que a 

situación de indefinición podería continuar debido á aparente inactividade respecto dun 

número considerable de explotacións sen licenza urbanística, en caso de confirmarse o 

expresado na noticia.  

Na queixa 

eocupación xa no Informe Anual do 1996 se deixaba constancia de que o sector 

examinado se encontraba afectado por graves deficiencias ou irregularidades. Co título “As 

explotacións mineiras a ceo aberto como causa de grave deterioración do medio 

ambiente”, no capítulo primeiro sublíñase que o ordenamento aborda esta problemática co 
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obxectivo declarado de facer fronte aos efectos máis perniciosos do funcionamento das 

grandes e pequenas minas a ceo aberto. A Lei 21/1992, de industria, preceptúa a 

necesidade de contribuír a compatibilizar a actividade industrial coa protección do medio 

ambiente

ión ambiental case excepcional. Pero a pesar dos incumprimentos 

sinalados, os requirimentos e as sancións administrativas eran escasos. Por todo iso 

formulam

 (art.1), e trata de evitar a produción de lesións ou danos a persoas, flora, fauna, 

bens ou o medio ambiente (art. 10). 

Chegouse á conclusión de que en Galicia habería ao redor de 600 explotacións 

mineiras a ceo aberto, e case a metade non terían ou non cumprirían o seu plan de 

restauración, a pesar do previsto no Real decreto 2994/1982. Máis abundante aínda era a 

ausencia de garantía económica ou fianza ambiental que asegurase a efectiva realización 

dos labores de restauración. A presenza de balsa de recollida de residuos líquidos tamén 

era unha prevenc

os as seguintes recomendacións: 1ª. Que se requira a formulación de plans de 

restauración dos espazos naturais afectados polas actividades extractivas nas explotacións 

que non conten con elas, ou ben de estudos de impacto ou efectos ambientais, en 

aplicación do disposto no Real decreto 2944/82, e no artigo 6 da Lei 1/1995, de protección 

ambiental de Galicia. 2ª. Que no caso de incumprimento da prescrición anterior se inicie o 

correspondente expediente sancionador contra o titular da explotación que se negue ao 

cumprimento das esixencias de planificación da restauración. 3ª. Que en aplicación dos 

artigos 5.1º do RD 2944/82 e 5.6º da Lei de protección ambiental de Galicia, e do Decreto 

autonómico 455/1996, de fianzas en materia ambiental, se instrumenten as medidas de 

garantía económica para asegurar a restauración de todos os espazos naturais afectados 

polas explotacións mineiras. 4ª. Que en xeral se avalíen e se establezan as medidas 

oportunas para o funcionamento adecuado das explotacións mineiras a ceo aberto no caso 

das explotacións obxecto da información e con respecto ás que se determinou algunha 

carencia ambiental. 

Unha das carencias máis comúns resulta a ausencia dos títulos habilitantes da 

actividade, as concesións, licenzas ou autorizacións. De confirmarse o indicado na noticia 

citada resultaría que, moito tempo despois da ampla investigación indicada e da 

formulación das conclusións e recomendacións citadas, aínda permanecerían moitas das 
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deficiencias e irregularidades detectadas no seu momento. Ao peche do informe 

encontrámonos á espera do informe da CPTOPT.  

Na queixa Q/1388/07 coñeceuse o impacto ambiental e social que poderían causar 

tres explotacións previstas na Terra Chá. A CII sinalou que xa se concederan; estas 

regradas, é dicir, condicionadas a resolverse en 

sentido positivo cando se cumpre a lexislación mineira. Sen embargo, pola nosa parte 

matizam

necesidade de avaliar as condicións de vida provocadas pola actividade e de 

adoptar as medidas precisas para manter os parámetros legalmente previstos e, en xeral, 

para a p

E). Finalmente a CMADS demandou do órgano substantivo (CII) a 

suspensión cautelar da actividade da canteira por non cumprir a declaración de impacto 

ambienta

concesións resultaban preordenadas ou 

os que no expediente de concesión se integran as consideracións ambientais, con 

respecto ás que os órganos substantivo e ambiental contan cunha marxe de apreciación 

moita máis ampla, tanto na declaración de impacto ambiental coma na resolución final, 

aínda que as condicións ambientais deban ser suficientemente motivadas e proporcionadas 

ás circunstancias. 

Tamén se coñeceron os problemas creados a unha vivenda por unha canteira de 

Becerreá, sobre todo polo po en suspensión, as partículas e o ruído (Q/1439/07). Da 

investigación iniciada concluímos que se superaban amplamente os niveis permitidos de 

ruído e tamén de po en suspensión, pero a administración non daba conta das medidas 

adoptadas, a pesar do moito tempo transcorrido desde o comezo das reclamacións; por iso 

insistimos ante as CII e CMADS, recordando que a canteira se encontra a escasa distancia 

da vivenda, polo que a información debería vir referida a esa concreta circunstancia, que 

facía que a casa resultase dificilmente habitable debido ás malas condicións de vida 

provocadas pola instalación. Recordamos a ambos os órganos que a doutrina legal 

recoñece a 

reservación dos dereitos constitucionais á intimidade persoal e familiar no ámbito 

domiciliario (artigo 18 CE) e ao medio ambiente adecuado e á protección e mellora da 

calidade de vida (45 C

l, e a instalación dun sonómetro e un captador de po; o concello requiriu a 

presentación dunha auditoría ambiental para establecer os sistemas e medidas para o 

cumprimento da legalidade no relativo á contaminación acústica; e a CII iniciou un 

procedemento sancionador polo incumprimento das condicións impostas na declaración de 
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impacto ambiental, e acordou o inicio do trámite de suspensión da actividade. Ademais, en 

relación cos problemas da vivenda, a empresa viuse forzada a negociar unha permuta da 

casa e soar por outro inmoble nese mesmo termo municipal, co que o interesado mostrou o 

seu total acordo e nos pediu que pechásemos as actuacións. 

1.3.3.11 As avaliacións ambientais 

As avaliacións de impacto, efectos ou incidencia ambiental son instrumentos de 

análise previa das repercusións para o medio dos proxectos públicos e privados, de acordo 

co previsto na Lei 1/1995, de protección ambiental de Galicia, e no Real decreto lexislativo 

1302/1986, de avaliación de impacto ambiental. En ocasións este último texto esixe que o 

que se produza sexa un pronunciamento expreso do órgano ambiental sobre a procedencia 

da correspondente avaliación de impacto ambiental (art. 1.3 e anexo II do RDLEIA). Este 

pronunciamento esixe a previa presentación de documentación acreditativa das 

características, localización e potencial impacto do proxecto, e a decisión debe ser 

motivada e pública, e responder aos criterios expresados no anexo III. A estes tradicionais 

instrumentos (a avaliación de incidencia ambiental identifícase co clásico procedemento 

regulado polo RAMINP) viñéronse a sumar as denominadas avaliacións estratéxicas, 

reguladas na Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans 

e programas no medio ambiente, referidas especificamente a planificacións públicas. Todas 

as avaliacións pretenden establecer, despois dunha análise rigorosa, a viabilidade ambiental 

dos plans ou os proxectos, e establecer as medidas correctoras que se deben aplicar na súa 

execución. 

As queixas neste eido adoitan referirse á ausencia de avaliación ou autorización 

final, da avaliación condicionada, á súa deficiente realización, ou á falta de cumprimento 

das súas prescricións. 

No presente ano resultaron especialmente significativas actuacións para que se 

dese efectividade á necesidade de pronunciamento expreso sobre a necesidade de 

avaliación de impacto nas promocións de urbanizacións. Un ilustrativo exemplo 

encontrámolo na queixa Q/788/2006, por unha previsible deterioración ambiental que se 
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derivaría da execución dunha urbanización en Ames, concretamente nos Batáns, por 

afectar a carballos centenarios. Non se sabía se se fixera avaliación ambiental do proxecto. 

Nas súas respostas a CMADS limitouse a sinalar que non tiña constancia do proxecto, e o 

Concello de Ames opinou que non era necesario realizar avaliación de ningún tipo, posto 

que non se recollía na Lei 9/2002, e non se encontraba vixente a lei sobre avaliación dos 

efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, ou de avaliación 

estratéxica. Ningunha das dúas administracións facía alusión ás obrigacións derivadas do 

Real decreto lexislativo 1302/1986, de avaliación de impacto ambiental (RDLEIA), 

modificada pola Lei 6/2001. Despois dun novo requirimento de información o concello 

sinalou 

a través dun específico procedemento da 

necesidade ou non de avaliación de impacto ambiental formal dos proxectos de 

urbaniza

 Dada a natureza das avaliacións, deben vir referidas ao momento preciso 

para que constitúan un instrumento preventivo en favor do medio; é dicir, ao momento en 

que se d

que esta non debe aplicarse, posto que se trata dun plan, e non dun proxecto, e, 

como dixemos, porque a Lei 9/2006 non se encontraba vixente cando se aprobou 

definitivamente o plan, no 2005. Por iso, conclúe que a corta sería un acto debido derivado 

da aplicación do PXOU. Pola súa parte, a Consellería insistiu en que non podía informar 

debido a que non tiña coñecemento oficial do proxecto, polo que solicitaba aclaración ao 

concello. 

O RDLEIA prevé a determinación 

cións e complexos hoteleiros (grupo 7, b, do anexo II). Trátase dunha avaliación 

condicionada, das esixidas para os casos incluídos no anexo II. Por tanto, a cuestión 

céntrase en definir os proxectos de urbanizacións, ou cando debe cumprimentarse a 

esixencia de avaliación condicionada no caso das urbanizacións. O ente local sinala que o 

momento non é o da aprobación do plan parcial, posto que este non é un proxecto; e resalta 

tal circunstancia á luz da nova normativa, que agora contempla a avaliación estratéxica dos 

plans (Lei 9/2006). Segundo a interpretación municipal, a pesar da clara previsión da lei, 

esta urbanización non se vería precisada de avaliación (condicionada), polo que resulta 

improcedente.

efine o que se quere facer (chámese proxecto -expresión xenérica da Directiva e do 

RDLEIA- ou de calquera outra forma) e se solicita a aprobación correspondente, neste caso 

para levar adiante a urbanización. Naquel momento, a falta de avaliación estratéxica, a 

aprobación do plan parcial parece definir tal cousa, posto que o resto dos actos pendentes 
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estarían en gran parte condicionados polo mesmo plan, ao que deben axustarse, e nalgún 

caso ata serían actos debidos. Non se pode demorar ata a solicitude das licenzas de obra (a 

capacidade decisoria é mínima). O plan é o que define a urbanización, a súa viabilidade 

xeral e as súas eventuais características ou condicións, como o demostra que o concello 

sinale claramente os efectos do plan sobre o medio e en concreto o tanto por cento da masa 

de arboredo autóctono que sería destruído. Tampouco se debería demorar ao trámite 

doutros 

tido da recomendación, e que actuaría en consecuencia. Por tanto, en 

principio entendemos que a recomendación resultou aceptada e que se lle dará 

efectivid

medios de execución do plan, como os proxectos de urbanización, que se refiren á 

execución dunha parte da urbanización global, os servizos. 

Polo que se refire á actuación da consellería, autolimitouse nas súas funcións ao 

indicar que non constaba o expediente; tan importante ou máis que isto é evitar que os 

proxectos que debesen ser sometidos a avaliación non prescindan irregularmente dela 

(artigos 27, 29 e 40 da Lei 1/1995, de protección ambiental). Finalmente requiriu 

formalmente o proxecto, aínda que referíndoo ao proxecto de urbanización. Esta forma de 

proceder merece a obxección xa sinalada. Noutras queixas, como a Q/836/07, a 

consellería parecía inclinada a esixir a avaliación condicionada prevista no RDLEIA co 

trámite dos plans parciais ou de sectorización. 

Por todo o sinalado ata agora formulamos ao Concello de Ames unha 

recomendación para que con carácter previo á execución da urbanización remitise á 

CMADS a documentación acreditativa das características, localización e potencial impacto 

do proxecto, a fin de adoptar a decisión sobre a necesidade de sometela a avaliación de 

impacto ambiental (véxase a resolución n.º 24 desta área). Tamén demos conta dela á 

consellería. O Concello de Ames remitiulle a cuestión, e aquela sinalou que aceptaba 

plenamente o con

ade. 

Outro claro exemplo de ausencia de avaliación condicionada encontrámolo na 

queixa Q/836/07, iniciada de oficio debido á noticia na que se sinalaba que o Concello de 

Ferrol aprobara a urbanización (hotel e 69 chalés de paredes medianeiras) dunha fraga con 

carballos centenarios, a pesar das reclamacións e os informes negativos de diferentes 
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órganos autonómicos; a CPTOPT sinalaba que o proxecto “segue sen cumprir coa lei”, e a 

CMADS anunciaba que actuaría de oficio contra o proxecto. Aprobárase o plan de 

sectorización que permitiría urbanizar o lugar, argumentando que era aplicable o silencio 

positivo porque un dos informes da Xunta chegara fóra de prazo. Ao parecer non se 

producira avaliación de impacto ambiental.  

Solicitamos información ás administracións e aos órganos competentes, e 

coñecemos que o proxecto se remitira á CMADS, que decidiu que previa á súa aprobación 

RDLEIA). O ente local 

interpretaba que esta norma non era aplicable, a pesar de que a necesidade de 

pronunc

 prazo dun mes anulase ou revogase o acordo de aprobación definitiva do plan 

de sectorización.  

Como mostra de carencias ou inexactitudes de estudos ou procedementos de 

avaliació

debería someterse a avaliación de impacto ambiental (art. 1.3 

iamento expreso sobra a necesidade de avaliar os proxectos de urbanizacións e 

asimilados (urbanizacións, centros comerciais e aparcadoiros) existe desde 2000 (artigo 

1.3 e anexo II do RDLEIA). O Concello de Ferrol tamén sinalaba que o plan se aprobara 

polo silencio previsto na normativa urbanística, obviando a avaliación de impacto 

ambiental. O silencio só podería considerarse respecto dos informes urbanísticos, pero 

nunca respecto dunha avaliación de impacto ambiental. Forma parte do acervo comunitario 

(deriva de directivas comunitarias), e a aplicación do silencio positivo sería tanto como 

admitir que un proxecto ou obra podería acometerse legalmente sen a preceptiva avaliación 

previa, o que suporía infrinxir o ordenamento comunitario, coas correspondentes 

consecuencias. Despois de trasladarlle todos estes argumentos, o concello sinalou que 

aprobou a iniciación do procedemento de revisión de oficio da anterior aprobación do plan, 

co que recollía os argumentos que lle trasladaramos. Previamente a CMADS se dirixira ao 

ente local para pronunciarse no mesmo sentido que esta institución, requirindo ao concello 

para que no

n de impacto ambiental podemos citar a queixa Q/617/07, na que se reclamaba 

por un proxecto de parque industrial cunha importante afectación a un importante número 

de castiñeiros do país en plena produción e con idades de 300 ou 400 anos. Sen embargo, o 

estudo de impacto ambiental dicía que “a especie dominante é o carballo”, o que denota 

que os seus redactores non estudaron a zona, senón que falaban en termos xerais. Solicítase 
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un estudo de alternativas menos nocivas e máis viables economicamente para a construción 

do polígono que non supoña a corta indiscriminada dos castiñeiros centenarios; existen 

terreos de similares características que están dedicados a monte baixo ou incultos, onde se 

reduciría considerablemente o impacto. A través dos informes recibidos coñecemos que 

tanto o estudo cuestionado coma os informes que obran no expediente de avaliación non 

foran remitidos á CMADS, que por iso aínda non se puidera pronunciar sobre a cuestión, 

fundamentalmente sobre se o estudo resultaba adecuado. 

1.3.3.12 Os problemas ambientais das explotacións gandeiras 

a diminución do caudal. 

Segundo a CMADS, a empresa concesionaria baleirou o vaso para favorecer as sucesivas 

presas, pero a empresa dicía que informou puntualmente a Augas de Galicia (Q/2158/07). 

A CMADS respondeu, por medio do citado organismo autónomo, que se incoara un 

Os problemas de hixiene e salubridade dunha explotación gandeira de Viana do 

Bolo eran obxecto da queixa Q/1534/2006. Reclamáronse as necesarias medidas para 

corrixir os vertidos que se dirixían á rúa, co que contaminaban a auga do lugar 

(abastécense de pozos). Ante a inactividade do concello, demandouse que se informase do 

estado de tramitación e das medidas, ao que respondeu que se aplicara o silencio 

administrativo. Logo de confirmado o anterior formulouse unha recomendación ao 

concello para que con urxencia se corrixisen os vertidos procedentes da instalación, e para 

que, en caso de denuncias por calquera suposta infracción, por parte do ente local se 

responda de modo adecuado aos denunciantes, informándoos da correspondente actuación 

municipal, do resultado das comprobacións, téndoos como interesados no correspondente 

procedemento administrativo cando das circunstancias se deduza tal condición (véxase a 

resolución n.º 1 desta área). O concello aceptou a recomendación e deu conta das medidas 

adoptadas para a súa efectividade, mediante a advertencia formal da necesidade de cesar na 

actividade. 

1.3.3.13 A protección dos espazos naturais e a biodiversidade 

O 10 de novembro un gran número de peixes apareceron mortos no embalse de 

Fervenza, en Mazaricos e Dumbría, ao parecer por unha drástic
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expediente sancionador contra a concesionaria para determinar a existencia de infracció

administrativa por posible incumprimento das re

n 

sponsabilidades implícitas á titularidade 

concesional, en concreto debido á ausencia de comunicación con suficiente antelación da 

situación

se 

autorizasen novas canteiras solicitadas (Q/868/07, Q/1053/07, Q/1107/07, Q/1111/07 e 

Q/1661/

 extraordinaria de seca e da súa repercusión sobre as reservas hidráulicas no 

embalse, a vulneración do estipulado pola planificación para afrontar as situacións 

extraordinarias de seca, o verter un caudal ecolóxico máis de tres veces superior ao mínimo 

imposto para este aproveitamento, cando nestas situacións se prevé a autorización dunha 

redución deste caudal ecolóxico á metade do mínimo imposto, e a realización de obras de 

reparación e mantemento sen a preceptiva autorización. 

Un importante número de queixas referíronse ás peticións realizadas á 

administración competente para a protección ambiental do Caurel; pedíase que se realizase 

unha ampla declaración do futuro parque natural anunciado, que se amplíen as 

consecuencias da súa actual inclusión na Rede Natura, e que se proceda á recuperación dos 

espazos degradados. Como solicitudes concretas pedíase que non se declarase o municipio 

como mineiro, que non se legalizase unha canteira, precisamente a que tratamos nas 

queixas Q/1392/2004, 768 e 1169/2005 e 1698/2006, xa comentadas, e que non 

07). Pola nosa parte respondemos que a canteira fora autorizada polo Consello da 

Xunta, e que ao respecto formularamos unha recomendación atendida no referente a esa 

explotación, como sinalamos na anterior sección dedicada ás explotacións mineiras. Con 

relación ao parque eólico, non se mencionaban os motivos polos que se considerou 

contrario á legalidade (alegacións, recursos, etc.). E no relativo á aprobación polo Consello 

da Xunta do proxecto de lei de ordenación mineira de Galicia e a posibilidade de que o 

Concello de Folgoso sexa declarado mineiro, de acordo con esa futura norma, no caso de 

ser aprobada, a primeira cuestión depende unicamente do criterio do Parlamento de 

Galicia, que ten atribuída a potestade lexislativa; e a segunda cuestión dependerá da 

eventual aprobación desa norma con rango de lei e da posible aplicación das súas 

previsións a Folgoso; ambas as cuestións non poden prexulgarse. 
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1.3.3.14 

ctarse os prazos 

establecidos pola Lei 27/2006, que prevé unha rápida resposta e entrega. Debe responderse 

nun me

o pagamento de cantidades non previstas (as entregas 

telemáticas deben ser gratuítas, como tamén as fotocopias de menos de 20 páxinas), ou 

xustifica

Tratamento do dereito de acceso á información ambiental e á participación 

cidadá en materia de medio ambiente 

A Lei 27/2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de 

participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, é transposición 

das directivas comunitarias que dan efectividade ao Convenio de Aarhus, ratificado pola 

Unión Europea e ao que tivemos ocasión de referirnos en diferentes informes. Este 

importante convenio sinala como obxectivo dos estados asinantes a protección do dereito 

de cada persoa, tanto das xeracións presentes coma futuras, a vivir nun medio ambiente 

adecuado, para o que se esixe ás partes, entre outras cousas, “a participación do público na 

toma de decisións”. Segundo sinala o preámbulo do convenio, todos os cidadáns, e as 

organizacións non gobernamentais en particular, teñen un importante papel na protección 

do medio; pero, para poder desempeñalo e facer valer o dereito a vivir nun medio ambiente 

que garante a saúde e o benestar, debe establecerse como premisa que eses mesmos 

cidadáns teñan acceso á información e se encontren facultados para participar na toma de 

decisións. Ademais, o respecto aos principios de información e participación permite tomar 

mellores decisións, aplicalas máis eficazmente, e, en xeral, axuda aos axentes públicos. 

Sen embargo, seguen sendo comúns os atrasos á hora de responder as solicitudes 

de información ambiental en poder da administración; non adoitan respe

s, facilitarse no formato solicitado ou máis adecuado, sobre todo en versión 

informática, e non é preciso demostrar un interese específico. Pero as administracións 

retardan ou obstaculizan a entrega mediante esixencias inadecuadas, como a xustificación 

da representación da persoa xurídica solicitante, normalmente organizacións 

ambientalistas. Por iso, debera mellorarse a axilidade na resposta e a entrega. Tampouco 

parece adecuado pedir aclaracións sen que ao tempo se proporcione información sobre os 

aspectos claros da petición, solicitar 

r a falta de resposta ou a demora desproporcionada na falta de medios, posto que a 

información se debería encontrar en formatos que permitan a súa fácil xestión, manexo e 

entrega. 
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Un suposto de denegación sen xustificación coñecémolo no caso formulado na 

queixa Q/1705/2006. Unha organización de defensa ambiental reclamaba pola falta de 

resposta a unha solicitude de información dirixida á Consellería de Medio Rural (CMR) 

relativa 

es lexítimos. Sen 

embargo, un dos propósitos da normativa especial sobre a materia é precisamente evitar 

nxían as 

posibilidades de acceso á información, de tal forma que se recoñece a posibilidade de 

acceder 

á política forestal en determinados distritos. Transcorrido amplamente o prazo, 

aínda non recibira a preceptiva resposta. Despois denegouse, e o motivo esgrimido foi 

unha suposta falta de lexitimación, ou, segundo expresou a consellería, que a cuestión non 

ten que ver co fin da fundación e non afecta aos seus dereitos e interes

este tipo de polémicas respecto do requisito da lexitimación, que restri

a ela a calquera persoa física ou xurídica (artigo 2.6). Máis concretamente se sinala 

que “todos poderán exercer os seguintes dereitos (...) en relación co acceso á información: 

a acceder á información ambiental que obre en poder das administracións públicas ou no 

doutros suxeitos no seu nome, sen que para iso estean obrigados a declarar un interese 

determinado” (artigo 3.1.a.). Ademais, non se comprende como pode apreciarse que a 

cuestión ambiental obxecto da solicitude non se inclúe no fin estatutario dunha fundación 

que, segundo o seu propio nome, é “para a protección da natureza e do medio ambiente”, 

e se encontra declarada de interese medioambiental. Por iso formulamos á CMR unha 

recomendación para que con urxencia se facilitase a información ambiental solicitada 

(véxase a resolución n.º 4 desta área), que foi aceptada na súa integridade. 

Tamén coñecemos que na queixa Q/1343/06 se reclamaba pola falta de resposta a 

unha solicitude de información dirixida ao Concello de Porto do Son sobre un complexo de 

vivendas en Corrubedo. Logo de iniciada a correspondente investigación, a resposta ao 

noso requirimento recibiuse cun amplo atraso; finalmente coñecemos que o concello 

respondeu á solicitude de información ambiental tamén cun atraso moi considerable, 

incumprindo amplamente os prazos legalmente previstos na lexislación sectorial que regula 

o acceso a este tipo de información.  

Outros supostos de información ambiental atendida con atraso pola 

administración coñecémolos nas queixas 1738/06 (CMADS), 1744/06 (CMR), Q/291/07 

(Concello de San Sadurniño), Q/1058/07 (CMADS), Q/1074/07 (Concello de Barro), 
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Q/1342/06 (Concello do Pino), Q/1484/07 (CMADS), Q/1720/07 (CMADS) e Q/2166/07 

(CMADS). 

Como do entorpecemento dos mecanismos de participación social en materia de 

medio ambiente legalmente previstos, debe subliñarse o sucedido coa queixa Q/1664/07, 

blicas, e que deu lugar a un recordatorio de 

deberes legais dirixido á CMADS (véxase resolución nº 4 das desa área). 

que se trata amplamente na área de obras pú

1.3.3.15 A revisión do plan galego de acuicultura e as explotacións acuícolas 

Este ano recibíronse un importante número de queixas referidas á eventual 

reforma do plan galego de acuicultura e á conseguinte promoción de novas explotacións 

ou á súa ampliación, nalgúns casos en determinados paraxes sensibles. Este é o obxecto 

das queixas Q/637/07 (Xandriña, en Camariñas e Vimianzo, e Seiruga, en Malpica), 

Q/1290/07 (Laxe Brava), Q/1538/07 (Corrubedo), Q/1551/07 (Seráns) e Q/1901/07 

(Merexo). A través das correspondentes investigacións coñecemos que a Consellería de 

Pesca e Asuntos Marítimos estaba promovendo, no exercicio das súas competencias, unha 

revisión do anterior plan, e nela contémplase a posibilidade de realizar as instalacións 

obxecto das queixas. Non se podía prexulgar o resultado do procedemento, aínda en 

trámite; coñécese a avaliación dos efectos ambientais do plan (Lei 9/2006), e o resultado 

desa avaliación condicionará o contido final do plan; xa se elaborara o documento de 

referencia da CMADS, e o procedemento seguía o seu trámite. Ademais, no caso de que se 

aprobase a revisión do plan sectorial, para a eventual execución dos proxectos sería 

necesario determinar o seu sometemento a avaliación de impacto ambiental e, de ser o 

caso, sería precisa a devandita avaliación. Ao respecto a CMADS sinalou que se 

establecera como condición para a aprobación do futuro plan evitar realizar novas 

infraestruturas, construcións ou instalacións que poidan afectar negativamente os espazos 

naturais protexidos ou incluídos na Rede Natura 2000, así como zonas dunares, e non 

ocupar nin transformar espazos que sustenten hábitats naturais prioritarios ou de especial 

interese comunitario; e que todos os proxectos que poidan afectar directa ou 

indirectamente a un lugar de importancia comunitaria dos que conforman a Rede Natura 

2000 se someterán a procedemento de avaliación ambiental coa finalidade de poder 
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analizar individual e detalladamente as posibles afeccións que poidan chegar a producir 

sobre os seus valores naturais protexidos. Con respecto aos dous proxectos citados na 

Q/637/07, foron excluídas as zonas protexidas nas que en principio se prevía instalar 

parcialmente os futuros parques que eran obxecto da queixa. 

1.3.3.16 Algúns problemas de salubridade 

Un cidadán de Bertamiráns-Ames reclamaba que desde 2003 se vía afectado pola 

penetración na súa casa de augas residuais procedentes da rede de sumidoiro municipal; 

periodic

epuradora. Este razoamento dedúcese do propio informe da empresa 

concesionaria do servizo municipal e das solucións que propón, que son a corrección desas 

concreta

amente encontraba no patio da súa vivenda augas residuais e elementos sólidos, e 

as augas residuais subían polas conducións domésticas ata o lavadoiro e o vertedoiro. 

Responsables municipais indicáronlle que de inmediato se abordaría o problema, cousa que 

non sucedeu, polo que tivo que presentar unha denuncia, que non recibiu resposta, polo 

que a reiterou en varias ocasións. Sen embargo, non recibiu resposta municipal. Tanto a 

Consellería de Sanidade coma a CMADS (en concreto Augas de Galicia) sinalaron que a 

cuestión era de carácter estritamente municipal (Q/55/2007). Cando lle solicitamos o 

correspondente informe o Concello confirmou que o problema se derivaba de 

determinados problemas da rede de saneamento e depuración, como a mestura das augas 

pluviais, a configuración da rede, fundamentalmente a súa cota, e a capacidade de 

tratamento da d

s deficiencias. A pesar diso, a conclusión municipal parece ser que o problema é 

responsabilidade do propio afectado, aducindo que a cota do desaugadoiro se encontra a 

menor nivel que o punto máximo da rede de saneamento; sen embargo, a rede debera terse 

configurado de tal forma que dese servizo ás vivendas preexistentes e, de ser o caso, ás 

futuras, polo que non parece razoable o exposto polo concello. A vivenda é moi anterior á 

obra de saneamento, e consentiuse o acto de conexión (posiblemente se cobrou a 

correspondente taxa, como se cobran as de uso do saneamento), o que significa que todo o 

proceso, tanto o de configuración e construción da rede coma o de conexión a esta da 

vivenda do interesado, foi supervisado ou polo menos consentido polo concello. Por todo 

iso non parece lóxico que agora o ente local responsabilice o cidadán afectado do 

problema, cando a responsabilidade corresponde ao funcionamento inadecuado do servizo 
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municipal de augas. Por iso formulamos ao Concello de Ames unha recomendación para 

que con urxencia evitase que as augas residuais conducidas polas canalizacións municipais 

penetren no soar e na vivenda do afectado, en claro prexuízo para a súa calidade de vida e 

para outros intereses especialmente protexidos na Constitución, e para que se notificasen 

todas as actuacións ao afectado, que ata agora non tivera información sobre o criterio 

municipal ou sobre o feito para tratar o problema (véxase a resolución n.º 10 desta área). 

Despois dalgunhas respostas en principio contrarias e de insistir pola nosa parte nos 

argumentos da resolución, finalmente o ente local a aceptou.   

En Culleredo reclamouse que nun patio de vivenda existía unha fosa séptica que 

en ocasións rebordaba os seus residuos, que chegaban a penetrar naquela, e non podía 

intervir para solucionalo porque xusto enriba da fosa un veciño levantou un cuberto ilegal. 

Viuse obrigado a alugar unha habitación, a pesar de contar unicamente cunha pensión do 

RISGA. Realizou diferentes denuncias ao concello, que non respondeu (Q/1042/2004). 

Finalmente o ente local indicounos que entendía que non era un asunto da súa 

competencia, polo que formulamos unha recomendación para con urxencia se requira aos 

responsables das instalacións que estaban producindo a situación insalubre que a corrixan 

de inmediato, e que en caso de incumprimento se aplicasen as medidas de execución 

forzosa que fosen necesarias (véxase a resolución n.º 2 desta área). O Concello aceptou a 

recomendación. 

Na queixa Q/801/2004 o problema eran as molestias producidas por unas 

canceiras e paxareiras ao lado dun domicilio de Redondela; construírase un muro de 4 

metros e nel apoiouse un recinto de animais, incluíndo dúas paxareiras, con buracos polos 

que saen augas sucias; despois entubáronse a ceo aberto e agora discorren cara á rede de 

sumidoiro, pero os buracos seguen abertos. Todo o sinalado causa mal cheiro, polo que se 

formulou denuncia, sen solución. Logo de comprobado, recomendamos ao concello que 

con urxencia iniciase un expediente de protección da legalidade urbanística no que se 

coñecesen as circunstancias nas que se executaron as gaiolas, e, en caso de ser legalmente 

imposible (por prescrición), que se revisase, corrixise ou impedise o seu uso, de tal forma 

que se descarte toda posible afección aos veciños; e que se comprobase que xa non se verte 

detrás do muro, e se requira e vixíe adecuadamente que o espazo se manteña en boas 
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condicións de salubridade e ornato (véxase a resolución n.º 16 desta área). Ao peche do 

informe a efectividade da recomendación encóntrase pendente de aclaración. 

Na Q/828/2006 coñecemos as molestias ocasionadas por un curral de aves a 15 

metros da súa vivenda, nun contorno de vivendas unifamiliares de Vigo (núcleo urbano en 

expansión); os residentes soportan ruídos, malos cheiros e problemas de salubridade. A 

asesoría xurídica municipal sinalou que o RAMINP prohibe establecer vacarizas, cortes e 

s localidades de máis de 10 000 

habitantes, e que se trata de solo clasificado como urbano de núcleo rural; finalmente 

resolveu o peche, pero non deu execución á m

17 desta área). O concello aceptouna. 

necesaria licenza, e se fose necesaria, as accións terían prescrito; pero isto non pode derivar 

na abstención total do concello, posto que deberían comprobarse as condicións do inodoro 

e se se trata dun elemento auxiliar para converter a presenza da caravana nunha vivenda en 

currais de gando e aves dentro do núcleo urbano da

edida. Da correspondente investigación 

concluímos que resultaba necesario excluír molestias inadecuadas, que non se 

comprobaran (nin excluíran). Aínda que non se dea a medida máis restritiva, como sería o 

peche do curral, si parecía razoable a limitación da actividade en función das 

circunstancias ata excluír as molestias. A propia ordenanza municipal para a protección e 

tenza de animais sinala que as cortes e currais só se poderán ter en zonas rurais, e esta non 

o era, e que en todo caso se garantiría tanto as adecuadas condicións hixiénico-sanitarias 

coma a inexistencia de incomodidades, molestias ou perigos para os veciños. Por iso, 

formulamos ao Concello de Vigo unha recomendación para que con urxencia comprobase 

e, se fose o caso, corrixise o ruído denunciado desde había tempo (véxase a resolución n.º 

Na Q/1319/2006 reclamouse polas molestias producidas pola instalación e uso 

dun sanitario ao aire libre ao lado da súa leira e casa, en Oleiros. Desde hai tempo no soar 

veciño sitúanse ata catro caravanas; neste momento ten unha, que é utilizada polo seu 

veciño, a súa familia e outras persoas, en ocasións un bo número; no muro de separación 

construíu un chan con tellado de uralita no que colocou un retrete, co que se confirmaría o 

uso irregular que se fai da caravana, posto que o servizo comentado é o complemento 

lóxico do seu frecuente uso. Xéranse considerables molestias polos ruídos e sobre todo 

polos cheiros. Sen embargo, o concello sinala que non precisa intervir porque non é 
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fraude de lei. O concello confirmou estas circunstancias, e finalmente lle formulamos unha 

suxestión para que con urxencia se inspeccionase o estado do sanitario en cuestión, e para 

que de s

s formais establecidos no artigo 18 da Lei do Valedor do Pobo, ou por 

concorrer calquera das circunstancias enumeradas nos artigos 20 e 21 do mesmo texto 

legal. As circunstancias que motivan con maior frecuencia a non admisión a trámite son o 

coñecemento xudicial presente ou pasado da queixa; a non reclamación previa á 

administración competente; a ausencia de indicios de actuación irregular da 

administración; e a natureza xurídico-privada do problema. En calquera caso, sempre se 

comunica a non admisión da queixa e se especifica o motivo concreto desa decisión, 

informando ao interesado do máis oportuno na defensa dos seus dereitos ou intereses 

lexítimos, se observamos a existencia dunha actuación alternativa que poida promoverse. 

Na maioría das ocasións a non admisión a trámite produciuse pola ausencia de 

intervención previa da administración competente. Así sucedeu, por exemplo, nas queixas 

Q/26, 47, 143, 144, 688, 689, 768 e 812/07, relativas a molestias por ruídos en Ribeira, ou 

as xa tratadas Q/868/07 a Q/1053/07, Q/1107/07 a Q/1111/07 e Q/1661/07, por diferentes 

cuestións do Parque do Caurel. Por non constar irregularidade na actuación da 

administración vímonos obrigados a non admitir a queixa Q/736/07 (adquisición da illa de 

Sálvora). Por tratarse de asuntos que se estaban coñecendo en sede xudicial non admitimos 

as queixas Q/394/07 (licenza de apertura dun establecemento de hostalaría na Coruña) e 

Q/1099/07 (actividade dunha canteira de granito en Leiro).  

er o caso se adoptasen as medidas precisas para que cumprise todas as condicións 

de salubridade precisas, e en especial que se garantise que non produce á reclamante 

molestias que non ten a obrigación de soportar (véxase a resolución nº 18 desta área). O 

concello aceptouna. 

1.3.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE 

Neste parágrafo recóllense as queixas que non foron admitidas a trámite por non 

reuniren os requisito
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1.3.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO 

O Defensor do Pueblo é a única institución habilitada para a supervisión da 

actuació

 dando 

efectividade desta maneira aos principios de colaboración e coordinación establecidos na 

Lei 36/1

nomas. Este ano 

remitimos ao Defensor del Pueblo dúas queixas, a Q/459/07, relativa á planta de 

regasific

n da Administración Xeral do Estado (artigo 54 CE). Por iso, cando recibimos 

algunha queixa relativa a esa administración, remitímola ao Defensor del Pueblo,

985, do 6 de novembro, pola que se regulan as relacións entre a institución do 

Defensor del Pueblo e as figuras similares nas distintas comunidades autó

ación de Mugardos, e a Q/1628/07, para a colocación de pantallas acústicas nunha 

estrada do Estado.  
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o o 9 de xaneiro de 

2007 debido a vertidos procedentes 

rmase do estado de tramitación do expediente e das medidas 

adoptadas, ao que se respondeu que á denuncia lle foi aplicado o silencio administrativo. 

As consellerías de Sanidade 

, carecen, parcial ou totalmente, de rede de sumidoiro. Nesta situación resulta 

comprensible que o concello, á hora de ter que esixirlles aos veciños o estrito cumprimento 

da norm

1.3.6 RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE 

1.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Viana do Bol

dunha explotación gandeira (Q/1534/2006) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. L.F.F. referente aos vertidos procedentes dunha explotación gandeira. 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que en maio de 2006 interpuxo ante o 

Concello de Viana do Bolo unha denuncia contra D. F.C.V. e D.a M.M.S. co obxecto de 

que se adoptasen as necesarias medidas de hixiene e salubridade na explotación gandeira 

que rexentan, que vén vertendo os residuos directamente á rúa, co que contamina a auga 

que consumen no lugar (abastécense de pozos). Ante a inactividade do concello, en 

outubro demandou que se info

e de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible dixéronlle 

que o tema era competencia municipal, e que o remitiran ao concello. 

Ante iso solicitamos información ao Concello de Viana do Bolo, que nun primeiro 

termo sinalou o seguinte: 

"Tanto o núcleo de Paradela como, lamentablemente, moitos outros deste 

municipio

ativa medioambiental sobre augas residuais, teña presente que mal pode ir 

abertamente en contra dos incívicos actos dos residentes afectados, cando, en primeiro 

lugar, é responsabilidade do propio concello a implantación e prestación destes servizos alí 

onde aínda non existen. Neste estado de cousas, habería que admitir que os veciños 

denunciados, á par que infractores, aparecen como vítimas da propia legalidade do sistema. 

En tales circunstancias, aplicar o silencio administrativo non é máis co reflexo dun mea 

culpa por parte dunha administración que se ve impotente para cumprir as súas obrigacións 



  

antes de esixirlles aos demais. Desde o concello estase a traballar para que a 

transitoriedade desta precaria situación se vexa reducida ao máximo, redución que pasa 

pola consecución de medios económico-financeiros que palíen a carencia infraestrutural de 

que é vít

adecuado, ou con unha fosa séptica autorizada e en boas condicións de uso para 

posterior

ima este municipio”.  

Á vista do anterior indicamos ao ente local que o que se denunciaba era un vertido 

de residuos procedentes dunha explotación gandeira, que deberían contar cun tratamento 

mente xestionar os depósitos. O mesmo debe dicirse, aínda que a outro nivel, dos 

residuos domésticos, aos que parece referirse o concello cando fala da súa falta de 

infraestruturas. Para os casos de ausencia de rede de sumidoiro e tratamento dos residuos 

domésticos, as vivendas afectadas deberan ter, como no anterior suposto, unha fosa séptica 

autorizada e xestionada adecuadamente. Por iso, non se pode considerar como alternativa 

válida o vertido á rúa, que ao parecer é o que sucede, nin nun caso (residuos gandeiros) nin 

noutro (residuos domésticos). 

Polo que se refire ao tratamento formal da cuestión, este tampouco se podía 

considerar adecuado. Efectivamente, o que se sinala como aplicación do silencio 

administrativo non é adecuado ao ordenamento. Os feitos denunciados deberían ser 

obxecto de comprobación e, en función do resultado, o interesado debería recibir unha 

resposta suficientemente motivada e axustada ás previsións do ordenamento. 

Polo anterior de novo nos diriximos ao concello, que nesta ocasión sinalou o 

seguinte: 

"En relación coa queixa que tramita esa institución baixo o expediente 

Q/1534/2006, e á vista do escrito remitido con aviso de recibo do informe enviado por este 

concello tocante á antedita queixa, convén dicir que, independentemente de que polos 

feitos denunciados o interesado debería de ter recibido unha resposta suficientemente 

motivada e axustada ás previsións do ordenamento, como apunta esa institución, o certo é 

que sobre a denuncia do afectado operou o silencio administrativo, feito este que, ao 

aparecer contemplado no artigo 43 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
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das administracións públicas e do procedemento administrativo común, resulta, por 

inadecuado que pareza, administrativamente válido”. 

Como vemos, o ente local insiste na súa argumentación en relación coa forma na 

que procedeu, e non sinala nada con respecto ás obxeccións de fondo que se lle fixeron 

chegar. Unicamente engade que o silencio administrativo se prevé e regula no artigo 43 da 

LRXAP e PAC, e que resulta, por inadecuado que pareza, administrativamente válido. 

Pois ben, en relación co aspecto material da cuestión, isto é, a confirmación do 

vertido de residuos gandeiros, só cabe insistir no xa exposto, isto é, que os vertidos de 

residuos xerados por unha explotación gandeira deben recibir un tratamento adecuado, 

recolléndose nunha construción estanca, en boas condicións de uso e autorizada. Eses 

residuos posteriormente deberían ter un correcto uso ou xestión, tamén de acordo coa 

legalidade. O feito de que o concello careza de rede de sumidoiro nese lugar non ten 

relevancia para os efectos comentados e non xustifica o vertido incontrolado, do mesmo 

modo que tampouco se xustifica o vertido incontrolado dos residuos domésticos pola 

ausencia desta mesma infraestrutura municipal. Polo contrario, a promoción de vivendas 

ou instalacións nun medio coa carencia apuntada (por certo, moi común) debe adaptarse a 

esa circu

actible, 

circunstancia esta última á que parece referirse o Concello de Viana. Pero, como 

sinalamo

nstancia ata tanto se executen as infraestruturas de saneamento; con posterioridade 

o ente local pode promover e executar estas nos lugares en que resulte f

s, en ningún caso pode considerarse como alternativa o vertido indiscriminado, 

que necesariamente prexudica o medio ambiente e o dominio público hidráulico, e en 

ocasións como esta, de forma máis directa e acusada, tamén aos veciños da instalación. 

No relativo á cuestión formal, é de sinalar que as obrigacións da administración en 

relación coas denuncias por feitos que supostamente constitúen infraccións administrativas 

veñen establecidas no Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o 

Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora. No seu artigo 

11.2 in fine sinálase que cando se presentase unha denuncia, deberase  comunicar ao 

denunciante a iniciación ou non do procedemento cando a denuncia vaia acompañada 

dunha solicitude de iniciación. Neste caso, o interesado demandou expresamente do 
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concello que se adoptasen as necesarias medidas de hixiene e salubridade na explotación 

gandeira, polo que se debe entender que é preciso o pronunciamento expreso que tratamos, 

en aplicación do disposto no texto citado. Ademais, vénse interpretando a condición 

expresada nel (cando a denuncia vaia acompañada dunha solicitude de iniciación) dun 

modo moi laxo, en especial nas denuncias relacionadas con dereitos ou intereses lexítimos 

dos denunciantes, de forma que normalmente se entende que a mera formulación dunha 

denuncia nestas circunstancias vai implicitamente acompañada dunha solicitude de 

iniciació

e se lle comuniquen todos os trámites, co fin de que poida alegar ou recorrer 

cando o considere necesario. Esta condición de interesado pódea solicitar expresamente o 

denuncia

ada 

no ordenamento (artigo 43 LRXAP e PAC). Sen embargo, fronte a tal argumento debe 

afirmars

a de iniciación (artigo 42.1 LRXAP e PAC). 

Por iso, a previsión relativa ao silencio administrativo (acto presunto negativo, neste caso) 

non é m

n do procedemento para corrixir e, de ser o caso, sancionar o infractor. Ademais, 

como toda actuación administrativa, o inicio ou non das actuacións debe resultar 

suficientemente motivado (artigo 54 da LRXAP e PAC), o que necesariamente implica que 

a administración competente deba comprobar os feitos e as súas circunstancias. Para o caso 

de iniciación, o correspondente acordo notificarase ao denunciante (artigo 13 do mesmo 

regulamento) e, no caso de que este sexa interesado, posteriormente teráselle como tal, o 

que implica qu

nte ou a administración pódea deducir directamente das circunstancias, como 

podería ter sucedido no suposto que examinamos. 

Por tanto, resulta claro que o concello debeu indicar ao reclamante o resultado da 

denuncia que promovera, e ademais debeu motivar suficientemente o seu proceder. 

Pero o ente local alega que se deu unha resolución presunta de carácter negativo e 

que polo tanto o reclamante puido acudir á xurisdición contencioso-administrativa, 

deducindo que todo iso resulta lexítimo porque esa posibilidade se encontra contempl

e que a previsión legal do silencio administrativo se encontra xustamente despois 

da previsión da obrigación de resolver expresamente e notificar as resolucións en todos os 

procedementos e calquera que sexa a súa form

áis que unha simple garantía para os efectos dun posible recurso contencioso-

administrativo promovido polo afectado, e garantía establecida única e exclusivamente en 

beneficio do afectado polo incumprimento da obrigación que lle incumbe á administración 
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de resolver. Non se pode entender que o silencio substitúa en ningún caso a resolución, que 

aínda segue pendente; a desestimación que se presupón neste caso debido ao silencio só ten 

o efecto de permitir ao interesado a interposición do recurso que resulte procedente (art. 

43.3 LRXAP e PAC), permanecendo a obrigación de ditar resolución expresa, sen que 

neste cas ste suposto foi 

negativo (art. 43.4 LRXAP e PAC). 

demandando a 

preservación duns intereses especialmente protexidos na Constitución española, que 

ampara 

s disposicións constitucionais, os poderes públicos teñen a obrigación principal 

de protexer os dereitos mencionados, segundo o establecido no artigo 53 do texto 

fundame

 vista da insuficiencia das actuacións municipais e 

fundamentalmente pola abstención na adopción das medidas adecuadas, deixando 

transcorr

rte do ente local 

se responda de modo adecuado aos denunciantes, informándoos da correspondente 

o a administración estea vinculada polo sentido do silencio, pois ne

Convén sinalar que o cidadán que promoveu a queixa está 

os dereitos á protección da saúde (art. 43.1) e a gozar dun medio ambiente 

adecuado e á protección e mellora da calidade de vida (art. 45.1 e 2). Como consecuencia 

das citada

ntal. 

No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o 

Concello de Viana do Bolo non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer os 

dereitos constitucionais citados anteriormente e que están sendo obxecto de menoscabo 

pola ausencia de actividade do ente local. Así pois, o principio constitucional de eficacia 

no labor das administracións públicas (art. 103.1 CE) non parece terse aplicado con rigor 

no tratamento desta problemática, á

er un período de tempo dilatado sen corrixir a situación, sendo isto perfectamente 

posible sen que previsiblemente o concello se encontrase con dificultades importantes. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Viana do Bolo a seguinte recomendación: 

"Que con urxencia se corrixan os vertidos procedentes da instalación obxecto da 

queixa; e que, en caso de denuncias por calquera suposta infracción, por pa
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actuació

initiva a través da conexión a 

unha nova rede prevista. Sen embargo, non se daba conta da comprobación do prexuízo e 

da insalubridade perm

n municipal, do resultado das comprobacións, e, de ser o caso, téndoos como 

interesados no correspondente procedemento administrativo cando das circunstancias se 

deduza tal condición”.  

Resposta do Concello de Viana do Bolo: recomendación aceptada. 

2.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Culleredo o 16 de xaneiro de 2007, 

debido aos prexuízos producidos por unha fosa séptica (Q/1042/2004) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. A.M.M. referente aos prexuízos producidos por unha fosa séptica situada ao lado da súa 

vivenda. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos, xa en setembro de 2004, que no patio 

da vivenda existe unha fosa séptica que en ocasións desborda os seus residuos, que chegan 

a penetrar na súa vivenda. Sen embargo, non se pode intervir para solucionalo porque 

xusto encima da fosa un veciño levantou un cuberto ilegal. Por iso, veuse obrigado a alugar 

un cuarto que lle custa 216 €, cando a súa pensión do RISGA é de 302 €. O anterior foi 

obxecto de diferentes denuncias ante ese concello, que non lle respondeu, e ante a garda 

civil e a Consellería de Sanidade, que previsiblemente as remitirían ao ente local, por ser 

un asunto da súa competencia. 

Ante iso solicitamos información ao Concello de Culleredo, que nos indicara que 

xa se remitira un informe técnico ao interesado. O informe sinalaba que o problema existiu, 

pero foi puntual, e que ademais se requiriría a solución def

anente que se sufría nese momento, tal e como nos manifestara o 

interesado nunha visita á institución. O concello tampouco fixera requirimento formal aos 

propietarios colectivos da instalación para que solucionasen as deficiencias (aínda que se 

tratase de medidas provisionais, á espera da nova rede), que están causando graves 

problemas de insalubridade no lugar e prexudican de modo inxustificado. 
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Polo anterior de novo nos diriximos ao concello, que nesta ocasión sinalou que 

“(...) visto o informe emitido polo xefe da Área de Medio Ambiente e Servizos deste 

Concello de Culleredo, comunícaselle que non se pode conectar á rede xeral de sumidoiros 

ata o momento en que funcionen as obras do bombeo de Acea de Ama, que están en 

execución e que están sendo realizadas pola empresa pública de Obras e Servizos 

Hidráulicos da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de 

Galicia”. . Coa anterior información municipal deducimos que non era posible garantir que 

o problema finalmente se solucionase nun prazo razoable, polo que entramos en 

comunicación directa co Concello de Culleredo, onde nos indicaron que a rede de 

sumidoiro que consideraban que solucionaría o problema entraría en funcionamento no 

prazo dun mes. Por iso, en principio pensamos que non era preciso levar a cabo máis 

actuacións, á espera da inminente conexión do desaugadoiro das vivendas á nova rede, 

aínda que, como sinalamos, tamén pensabamos que en realidade hai tempo que debera 

terse corrixido a situación mediante o acondicionamento da instalación, á marxe da futura 

mellora pola que se esperaba, e iso debería terse feito dun modo formal, isto é, por 

resolución municipal, e aplicando o carácter executivo desta para o caso de incumprimento 

ou demora, a través de multas coercitivas ou da execución subsidiaria. Non obstante, dado 

que o concello comprometía a definitiva solución do problema para un breve prazo, 

finalmente optamos por indicar ao interesado que se observaba que a conexión non se facía 

nese bre

rma definitiva. 

ve prazo, entón podería entrar en comunicación co ente local. En concreto podería 

falar coa secretaria do concello, que fora a persoa que nos transmitira a información dos 

responsables técnicos, isto é, que a conexión se daría nun mes e que con ela se solucionaría 

o problema. Sinalámoslle tamén que en caso de non recibir unha resposta adecuada do 

concello, entón podería acudir novamente a esta institución. 

Pois ben, ao cabo de 8 meses o interesado veuse na necesidade de acudir 

novamente á institución, sinalando que a pesar do comprometido polo Concello de 

Culleredo, o certo era que o problema continuaba sendo o mesmo. Ademais intentou falar 

co alcalde para que lle dese unha explicación, pero foi imposible. Ante iso de novo nos 

diriximos ao concello, que sinalou que “(...) os vertidos das augas fecais da r/ E, lugar do 

domicilio do denunciante, xa foron conectados á rede xeral de sumidoiros, co polígono 

industrial de Alvedro, polo que se considera solucionado o problema de fo
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Achégas

 o 

grave do problema. Por iso, de novo nos diriximos ao ente local, sinalando tamén que en 

anteriore

unicipal, xa que se trata das arquetas 

internas de saneamento situadas nos patios traseiros das vivendas. Isto é, por tanto, un 

problem

e unha fotocopia do escrito xa remitido en data de 6 de febreiro do 2006, para o 

seu coñecemento e para os efectos oportunos”. Sen embargo, o interesado sinalou que a 

pesar do expresado no informe municipal, o Concello de Culleredo non fixo o necesario 

para corrixir a situación ocasionada polo mal estado da fosa séptica e das conducións que o 

están prexudicar desde hai moito tempo e dunha forma considerable, facendo 

absolutamente inhabitable a súa vivenda. Efectivamente, o 12 de outubro de 2006 volveuse 

producir unha inundación de augas residuais no baixo como consecuencia do mal estado 

das instalacións. Con este efecto achega fotografías nas que se aprecia con claridade

s comunicacións dirixidas ao concello xa lle expresaramos que a situación 

obxecto da queixa en principio parecía de competencia municipal, por afectar á salubridade 

da vivenda habitual do prexudicado e en xeral de todo o edificio. Non é de 

responsabilidade directa do ente local, posto que non se trata de instalacións de propiedade 

local, pero si dun asunto da súa competencia, no que por tanto non debera absterse, como 

ao parecer está a facer. Ao anterior engadiamos que parecían afectados o dereito 

fundamental á intimidade persoal e familiar no ámbito domiciliario (art. 18 1 e 2 CE) e 

outros dereitos constitucionais de diferente tipo, como por exemplo os dos artigos 45 e 47 

CE. Pois ben, na correspondente resposta municipal sinálase o seguinte: 

“Visto o informe técnico da Área Municipal de Medio Ambiente e Servizos en 

data do día de hoxe, comunícaselle que se reitera que a conexión do vertido de augas fecais 

das vivendas unifamiliares situadas na r/E á rede de sumidoiro existente no polígono 

industrial de Alvedro, xa se realizou e está en perfecto funcionamento desde a súa 

conexión. As supostas inundacións que denuncia D. A.M.M. na súa vivenda sita no baixo 

do núm. X da r/ E, non son asunto de competencia m

a particular que afecta a unhas instalacións interiores, cuxos titulares e 

responsables do seu correcto mantemento non son outros que os propietarios das vivendas. 

Os propietarios non realizan ningún mantemento, polo que a súa instalación interior está en 

mal estado. A rede xeral existente en r/E, de titularidade municipal, funciona 

perfectamente e nunca se deu ningún atasco desde que se realizou a conexión do vertido 

das vivendas a ela. Achégase unha fotocopia das fotografías deste asunto”.  
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Á vista da información municipal e do resto das achegas á queixa podemos 

deducir que o problema se debe ao mal estado dunhas arquetas e das conducións de augas 

residuais de propiedade en principio comunitaria, que debido ao seu mal mantemento 

periodicamente rebordan e levan o seu contido á vivenda do afectado, motivando que 

tivera que abandonala e alugar outra para poder vivir dun modo minimamente digno. Sen 

embargo, con iso estáselle a ocasionar un considerable problema de carácter económico, 

posto qu

iedade municipal (por exemplo, a rede de sumidoiro) 

coa competencia para intervir co fin de facer cumprir a legalidade, que é algo certamente 

distinto.

caseta irregular, circunstancia esta que 

tampouco aclarou o concello en ningún momento. 

laramente insalubre no termo municipal (mesmo 

dun edificio con problemas de salubridade), resulta claro que o Concello de Culleredo 

debera 

situación dada desde hai un tempo considerable. O anterior dedúcese do preceptuado no 

e a maior parte dos seus escasísimos ingresos os debe dedicar a un alugamento que 

en realidade non precisaría se se corrixise adecuadamente a circunstancia que tratamos. 

Ante iso o concello parece adoptar a posición de que o asunto non é da súa 

competencia (sinala expresamente que as supostas inundacións –parece que nin tan sequera 

as comprobou, cousa que debera ter feito hai tempo– non son asunto de competencia 

municipal), confundindo a responsabilidade directa que se daría se se tratase dun problema 

ocasionado por instalacións de prop

 Pois ben, non cabe dúbida de que os responsables directos pola situación son os 

propietarios colectivos ou individuais que manteñen as instalacións nunhas condicións que 

periodicamente dan lugar ás graves inundacións de augas fecais que coñecemos. En 

principio parece que as instalacións son colectivas, posto que se sinala que os titulares e 

responsables do seu correcto mantemento non son outros que os propietarios das vivendas. 

Aínda no caso de que se chegase á conclusión de que a condución é de carácter particular e 

do propio reclamante, cousa que o ente local non sinala en ningún momento, resulta 

relevante que o afectado reclamara que non pode intervir debido a que as instalacións 

resultan inaccesibles pola instalación dunha 

Logo de comprobar que non se dá o mantemento adecuado das instalacións e que 

o resultado é a presenza dunha vivenda c

ter intervido para resolver sobre o asunto e, previa comprobación das 

circunstancias, requirir os responsables para que nun breve prazo resolvesen a grave 
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artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, que á hora 

de enumerar as competencias dos concellos que estes exercerán en todo caso, sinala que 

unha delas será a protección da salubridade pública (punto h). A anterior atribución supón 

non só u petencia, senón 

tamén a atribución da correspondente responsabilidade. 

al, polo que debido á actuación dos propietarios da instalación e á 

abstención municipal ao respecto se está a prexudicar un ben protexido ao máis alto nivel 

pola no

a importante consideración trasladámola ao concello no seu 

momento, pero, como vimos, non a tivo en conta para reaccionar no sentido de protexer 

eficazme

nha habilitación de potestades para o adecuado exercicio da com

Por último, é de sinalar que co sucedido o interesado está vendo prexudicada a súa 

vivenda habitu

rma fundamental; efectivamente, estase conculcando o dereito fundamental á 

intimidade persoal e familiar no ámbito domiciliario (art. 18 1 e 2 CE), protexido pola 

Constitución nese nivel. Est

nte o mencionado dereito. 

En resumo, podemos concluír que da información dispoñible parece deducirse que 

o Concello de Culleredo non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer os 

dereitos constitucionais afectados, en concreto os referidos á intimidade persoal e familiar 

no ámbito domiciliario (art. 18. 1), á inviolabilidade do domicilio (art. 18.2), ao medio 

ambiente adecuado e á calidade de vida (art. 45) e á protección da saúde (art. 43), que están 

sendo obxecto de menoscabo. Así pois, o principio constitucional de eficacia no labor das 

administracións públicas (art. 103.1 CE) non parece terse aplicado con rigor no tratamento 

deste problema, á vista da insuficiencia da actuación municipal e fundamentalmente pola 

abstención na adopción das medidas adecuadas. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Culleredo a seguinte recomendación: 

“Que con urxencia se requira aos responsables das instalacións que están 

producindo a situación insalubre obxecto da queixa que a corrixan de inmediato, e 
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que en caso de incumprimento se apliquen as medidas de execución forzosa que se 

requiran”.  

Resposta do Concello de Culleredo: recomendación aceptada. 

3.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Tui o 26 de xaneiro de 2007 debido 

ás molestias e prexuízos ocasionados polo funcionamento irregular de locais de Tui 

(Q/488/2001) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do seu 

escrito referente ás molestias e prexuízos ocasionados polo funcionamento irregular de 

determinados locais de Tui. 

No seu escrito, esencialmente, indícase que no conxunto histórico de Tui, 

declarado ben de interese cultural, existe un número moi considerable de locais de ocio que 

funcionan desde hai moito tempo sen contar coa preceptiva licenza municipal de 

actividade, sen que o concello actuase ata agora para corrixir esta situación, que prexudica 

gravemente os cidadáns que teñen a súa vivenda nesa zona de Tui, debido aos ruídos 

procedentes dos locais e tamén da rúa, produto da acumulación de xente ata altas horas da 

madrugada. Estas circunstancias ao parecer foran recoñecidas polo concello xa no ano 

1997 na publicación do avance do Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico, 

onde se indicaba que a maior parte dos locais realizan as súas obras sen licenza nin 

proxecto técnico, sendo as solucións de illamento acústico practicamente inexistentes. A 

pesar do tempo transcorrido a situación aínda continúa sendo a mesma. Como 

consecuencia de diferentes actuacións promovidas por veciños afectados, o Concello de 

Tui facilitou un lista de locais de ocio, especificando a situación administrativa destes. 

Tamén se coñece a realización dun número considerable de actas de inspección, que ao 

parecer non concluíron en actuacións eficaces para preservar os dereitos dos afectados. 

Ante iso solicitamos información en numerosísimas ocasións ao Concello de Tui, 

ata o punto de que debido aos constantes e considerables atrasos no envío desa información 

en moitas ocasións foi preciso recordar ao concello o seu deber legal de colaborar nas 
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investigacións desta institución e advertilo da súa posible declaración como hostil e 

entorpecedor no labor desta (por exemplo, o 3-1-03, o 14-1-04, ou o 7-7-05) e incluso 

nunha ocasión chegamos a declarar o alcalde como hostil e entorpecedor do labor desta 

institución, en concreto o 28-5-03, de acordo co previsto no art. 22.2 da Lei 6/1984, do 

Valedor do Pobo. Pois ben, despois de nova advertencia e incluso de reiterar esa 

advertencia, finalmente o Concello de Tui nos remitiu o último informe requirido. No 

informe municipal sinálase o seguinte: “Pola presente trasládanselle copias das 

comunicacións ditadas por esta Alcaldía en orde a adopción de medidas legais respecto aos 

locais de ocio; obxecto do expediente de queixa que ante esa institución se tramita. Dada a 

complexidade da materia e a escaseza de medios deste concello, producíronse dilacións 

non desexables, en canto á contestación aos seus requirimentos; maniféstalle desculpas 

para os efectos e particípalle así mesmo que se están tratando de resolver as insuficiencias 

advertidas a fin dunha máis pronta resolución dos asuntos a corrixir”.  

A información consiste nunha lista confeccionada pola policía local na que se 

citan 17 locais e ao respecto indícase o seu nome, outros datos identificativos e se se 

encontran ou non con actividade, sen mencionar o resto das aclaracións reiteradamente 

demandadas pola nosa parte. Tamén se remiten copias das actuacións municipais para 

requirir a regularización de 4 locais que foron autorizados polo concello de forma 

incorrecta. Polo anterior coñecemos que 3 dos 16 locais que se mencionan no informe da 

policía local (non son 17, posto que un se repite) xa se encontran sen actividade, aínda que 

descoñecemos se no caso dun deles (G) tal circunstancia se deu por unha previa 

intervención do ente local que o obriga a seguir nesa situación. En relación con outros 4 

locais, as actuacións do concello prodúcense para corrixir os inadecuados expedientes 

municipais que deron lugar ás licenzas, que son de actividade inocua, cando en realidade 

deberan ter sido de actividade clasificada (molesta, insalubre, nociva ou perigosa). O 

anterior resulta claramente irregular, posto que debera terse aplicado o RAMINP, como 

agora recoñece o propio concello. É máis, nalgún caso ese procedemento resulta aínda 

máis sorprendente se temos en conta que a licenza de actividade inocua se deu para 

cafetaría especial A (P), isto é, para funcionar con música, o que é claramente 

contraditorio. Ademais, xa nun informe municipal emitido hai un tempo considerable 

sinalábase que este local contaba con orde de cesamento da actividade por funcionar como 
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after hours, e despois de tanto tempo agora coñécese que na actualidade a única actividade 

municipal é requirir a eventual legalización da licenza, sen máis, e que o establecemento 

segue funcionado. 

Xa na nosa solicitude de información do 22 de decembro de 2005 sinalabamos 

que non se especificara nada en relación coas aparentes irregularidades que se poñían de 

manifesto no expediente en relación con determinados locais. Nesa comunicación dirixida 

ao concello sinalabamos que “(...) permanecen moitos locais con simple licenza de 

instalación, pero sen a licenza de apertura e funcionamento de acordo co RAMINP, polo 

que non deberían encontrarse en funcionamento. En concreto cita o caso do “Pub C” ou 

“El G”, con licenza de cafetaría, pero que funciona como disco-pub no baixo e na primeira 

planta; o “Disco Pub X”, con licenza de instalación para bar, pero que funciona como 

macrodiscoteca en baixo e primeira planta; o “C”, “Z” ou “B”, con licenza para cervexaría, 

pero que funciona clandestinamente como karaoke; a “Discoteca X”, con orde de 

cesamento da actividade por decreto da alcaldía do 28-8-1998 por non ter licenza de 

apertura e funcionamento; a “Discoteca Z”, con licenza de instalación declarada nula por 

sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o 18-5-2000, e que precisa dun 

incidente de execución de sentenza polo incumprimento desta, isto é, por falta de 

interven

aración de todo o expresado, 

advertindo da posible declaración de hostilidade e entorpecemento do labor desta 

institució

ción do concello; o “Pub S”, con licenza para venda de bocadillos e refrescos, con 

orde de clausura por carecer de licenza de apertura, pero que segue funcionando; o “Pub 

Z”, con licenza de cafetaría, pero que funciona como discopub no baixo e no primeiro piso; 

o “P”, “J”, etc., con orde de cesamento de actividade por carecer de licenza de apertura, 

pero que seguen funcionando; o “P”, “B” ou “S”, con orde de cesamento do 13-12-1995, 

orde de precinto do 19-12-1995, pero que segue funcionando; “P”, “C” ou “E”, con orde de 

cesamento por carecer de licenza de apertura, pero que segue funcionando como after 

hours (abre ás cinco ou seis da mañá); o “Pub G”, con orde de cesamento da actividade do 

10-2-05, pero que segue funcionando; o “Pub M”, o “C”, con orde do 10-2-2005 para cesar 

na súa actividade por carecer de licenza, pero que non a cumpriu”. Así, requirimos do 

concello a remisión urxente (nun moi breve prazo) da acl

n. O motivo da nosa insistencia para que se completase a información era que o 

concello só daba conta de 3 locais dos que eran obxecto da queixa, cando en realidade 
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debera facer mención ao sucedido con todos eles, que, como vimos, foran enumerados pola 

nosa parte coas obxeccións legais de cada un, e iso co fin de coñecer o estado das 

comprobacións e os expedientes, e a dilixencia mostrada polo concello ao respecto. Sen 

embargo, de modo sorprendente (a pesar dos recordatorios de deberes legais e as 

advertencias), a resposta municipal volveu informar do que xa informara a través da súa 

comunicación anterior, isto é, do actuado con respecto aos locais P, G e M, engadindo só o 

cumprimento dunha resolución xudicial relativa ao local denominado “Discoteca Z”. Por 

iso, de novo requirimos a información completa, advertindo unha vez máis que se podería 

declarar o comportamento municipal como hostil e entorpecedor. A resposta a este último 

requirimento foi a recibida recentemente, que, como sinalamos, de novo non aclara o 

estado actual de todos os locais e sobre todo non informa que a súa situación xa se axustase 

á legalidade. Efectivamente, á marxe do xa sinalado con respecto aos locais que se 

encontran cerrados e os que foron requiridos para a súa regularización, o certo é que o 

concello

pecificar se estes 

teñen ou carecen de licenza e o tipo de licenza coa que conta cada un dos locais que si a 

 volve incorrer na mesma carencia que se vén poñendo de manifesto desde hai 

tempo, isto é, non sinala nada en relación coas obxeccións referidas ao resto dos locais 

mencionados pola nosa parte, e a única información actualizada que proporciona é que 

seguen abertos. 

Así, desde hai tempo bótase en falta a aplicación dunha dilixencia adecuada na 

comprobación de forma exhaustiva das circunstancias dos locais e o cumprimento das 

condicións das licenzas, de ser o caso, e iso no relativo a todos os locais obxecto da 

presente queixa, que son os moitos que aparecen mencionados no expediente, de tal forma 

que se corrixa a actitude pasiva do ente local en relación coas irregularidades en materia de 

actividades clasificadas e contaminación acústica. Coa pretensión de xustificar esta falta de 

dilixencia o concello alude á súa escaseza de medios, que sen embargo podería ser causa 

dalgún pequeno atraso ou disfunción, pero non da contumaz falta de información 

exhaustiva que se vén constatando desde hai tempo e da que só pode colixirse que non se 

desexa intervir dun modo eficaz para abordar esta cuestión. Ao respecto só hai falta 

mencionar que o expediente de queixa se comezou no 2001. 

O concello detalla unha lista de locais da zona, pero segue sen es
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teñen. T

ar e, de ser o 

caso, corrixir o exercicio da actividade dos establecementos que non respectan as 

condició

ampouco se especifica que tivese comprobado o axuste da súa forma de funcionar 

ao habilitado na licenza de cada un, en especial identificando os locais que teoricamente 

son bares (de acordo coa licenza), pero que en realidade funcionan como pubs ou similar, 

isto é, con música e ata altas horas da madrugada. Esta cuestión é fundamental no 

tratamento de problemas como o que coñecemos, posto que en non poucas ocasións os 

establecementos funcionan sen licenza, ou máis frecuentemente, sen axustar a súa 

actividade ao autorizado na que teñen. Fundamentalmente sucede, como xa apuntamos, 

que moitos locais que teoricamente son bares ou cafés en realidade funcionan como pubs. 

Por iso, unha das primeiras medidas para reducir a incidencia do ruído na poboación 

afectada nas zonas ruidosas é a avaliación comentada das licenzas, de tal forma que non se 

permita o funcionamento de locais sen licenza, ou se reconduza a forma de funcionar dos 

que o fagan de modo irregular. Deste modo posiblemente se reduciría o nivel de ruído. 

O concello hai tempo que debera ter actuado eficazmente para revis

ns das súas licenzas; en primeiro termo, mediante a orde de corrección, e, en 

segundo termo, mediante a apertura do expediente sancionador que se deriva da infracción 

citada. Neste sentido é de sinalar que as actividades clasificadas precisan a correspondente 

licenza municipal de funcionamento, autorización outorgada segundo o establecido no 

RAMINP (Decreto 2414/1961). A través deste instrumento de control preventivo e 

continuado protéxese o interese público, facendo compatibles a actividade, por unha parte, 

e a evitación das molestias desproporcionadas, por outra, outorgando as licenzas soamente 

cando iso sexa posible en función das circunstancias particulares do suposto e coas 

medidas correctoras previstas para garantir a ausencia de prexuízos. Pero co outorgamento 

da licenza non termina o labor do ente local. A licenza abre unha relación continuada no 

curso da cal a administración local terá por función garantir en todo momento o interese 

público, principalmente o dos veciños inmediatos, o que, segundo reiterada xurisprudencia, 

constitúe unha condición implícita de toda licenza municipal de funcionamento. Unha das 

condicións que deben cumprir os locais autorizados é o axuste estrito ao tipo de licenza 

que lles foi concedida, de tal modo que as súas actividades non excedan dos parámetros 

manexados á hora de conceder as respectivas licenzas de funcionamento. 
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É de sinalar tamén que unha das causas expresas da queixa é a concentración dos 

locais nunha zona de Tui, en concreto na zona histórica, o que fai preciso a análise das 

específicas molestias derivadas desta circunstancia. Efectivamente, no relativo á 

acumula

nas, dentro do seu ámbito de competencias, tendentes a 

diminuír o nivel sonoro exterior ata situalo dentro dos límites correctos (...)”. 

s a aplicar en caso 

de declaración de zonas saturadas vén avalada polo previsto no Decreto 320/2002, que, 

como vi

de dun concello como consecuencia da súa falta de dilixencia no 

ción de ruídos na zona, do expresado na queixa parece deducirse que se trata 

dunha zona con clara acumulación de locais. Sen embargo, non se anuncia a declaración 

formal da zona como saturada por acumulación de ruídos, nin tan sequera se menciona un 

estudo ao respecto. A lexislación prevé medidas para abordar a problemática das zonas 

saturadas. Así, o art. 12.2 do Decreto autonómico 320/2002 sinala que“naquelas zonas da 

cidade onde existan numerosas actividades destinadas ao uso de establecementos abertos 

ao público sempre que os niveis de recepción no ambiente exterior, producidos pola 

adición ás múltiples actividades existentes e pola actividade das persoas que utilicen estes 

establecementos, superen en máis de 3 dB os niveis fixados nesta disposición, o concello 

establecerá as medidas oportu

Ademais, da xurisprudencia resulta a necesidade de determinar e abordar este tipo 

de situacións de forma urxente alí onde se constaten, como tamén a necesidade de que as 

medidas a aplicar sexan as adecuadas para a solución eficaz do problema en función das 

circunstancias, descartando a adopción de medidas de tipo discrecional ou as limitadas a 

non agravar o problema (por exemplo, sentenza do Tribunal Superior de Xustiza das Illas 

Baleares do 29 de xuño de 1999). Esta interpretación ampla das medida

mos, prevé a aplicación das medidas oportunas (sen concretalas nin limitalas), 

dentro do ámbito de competencias municipais, tendentes a diminuír o nivel sonoro exterior 

ata situalo dentro dos límites correctos (art. 12.2). Por tanto, sempre que a devanditas 

medidas resulten suficientemente motivadas e proporcionadas ao problema poderán ser 

aplicadas polo concello, que ademais se encontra obrigado a conducirse para lograr tal fin, 

posto que en caso contrario resultaría responsabilidade municipal. Iso é o que se deduce da 

sentenza do Tribunal Supremo do 18 de novembro de 2002, que recoñece a 

responsabilidade patrimonial dos entes locais por insuficiente actuación para corrixir os 

problemas derivados de contaminación acústica presentes nunha determinada zona. 

Confirma a responsabilida
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tratamen

Todo o anterior supón unha desatención das funcións municipais contempladas no 

art. 9 da

reiteradamente vén determinando a xurisprudencia ao 

xulgar supostos moi similares. 

O cidadán que promoveu a queixa está demandando a preservación duns intereses 

especialm

ereito a gozar dun medio ambiente adecuado e á protección e 

mellora da calidade de vida (art. 45.1 e 2). Como consecuencia das citadas disposicións 

constituc

 todas as medidas ao seu alcance para protexer os dereitos 

constitucionais citados anteriormente e que están sendo obxecto de menoscabo pola 

actividad

to dos ruídos. A sentenza sinala que o axuizado era a actividade xeral ante o 

problema, deducindo unha conduta pasiva “vulneradora dalgún dereito fundamental”. 

 Lei 7/1997, de protección contra a contaminación acústica, onde se sinala que 

“corresponde aos concellos exercer o control do cumprimento da presente lei, exixir a 

adopción de medidas correctoras necesarias, sinalar limitacións, realizar cantas inspeccións 

se requiran e aplicar as sancións correspondentes en caso de incumprimento”; e no art. 25 

da LRBL, que establece que “o municipio exercerá, en todo caso, competencias, nos 

termos da lexislación do estado e das comunidades autónomas, nas seguintes materias: f) 

protección do medio ambiente”. E esa desatención pode dar lugar á responsabilidade 

municipal, como sinalamos, e como 

ente protexidos na Constitución española, que ampara os dereitos á intimidade 

persoal e familiar (art. 18.1), á inviolabilidade do domicilio (art. 18.2), á protección da 

saúde (art. 43.1), e o d

ionais, os poderes públicos teñen a obrigación principal de protexer os dereitos 

mencionados, segundo o establecido no artigo 53 do texto fundamental. 

No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o 

Concello de Tui non adoptou

e dos establecementos e do concello. Así pois, o principio constitucional de 

eficacia no labor das administracións públicas (art. 103.1 CE) non parece terse aplicado 

con rigor no tratamento desta problemática, á vista da insuficiencia das actuacións 

municipais e fundamentalmente pola abstención na adopción das medidas adecuadas, 

deixando transcorrer un período de tempo dilatado sen solucionar claramente a cuestión, 

sendo isto perfectamente posible sen que previsiblemente o concello se encontrase con 

dificultades importantes. 
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Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Tui a seguinte recomendación: 

“Que con urxencia se comprobe de forma exhaustiva o estado actual das 

licenzas e o cumprimento das súas condicións, no seu caso, de todos os locais obxecto 

da presente queixa, de tal forma que se corrixa a actitude pasiva do concello en 

relación coas supostas irregularidades en materia de actividades clasificadas e 

contaminación acústica que se denuncian desde hai moito tempo. E que tamén con 

urxencia se inicien as análises precisas para determinar se a zona debe ser declarada 

como sa

ancia”.  

stritos de 

Verín-Viana, Bande-Xinzo e O Barco de Valdeorras-Trives. 

turada por acumulación de ruídos e para a aplicación das medidas oportunas 

para corrixir esta circunst

Resposta do Concello de Tui: recomendación pendente. 

4.- Recomendación dirixida á Consellería de Medio Rural o 30 de xaneiro de 

2007 debido á falta de resposta a unha solicitude de información relativa á política 

forestal (Q/1705/2006) 

Nesta institución iniciouse  expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. X.Y.J., en calidade de presidente da Fundación Germán Estévez para a protección de la 

natureza y la defensa del medio ambiente, referente á falta de resposta a unha solicitude de 

información relativa á política forestal nos distritos de Verín-Viana, Bande-Xinzo e O 

Barco de Valdeorras-Trives. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que con data de entrada do 26 de xullo 

de 2006 promoveu unha solicitude de información ambiental ante a Consellería de Medio 

Rural, e sen embargo, logo de vez transcorrer amplamente o prazo correspondente, 

establecido na Lei 27/2006, do 16 de xullo, sobre o dereito a acceso a información en 

materia de medio ambiente, aínda non recibiu a preceptiva resposta. A solicitude de 

información refírese a diferentes cuestións relativas á política forestal nos di
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Ante iso solicitamos información a esa consellería, que recentemente nola remitiu. 

A resposta consiste na remisión da resolución pola que se denega a información; en 

concreto resólvese “non proporcionar a información requirida sobre os custos en 

combustibles, bocadillos, xornais, etc., dun determinado distrito forestal, dado que son 

cuestións que nada teñen que ver co fin fundacional da Fundación Germán Estévez, e polo 

tanto, non afecta aos seus dereitos e intereses lexítimos, tendo en conta ademais, que a 

propia administración subministra a información aos cidadáns do modo establecido na 

lexislación vixente, por medio da programación anual e plurianual da administración xeral 

da comunidade autónoma (art. 7 da Lei 4/2006)”. 

Na resolución sinálase que o servizo técnico-xurídico da Consellería do Medio 

Rural informou o seguinte: 

“O Real decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se regulamentan os servizos 

de información administrativa e atención ao cidadán, no que se define a información 

administ

s públicos e prestacións, así como a calquera outros datos que 

aqueles teñan necesidade de coñecer nas súas relacións coas administracións públicas, no 

seu conx

rativa como a canle adecuada a través da cal os cidadáns poden acceder ao 

coñecemento dos seus dereitos e obrigacións e á utilización dos bens e servizos públicos, e 

que distingue que esta información pode ser xeral ou particular. 

O artigo 2 do citado real decreto, no que se define a información xeral como a 

información administrativa, relativa a identificación, fins, competencia, estrutura e 

funcionamento e localización dos organismos e unidades administrativas; a referida aos 

requisitos xurídicos ou técnicos que as disposicións impoñan aos proxectos, actuacións ou 

solicitudes que os cidadáns se propoñan realizar; a referente á tramitación de 

procedementos aos servizo

unto, ou con algún dos seus ámbitos de actuación. Este tipo de información xeral 

facilitarase obrigatoriamente aos cidadáns, sen exixir para iso acreditación de lexitimación, 

e cando resulte conveniente unha maior difusión, a información de carácter xeral deberá 

ofrecerse aos grupos sociais ou institucións que estean interesados no seu coñecemento, 

utilizándose os medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados. 
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O artigo 3 do citado real decreto no que se define a información particular como a 

concernente ao estado ou contido dos procedementos en tramitación e á identificación das 

autoridades e persoal ao servizo da administración e das entidades de dereito público 

vinculadas ou dependentes desta baixo cuxa responsabilidade se tramitan aqueles 

procedementos. Esta información só se poderá facilitar ás persoas que teñan a condición de 

interesad

limitacións 

e nos termos establecidos na Lei orgánica 5/1992, do 29 de outubro, de regulación de 

tratamen

tigo 4 a información xeral e 

particular, e define no artigo 5 a información adicional ás persoas interesadas no 

procedem

os en cada procedemento ou aos seus representantes legais de conformidade co 

disposto nos artigos 31 e 32 da Lei 30/1996, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común. Igualmente este tipo de 

información poderá referirse aos datos de carácter persoal que afecte dalgunha forma á 

intimidade ou privacidade das persoas físicas. A información sobre documentos que 

conteñan datos desta natureza estará reservada ás persoas a que se refiran coas 

to automatizado dos datos de carácter persoal, e no artigo 37 da Lei 30/1992, do 

26 de novembro. 

A Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na 

administración pública galega, no que tamén distingue no ar

ento, determinando no artigo 4 o requisito de obter información, que é a 

acreditación de que afecten aos dereitos e intereses lexítimos do solicitante. Para facer 

efectivo este dereito, as administracións contan cos instrumentos de información xeral 

sobre os servizos públicos que prestan, a súa estrutura orgánica e funcional e a localización 

das súas unidades administrativas, e a través destes instrumentos facilitarase a información 

que lles garante aos cidadáns o efectivo procedemento que se debera seguir para as 

solicitudes ou actuacións. 

A numerosa xurisprudencia existente (STS 2-6-00, STS 8-3-02, STSXV 23-12-

04...) que mantén que o dereito do particular a ter a información que obre en poder da 

administración, non implica, salvo que unha norma legal así o impoña, que a 

administración verifique a solicitude do particular, estudos, desagregacións, comparacións, 

análises ou extrapolacións, porque isto non implica un lícito exercicio de acceso a 

información, senón un intento de obter unha información que non consta en poder da 
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administración. En definitiva que a referida elaboración se realice ou non é unha cuestión 

que entra dentro do ámbito das potestades administrativas para organizar e dirixir os 

servizos, polo que dificilmente pode esgrimirse fronte a estas potestades de organización 

interna dereitos subxectivos dos cidadáns”. 

A resolución cita tamén a Lei 27/2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á 

informac

e acceso á xustiza en materia de medio ambiente, 

que ten por fin establecer un réxime especial (ou privilexiado) en relación coa normativa 

xeral de

ión, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, 

que substitúe a anterior Lei 38/1995; a Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de 

carácter persoal; a Lei autonómica 4/2006, de transparencia e de boas prácticas na 

administración pública galega; e o Real Decreto 208/1996, do 9 de febreiro, polo que se 

regulamentan os servizos de información administrativa e atención ao cidadán. 

Así pois, a consellería resolveu denegar a información debido a que a cuestión 

non ten que ver co fin da Fundación Germán Estévez, e polo tanto non afecta aos seus 

dereitos e intereses lexítimos, e porque a administración subministra a información aos 

cidadáns do modo establecido na lexislación vixente, por medio da programación anual e 

plurianual da administración xeral da comunidade autónoma. 

En contra do anterior debe sinalarse que a cuestión obxecto da queixa se encontra 

regulada de forma específica na Lei 27/2006, pola que se regulan os dereitos de acceso á 

información, de participación pública e d

 información administrativa, participación e acceso á xustiza cando o obxecto é o 

medio ambiente. A pesar diso, o órgano actuante non basea a súa resolución nesta lei, 

senón que só a cita. A Lei 27/2006, que substitúe a anterior Lei 38/1995, é transposición 

das directivas comunitarias que dan efectividade ao Convenio de Aarhus, ratificado pola 

Unión Europea e ao que tivemos ocasión de referirnos en diferentes informes anuais. Este 

importante convenio sinala como obxectivo dos estados asinantes a protección do dereito 

de cada persoa, tanto das xeracións presentes coma futuras, a vivir nun medio ambiente 

adecuado, para o que se esixe ás partes, entre outras cousas, “a participación do público na 

toma de decisións”. Segundo sinala o preámbulo do convenio, todos os cidadáns, e as 

organizacións non gobernamentais en particular, teñen un importante papel na protección 
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do medio; pero, para poder desempeñalo e facer valer o dereito a vivir nun medio ambiente 

que garante a saúde e o benestar, debe establecerse como premisa que eses mesmos 

cidadáns teñan acceso á información e se encontren facultados para participar na toma de 

decisións. Ademais, o respecto aos principios de información e participación permite tomar 

mellores decisións, aplicalas máis eficazmente, e, en xeral, axuda ás autoridades públicas. 

Centrando a nosa atención no dereito de acceso do público á información 

medioambiental é de destacar que o seu contido ten por fin mellorar o disposto na anterior 

normativa e facilitar unha maior transparencia. En concreto amplíase o concepto de 

autoridade pública e con iso os suxeitos obrigados a difundir e subministrar a información 

que se 

a normativa especial que tratamos é precisamente evitar este tipo de polémicas 

respecto do requisito da lexitimación, que restrinxían as posibilidades de acceso á 

informac

cualifique de medioambiental, e tamén o propio concepto de información 

medioambiental; reduciuse a un mes o prazo para facilitar a información; reformúlanse os 

supostos de denegación da información, sendo máis restrinxida esta posibilidade; regúlase 

con detalle a chamada subministración activa, ou a difusión da información por parte das 

autoridades públicas, e foméntase o uso das tecnoloxías da información; establécese a 

posibilidade de cobrar pola subministración da información, pero garantindo a gratuidade 

das consultas in situ ou o acceso a listas e rexistros públicos; e, por último, establécense 

mecanismos para acceder a un procedemento que permita ao solicitante actuar ante a 

denegación de información. Como regra xeral, a información facilitarase na forma ou 

formato solicitados, salvo que xa estea dispoñible ou resulte razoable outra forma ou 

formato, xustificándose adecuadamente. 

Como vimos, o motivo esgrimido pola consellería para denegar a información é a 

falta de lexitimación, ou, segundo a súa expresión, que a cuestión non ten que ver co fin da 

fundación e non afecta aos seus dereitos e intereses lexítimos. Sen embargo, un dos 

propósitos d

ión deste tipo, de tal forma que se recoñece a posibilidade de acceder á 

información a calquera persoa física ou xurídica (artigo 2.6). Máis concretamente sinálase 

que “todos poderán exercer os seguintes dereitos (...) en relación co acceso á información: 

a acceder á información ambiental que obre en poder das administracións públicas ou no 

doutros suxeitos no seu nome, sen que para iso estean obrigados a declarar un interese 
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determinado” (artigo 3.1.a). Por tanto, non se aplican as previsións relativas á lexitimación 

previstas no artigo 23 da lei para o exercicio da acción popular regulada no artigo 22, que 

si require que os fins das persoas xurídicas sen ánimo de lucro actuantes sexan a protección 

do medio ambiente en xeral ou a dalgún dos seus elementos en particular. En calquera 

caso, aínda que se descoñecen os estatutos da fundación, non se comprende como pode 

apreciarse que a cuestión ambiental obxecto da solicitude non se inclúe no fin estatutario 

dunha fundación que, segundo o seu propio nome, é “para a protección da natureza e do 

medio ambiente” e se encontra declarada de interese medioambiental pola Consellería de 

Medio Ambiente (hoxe de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible). 

ue sexa de aplicación 

neste caso. En primeiro termo a consellería parece esgrimir que podería resultar de 

aplicació

rir o solicitante 

para que a concrete (aínda que, como sinalamos, a información parece perfectamente 

detallada

n é de carácter xeral, segundo a 

definición desta na normativa citada, e tampouco se pode entender coincidente coa 

informac

endios forestais, segundo sinala ela mesma. Tampouco 

parece que se pedise que a administración verifique estudos, desagregacións, 

Por tanto, partindo da evidencia de que as cuestións relacionadas coa política 

forestal e a prevención de incendios son materia medioambiental, como xa tivemos ocasión 

de sinalar en anteriores resolucións, e que a persoa xurídica solicitante se encontra 

lexitimada para solicitar e recibir información neste ámbito, a única cuestión que se debe 

tratar ao respecto é se existe algunha causa taxada de denegación q

n a Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal. A Lei 

27/2006 tamén contempla esta posibilidade como causa de excepción á obrigación de 

facilitar a información ambiental (artigo 13.2.f.); pero sen embargo non se alcanza a 

comprender de que forma poden encontrarse afectados os bens xuridicamente protexidos 

nesa norma pola prestación de información de carácter eminentemente público que se 

reclama. Tamén se podería interpretar que a información se formula de forma 

excesivamente xeral ou imprecisa (aínda que neste caso parece máis ben o contrario); pero 

nese caso non se pode denegar sen máis,  senón que a autoridade debe requi

). 

É de sinalar que a información demandada no

ión xeral proporcionada a través da páxina web da consellería, que se refire, ao 

parecer, aos datos relativos aos inc
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compara  acceso a 

información, senón un intento de obter unha información que non consta en poder da 

administ

ra xustificar a denegación da totalidade da información (por exemplo, os 

custos en bocadillos). Sen embargo, considerando este criterio como razoable, non se pode 

extrapol

Por último, á marxe do tratamento do fondo do asunto que fixemos ata agora 

debemos

 protección e mellora da calidade de vida (art. 45.1 e 2). 

Como consecuencia das citadas disposicións constitucionais, os poderes públicos teñen a 

obrigaci

a de Medio Rural non adoptou todas as medidas precisas para 

dar efectividade ás previsións instrumentais para a protección dese dereito. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 3

comendación: 

cións, análises ou extrapolacións, o que non sería un lícito exercicio de

ración. En cambio, si podería entenderse que algún extremo da solicitude resulta 

abusivo polo seu carácter intranscendente, precisamente algún dos que a resolución cita 

expresamente pa

ar ao resto do pedido, que si parece obxecto propio da Lei 27/2006, segundo a 

definición do artigo 2.3.c. 

 deixar constancia de que en calquera caso a consellería debería ter respondido á 

solicitude, posto que se superaron amplamente os prazos previstos na Lei 27/2006, isto é, 

un mes, ou dous se o volume ou a complexidade da información son tales que resulta 

imposible cumprir o anterior prazo, debendo informarse ao solicitante dentro do prazo dun 

mes da ampliación deste e das razóns que o xustifican (artigo 11.2). 

A entidade que promoveu a queixa está demandando a preservación duns 

intereses especialmente protexidos na Constitución española, que ampara o dereito a gozar 

dun medio ambiente adecuado e á

ón principal de protexer os dereitos mencionados, segundo o establecido no artigo 

53 do texto fundamental. E no suposto que coñecemos, da información dispoñible parece 

deducirse que a Consellerí

2.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa 

Consellería de Medio Rural a seguinte re

“Que con urxencia se facilite a información ambiental solicitada pola persoa 

xurídica interesada na queixa”.  
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Resposta da Consellería de Medio Rural: recomendación aceptada. 

5.- Recomendación dirixida ao alcalde do Concello de Ribeira en data 30 de 

xaneiro de 2007 debido a unha zona saturada por acumulación de ruídos en Ribeira. 

(Q/1470/2006) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. A.A.G

os os barrios de Ribeira comprendidos entre as rúas 

Pombal/Bandourrío e Xeneral Espartero/Praza de Vigo, e que conseguintemente se 

aplicasen

- Do Valedor do Pobo, solicitando información en relación coa queixa formulada 

ante esa

., presidente da Asociación de Veciños CB, referente á solicitude de declaración 

de zona saturada por acumulación de ruídos en varias rúas de Ribeira. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que a entidade que representa, con 

1241 afiliados, o 12-7-04 enviou unha solicitude dirixida tanto á Xunta de Galicia (ao seu 

presidente) coma ao Concello de Ribeira para que se declarase zona saturada por 

acumulación de ruíd

 as medidas previstas na Lei 7/1997, sobre protección contra a contaminación 

acústica, e no Decreto 320/2002. Ao non recibir resposta, reiterou a súa demanda os días 

17-12-04 e 1-2-06. Sen embargo, segue sen recibir ningunha resposta e non coñece 

actuacións no sentido solicitado. 

Ante iso solicitamos información ao Concello de Ribeira e á Consellería de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible, que xa nos remitiron os respectivos informes. 

Neles sinálase o seguinte: 

- Concello de Ribeira: 

“A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada en data 11 de xaneiro de 2007, 

entre outros, adoptou o seguinte acordo: 

 institución por D. A.A.G.G. (n.º expte.:Q/1470/2006), en relación coa solicitude 

de declaración de zona saturada por acumulación de ruídos a varias rúas de Ribeira. 
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A Xunta de Goberno local, visto o escrito de referencia de data 18-12-2006 

(rexistro de entrada de data 26/12/2006 co n.º 26943), por unanimidade, acorda informar á 

institución do Valedor do Pobo que o tema da solicitude de referencia será estudado na 

próxima revisión do Plan Xeral de Ordenación Urbana”.  

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible:  

o seu coñecemento 

que recibida a queixa, esta Secretaría Xeral solicitou informe sobre o particular, á 

Direcció

omo resposta unha copia do certificado da 

Secretaría do concello que comunica o acordo da Xunta de Goberno local de remitir o 

escrito d

te interesada, a adopción das 

medidas correctoras necesarias, sinalar as limitacións, ordenar cantas inspeccións sexan 

precisas,

“En relación coa solicitude de información sobre a queixa cursada por esa 

institución coa referencia exp.: Q/1470/2006, promovida por D. A.A.G., como presidente 

da Asociación de Veciños CB do Concello de Ribeira, na que solicitaba información sobre 

a saturación de ruídos en determinados barrios deste concello, ponse n

n Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e á Delegación Provincial desta 

consellería na Coruña. 

En resposta á antedita solicitude a devandita dirección xeral indica que solicitou 

información ao Concello de Ribeira, recibindo c

e queixa ao técnico municipal para que informe a esa institución. 

Convén recordar que o Decreto 320/2002, do 7 de novembro, polo que se aproba 

o regulamento que establece as ordenanzas tipo sobre protección contra a contaminación 

acústica, que lle corresponde á alcaldía ou á concellería en que delegue e, de ser o caso, á 

comisión de goberno, exixir, de oficio ou por solicitude de par

 establecer instrumentos permanentes de control de son nas actividades suxeitas a 

estas ordenanzas tipo e impoñer as sancións correspondentes en caso de incumprirse o 

ordenado, conforme ao disposto na lexislación de réxime local e na Lei 7/1997, do 11 de 

agosto, de protección contra a contaminación acústica. 

En concreto, a Lei 7/1997, do 11 de agosto, de protección contra a contaminación 

acústica establece a obrigación dos concellos de ditar ordenanzas sobre ruídos, 
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correspondéndolle á administración autonómica a asistencia e o control da administración 

municipal; enténdese pois que a competencia en materia de ruído é basicamente municipal 

e que a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental desenvolveu a súa función 

comunic

ita a 

sinalar que o asunto será estudado no futuro, e tal estudo se realizará co obxecto da 

“próxim

ando a problemática ao concello e solicitando informe ao respecto. Convén sinalar 

que o Concello de Ribeira conta desde xaneiro de 2005 con unha ordenanza de ruídos. 

Pola súa parte, a Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible na Coruña informa que recibiron varios escritos da “Asociación 

B” contra a concesión de licenza de apertura de locais de ocio que se estaban a tramitar no 

concello; denuncias por peche de numerosos locais fóra dos horarios permitidos, así como 

por volume excesivo dos equipos musicais dos mencionados negocios. 

As anteditas denuncias e escritos foron arquivados por non seren os feitos 

denunciados de competencia desta consellería. Neste último termo sinalar que todos os 

escritos presentados tiñan, á súa vez, como destinatarios os seguintes organismos, Concello 

de Ribeira, Delegación Provincial de Xustiza e Interior, Subdelegado do Goberno, 

constando tamén a remisión a esa institución”.  

Da información transcrita dedúcese, en primeiro termo, que o asunto é de 

competencia municipal, e que sen embargo o ente local non deu resposta á solicitude do 

interesado, que ademais, ante a falta de resposta inicial, a reiterou ata en dúas ocasións. Co 

anterior o concello deixou de atender a súa obrigación de resolver expresamente e notificar 

as resolucións, que afecta a todos os procedementos e calquera que sexa a súa forma de 

iniciación, segundo o disposto no artigo 42.1 LRXAP e PAC. 

En canto ao fondo do asunto é de sinalar que o Concello de Ribeira se lim

a revisión do Plan Xeral de Ordenación Urbana”, sen concretar cando se dará esta. 

Por tanto, déixase sen definir o asunto, que foi obxecto dunha primeira reclamación xa no 

2004, co que non se achega ningún criterio respecto dos motivos da petición, a 

acumulación de locais ruídosos na zona, e tampouco se aclara que se vaia avaliar esa 

circunstancia nun breve prazo. Ademais, establécese unha relación entre o futuro plan 
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revisado e as medidas contra a saturación por ruídos que se poidan adoptar, o que non 

resulta adecuado, como veremos. 

O motivo da reclamación da entidade interesada é a opinión de que na zona existe 

unha excesiva concentración de locais ruídosos, o que fai preciso que en primeiro termo se 

analice a realidade desa apreciación e, de ser o caso, se adopten as medidas precisas para 

corrixir as específicas molestias derivadas desta circunstancia. A acumulación de ruídos na 

zona puido ser comprobada por esta institución en diferentes queixas que coñecemos e que 

deron lugar a recomendacións non aceptadas ou sen efectividade por falta de actividade do 

concello, como sucedeu na Q/367/03 e as numerosas queixas acumuladas. Como 

consecuencia da investigación correspondente a estas queixas, o 10-11-2003 formulamos 

ao Concello de Ribeira unha recomendación para que, entre outras cousas, corrixise o 

funcionamento irregular dos locais da zona que funcionaban sen axustarse ao habilitado 

pola súa licenza de café, bar ou similar, isto é, que funcionaban con música e/ou cun 

horario amplo. De aceptarse e darse efectividade ao anterior, a día de hoxe xa non 

existirían locais sen licenza, o que teoricamente son bares, pero en realidade funcionan 

como pubs ou similares, isto é, con música e ata altas horas da madrugada. E esta cuestión 

é fundamental no tratamento de problemas por acumulación de locais como o que 

coñecemos; unha das primeiras medidas para reducir a incidencia do ruído na poboación 

afectada nas zonas saturadas é a avaliación comentada das licenzas, de tal forma que non 

se permita o funcionamento irregular de locais. Deste modo posiblemente se reduciría o 

nivel de acumulación e por iso, de continuar o problema, as medidas a aplicar aos locais en 

situación regular poderían ser doutro tipo, tendo en conta que xa se fixo unha primeira 

restrición no ámbito estrito do control de licenza. Sen embargo, como sinalamos, o ente 

local non deu  efectividade á recomendación, tal e como sinalamos nalgún informe anual 

dirixido ao Parlamento de Galicia (por exemplo, no Informe Anual 2005: 169-174). 

O concello hai tempo que debería ter actuado eficazmente para revisar e, de ser o 

caso, corrixir o exercicio da actividade dos establecementos sen respectar as condicións 

das súas licenzas; en primeiro termo, mediante a orde de corrección, e, en segundo termo, 

mediante a apertura do expediente sancionador que se deriva da infracción citada. Neste 

sentido é de sinalar que as actividades clasificadas precisan a correspondente licenza 
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municipal de funcionamento, autorización outorgada segundo o establecido no RAMINP 

(Decreto 2414/1961). A través deste instrumento de control preventivo e continuado 

protéxese o interese público, facendo compatibles a actividade, por unha parte, e a 

evitación das molestias desproporcionadas, por outra, outorgando as licenzas soamente 

cando iso sexa posible en función das circunstancias particulares do suposto e coas 

medidas correctoras previstas para garantir a ausencia de prexuízos. Pero co outorgamento 

da licenza non termina o labor do ente local. A licenza abre unha relación continuada no 

curso da cal a administración local terá por función garantir en todo momento o interese 

público, principalmente o dos veciños inmediatos, o que, segundo reiterada xurisprudencia, 

constitúe unha condición implícita de toda licenza municipal de funcionamento. Unha das 

condicións que deben cumprir os locais autorizados é o axuste estrito ao tipo de licenza 

que lles foi concedida, de tal modo que as súas actividades non excedan dos parámetros 

manexados á hora de conceder as respectivas licenzas de funcionamento. Por iso, os locais 

que contan con licenzas para funcionar como simples bares, cafetarías ou similares, non 

poden re

 ordenanza municipal reguladora da emisión e 

alizar o seu labor con música e cun horario amplo, entre outras moitas razóns, 

debido a que no momento do exercicio do control preventivo, é dicir, no procedemento da 

licenza, os promotores e as administracións intervenientes (o concello e a Consellería de 

Medio Ambiente) non garantiron a inocuidade do local nesas condicións de uso, ao figurar 

outras ben distintas. As esixencias ambientais para cafés ou bares son menos rigorosas, 

polo que se posteriormente non axustan o seu modo de funcionar ao verdadeiramente 

habilitado poden causar importantes prexuízos, e, en calquera caso, están incumprindo as 

condicións da licenza municipal que posúen. 

No que se refire ao resto dos locais, o concello remítese a unha inconcreta e futura 

revisión do PXOM para decidir nun sentido ou noutro a cuestión, co que deixa esta no 

mesmo estado de incerteza. En realidade o concello xa aprobara unha normativa 

urbanística certamente restritiva con carácter xeral, e non só para as zonas máis conflitivas, 

posto que o seu plan establecía que “en ningún caso poderá entenderse compatible o 

establecemento de discotecas ou pubs cuxa característica principal sexa a música non 

ambiental, co uso residencial. Sen prexuízo de que os locais que se encontren en 

funcionamento na data de aprobación definitiva deste PXOU poidan cambiar a súa 

clasificación adaptándose ao establecido na
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recepció

máis de 3 dB os niveis fixados nesta disposición, o concello establecerá as medidas 

oportuna

olo previsto no Decreto 320/2002, que, 

como vimos, prevé a aplicación das medidas oportunas, sen concretalas nin limitalas. Por 

tanto, s

 como 

consecuencia da súa falta de dilixencia no tratamento dos ruídos. A sentenza sinala que o 

axuizado

n de ruídos e vibracións” (artigo 108). O problema radica na falta de aplicación 

desta previsión, tal e como sinalamos no informe anual citado. Aínda no caso de plena 

aplicación desta previsión restaría coñecer se os locais con licenza e con actividade 

adaptada a ela producen o efecto regulamentariamente previsto que permite declarar a zona 

como saturada e adoptar as medidas correspondentes. Xa na recomendación que citamos 

anteriormente, do 10-11-2003, sinalabamos ao concello que o art. 12.2 do Decreto 

autonómico 320/2002 establece que “naquelas zonas da cidade onde existan numerosas 

actividades destinadas ao uso de establecementos abertos ao público sempre que os niveis 

de recepción no ambiente exterior, producidos pola adición ás múltiples actividades 

existentes e pola actividade das persoas que utilicen estes establecementos, superen en 

s, dentro do seu ámbito de competencias, tendentes a diminuír o nivel sonoro 

exterior ata situalo dentro dos límites correctos (...)”. 

Ademais, da xurisprudencia resulta a necesidade de determinar e abordar este tipo 

de situacións de forma urxente alí onde se constaten, como tamén a necesidade de que as 

medidas a aplicar sexan as adecuadas para a solución eficaz do problema en función das 

circunstancias, descartando a adopción de medidas de tipo discrecional ou as limitadas a 

non agravar o problema (por exemplo, sentenza do Tribunal Superior de Xustiza das Illas 

Baleares do 29 de xuño de 1999). Esta interpretación ampla das medidas a aplicar en caso 

de declaración de zonas saturadas vén avalada p

empre que a devanditas medidas resulten suficientemente motivadas e 

proporcionadas ao problema poderán ser aplicadas polo concello, que ademais se encontra 

obrigado a conducirse para lograr tal fin, posto que en caso contrario resultaría 

responsabilidade municipal. Iso é o que se deduce da sentenza do Tribunal Supremo do 18 

de novembro de 2002, que recoñece a responsabilidade patrimonial dos entes locais por 

insuficiente actuación para corrixir os problemas derivados de contaminación acústica 

presentes nunha determinada zona. Confirma a responsabilidade dun concello

 era a actividade xeral ante o problema, deducindo unha conduta pasiva 

“vulneradora dalgún dereito fundamental”. 
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Por tanto, tal e como adiantamos, non resulta adecuado ligar a declaración dunha 

zona como saturada de ruídos a posibles previsións urbanísticas a incluír no plan; en 

primeiro lugar porque o suposto de feito pode darse moito antes de que se produza a 

aprobación ou revisión do plan, e en segundo lugar porque as previsións do plan 

normalmente se limitan a non autorizar novas licenzas na zona, cando en realidade esta 

medida non é máis que unha das posibles e se pode adoptar de igual forma na resolución 

ad hoc d

aliviar os prexuízos constatados, ou, como di o 

Decreto 320/2002, diminuír o nivel sonoro exterior ata situalo dentro dos límites correctos. 

e 

“corresponde aos concellos exercer o control do cumprimento da presente lei, exixir a 

adopción  realizar cantas 

inspeccións se requiran e aplicar as sancións correspondentes en caso de incumprimento”; 

e no ar

te vén determinando a 

xurisprudencia ao xulgar 

 persoal e familiar (art. 18.1), á inviolabilidade do domicilio (art. 18.2), á 

protección da saúde (art. 43.1

e declaración da zona como saturada, antes da aprobación ou revisión do plan, 

pero que en nada soluciona o problema se non vai acompañada doutras medidas máis 

restritivas ou drásticas que permitan 

Todo o anterior supón unha desatención das funcións municipais contempladas no 

art. 9 da Lei 7/1997, de protección contra a contaminación acústica, onde se sinala qu

 das medidas correctoras necesarias, sinalar limitacións,

t. 25 da LRBL, que establece que “o municipio exercerá, en todo caso, 

competencias, nos termos da lexislación do estado e das comunidades autónomas, nas 

seguintes materias: f) protección do medio ambiente”. E esa desatención pode dar lugar á 

responsabilidade municipal, como sinalamos, e como reiteradamen

supostos moi similares. 

A entidade que promoveu a queixa está demandando a preservación duns 

intereses especialmente protexidos na Constitución española, que ampara os dereitos á 

intimidade

), e o dereito a gozar dun medio ambiente adecuado e á 

protección e mellora da calidade de vida (art. 45.1 e 2). Como consecuencia das citadas 

disposicións constitucionais, os poderes públicos teñen a obrigación principal de protexer 

os dereitos mencionados, segundo o establecido no artigo 53 do texto fundamental. 

No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o 

Concello de Ribeira non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer os dereitos 
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constitucionais citados anteriormente e que están sendo obxecto de menoscabo. Así pois, o 

principio constitucional de eficacia no labor das administracións públicas (art. 103.1 CE) 

non parece terse aplicado con rigor no tratamento desta problemática, á vista da 

insuficiencia das actuacións municipais e fundamentalmente pola abstención na adopción 

das medidas adecuadas. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Ribeira a seguinte recomendación: 

“Que con urxencia se inicien as análises precisas para determinar se a zona 

citada debe ser declarada como saturada por acumulación de ruídos; e que de ser este 

o caso se apliquen as medidas oportunas que permitan corrixir esta circunstancia”.  

ións dirixidas ás Consellerías de Innovación e Industria, 

de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes e de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible o 30 de xaneiro de 2007 debido ao funcionamento dunha 

canteira no Caurel. (Q/1392/2004, 768 e 1169/2005 e 1698/2006) 

conta cos preceptivos permisos do concello (de actividade e urbanístico). Debido a esta 

circunsta

da canteira e os seus bancos de 

Resposta do Concello de Ribeira: recomendación rexeitada. 

6, 7 e 8.- Recomendac

Nesta institución iniciáronse expedientes de queixa como consecuencia dos 

escritos de D. J.R.R.R., presidente da Asociación S C, D. O.G.A.A., e D.ª A.F.P., en 

representación da Asociación A, debido ao funcionamento da canteira denominada “A 

Campa”. 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que no Courel vén funcionando 

irregularmente unha canteira de louseira denominada A Campa (U, S.L.), posto que non 

ncia déronse numerosas ordes de peche, pero ningunha delas tivo efectividade. A 

canteira encóntrase nun espazo natural protexido e segundo os interesados está 

prexudicando os leitos dos ríos Lor, Sil e Miño. O entullo 
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extracció

 ás direccións xerais de 

Calidade e Avaliación Ambiental e de Conservación da Natureza, á Delegación Provincial 

desta co

n ocupan totalmente o río Larada, que vai verter ao Lor. En ocasións o río tórnase 

nun caldo branco que ao chegar ao Lor contamina este. Posiblemente tamén haxa 

cantidades importantes de antimonio, xa que cerca se encontran as minas abandonadas 

deste mineral. Ademais, encóntrase moi próxima a determinados núcleos de poboación, 

como A Campa, Baldomir, Pendella, Touzón, Folgoso ou Sta. Eufemia, polo que prexudica 

a calidade de vida e a saúde dos seus veciños. Tampouco se está rexenerando ou 

recuperando o terreo da explotación e os entullos están por toda a explotación. Ademais, o 

uso de explosivos e o avance da explotación produce danos nas paredes das casas, nas 

ladeiras do monte e na propia nave de explotación. Así, por riba da estrada LU-651 abriuse 

unha enorme fenda. Ao parecer a empresa está tramitando a legalización no concello, pero 

o certo é que a día de hoxe esta segue a funcionar nas circunstancias sinaladas, a pesar das 

numerosas denuncias ao respecto. 

Ante iso solicitamos información ás Consellerías de Innovación e Industria e de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, ao Concello de Folgoso do Caurel e á 

Confederación Hidrográfica do Norte (Ministerio de Medio Ambiente), que no seu 

momento sinalaron o seguinte: 

-Consellería de Medio Ambiente: 

“En relación á queixa (Exp.: Q/1392/04) presentada ante esa Institución por D. 

J.R.R.R. en representación de SOS CAUREL sobre o funcionamento irregular dunha 

canteira de louseira denominada A Campa que non conta cos pertinentes permisos do 

concello, situada nun espazo natural protexido e prexudicando os leitos dos ríos Lor, Sil e 

Miño, maniféstolle o seguinte: logo de recibir a queixa desde a Secretaría Xeral desta 

consellería solicitáronse os pertinentes informes ao respecto

nsellería en Lugo e ao organismo autónomo Augas de Galicia. 

Desde a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental infórmase que a 

canteira de "C" en Folgoso do Caurel (Lugo) é unha explotación autorizada no 1974 pola 

Delegación Provincial do Ministerio de Industria de Lugo. 
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Respecto da referida canteira, o 12 de febreiro de 2002, a Dirección Xeral de 

Industria remitiu á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental o estudo 

ambiental do proxecto de ampliación desta. Con data 25 de novembro de 2002 a Dirección 

Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental efectuou unha visita de inspección á canteira de 

“Campa” na que se detectou que se comezaran os traballos de ampliación da explotación, 

sen contar coa declaración de impacto ambiental. Tras a visita, con data 10 de decembro de 

2002, desde a devandita dirección xeral instouse á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e 

Minas a iniciación do expediente sancionador e de suspensión da execución da actividade 

da canteira. Realizada a tramitación administrativa do expediente de avaliación de impacto 

ambiental do antedito estudo, o 25 de marzo formulouse a declaración de impacto 

ambiental (DIA) do proxecto de explotación da concesión "C. n.° 5367.2" derivada do 

permiso de explotación de investigación "J.P. n.° 5367" situada no Concello de Folgoso do 

Caurel e promovido por C.P., S.L.. a mencionada DIA recolle as condicións xerais de 

protección, as medidas correctoras propostas polo promotor e outras medidas específicas 

de protección. A función da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental é emitir 

a declara

s ocupa, e que foi remitida á Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas 

por ser o órgano competente na xestión da explotación mineira. 

tá incluído no espazo protexido na súa totalidade 

ción de impacto como base para as exixencias ambientais que se deben incluír na 

autorización substantiva, sendo o órgano que a outorga, a Consellería de Innovación, 

Industria e Comercio, o que ten que velar polo cumprimento das devanditas esixencias, no 

presente e futuro da explotación, como órgano competente para o seguimento e vixilancia 

do cumprimento da declaración ambiental, tal e como se explicita no artigo 7 do Decreto 

442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia. Para máis 

información sobre as cuestións establecidas na queixa, convén consultarlle ao órgano 

substantivo que, neste caso, é a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas. No mes de 

xaneiro de 2005, recibiuse nesta consellería denuncia da Asociación S C, que provocou a 

queixa que no

Desde a Dirección Xeral de Conservación da Natureza infórmase que o espazo 

natural é 1120001 "Ancares-Courel" pertence á lista de lugares de importancia comunitaria 

da rexión bioxeográfica Atlántica, que foi aprobada pola Comisión o 7 de decembro de 

2004, polo que os seus límites actuais son firmes e xa forman parte da Rede Natura 2000. 

O Concello de Folgoso do Courel non es
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senón nun 96% da súa superficie, quedando excluída do LIC a zona de canteiras de 

Vilarbacú, Pacios da Serra e Santa Eufemia que inclúe a canteira obxecto do escrito. Con 

data 27 d

Confederación Hidrográfica do Norte”.  

e decembro de 2004 a antedita asociación presentou escrito de denuncia ante esta 

consellería polo mesmo tema. No tocante aos vertidos aos ríos Laruda e Lor que se citaban 

deuse  traslado da denuncia ao Servizo de Conservación da Natureza da Delegación 

Provincial da Consellería de Medio Ambiente de Lugo para que comprobase os feitos 

denunciados e os posibles incumprimentos á Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial e 

o seu regulamento, aprobado polo Decreto 130/1997, do 14 de maio, e incoase expediente 

sancionador se fose procedente. O devandito Servizo de Conservación da Natureza deu 

orde ao Distrito Ambiental para que se estremase a vixilancia sobre os ríos Lor e Laruda, 

en relación cos vertidos denunciados. Como resultado desta intensificación da vixilancia, o 

22 de febreiro pasado tomáronse mostras de auga no río Laruda cunha analítica que 

demostra incumprimentos do antedito Regulamento de ordenación da pesca fluvial e dos 

ecosistemas acuáticos continentais, polo que se vai incoar expediente sancionador. 

Na mesma liña do exposto, a Delegación Provincial desta consellería en Lugo 

indica que a canteira de louseira C non está dentro dos límites de ningún espazo protexido 

segundo o Decreto 72/2004, do 2 de abril, polo que se declaran determinados espazos 

como zonas de especial protección dos valores naturais. Indicando, así mesmo, que no que 

afecta aos posibles vertidos no río Lor, xa foron cursadas as oportunas instrucións para que 

sexan obxecto de especial vixilancia por parte dos axentes forestais, procedéndose á toma 

de mostras de auga e á apertura do correspondente expediente sancionador cando así sexa 

necesario. Sinalando, como xa se dixo, que é o órgano substantivo a quen lle corresponde 

dar a autorización para o seu funcionamento e velar polo cumprimento do plan de 

restauración. 

Desde o organismo autónomo Augas de Galicia infórmase no que afecta aos 

vertidos de entullos procedentes da canteira de louseira denominada "Campa" nos ríos Lor, 

Sil e Miño, que este organismo autónomo non ten competencia nas cuncas 

intercomunicarías dos ríos Sil e Miño. o río Lor, afluente do río Sil está, á súa vez, incluído 

nesta cunca intercomunicaría. As cuncas do Sil e do Miño son xestionadas pola 
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- Consellería de Innovación e Industria: 

“En resposta ao seu requirimento con entrada nesta Consellería o 17 de xaneiro de 

2005 e n e a queixa formulada por D. 

J.R.R.R., en nome e representación de "S C", infórmaselle o seguinte: a canteira "C" n.º 87 

autorizo

 e para recurso de louseira. O titular recepcionou o 

título o 14 de febreiro de 2005. Polo que respecta aos feitos denunciados, o 14 de febreiro 

de 2005

o devandito 

arroio de forma que non se afecte pola explotación e verta ao río Lor libre de sedimentos. 

Non obstante nin na cartograf

da 

súa escasa ntimonio, a antiga 

.º de rexistro de entrada 795, solicitando informe sobr

use como recurso mineiro da sección A) o 22 de maio de 1974 pola Delegación 

Provincial da Consellería de Industria en Lugo a favor da sociedade C, S.A. (C P). O 3 de 

xaneiro de 2002, a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas resolveu aprobar a 

segregación de oito cuadriculas mineiras do permiso de investigación "Jurjo Primeiro" n.º 

5367 e reclasificar como dereito mineiro da sección C), recurso louseira, a explotación da 

sección A) denominada "C" n.º 87 baixo a denominación de "C" n.º 5367.2 a favor da 

sociedade C P. Pola súa parte o 25 de marzo de 2004, a Dirección Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental formulou a declaración de impacto ambiental referida a esta 

concesión. Nesta declaración especifícase que segundo o disposto no Decreto 455/1996, do 

7 de novembro, de fianzas en materia ambiental se propón un aval de 905 000 €, aval que 

foi depositado na Delegación en Lugo da Consellería de Economía e Facenda pola 

sociedade peticionaria o 29 de setembro de 2004. O 18 de outubro de 2004 titulouse a 

referida concesión de explotación sobre unha superficie de oito cuadriculas mineiras no 

termo municipal de Folgoso do Courel

, persoal técnico da Delegación Provincial da Consellería de Innovación, Industria 

e Comercio en Lugo, realizou visita de inspección á explotación informando o seguinte: 

"Respecto do feito denunciado de que o uso de explosivos produce danos nos arredores da 

explotación, significar que en todos os controis de vibracións realizados nestes nunca se 

superaron os límites establecidos regulamentariamente. Polo que se refire á invasión do 

arroio Laruda, na visita de inspección constatouse o devandito feito, non obstante os 

representantes da empresa recalcaron que están en proceso de reconducir 

ía oficial escala 1:5.000 nin na declaración de impacto 

ambiental aparece representado con ese nome ningún arroio, o que pode dar unha idea 

 entidade. Por último e no referente á presenza de a
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explotación desta substancia sitúase a máis de 5 km en liña recta do límite da concesión 

que nos ocupa no lugar de Vilarbacú". 

-Confederación Hidrográfica del Norte (1º informe): 

“En relación coa queixa formulada ante esa Institución pola Asociación "S C" 

respecto á actividade irregular dunha canteira de louseira da empresa U, S.L., infórmase o 

seguinte: Contra a Empresa U, S.L., dedicada á explotación de louseira no Concello de 

Folgoso do Courel (Lugo), a Confederación Hidrográfica del Norte incoou e resolveu os 

expedientes sancionadores por ocupación do dominio público e contaminación das augas 

que a continuación se relacionan: S...- Expediente sancionador instruído contra U, S.L. por 

realización de depósito de terra e pedras, procedente dunha explotación de louseira, en 

zona de servidume e no leito do arroio Larada, sen contar con autorización administrativa. 

Na resolución ditada sobre o devandito expediente, con data 14 de setembro de 2001, 

impúxoselle unha sanción consistente nunha multa de 1 080 000 ptas. (6490,93 €), con 

obrigación de repoñer as cousas ao seu estado primitivo. Como o sancionado non procedeu 

a retirar os depósitos fóronse impoñendo posteriormente novas multas coercitivas de 

2404,05 € (Resolución do 15-11-2002), de 3005,05 € (Resolución do      24-4-2003) e de 

3005,06 € (Resolución do 26-1-2004). 

S ...- Expediente sancionador incoado contra U, S.L. por realización de obras 

consistentes no desvío do leito do arroio Larada, depósitos de entullos e extracción de 

material en material en zona de policía e leito do mesmo arroio. Na resolución ditada polo 

Ministerio de Medio Ambiente de data 16 de xuño de 2003, impúxoselle á empresa unha 

sanción consistente nunha multa de 30 050,63 € e a obrigación de repoñer as cousas ao seu 

estado primitivo. Como o sancionado non procedeu a repoñer as cousas ao seu estado 

primitivo, o Ministerio impúxolle con data 4-3-04 unha multa de 16 012,42 €. 

Respecto a que a canteira é ilegal e carece da correspondente licenza municipal, 

trátase de asuntos que quedan fóra do ámbito competencial deste organismo de cunca”.  

- Confederación Hidrográfica del Norte (2º informe):  
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“En relación coa información solicitada o pasado 12 de xaneiro sobre o asunto do 

epígrafe, achégase información complementaria á remitida o día 10 de febreiro, que se 

centraba nas denuncias por ocupación do dominio público e que se amplía cos referentes 

aos vertidos de augas procedentes da explotación de louseira. A) En relación cos vertidos: 

a empresa U ten autorización de vertidos das augas procedentes da nave de refrixeración 

das serras de corte de louseira no leito do arroio Laruda, outorgada por resolución desta 

Confederación o 10-2-1995. Os días 14-10-2002 e 25-11-2002 se reciben dúas denuncias 

subscritas por D. J.R.R. por vertidos, que foron tramitadas co número de expediente S..., 

acordándose non incoar procedemento sancionador contra a empresa denunciada, con 

arquivo das actuacións. Dos informes realizados pola Gardería do organismo e a análise 

das mostras tomadas, despréndese que os vertidos autorizados cumpren coas condicións da 

autorización, afectando soamente ao arroio Laruda os días de grandes chuvias en que se 

producen arrastres de po que poden chegar a enturbar este. Actualmente están a tramitarse 

dúas novas denuncias contra U, S.L., con números de expediente S ..., por vertidos ao 

arroio Laruda, que ao incorporarse ao río Lor, do cal é afluente, provocaron o 

enturbamento deste. O 21-1-2005, recíbese denuncia formulada por D. J.R.R.R. e D. 

O.G.A.A. e informada polo SEPRONA contra a empresa Cubertas de Louseira Reunidas e 

Agrupadas de Exportación, S.A. (C P), grupo ao que pertence U, S.L., sendo os feitos 

denuncia

terras e pedras procedentes da extracción de 

louseira, no lugar de C (sobre este expediente xa se informou no escrito do pasado 9 de 

febreiro). Na resolución ditada sobre o citado expediente, con data 14 de setembro de 

2001, impúxoselle unha sanción consistente nunha multa de 1 080 000 ptas. (6490,93 

euros), con obrigación de repoñer as cousas ao seu estado primitivo. Como o sancionado 

dos os mesmos que os das denuncias en tramitación. Na visita realizada o       3-2-

2005 puido constatarse que as augas do arroio Laruda baixaban claras e cristalinas e ao 

afluír ao río Lor non producían ningunha revoltura. Achéganse fotografías do punto de 

afluencia. B) En relación coa realización de obras: O día 8-12-1990, o representante de U, 

S.L. presentou ante este organismo a documentación para obter a desviación do arroio 

Laruda de acordo co art. 126 do Regulamento de dominio público hidráulico, outorgándose 

a autorización no ano 1996. Tramitouse co número de expediente S .... U, S.L. solicitou no 

ano 1994 autorización para o vertido de estériles, tramitándose o expediente A/27/05331. 

O 25-10-2000 a Gardería Fluvial do organismo presenta denuncia contra U, S.A. pola 

invasión do leito do arroio Laruda con 
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non pro

 desvío do leito do arroio Laruda e 

execución de obras sen contar coa preceptiva autorización. Polo mesmo motivo 

presenta

itivo, o Ministerio impúxolle con data 4-3-04 unha 

multa de 6010,4 euros. O       16-10-2003 recíbese nas oficinas deste organismo unha nova 

denuncia

vadir e desviar este 

cos estériles procedentes da explotación”.  

cedeu a retirar os depósitos fóronse impoñendo posteriormente novas multas 

coercitivas de 2404,05 euros (Resolución do 15-11-2002), de 3005,05 euros (Resolución 

do 24-4-2003) e de 3005,06 euros (Resolución do 26-1-2004). O 27-5-2002 o garda deste 

organismo presenta outra denuncia contra U, S.L. polo

ron denuncia D. J.R.R. e o SEPRONA de Monforte de Lemos, que deu  lugar ao 

expediente S ..., do que tamén se informou no escrito do 9 de febreiro. Na resolución 

ditada polo Ministerio de Medio Ambiente o 16-3-2003 no devandito expediente, 

impúxose á empresa unha sanción consistente nunha multa de 30 050,63 euros e a 

obrigación de repoñer as cousas ao seu estado primitivo. Como o sancionado non procedeu 

a repoñer as cousas ao seu estado prim

 formulada por D. J.R.R.R. e informada polo SEPRONA contra U, S.L. pola 

realización de diferentes obras no leito do arroio Laruda e zona de policía deste, 

consistentes na instalación dunha tubaxe, sen contar coa preceptiva autorización, que deu  

lugar ao expediente sancionador S/27/0198/03. Este expediente foi resolto polo organismo 

o 17/05/2004 coa imposición dunha multa de 480,81 euros. 

Como resumo do informado anteriormente, cabe sinalar o seguinte: VERTIDOS: 

a) En relación cos vertidos autorizados, U, S.L. cumpre coas condicións da autorización. b) 

O arroio Laruda, en época de chuvia, vese afectado polos arrastres que se producen sobre 

el polas escorrentías, que en caso de ter gabias paralelas a este que conduciran as augas a 

unhas balsas de decantación, se podería evitar o enturbamento e posteriormente o do río 

Lor. OBRAS: Os traballos de extracción de louseira, execución de entulleiras e desvío do 

leito de arroio Laruda non dispoñen actualmente de autorización administrativa, motivo 

polo cal se lle incoaron diversos expedientes sancionadores, ao efectuar a extracción de 

material na zona de servidume e policía, así como no propio leito e in

- Concello de Folgoso do Caurel: 

 250 
 



  

“En contestación ao seu escrito de 12 de xaneiro con saída número 153 do día 13 

de xaneiro do 2005, no cal se pon en coñecemento a queixa presentada por D. J.R.R.R., en 

representación da asociación S C, denunciando a situación da canteira de Campa, lle 

comunicou que a día de hoxe a situación é a seguinte: 

bra no expediente 

o estudo de impacto ambiental aprobado pola Consellería de Medio Ambiente, así como 

informes

irección Xeral de Industria, 

Enerxía e Minas non dá conta de ningunha actuación ao respecto, a pesar da expresa 

petición 

A empresa U S.L. solicitou licenza municipal neste concello. O

 favorables da Consellería de Sanidade e informes técnicos. Ademais, con data 5 

de xaneiro do 2005 a licenza foi informada favorablemente pola Xunta de Goberno local, 

estando á espera do informe da Dirección Xeral de Urbanismo para proceder á concesión 

desta no caso de que sexa favorable”.  

Cos anteriores informes coñecemos que a mina data de 1974 e foi autorizada de 

acordo coa lexislación vixente naquel momento. Non obstante, a ampliación debería contar 

con declaración de impacto ambiental (DIA), e respecto desta circunstancia a Consellería 

de Medio Ambiente constatou, en visita de inspección do 25-11-2002, que os traballos de 

ampliación da explotación xa comezaran sen contar coa sinalada DIA e, por tanto, sen a 

autorización, concesión ou título correspondente do órgano substantivo, posto que estes 

deben ser posteriores. Por iso, o 10-12-2002 a Consellería de Medio Ambiente, e en 

concreto a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, instou á Dirección Xeral 

de Industria, Enerxía e Minas a incoación dun expediente sancionador e a suspensión da 

actividade da canteira. Ata o 25-03-2004 a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambiental non formulou a DIA, e a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas non 

autorizou a nova concesión ata o 18-10-2004 (o titular non recibiu o título ata o             14-

2-2005). Pero a pesar do claro que resulta o anterior a D

motivada feita no 2002 pola Consellería de Medio Ambiente. 

Polo que se refire aos vertidos e obras nas zonas de ribeira e canal, a competencia 

sobre esta materia corresponde á Administración Xeral do Estado, que xa sancionou á 

empresa responsable polas infraccións que se mencionan no informe transcrito e segue 

impoñendo multas coercitivas a esta para obrigar a reposición do lugar ao seu estado 
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anterior. En calquera caso, a supervisión da actuación da Confederación Hidrográfica del 

Norte (Ministerio de Medio Ambiente) corresponde ao Defensor del Pueblo, e non ao 

Valedor do Pobo. 

Ante o sinalado solicitamos información complementaria á Consellería de 

Innovaci

ecto de que 

se practicasen as comprobacións oportunas dos feitos denunciados e se adoptasen de ser o 

caso, as

alizadas as actuacións previas e examinadas 

as alegacións feitas pola sociedade promotora, admitíronse parcialmente estas en canto a 

imposibi

erior solicitude de 

información consiste nunha sinxela referencia á imposibilidade de proba fiel da suposta 

extralim

 Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible), que formulou unha petición razoada despois de comprobar as 

ón e Industria, que no seu momento nos respondeu o seguinte: 

“En resposta ao seu requirimento con entrada nesta consellería o 11 de maio de 

2005 e n.º de rexistro de entrada 9924, solicitando informe sobre a queixa formulada por 

D. J.R.R.R., debido ao funcionamento da canteira de louseira "Campa" do Courel, 

infórmaselle o seguinte: Trata solicitude por parte da Consellería de Medio Ambiente de 

inicio de expediente sancionador e suspensión de actividade na ampliación da concesión 

"C" n.º 5367.2, esta Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, remitiu o 18 de 

decembro de 2002 a proposta feita á súa Delegación Provincial en Lugo, co obx

 medidas que se estimasen necesarias. Como consecuencia do anterior, o 22 de 

xaneiro de 2003 a Delegación Provincial da Consellería de Innovación, Industria e 

Comercio en Lugo, acordou con carácter previo ao inicio de expediente sancionador, a 

práctica de actuacións previas, dándolle tamén traslado da denuncia á empresa promotora 

do proxecto co obxecto de que no prazo de 15 días puidese efectuar as alegacións que 

considerase convenientes aos seus dereitos. A empresa promotora alegou o que estimou 

conveniente para os seus intereses. Logo de fin

lidade de proba fiel da suposta extralimitación da explotación respecto do 

perímetro autorizado, polo que se arquivaron as actuacións”.  

A resposta da consellería ás obxeccións que eran motivo da ant

itación da explotación respecto do perímetro autorizado, co que parece pretender 

xustificar, sen máis argumentos, o arquivo das actuacións. Tal cousa non se compadece coa 

actuación anterior da Consellería de Medio Ambiente (agora de
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circunsta

ran sen contar con ela e, por tanto, tamén 

sen a autorización, concesión ou título correspondente do órgano substantivo. 

r a 

facer comprobación sobre o terreo, ou polo menos sen mencionala e explicala. 

r todo o sinalado de novo nos diriximos ás consellerías de Innovación, Industria 

e de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, que nos responderon o seguinte: 

ncias do obxecto da investigación, isto é, que a ampliación promovida debería 

contar con DIA e, sen embargo, na visita de inspección do 25-11-2002 constatou que os 

traballos de ampliación da explotación xa comeza

Como dixemos, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental instou á 

Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas a incoación dun expediente sancionador e a 

suspensión da actividade, pero a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas non deu  

conta de actuacións materiais ao respecto, posto unicamente se sinala que á vista da 

petición razoada, o asunto se enviou á Delegación Provincial, que acordou a práctica de 

actuacións previas e lle deu  traslado da denuncia á empresa para alegacións, e á vista 

destas (examinadas as alegacións feitas pola sociedade promotora) arquivou as actuacións 

ante a imposibilidade de proba fiel da suposta extralimitación, sen tan sequera acudi

A propia empresa solicitou a ampliación e un órgano da administración 

autonómica comprobou o inicio dos traballos con anterioridade á DIA e á aprobación da 

ampliación, polo que non se entende a manifestación da Consellería de Innovación e 

Industria relativa á imposibilidade de probar a extralimitación da zona autorizada. 

Tampouco se aclara se o anterior criterio foi trasladado á Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible, co fin de que pola súa parte o órgano ambiental expuxese o que 

considerase oportuno en relación coa materia. 

Po

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

“En relación á solicitude de aclaración solicitada desde o Valedor do Pobo 

respecto á queixa número Q/1392/2004 promovida por D. J.R.R.R. sobre o funcionamento 

da canteira de louseira "Campa", do Courel maniféstolle o seguinte: 
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Logo de recibir a petición de aclaración, desde a Secretaría Xeral desta consellería 

solicitouse o pertinente informe á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, 

que con data do 21 de outubro de 2005 informa: 

"Que esta Dirección Xeral exerceu as competencias que lle corresponden nesta 

materia a través da formulación da declaración de impacto ambiental o 25 de marzo de 

2004; ta  á Consellería de Innovación, Industria e 

Comercio, órgano substantivo da actividade que nos ocupa, a incoación de expediente 

sanciona

 Xa que logo e 

dado que é a Consellería de Innovación, Industria e Comercio o órgano que acordou a non 

iniciació

omo base para as esixencias ambientais que se deben incluír na autorización 

substantiva, sendo o órgano que a outorga (a Consellería de Innovación, Industria e 

Comerci

idas 

y Agrupadas de Exportación, S.L”. unha multa de 6010,12 € pola comisión dunha 

infracció

l e como sinala o escrito de queixa, instou

dor e que con carácter previo ao inicio deste levou a cabo unha serie de actuacións 

previas dándolle traslado dunha denuncia á empresa promotora, actuacións que non lle 

constan á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

n de expediente sancionador é quen debe decidir sobre o asunto desta queixa”.  

De acordo co anterior e de conformidade co disposto no artigo 7 do Decreto 

106/2004, do 27 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, así como o artigo 7 do Decreto 442/1990, 

do 13 de setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia, entre as funcións da 

Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental destaca a emisión da declaración de 

impacto c

o) o que ten que velar polo cumprimento das mencionadas esixencias, como 

órgano competente para o seguimento e vixilancia do cumprimento da declaración 

ambiental. 

Neste sentido convén sinalar que postos en contacto coa Consellería de 

Innovación e Industria para os efectos dunha mellor contestación da información requirida, 

se nos comunica que con data do 9 de novembro de 2005, o secretario xeral desa 

consellería, asinou resolución pola que se lle impón á empresa “Cubertas de Loza Reun

n administrativa grave prevista nos artigos 33.e) e 34.3 da Lei de protección 

ambiental de Galicia, preceptos que tipifican como tal a transgresión ou o incumprimento 
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das condicións impostas na autorización ou licenzas (neste caso, na declaración de impacto 

ambiental da concesión mineira "C" n.° 5367.2, que forma parte integrante da autorización 

de explotación en virtude do disposto no artigo 5.4° do Decreto 442/1990, do 13 de 

setembro, de avaliación de impacto ambiental para Galicia), resolución da que lle achego 

copia”.  

- Consellería de Innovación e Industria: 

omo aclaración á contestación anterior, afirmar que existía unha canteira en 

explotación autorizada desde o ano 1974 e o 3 de xaneiro de 2002 o que se resolveu foi 

autorizar

“En resposta ao seu requirimento con entrada nesta consellería o 3 de outubro de 

2005 e n.° de rexistro de entrada 19240, solicitando informe sobre a queixa formulada por 

D. J.R.R.R., en nome e representación de "S C", se lle informa o seguinte: 

C

 a reclasificación como dereito mineiro da sección c), desa canteira sobre unha 

superficie de oito cuadrículas mineiras. A resolución de reclasificación impoñía a 

condición de que os traballos que se realizasen fóra da autorización de recursos da sección 

A) tiñan que contar con declaración ambiental. Polo anterior o titular, co obxecto de 

ampliar a zona de explotación, instou a declaración de impacto ambiental o 31 de xaneiro 

de 2002. 

A solicitude de inicio de expediente sancionador fundamentábase no inicio dos 

traballos de ampliación da explotación sen contar coa correspondente declaración de 

impacto ambiental, tal afirmación tiña como base o contido dun informe emitido pola 

asistencia técnica contratada pola Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, de 

data 27 de novembro de 2002. No devandito informe, acompañado de reportaxe 

fotográfica, facíase constar en relación coa presunta infracción cometida, que no momento 

da visita ás zonas obxecto de ampliación xa estaban parcialmente afectadas se se tomaba 

como base o plano do proxecto presentado polo promotor na solicitude de ampliación. 

Pero o certo é que no proxecto presentado polo promotor, posto que a ampliación 

solicitada aínda que prolongación e continuación da existente, podería ter as súas propias e 
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específicas repercusións medioambientais, se propuxo unha restauración en conxunto, co 

obxecto de que se fixese de forma coordinada co xa autorizado. A declaración de impacto 

ambiental formulada contempla os labores de explotación que no interior das 8 

cuadrículas, se levarán nunha superficie total afectada de 17,24 ha dentro do perímetro 

reflectido como ampliación da actual sección A), así como a restauración dunha superficie 

total de 33,54 ha, incluíndo tanto a ampliación dos labores como a sección A). 

Pois ben debido a que no ano 1974 as autorizacións gozaban de certo carácter de 

indefinición xeográfica, máxime cando os límites do terreo obxecto de autorización se 

tomaban dos planos catastrais, a Delegación Provincial de Lugo, non puido constatar 

fidedignamente se os traballos denunciados pertencían á zona autorizada ou por contra á 

ampliación, feito que non se comunicou á Consellería de Medio Ambiente por omisión no 

seu día”.  

A actuación das consellerías informantes non parecía responder a todas as 

obxeccións da queixa. Non obstante, con carácter previo a unha valoración definitiva desta 

debiamos ter en conta que o Concello de Folgoso do Caurel sinalara que a empresa 

solicitara

 á 

que se refire o informe municipal, o interesado indicou que non se concedera e que por tal 

razón a

 para facer cumprir finalmente o ordenado por ela mesma. Por 

iso nos diriximos á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, que 

nos resp

 licenza municipal informada favorablemente pola Xunta de Goberno local, 

“estando á espera do informe da Dirección Xeral de Urbanismo para proceder á concesión 

desta no caso de que sexa favorable”. Ao respecto da autorización previa da Consellería de 

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes (ou da Dirección Xeral de Urbanismo)

 canteira se encontra formalmente paralizada desde 2002 por resolución da 

Dirección Xeral de Urbanismo. Sen embargo, de feito non se producira o peche, e a 

consellería unicamente impuxera algunhas multas coercitivas que resultaron inútiles para 

facer cumprir o ordenado, como o demostraba o tempo transcorrido desde a notificación da 

orde e a continuidade da actividade. A pesar do anterior a Dirección Xeral non estaba a 

aplicar outro tipo de medidas

ondeu cun informe da Dirección Xeral de Urbanismo que sinala que a súa 

resolución pola que se iniciaba o expediente de reposición da legalidade urbanística e se 

dispoñía a suspensión inmediata dos actos do uso do solo, do 25-4-02, non perdeu en 
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ningún momento a súa condición executiva (non prosperaron as solicitudes de suspensión) 

e foi confirmada xudicialmente en todos os seus termos, a pesar de que a suspensión 

inmediata non se executou e segue sen ter efectividade despois de máis de 4 anos desde 

que se deu e despois da súa confirmación xudicial. A consellería non sinalaba nada ao 

respecto

e urbanística (ao parecer o decreto incluía a 

medida cautelar de paralización e o inicio dese expediente). Finalmente, a consellería 

indica q

onada, que en principio 

permanecería vixente; por tanto, estudábase a posibilidade de aplicación desta norma 

transitor

e caso a resposta da Consellería de Política 

Territorial, Obras Públicas e 

ase copia). 

3º En relación ás condicións formais e materiais aplicadas neste tipo de supostos, 

infórmase que as form

, a pesar de que se solicitara aclaración, como tampouco se indicaba o curso dado 

ao expediente de reposición da legalidad

ue se presentou (non se di cando) unha solicitude para a autorización do Consello 

da Xunta para a legalización da explotación mineira en aplicación da disposición 

transitoria 12ª da Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia. Esta circunstancia non influiría na resolución menci

ia, aínda que se facía despois dun tempo considerable desde a súa aprobación, polo 

que parecía conveniente aclarar se existía un prazo de aplicación, o mesmo que as 

condicións formais e materiais aplicables. Nest

Transportes foi a seguinte: 

“1º A solicitude de autorización do Consello da Xunta para a legalización da 

explotación mineira "Campa", ao amparo da disposición transitoria décimo segunda da Lei 

9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 

Galicia, foi presentada por C P, S.A., en data 26 de decembro de 2003 (achég

2º A tramitación do expediente encóntrase actualmente pendente de informe da 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, petición que foi reiterada en 

data 31 de outubro de 2006, dado que transcorrido o tempo desde a anterior solicitude (6-7-

2005) non consta recibido o informe solicitado (achégase copia). O contido deste informe é 

primordial para que o Consello da Xunta valore a compatibilidade da canteira cos valores 

existentes no medio natural. 

alidades seguidas son as contidas no procedemento administrativo 

común regulado na Lei 30/1992, do 26 de novembro, coa singularidade de que se solicita 
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informe do concello no que se sitúa a explotación, informe da Consellería de Innovación e 

Industria e, de ser o caso, informe da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 

Sostible. 

Así mesmo, infórmase que a disposición transitoria décimo segunda da Lei 9/2002 

non establece ningún prazo de aplicación. 

4º O expediente de reposición da legalidade finalizou mediante resolución do 

director xeral de Urbanismo pola que se requiría ao alcalde do Concello de Folgoso do 

Courel, para que se proceda a resolver expresamente o expediente de solicitude de licenza 

urbanísti

itada a 

instancia da mercantil U, S.L., para os efectos de que se tramite e conceda a autorización 

do Cons

ca para as obras de explotación de canteira (24-9-2002). 

Contra esta resolución, C P, S.A., interpuxo recurso de alzada ante o conselleiro 

de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, que foi desestimado mediante resolución 

de 14 de marzo de 2003. 

Contra esta resolución, C P, S.A., interpuxo recurso extraordinario de revisión, 

que foi declarado inadmisible mediante resolución do 23 de outubro de 2003. 

Posteriormente, foi solicitada a revisión de oficio da citada resolución, que foi igualmente 

declarada inadmisible mediante resolución do 11 de decembro de 2003. Ambas as 

resolucións foron recorridas ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. 

Tras a entrada en vigor da Lei 9/2002, C P, S.A., solicitou a legalización da 

explotación mineira a través do procedemento especial previsto na disposición transitoria 

décimo segunda. A Xunta de Goberno local do Concello de Folgoso do Courel acordou, en 

sesión do 5 de xaneiro de 2005, informar favorablemente a licenza municipal para 

actividade extractiva e nave industrial de tratamento de louseira no lugar de C., tram

ello da Xunta. 

5º Por último, comunícase que o director xeral de Urbanismo acordou impoñer a 

C P, S.A., e U, S.A. unha primeira multa coercitiva de 6000 euros en data 23 de xuño de 
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2003 e unha segunda multa coercitiva polo mesmo importe en data 23 de decembro de 

2003, como consecuencia de incumprir a orde de suspensión da actividade de explotación 

de canteira. 

Mediante resolución do 31 de outubro de 2006, o director xeral de Urbanismo 

acordou impoñer a C P, S.A., e a U, S.L unha terceira multa coercitiva por importe de 6000 

euros, como consecuencia de incumprir a orde de suspensión da actividade de explotación 

de canteira ordenada nas resolucións do 15 de abril, 17 de xullo e 24 de setembro de 2002 

e 23 de xuño e 23 de decembro de 2003 (achégase copias)”.  

atar a infracción, cando esta fora constatada por un órgano da mesma 

administración. Esta sorprendente conclusión non foi posta en coñecemento da Consellería 

de Medi

ión e sinala ademais que a delimitación xeográfica da 

concesión non era moi afinada. De confirmarse isto sería francamente difícil que a 

Das informacións transcritas dedúcese que no seu momento a Consellería de 

Medio Ambiente (hoxe Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible) 

constatou a irregularidade mencionada, isto é, o inicio da actividade sen a previa DIA, co 

que (se o procedemento fose adecuado) tamén se debería entender que sen a previa 

autorización mineira, posto que esta só pode ser posterior a aquela. Por iso solicitou 

motivadamente o inicio dun expediente sancionador ao órgano substantivo, a Consellería 

de Innovación e Industria, ante o que ese órgano se limitou a iniciar unhas actuacións 

previas que ao parecer non incluíron inspección á canteira, e estrañamente concluíu que 

non era posible const

o Ambiente e Desenvolvemento Sostible co fin de contrastar o concluído por un e 

por outro órgano, co que non se puido dar virtualidade ás funcións desta, e iso a pesar de 

que a valoración da Consellería de Innovación e Industria non resultaba concluínte, como 

si o era a da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Nesas 

circunstancias resultaría lóxico contrastar o apreciado por un e por outro para chegar a 

unha valoración definitiva. A pesar diso a Consellería de Innovación e Industria preferiu 

non proseguir co tratamento do asunto co argumento de que este non estaba claro. 

O anterior, deducido dos primeiros informes, resulta aínda máis sorprendente se 

temos en conta o último dos informes da Consellería de Innovación e Industria, onde se 

insiste na pouca claridade da cuest
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administ

aclaratorio para tal fin; 

pero o que non parece aceptable é que a administración obre con ignorancia dos 

presupos

ara esta e as anteriores, circunstancia de suma importancia 

se temos presente que a finalidade desas multas é vencer a resistencia da empresa a 

executar

ración cumprise as súas amplas funcións en relación coa materia (concesión, 

inspección, formulación da DIA, etc.), polo que aínda resulta máis preocupante. Non 

obstante, o que en realidade parece é que no seu momento puideran existir certas dúbidas 

en canto á forma de proceder, pero estas deberan terse resolto de forma adecuada, se fose 

preciso a través da correspondente investigación ou dun expediente 

tos básicos da súa actuación ou aceptando que descoñece eses datos, posto que se 

iso fose así resultaría imposible o exercicio das súas funcións legalmente atribuídas, como 

ben se comproba polo sucedido neste suposto. 

En calquera caso, aínda que non o sinalara no seu último informe, a Consellería de 

Innovación e Industria viña incoando un expediente contra esta explotación debido ao 

incumprimento das condicións establecidas na DIA, pero non polo inicio da explotación 

antes desta. Este expediente, do que tivemos coñecemento a través do informe da 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, como vimos, iniciouse 

porque a canteira non dispoñía na coroación dos noiros e durante a fase de explotación dun 

cerrado de protección de malla metálica de tipo cinexético que impedise a caída dos 

animais, condición esixida na DIA, e deu  lugar a unha resolución na que se impón unha 

multa de 6010,12 €. 

Polo que se refire á actuación da Consellería de Política Territorial, Obras 

Públicas e Transportes, ou da Dirección Xeral de Urbanismo, como sinalamos, a súa 

autorización non se concedeu e por iso a canteira se encontra formalmente paralizada 

desde 2002. Sen embargo, de feito non se produciu o peche, e a consellería unicamente 

impuxo algunhas multas coercitivas que resultaron inútiles para facer cumprir o ordenado, 

como o demostra o tempo transcorrido e a continuidade da actividade. A consellería dá 

conta da última multa coercitiva imposta en outubro de 2006, pero non especifica que a 

administración autonómica cobr

 a medida ordenada. Tampouco se dá conta doutro tipo de medidas para facer 

cumprir forzosamente o ordenado. 
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É de sinalar tamén que a orde de paralización inmediata dos actos do uso do solo 

do     25-04-02 foi confirmada xudicialmente en todos os seus termos e anteriormente non 

perdera a súa condición executiva ao non prosperar as solicitudes de suspensión. A pesar 

diso segue sen ter efectividade, despois de máis de 4 anos, e a Consellería non sinala nada 

ao respecto, a pesar de que se solicitara expresamente a aclaración. 

Ademais, sinala que o 26 de decembro de 2003 a empresa promotora da 

explotación presentou unha solicitude para que o Consello da Xunta autorizase a súa 

legalización, en aplicación da disposición transitoria 12ª da Lei 9/2002, de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia. Esta sinala que “as explotacións 

mineiras e as actividades extractivas de recursos minerais en activo no momento da entrada 

en vigo

a pesar do confuso de determinados 

aspectos desta disposición, en principio parece que se trata dunha norma habilitante de 

eventuai

r da Lei 9/2002 localizadas en solo rústico especialmente protexido poderán 

continuar a súa actividade nos ámbitos para os que dispoñen de licenza urbanística 

municipal. Cando non conten coa preceptiva licenza, para continuar a súa actividade ou 

ampliar a explotación deberán obtela, logo da autorización do Consello da Xunta, oída a 

Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. O Consello da Xunta valorará a 

compatibilidade ou non da explotación cos valores naturais, ambientais e paisaxísticos 

existentes. A implantación de novas explotacións e actividades extractivas en calquera 

categoría de solo rústico especialmente protexido non poderá realizarse en tanto non sexa 

aprobado definitivamente o correspondente plan sectorial de actividades extractivas, ao 

amparo da Lei 10/1995, de ordenación do territorio de Galicia, que será formulado e 

tramitado polo conselleiro competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio; 

todo isto, sen prexuízo da posibilidade de outorgar autorización para actividades 

extractivas en solo rústico de protección ordinaria e de especial protección forestal, 

segundo o disposto polos artigos 36 e 37”. Por tanto, 

s legalizacións mediante a aplicación dun réxime transitorio e excepcional, o que 

desenvolveremos máis adiante. 

En relación con esta eventual legalización é de sinalar que a súa solicitude non 

inflúe na orde de paralización, en especial se temos en conta que non conta coa previa 

licenza municipal que lle permitiría seguir funcionando, segundo o disposto na primeira 
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parte da disposición transitoria. Por tanto, estúdase a posibilidade de aplicación desta 

norma transitoria, aínda que se fai despois dun tempo considerable desde a súa  

aprobación, polo que parece conveniente aclarar se se estableceu ou se establecerá un 

prazo de aplicación, de acordo coa natureza transitoria da disposición. Tamén sería preciso 

coñecer as condicións formais e materiais aplicadas neste tipo de supostos, de ser o caso. 

Como dixemos, a resolución do 2002 permanece executiva en todos os seus termos, posto 

que non foi suspendida ou revogada pola propia administración, nin antes nin como 

consecuencia desta nova solicitude, nin tampouco se suspendeu ou anulou por ningún 

órgano xurisdicional, polo que seguen sen coñecerse as razóns polas que non se consegue 

darlle efectividade. 

A disposición que habilita estas posibles legalizacións ten natureza transitoria, 

polo que non se pode entender como correcta a manifestación da Consellería que, á nosa 

pregunta ao respecto, se limita a sinalar que “a disposición transitoria décimo segunda da 

Lei 9/2002 non establece ningún prazo de aplicación”. O feito de que non se estableza un 

prazo expreso de aplicación non pode interpretarse como unha perda implícita da natureza 

da disposición, que, como sinalamos, de forma clara se define como transitoria na propia 

lei. Ademais, esta natureza correspóndese co carácter regularizador de determinadas 

explotacións en situación irregular, polo que non pode entenderse que a medida se poida 

considerar indefinidamente vixente, de tal forma que permaneza sine die a súa posible 

aplicación, máis alá dun tempo razoable; máis ben debera entenderse cun curto prazo, de 

tal forma que as explotacións que non fagan uso da habilitación correspondente dentro del 

non poidan facelo en diante, polo menos en aplicación da disposición transitoria que 

tratamos. Unha interpretación contraria á exposta parecería conculcar o principio 

constitucional de seguridade xurídica (artigo 9.3 CE). 

Ademais, unha disposición deste tipo ten carácter excepcional, posto que ao fin e 

ao cabo se trata dunha norma que permite a legalización a posteriori de situacións que o 

ordenamento non permitía (a posta en funcionamento de explotacións mineiras sen contar 

coas autorizacións precisas). Xa en anteriores ocasións deixamos constancia da nosa 

posición contraria a este tipo de medidas, e fixémolo con ocasión da polémica asociada á 

aplicación da disposición transitoria 11ª da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
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urbanísti

uerer poñer remedio á 

xeneralizada ausencia de licenza ambiental dun gran número (se non da maioría) das 

explotac

ento e sobre todo 

que non se previse a posibilidade de medidas correctoras. De aplicarse o sinalado de 

acordo 

04. 

ca e de protección do medio rural de Galicia, precisamente a anterior á que agora 

tratamos, que permitía que “as explotacións agrícolas e gandeiras existentes á entrada en 

vigor da presente lei contra as que non se incoase ata ese momento expedientes de 

reposición de legalidade por non dispoñer das licenzas urbanísticas de edificación ou de 

actividade, poderán manter as actividades que viñan desenvolvendo na maneira e forma en 

que o viñan facendo”. A mencionada disposición parecía q

ións gandeiras en Galicia, en especial cando se trataba de explotacións de pequeno 

tamaño. Sen embargo, a alternativa que se propoñía non parecía adecuada, posto que a 

legalización se facía dunha forma desproporcionada ou case incondicional, permitindo a 

partir dun simple requisito formal (que non se dese o expediente de reposición da 

legalidade) que a explotación quedara legalizada e puidera funcionar de acordo coa “forma 

en que o viña facendo”. Chamaba extraordinariamente a atención que non se esixise nin 

tan sequera unha mínima avaliación da situación ambiental do establecem

co seu teor literal, as situacións ambientais provocadas por determinadas 

explotacións irregulares que estivesen causando problemas de difícil xustificación, con 

graves consecuencias prexudiciais, non poderían ser corrixidas, senón que, polo contrario, 

quedarían legalizadas nesas condicións e consolidadas en prexuízo dos dereitos e intereses 

lexítimos de terceiros afectados, moitas veces dunha forma moi intensa. Esa situación 

intentou aliviarse por medio da circular informativa 1/2003, do 31 de xullo, da Consellería 

de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, sobre as explotacións agrícolas e 

gandeiras existentes antes da entrada en vigor da nova Lei de ordenación urbanística e de 

protección do medio rural de Galicia. Nela menciónase que “en todo caso, o 

recoñecemento da existencia da explotación non exime do cumprimento da normativa 

sectorial de aplicación (ambiental, sanitaria, etc.), nin do deber de obter as licenza e 

autorizacións exixibles”; pero a pesar diso, o texto da lei era moi expresivo e claro, e 

propiciaba importantes efectos prexudiciais cun alto grao de inxustiza en supostos nos que 

se sofren as consecuencias danosas dunha explotación gandeira ilegal, prexuízos aos que 

agora se viría a engadir a legalización sen máis. Polo menos púxose un prazo de 

regularización (en principio vencía co ano 2003), aínda que finalmente se prolongou 

incluíndo os primeiros catro meses do 20
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Pola nosa parte realizamos a crítica que agora recordamos tendo en conta que as 

funcións do Valedor do Pobo en relación con normas con rango de lei veñen definidas no 

artigo 30 da Lei 6/1984, que sinala que “se o Valedor do Pobo, como consecuencia das 

súas investigacións, chega ao convencemento de que o cumprimento rigoroso dunha norma 

pode provocar situacións inxustas ou prexudiciais para os administrados, poderá suxerir ao 

Parlamento de Galicia ou á Administración a súa modificación”. 

efectos poida considerarse 

suficiente a inconcreta mención á necesidade de valorar “a compatibilidade ou non da 

explotac

 avaliación de impacto ambiental das 

explotacións mineiras (incluso as da “sección A”) e a posibilidade de que a avaliación sexa 

negativa

 de marzo de 2006 confirma a necesidade da avaliación e sinala que esta 

pode ser negativa cando se pretenda a súa instalación nunha zona fráxil ou sensible ás 

actuació

un 96% da súa superficie, quedando excluída do LIC a 

zona de canteiras de Vilarbacú, Pacios da Serra e Santa Eufemia que inclúe a canteira 

obxecto 

ambientais e paisaxísticos existentes”). 

Pois ben, no caso que agora examinamos bótase en falta tanto o establecemento 

dun prazo de operatividade da disposición transitoria da que estamos tratando coma das 

condicións que se esixirán para a eventual legalización das explotacións solicitantes, en 

especial no relativo ás condicións ambientais destas, xa que se trata de aproveitamentos en 

solo rústico especialmente protexido, sen que para estes 

ión cos valores naturais, ambientais e paisaxísticos existentes”. 

Por último, no relativo á necesidade de

 pola tipoloxía ambiental da zona, é de sinalar que a recente sentenza do Tribunal 

Supremo do 7

ns que se promoven. Esta circunstancia (a fraxilidade ou sensibilidade da zona) 

resulta de aplicación no caso que examinamos, e a pesar da estraña exclusión do espazo 

natural LIC “Ancares-Courel” do terreo ocupado por canteiras, posto que, como sinalou a 

propia administración, “o Concello de Folgoso do Courel non está incluído no espazo 

protexido na súa totalidade, senón n

do escrito”. Por tanto, parece que se buscou a exclusión dos espazos das canteiras 

para non declaralos formalmente como protexidos; pero esta mesma circunstancia parece 

confirmar que se trata dunha zona fráxil ou sensible, o que se debera ter en conta á hora de 

realizar as actuacións ambientais pendentes (a disposición transitoria 12ª sinala que “o 

Consello da Xunta valorará a compatibilidade ou non da explotación cos valores naturais, 
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Convén sinalar que os cidadáns que promoveron as queixas están demandando a 

preservación duns intereses especialmente protexidos na Constitución española, que 

ampara o dereito a gozar dun medio ambiente adecuado e á protección e mellora da 

calidade

principal de protexer o correspondente dereito, 

segundo o establecido no artigo 53 do texto fundamental. 

da excepcional de legalización prevista na disposición transitoria 12 da Lei 

9/2002, e que en caso positivo se establezan as medidas precisas para garantir o interese 

público 

básicos da ordenación do territorio. 

emais, para o tratamento doutras posibles solicitudes relativas á disposición 

transitoria 12 da Lei 9/2002, que con urxencia se establezan as condicións de tipo xeral 

para a a

iente e dos principios básicos de 

ordenación do territorio. E que, en consonancia coa natureza transitoria da previsión legal, 

 de vida (art. 45.1 e 2). Como consecuencia da citada disposición constitucional os 

poderes públicos teñen a obrigación 

No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que as 

consellerías intervenientes non adoptaron todas as medidas ao seu alcance para protexer o 

citado valor. Así pois, o principio constitucional de eficacia no labor das administracións 

públicas (art. 103.1 CE) non parece terse aplicado con rigor no tratamento desta 

problemática, á vista da insuficiencia das actuacións descritas. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar ás consellerías 

que se citan as seguintes recomendacións: 

- Recomendación á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Transportes: 

“Que con urxencia se resolva sobre a posible aplicación á explotación obxecto da 

queixa da medi

e, en espacial, o da poboación afectada, así como o medio ambiente e os principios 

Ad

plicación desta, e que nel se inclúan medidas para garantir a preservación da 

calidade de vida da poboación afectada, do medio amb
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tamén se

- Recomendacións ás Consellerías de Medio Ambiente e Desenvolvemento 

Sostible

ncias que quedaron pendentes de 

constatación como consecuencia da actuación descrita e da que foron protagonistas 

ambos o

 da legalidade, como sucedeu no caso 

examinado”.  

 estableza un prazo limitado de aplicación da medida, pasado o cal a habilitación 

da disposición se entenda decaída”.  

 e de Innovación e Industria: 

“Que se comproben as circunsta

s órganos, que levaron a efecto actuacións en principio discrepantes e que 

posteriormente non estableceron mecanismos adecuados para determinar o 

procedente. E que no futuro non se proceda de modo similar, e polo contrario se 

facilite (no caso da Consellería de Innovación e Industria) ou se reclame (no caso da 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible) información sobre as 

actuacións relativas ao exercicio das funcións propias e que ao tempo teñan incidencia 

nas funcións do outro órgano. En especial deberan coordinarse as funcións propias do 

órgano substantivo en materia de minas (a Consellería de Innovación e Industria) e a 

función inspectora de carácter xeral en materia de medio ambiente da Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, sobre todo cando se trate de inspeccións 

relativas á necesidade de realizar as avaliacións ambientais con carácter previo ou ao 

cumprimento das prescricións das declaracións ambientais, que poden dar lugar a 

peticións razoadas para a aplicación

Resposta da Consellería de Innovación e industria: recomendación aceptada. 

Resposta de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: recomendación 

aceptada. 

Resposta da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Transportes: recomendación aceptada parcialmente. 
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9.- Recomendación dirixida ao Alcalde-Presidente do Concello Ares o 9 de 

febreiro de 2007 debido aos prexuízos e molestias producidas por unha 

hamburguesaría (Q/990/2005) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D.ª M.R.R. referente aos prexuízos e molestias producidas polo funcionamento dunha 

hamburguesaría situada ao lado da súa vivenda. 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que ao lado da súa vivenda funciona un 

café-bar-hamburguesaría chamado L. Neste local emprégase como terraza un patio 

dianteiro que foi cuberto e cerrado, no que colocaron un televisor e altofalante, entre outros 

elementos, que emiten sons moi superiores aos permitidos. Nin o local orixinal nin a 

ampliación foron insonorizados. Ademais, instalaron un extractor na parte traseira 

incumprindo os requisitos de seguridade e que ademais en canto se pon en funcionamento 

provoca un ruído insoportable en toda a vivenda na que viven a interesada e a súa familia. 

Por outra parte, as persoas que rexentan este local non respectan o horario de peche e 

apertura, permitindo que os clientes permanezan ata altas horas da madrugada gritando e 

montando escándalo tanto dentro coma fóra do local. Considera que a situación é 

insoportable porque na súa casa ninguén pode durmir nin descansar; por iso promoveu 

diferentes reclamacións ou denuncias ante a Consellería de Industria e o Concello de Ares, 

pero non obtivo ningún resultado positivo. 

Ante iso solicitamos información a ese concello, que nola remitiu cun 

considerable atraso, ata o punto de que foi preciso recordar ao concello o seu deber legal 

de colaborar nas investigacións desta institución e advertilo da súa posible declaración 

como hostil e entorpecedor do labor da institución. O informe municipal consiste na 

remisión do expediente, que “consta de 16 documentos numerados cronoloxicamente”, 

engadindo “que no día de hoxe se dá traslado á policía local do expediente completo a 

medio de oficio do concelleiro delegado de Obras, Urbanismo e Infraestruturas para os 

efectos de requirir e comprobar a documentación e as medidas xa sinaladas no informe dos 

Servizos de Urbanismo de data 18-11-05, así como por acordo adoptado pola Xunta 

Municipal de Goberno do 6-9-05 notificado ás partes interesadas no expediente”.  
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Do anterior concluímos que non se aclarara se o local, que agora inclúe a terraza e 

o extractor (que segundo a afectada son os principais focos de ruído), conta con licenza de 

funcionamento de acordo co RAMINP, nin as causas polas que segue funcionando con 

altofalantes, a pesar de tratarse dun simple café-bar (por iso non habilitado para o 

funcionamento con música), nin tampouco as causas polas que non se deu  a comprobación 

aínda pendente en relación cos requirimentos dirixidos ao responsable do local, nin as 

causas polas que non se deu  comprobación sonométrica algunha por parte do concello. En 

relación con isto último o ente local sinala que solicitara a colaboración da Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible xa en xaneiro de 2005, pero non especifica a 

resposta dada, de ser o caso, polo devandito órgano, nin as actuacións subseguintes. En 

relación con este asunto sinalamos que a consellería adoita prestar os sonómetros aos 

concellos que o solicitan, aínda que non realiza por si mesma as comprobacións que 

corresponden aos concellos, polo que é posible que se respondese deste modo, pero o ente 

local non considerara esta posibilidade. 

Por todo o anterior requirimos do concello a correspondente aclaración, e neste 

caso respondeu remitindo “certificación das últimas actuacións levadas a cabo”. A 

información municipal unicamente sinalaba que se faría unha comprobación sonométrica, 

o que só respondería a un dos aspectos da queixa; os aspectos pendentes de aclaración 

refírense a diferentes cuestións que seguían sen ser respondidas, a pesar do tempo 

transcorrido. Por iso, de novo nos diriximos ao concello, que nesta ocasión de novo 

respondeu cun atraso moi considerable, ata o punto de que outra vez foi preciso recordar ao 

concello o seu deber legal de colaborar nas investigacións desta institución e advertilo da 

súa posible declaración como hostil e entorpecedor do labor da institución. E sinalou, en 

primeiro termo, que “(...) queremos manifestarlles a nosa desculpa por non ter respondido 

aínda ao seu requirimento, e informalos que tivemos noticia dese documento a día de hoxe, 

pois debido o traslado da casa consistorial que estivemos facendo este pasado mes de 

decembro, se nos traspapelou este documento, que hoxe chegou a nosas mans, polo que 

inmediatamente procederemos á emisión e remisión do informe solicitado”. Finalmente 

respondeu o seguinte: “Primeiro.- Efectivamente, este concello ao carecer tanto de medios 

persoais coma técnicos, encargou a unha empresa a realización de medicións acústicas de 

diversos establecementos, entre eles o obxecto do presente escrito: Hamburguesería L. Así 
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as cousa

 permaneceu 

inactivo, e desde logo, esta Alcaldía está resolta a adoptar as medidas que sexan 

proceden

s, con data 7 de xullo de 2006, pola empresa CYE "Control y Estudios, S.L.", 

homologada en medicións acústicas pola Consellería de Medio Ambiente con data 15-1-

02, efectuáronse medicións acústicas en catro locais de Ares, entre os que está incluído 

"Hamburguesería L" co resultado que o mesmo reflicte e do cal se achega unha copia (doc. 

núm. 1). Os servizos técnicos con data 13 de xullo de 2006 informan sobre as medicións 

realizadas (doc. núm. 2). A Xunta Municipal de Goberno na sesión do día 18-7-06 (doc. 

núm. 3) acorda conceder un prazo de dous días para que o local “Hamburguesería L” retire 

o sistema de extracción e o equipo de música, limitando o volume do televisor. 

Transcorrido o devandito prazo, a policía local procederá a efectuar visita de inspección e 

en caso de incumprimento procederase á incoación do preceptivo expediente sancionador. 

O devandito acordo é notificado ás partes o 4-8-06 (números de rexistro de saída 1067-

1069) (doc. núm. 4 e 5). Con data 22-9-06, a policía local previa visita de inspección 

informa que o acordo da Xunta Municipal de Goberno do 18-7-06 non se levou a cabo, 

requirindo novamente a Xunta Municipal de Goberno na sesión do día 17-10-06 ao 

establecemento "Hamburguesería L" para que execute o acordo so pena de incoación de 

expediente sancionador. O devandito acordo é notificado á Sra. R.R. o día 20-11-06 

(número de rexistro de saída 1493/06). No que respecta ao establecemento 

"Hamburguesería L" a notificación (rexistrada de saída núm. 1494, do 17-11-06) foi 

entregada á policía local para a súa notificación. Con data 20-12-06 o cabo-xefe da policía 

local devolve as notificacións cunha dilixencia facendo constar que os axentes 

compareceron a diferentes horas dos días: 23-11-06, 7-12-06, 12-12-06, 14-12-06, 18-12-

06 e 19-12-06, esta non se puido efectuar por encontrarse o local pechado (doc. núm. 6). 

Ante o intento infrutuoso de notificación, esta foi remitida novamente por correo 

certificado e aviso de recibimento (rexistro de saída núm. 110, do 29-1-07), aínda que 

poida que pola picaresca exista a posibilidade de que sexa devolto. Se así ocorrese, entón 

procederíase á súa publicación no BOP. En definitiva, este concello non

tes para garantir a execución do acordo en orde a garantir a D.ª R.R. unha 

convivencia en condicións normais que non alteren a súa saúde. Do actuado terase 

informado ao Valedor do Pobo”.  
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Do amplo relato dos feitos dedúcese que o concello, despois de moito tempo 

desde que se denunciase a situación irregular do establecemento e da súa comprobación, 

finalmente o 18-7-06 resolveu “conceder un prazo de dous días para que o local 

“Hamburguesería L” retire o sistema de extracción e o equipo de música, limitando o 

volume do televisor”. A resolución notificárase formalmente o 4-8-06. Sen embargo, ante a 

falta de cumprimento do ordenado, a súa actuación consistiu unicamente en reiterar a orde 

municipal, o que fixo o 14-10-06, case un mes despois de que a policía local informase da 

falta de 

obre todo se 

temos en conta que ante tantas ausencias o lóxico tería sido preguntar á prexudicada. Pero 

o máis im

van moito tempo recorrendo ao 

tratamento médico para poder conciliar o sono por culpa dos intensos ruídos e da ansiedade 

que a pe

cumprimento do ordenado. Agora alega que non puido notificarse esa nova orde, e 

que por tal motivo a situación segue sen novidade. Pois ben, ao respecto é de sinalar que 

nin no informe municipal nin no documento da policía local se sinalan as horas nas que se 

acudiu a notificar a reiteración; o local abre case todos os días (todos menos o martes), 

segundo manifestan a afectada e a súa familia, e o fai como sempre sobre as vinte horas, ás 

veces antes, para pechar a horas diferentes, case sempre fóra do horario permitido para este 

tipo de establecementos. Esta circunstancia posiblemente puido ser coñecida, s

portante é que o concello pretende xustificar a súa actual inactividade na falta de 

notificación de algo xa notificado e que agora se pretende reiterar (é reiteración desde o 

momento en que existe coincidencia no resolto e na advertencia que acompaña), e iso a 

pesar de que a situación irregular do local vén denunciándose desde hai moito tempo, foi 

comprobada polo mesmo concello (despois da insistencia pola nosa parte en que se 

deberan comprobar determinadas circunstancias), e se está prexudicando aos afectados non 

só en canto á súa calidade de vida, senón ao parecer tamén na súa saúde. A este respecto 

unha das prexudicadas sinala que ela e a súa familia le

rsistencia destes e a pasividade do concello lles xera, o que xa ocasionou unha 

deterioración evidente na súa saúde, segundo lles transmiten os facultativos. 

A reiteración da orde fai mención a que en caso de incumprimento se iniciará o 

correspondente expediente sancionador, co que parece que entende que o exercicio da 

potestade sancionadora está á súa disposición cando se comproba unha infracción 

administrativa, cousa que non se corresponde coa realidade; o inicio do expediente 

sancionador e a sanción das infraccións constatadas non é algo que poida decidir de forma 
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discrecional a administración competente, senón que é un acto debido se fose constatada, 

en especial cando se trata de infraccións con prexuízo directo para un terceiro, como é este 

caso. Por iso, dado que a actuación infractora se constatou hai tempo, debemos concluír 

que a actuación do Concello de Ares non resultou dilixente para sancionala, á marxe da 

corrección precisa que se dese co fin de reconducir a situación á legalidade, que é o único 

que se fixo, aínda que con pouca efectividade, como sinalamos. 

Así pois, despois de moito tempo desde as denuncias e a queixa, e despois dun 

tempo c

didas 

correctoras, sen iniciar o expediente sancionador que se deduce do sucedido; e no relativo 

ás medi

(despois de moito tempo insistindo para iso) acredita que 

o nivel de recepción na vivenda é de 44,6 dB(A), o que supera con moito o nivel permitido, 

de 35 d

para garantir a ausencia de 

prexuízos. Pero co outorgamento da licenza non termina o labor do ente local. A licenza 

onsiderable desde que existe a certeza de que a situación do local é irregular, con 

claro prexuízo para os reclamantes, o concello limitouse a ordenar unha serie de me

das correctoras acordadas, ante a falta de execución voluntaria destas, agora 

limítase a sinalar que se reitera o antes ordenado e non se puido notificar esa reiteración, 

sen que tampouco conste unha actuación dilixente para que resultase efectiva. 

Sen embargo, hai tempo que se debera ter actuado eficazmente para corrixir o 

exercicio da actividade do establecemento, que non respectaba as condicións da súa licenza 

e superaba os niveis de ruído permitidos. En relación con esta última circunstancia, a 

medición que finalmente se deu  

B(A) en horario diúrno e 30 dB(A) en horario nocturno. É de sinalar que a 

actividade se desenvolve fundamentalmente neste último horario, polo que resulta lóxico 

concluír que os prexuízos son dunha entidade importante. 

Neste sentido é de sinalar que as actividades clasificadas precisan a 

correspondente licenza municipal de funcionamento, autorización outorgada segundo o 

establecido no RAMINP de 1961 (Decreto 2414/1961). A través deste instrumento de 

control preventivo e continuado protéxese o interese público, facendo compatibles a 

actividade, por unha parte, e a evitación das molestias desproporcionadas, por outra, 

outorgando as licenzas soamente cando iso sexa posible en función das circunstancias 

particulares do suposto e coas medidas correctoras previstas 
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abre unh

inando a xurisprudencia ao xulgar supostos moi similares. 

o control do cumprimento da presente lei, exixir a 

adopción de medidas correctoras necesarias, sinalar limitacións, realizar cantas inspeccións 

se requir

andando a 

preservación duns intereses especialmente protexidos na Constitución española, que 

ampara á inviolabilidade do 

domicilio (art. 18.2), á protección da saúde (art. 43.1), e o dereito a gozar dun medio 

ambiente

s poderes públicos teñen a 

obrigación principal de protexer os dereitos mencionados, segundo o establecido no artigo 

53 do te

na Constitución (artigo 18.1 e 2), polo que o labor de protección da 

administración municipal debera ter sido aínda máis dilixente. 

a relación continuada no curso da cal a administración local terá por función 

garantir en todo momento o interese público, principalmente o dos veciños inmediatos, o 

que, segundo reiterada xurisprudencia, constitúe unha condición implícita de toda licenza 

municipal de funcionamento. Unha das condicións que deben cumprir os locais autorizados 

é o axuste estrito ao tipo de licenza que lles foi concedida, de tal modo que as súas 

actividades non excedan dos parámetros manexados á hora de conceder as respectivas 

licenzas de funcionamento. 

As circunstancias anteriores poden dar lugar á responsabilidade municipal, como 

reiteradamente vén determ

Todo o anterior supón unha desatención das funcións municipais contempladas no 

art. 9 da Lei 7/1997, de protección contra a contaminación acústica, onde se sinala que 

“corresponde aos concellos exercer 

an e aplicar as sancións correspondentes en caso de incumprimento”; e no art. 25 

da LRBL, que establece que “o municipio exercerá, en todo caso, competencias, nos 

termos da lexislación do Estado e das comunidades autónomas, nas seguintes materias: f) 

protección do medio ambiente”. 

Convén sinalar que a cidadá que promoveu a queixa está dem

os dereitos á intimidade persoal e familiar (art. 18.1), 

 adecuado e á protección e mellora da calidade de vida (art. 45.1 e 2). Como 

consecuencia das citadas disposicións constitucionais, o

xto fundamental. É especialmente destacable que o prexuízo se está dando na 

vivenda dos afectados, polo que se está conculcando un dereito dos cualificados como 

fundamentais 
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No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o 

Concello de Ares non adoptou as medidas ao seu alcance para protexer os dereitos 

constitucionais citados anteriormente e que están sendo obxecto de menoscabo pola 

actividade dos establecementos e do propio concello. Así pois, o principio constitucional 

de eficacia no labor das administracións públicas (art. 103.1 CE) non parece terse aplicado 

con rigor no tratamento desta problemática, á vista da insuficiencia das actuacións 

municipais e fundamentalmente pola abstención na adopción das medidas adecuadas, 

deixando transcorrer un período de tempo dilatado sen solucionar claramente a cuestión, 

sendo isto perfectamente posible sen que previsiblemente o concello se encontrase con 

dificultades importantes. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Ares a seguinte recomendación: 

“Que con urxencia se proceda a facer cumprir o ordenado polo propio 

concello en relación coa corrección do funcionamento irregular do local obxecto da 

queixa, que desenvolve a súa actividade sen axustarse ao habilitado pola licenza con 

que con

rxencia se inicie o expediente sancionador que se deduce 

do comportamento dos titulares do establecemento polas causas citadas”.  

e de Ames o 12 de abril de 2007 debido 

á entrada de augas residuais nun domicilio (Q/55/2007). 

de 

Bertamiráns. 

ta e transmitindo un nivel de ruído por riba do permitido, prexudicando aos 

afectados. E que tamén con u

Resposta do Concello de Ares: recomendación aceptada. 

10.- Recomendación dirixida ao Alcald

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. Y.M.C. referente á invasión de augas residuais no seu domicilio da rúa A 
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No seu escrito, esencialmente, indícanos que desde 2003 se ve afectado pola 

penetración na súa vivenda de augas residuais procedentes da rede de sumidoiro municipal 

instalada nesas mesmas datas. Desde entón periodicamente encontra no patio da súa 

vivenda 

inmediato se abordaría este grave 

problema e se lle daría unha rápida solución. Non obstante, ao non solucionarse o 

problem

mbos os casos sinalaron que a cuestión é de carácter 

estritamente municipal. O problema que está sufrindo é dunha grande entidade, e a pesar 

diso a a

A casa propiedade de D. E.M.C. situada no n.° X da rúa Ameneiral de 

Bertamiráns, ten data de construción do ano 1977, moi anterior ao ano 2003, téndose 

augas residuais e elementos sólidos, como compresas, preservativos, feces, etc., e 

ademais as augas residuais soben polas conducións domésticas e aprécianse nos lavadoiros 

e no vertedoiro da casa. Ante iso en primeiro termo entrou en comunicación con diferentes 

responsables municipais, que lle indicaron que de 

a, tivo que presentar por escrito a correspondente denuncia. Tampouco neste caso 

recibiu resposta, polo que reiterou a denuncia ata en dúas ocasións. Sen embargo, non 

recibiu resposta municipal nin tampouco viu que o concello ou o servizo municipal de 

Augas interviñese para solucionar o problema. Tamén denunciou a situación ás 

Consellerías de Sanidade e de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (en concreto a 

Augas de Galicia), que en a

dministración responsable, o Concello de Ames, nin tan sequera lle respondeu ás 

súa reclamacións e denuncias. 

Ante iso solicitamos información ao Concello de Ames, que recentemente nos 

respondeu da seguinte forma: 

“Con data de 7 de marzo de 2007, recíbese neste concello escrito do Valedor do 

Pobo recordatorio de queixa presentada con data 17 de xaneiro de 2007 por D. Y.M.C., 

interesando deste concello información sobre o problema alegado na queixa. En relación 

con este asunto, esta alcaldía informa o seguinte: 

As primeiras noticias que se teñen por parte do actual goberno do descontento de 

D. E.M.C. en relación ao funcionamento da rede de saneamento municipal en canto afecta 

á súa vivenda, datan do 2003, ano no que o que subscribe accede á alcaldía do concello. 
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realizado

.C. que 

presenta escrito datado o 13 de outubro “solicitando de forma urxente a corrección das 

deficienc

én indica que “en época de chuvias, 

traballando a EDAR á máxima capacidade de bombeo, esta é insuficiente para a gran 

cantidad

ixa que a contía máxima de auga 

alcanzada no colector xeral de saneamento en días de forte chuvia, chegando a entrar auga 

da rede 

 a conexión á rede municipal de rede de sumidoiro, no ano 2001, segundo nos 

informou a empresa concesionaria do servizo. 

É no ano 2006 cando se ten formal coñecemento do descontento de D. E.M

ias existentes na rede de saneamento que veñen causando a inundación con augas 

fecais da vivenda e terreo propiedades do expoñente”. 

Á vista do contido deste escrito, con data 23 de outubro de 2006, dítase por esta 

alcaldía resolución 779/06 (que se achega) dirixida aos servizos técnicos municipais e á 

empresa concesionaria do servizo de saneamento e abastecemento (Espina & Delfín) “para 

que no prazo máis breve posible e non máis alá do 27 de outubro informen sobre a 

realidade do funcionamento do servizo de saneamento na rúa A por se resulta necesario 

adoptar medidas correctoras”. 

Con data 25 de outubro de 2006 a empresa concesionaria Espina & Delfín emite 

informe (que se achega) no que expresamente manifesta que “o colector xeral de 

saneamento e a acometida de augas fecais da vivenda de D. E.M.C. no n.° X da rúa A de 

Bertamiráns, están en perfecto estado, non existindo ningún atasco nin incidencia que 

afecte ao seu normal funcionamento”. 

No seu informe a empresa concesionaria tam

e de auga que chega polos colectores da rede municipal de saneamento, 

producíndose a entrada en carga dos colectores ata alcanzar a cota do aliviadoiro situado 

no tramo final da rede saneamento”. Tamén informa a concesionaria que “a acometida de 

augas fecais da vivenda de D. E.M.C. está máis ba

de saneamento municipal a través da acometida da vivenda e reborda a arqueta de 

rexistro situada na propiedade do afectado”. 
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Propón a empresa concesionaria tres alternativas para corrixir as incidencias e que 

concretamente son as seguintes: a) Instalar aliviadoiros na rede por debaixo da cota das 

acometidas existentes máis baixas, b) eliminar as subministracións de augas limpas á rede 

de saneamento, c) aumentar a capacidade dos colectores e de tratamento da EDAR. 

Á vista do contido do informe da concesionaria pode extraerse facilmente a 

conclusión de que o problema que presenta a vivenda de D. E.M.C., é un problema da 

vivenda e non da rede municipal, orixinado fundamentalmente porque a vivenda ten unha 

cota baixa con respecto á rede de saneamento xeral, o que non pode solucionarse senón a 

través dun investimento cuantiosisimo custoso que resulta inabordable nestes momentos 

para a economía municipal, máximo tendo en conta que a súa vivenda está incluída nunha 

unidade de reparcelación obrigatoria (URO) de execución previsiblemente próxima no 

tempo, o que, cando menos, podería ser executada en calquera momento. Figura neste 

sentido informe da arquitecta municipal, D.ª Marta Bellas Rodríguez (que achego). 

Non parece razoable realizar con cargo ás arcas municipais un investimento tan 

custoso 

Esta alcaldía lamenta profundamente os problemas sufridos por D. E.M.C., que en 

todo cas

para solucionar o problema dunha única vivenda, non orixinado polo concello, e 

máxime cando a razón do desenvolvemento urbanístico que está experimentando 

Bertamiráns, pode producirse en calquera momento o desenvolvemento da URO, na que 

está incluída a vivenda, que por certo se encontra fóra de ordenación, (segundo informa a 

arquitecta municipal) momento no cal quedarían solucionados os problemas actuais co 

saneamento adecuado ás vivendas que se promovan. 

o, son sempre puntuais, referidos a días moi concretos de fortes chuvias, que non 

foron orixinados por este concello e que previsiblemente serán solucionados co 

desenvolvemento urbanístico previsto no plan xeral”.  

Da información transcrita e da documentación que a acompaña dedúcese que o 

concello confirma que o problema se deriva de determinados problemas da rede de 

saneamento e depuración, como a mestura das augas pluviais, a configuración da rede, 

fundamentalmente a súa cota, e a capacidade de tratamento da estación depuradora 
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(EDAR). Este razoamento dedúcese do propio informe da empresa concesionaria do 

servizo municipal e das solucións que propón, que son a corrección desas concretas 

deficiencias. A pesar diso, a conclusión municipal parece ser que o problema tratado é de 

responsabilidade do propio afectado, aducindo que a cota do desaugadoiro se encontra a 

menor n

realidade parece que a única 

responsabilidade corresponde ao funcionamento inadecuado do servizo municipal de 

augas. 

ivel que o punto máximo da rede de saneamento. Sen embargo, a rede debera terse 

configurado de tal forma que dese servizo ás vivendas preexistentes e, de ser o caso, ás 

futuras, polo que non parece razoable o exposto polo concello. A vivenda é moi anterior á 

obra de saneamento, segundo recoñece o propio concello, e, ademais, consentiuse o acto de 

conexión e posiblemente cobrouse a correspondente taxa, como se cobran as de uso do 

saneamento, o que significa que todo o proceso, tanto o de configuración e construción da 

rede coma o de conexión a esta da vivenda do interesado, foi supervisado ou polo menos 

consentido polo concello. Por todo iso non parece lóxico que agora o ente local 

responsabilice ao cidadán afectado do problema, cando en 

O anterior refórzase se temos en conta que, como apuntabamos, o concello en 

certa forma recoñece a responsabilidade propia no problema ao sinalar que a solución 

(municipal) que podería darse sería moi custosa para as arcas municipais e, en calquera 

caso, se daría pola futura execución do desenvolvemento urbanístico previsto no plan 

xeral, en concreto o da unidade de reparcelación obrigatoria (URO), de execución 

previsiblemente próxima no tempo, o que, cando menos, podería ser executada en calquera 

momento. 

Ao respecto debe sinalarse, do mesmo modo que se fixo en supostos similares 

coñecidos pola institución, que a posición municipal parece obviar que estamos tratando 

dunha vivenda construída e en situación regular. O concello non sinala o contrario no seu 

informe, e a situación fóra de ordenación non é relevante para os efectos comentados, 

posto que pode deberse a unha pluralidade de causas. Diso dedúcese que os servizos 

públicos de titularidade municipal deberan estar previstos para garantir que os cidadáns 

que habitan as vivendas en condicións regulares os poidan usar de forma adecuada, e sobre 

todo que en ningún caso os prexudiquen de forma individual e desproporcionada, como 
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sucede neste caso. Ademais, ese funcionamento adecuado do servizo non se pode encontrar 

condicionado a circunstancias externas a este, o que significaría demoralo sine die ou cun 

prazo incerto. 

A este respecto convén sinalar que o servizo de recollida de augas residuais 

corresponde prestalo de forma obrigatoria aos concellos, segundo o sinalado no art. 26 da 

LRBL, que preceptúa que “os municipios por si ou asociados deberán prestar, en todo 

caso, os servizos seguintes: a) en todos os municipios (...) rede de sumidoiro...” Así pois, é 

o ente local o que debe poñelo en funcionamento (ou obrigar ao que corresponda), e 

manter a rede correspondente a través dos diferentes medios que se encontran ao seu 

alcance, sen que poida servir como escusa do funcionamento inadecuado unha futura 

actuación urbanística incerta no tempo, cando o problema obxecto da queixa xa se sofre de 

forma desproporcionada e desde hai un tempo considerable. 

 é de sinalar que o concello non aclara que se desen 

tales respostas, a pesar da gravidade do problema, de que este se produce desde hai 

bastante

cións de resolver expresamente e notificar as 

resolucións en todos os procedementos e calquera que sexa a súa forma de iniciación 

(artigo 4 trativo ou aos actos 

presuntos non é máis que unha simple garantía para os efectos dun posible recurso 

contencioso-administrativo promovido polo afectado, e garantía establecida única e 

exclusivamente en beneficio do afectado polo incumprimento da obrigación que lle 

incumbe á administración de resolver. Por tanto, o silencio non substitúe en ningún caso a 

resolución, permanecendo a obrigación de ditar resolución expresa, co fin de que o 

interesado poida coñecer persoalmente e en detalle os criterios que a administración está 

manexando para a denegación de forma tácita do que pide. Esta obrigación é aínda máis 

Polo que se refire ao aspecto formal da queixa, isto é, á falta de resposta ás 

diferentes reclamacións do interesado,

 tempo, e de que existían comprobacións da cuestión por parte da policía local e da 

garda civil. É máis,  o interesado manifesta que nas ocasións nas que se fixo a 

correspondente visita de comprobación (por exemplo, unha recente, na que tanto a policía 

local coma a garda civil comprobaron o sucedido), o concello non lle deu conta nin do 

contido das actas nin das actuacións seguidas. Sobre este aspecto débese afirmar a 

obrigación que concirne a todas as administra

2.1 LRXAP e PAC). A previsión relativa ao silencio adminis
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perentor

En resumo, non resulta adecuado que as augas residuais urbanas estean a penetrar 

con cert

re todo 

afectando de forma clara ao seu dereito fundamental á intimidade persoal e familiar no 

ámbito d

 

ia nos procedementos que requiren actividade material da administración 

(investigación, corrección material...), como neste caso, e aínda permanece, posto que non 

parece que se dera resposta directa ao interesado. 

a asiduidade no domicilio do afectado, prexudicando gravemente, cando menos, a 

súa calidade de vida e o seu dereito a gozar dun medio ambiente adecuado, e sob

omiciliario, protexido ao máximo nivel constitucional polo artigo 18.1 e 2 da 

Constitución. Tampouco parece adecuado que, a pesar das numerosas reclamacións que o 

interesado vén formulando desde hai tempo e dalgunha comprobación ao respecto, a día de 

hoxe aínda non se dera ningunha resposta municipal sobre o actuado. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Ames a seguinte recomendación: 

“Que con urxencia se corrixa a irregularidade que supón que as augas 

residuais conducidas polas canalizacións municipais penetren no soar e na vivenda do 

afectado, en claro prexuízo para a súa calidade de vida e para outros intereses 

especialmente protexidos na Constitución; e que se notifiquen todas as actuacións ao 

respecto ao afectado, que ata agora non tivera información sobre o criterio municipal 

ou sobre o feito para tratar o problema”.  

Resposta do Concello de Ames: recomendación aceptada. 
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11 e 12.- Recomendacións dirixidas ao Alcalde-Presidente do Concello de 

Redondela e á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, o 18 de 

abril de 2007, debido a uns vertidos de augas residuais cara o seu soar. (Q/1181 e 

1182/20

otable da súa propiedade, inscrito como aproveitamento privativo no 

rexistro de Augas de Galicia. A inspección do concello comprobou o vertido, pero o ente 

local res

licitar 

explicación oral ao concello e á policía local non a recibiron, e foi tratada (a Sra. P.) dun 

modo hu

inio público hidráulico e o seu aproveitamento 

privativo autorizado. Finalmente, o concello, por medio do concelleiro de Medio 

Ambient

n acta notarial ao respecto). 

06). 

Nesta institución iniciouse expedientes de queixa como consecuencia dos escritos 

de D.ª M.P.D. e D. A.Q.S. referentes a vertidos de augas residuais cara ao seu soar. 

Nos seus escritos esencialmente nos indican que en xaneiro de 2006 promoveron 

unha denuncia ante o Concello de Redondela debido aos vertidos de augas residuais que 

realiza a súa veciña no soar deles. Os vertidos danse todos os días e están contaminando o 

pozo de auga p

pondeu por escrito que non afectaba ao pozo, e que a denunciada non ía verter 

máis. Sen embargo, os vertidos continuaron, polo que chamaron á policía local, que o 

comprobou, pero o concello de novo arquivou a denuncia sen máis. Ao so

millante, segundo sinala. Posteriormente denunciou a situación ao Seprona, que a 

comprobou e remitiu a acta tanto ao concello como a Augas de Galicia. O concello non 

deu  ningunha resposta, e Augas de Galicia iniciou un expediente (prov. – 216 L.T.), no 

que presentaron alegacións. Sen embargo, tiveron que poñerse en comunicación telefónica 

(primeiro con Vigo e logo con Santiago) para coñecer o que sucedera con el, e 

respondéronlles que non se actuaría debido a que non se afectaba ao dominio público. Sen 

embargo, previamente, na visita do axente de vertidos do organismo autónomo Augas de 

Galicia confirmáronlles que o vertido afectaría ao pozo, ao estar a escasos 7 metros, polo 

que, loxicamente, si se vería afectado o dom

e, despois dunha nota de prensa da interesada, alegou que o problema era que os 

interesados non deixaban pasar a canalización necesaria ata o colector, o que negan, e, 

mesmo de ser certo, non xustificaría de ningún modo o vertido libre que ao parecer se está 

producindo (remitía
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Ante iso solicitamos información ao Concello de Redondela e á Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, que no seu momento sinalaron o seguinte: 

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

“En relación coa queixa Q. 1181 e 1182/2006 presentada ante o Valedor do Pobo 

por D.a M.P.D. e A.Q.S., en relación cunha reclamación presentada debido aos vertidos de 

augas re

"En data 2 de maio de 2006 recíbese na Demarcación Sur de Augas de Galicia 

denuncia

o seguinte, no que se fai constar o seguinte: 

denunciante e denunciada non dispoñían aínda da oportuna legalización ante Augas de 

Galicia 

nda da denunciada; requirida a conexión das augas 

residuais da denunciada á rede de sumidoiro, a Gardería propón como solución máis viable 

a implantación dunha tubaxe que atravese o terreo da denunciante, ao cal esta se nega, 

mentres que a denunciada manifesta non ter terreo suficiente para instalar unha fosa séptica 

prefabric

 do informe da Gardería no que se detallan estes extremos, e no 

que non se dá conta da afección do pozo da denunciante, aínda que si de filtracións que 

puideran

siduais que están contaminando o pozo de auga potable da súa propiedade, inscrito 

como aproveitamento privativo no rexistro de Augas de Galicia desde a Secretaría Xeral da 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible solicitouse o pertinente 

informe ao organismo autónomo de Augas de Galicia que no escrito do 27 de setembro de 

2006 manifesta: 

 de M.P.D. contra C.B.F. en relación con vertidos de augas residuais domésticas 

no terreo e posible contaminación dun pozo de auga en Vilavella (t. m. Redondela). 

Na mesma data 2 de maio de 2006 a Gardería de Augas de Galicia leva a cabo 

inspección, emitindo informe en data 11 de mai

dos respectivos pozos de aproveitamento; prodúcense filtracións no terreo 

procedentes das augas usadas na vive

ada. 

Achégase copia

 provocar algún problema de tipo sanitario, pero non de afección ao dominio 

público hidráulico. 
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Polo tanto, das actuacións practicadas non se deriva a constatación de afección ao 

dominio público hidráulico, de modo que en data 23 de maio de 2006 se acordou o arquivo 

do expediente, tendo en conta, por outra parte, que o servizo de rede de sumidoiro é unha 

competencia exclusiva municipal, polo que corresponde ao Concello de Redondela ditar as 

instrucións oportunas para os efectos da conexión das augas residuais á rede municipal de 

saneamento. 

É dicir, convén matizar os antecedentes que constan no escrito recibido do 

Valedor do Pobo: é certo que non se constata afección ao dominio público, pero non o é 

que se 

siduais da vivenda da denunciada á rede municipal. 

vén informar que a denunciante solicitou a legalización 

do seu pozo en data 13 de marzo de 2006, e que en data 14 de xullo de 2006 se resolveu a 

súa lega

humano, e que o 

titular é responsable do seu control sanitario”.  

constatase afección ao pozo da denunciante, que naquel momento non estaba 

legalizado e que se sitúa a 15 m. do lugar no que se producen as filtracións; e igualmente 

queda constancia das disputas persoais entre denunciante e denunciada para os efectos da 

conexión das augas re

Noutra orde de cousas con

lización e inscrición no Rexistro de Augas. Na resolución indícase a obrigación do 

titular de tratar a auga adecuadamente para depurala para o consumo 

Achégase como anexo I, copia do informe da Gardería Fluvial de vertidos 

emitidos en data 2 de maio de 2006”.  

- Concello de Redondela: 

“Asunto: expediente por denuncia referente a problemas de augas residuais en M. 

A súa referencia: Q/1181 e 1182/06. En relación co asunto de referencia, informámoslle 

dos seguintes extremos: 

1º No presente asunto foron realizadas por este concello inspeccións municipais 

con data 13-1-06, 27-2-06, 7-3-06, 15-3-06 e polo SEPRONA con data 7-3-06. 2º. As 

inspeccións municipais do 13-1-06 e 27-02-06 detectaron un problema de filtración de 
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augas residuais derivadas dunha fosa séptica, que deron lugar aos correspondentes 

requirimentos á denunciada para que eliminase calquera vertido. 3º.- Posteriormente, tanto 

as inspeccións municipais do 7-3-06 e 15-3-06 coma do SEPRONA do 7-3-06 verificaron, 

e así consta no expediente, que non se estaba producindo ningún novo vertido. 4º.- Faise 

constar que, debido a que hai unha denuncia penal interposta en relación con estes feitos 

que se 

o seu contido era 

insuficiente para facer unha valoración definitiva do obxecto da queixa, polo que de novo 

nos dirix

o da 

tramita como dilixencias informativas n.º 111/06 pola Fiscalía da Audiencia 

Provincial, mentres non se produza a súa conclusión, non procede a realización de 

ningunha actuación de carácter administrativo”.  

Despois da análise dos informes transcritos deduciuse que 

imos á consellería e ao concello, que xa nola remitiron. Nos respectivos informes 

sinálase o seguinte:  

- Concello de Redondela: 

“En relación ao asunto de referencia, informámoslle dos extremos posteriores ao 

30 de agosto de 2006, data na que se lle remitiron as últimas actuacións: 

Con data 6-10-2006 recibimos informe do SEPRONA no que constatan que, feita 

inspección, observaron unha arqueta pertencente a unha fosa séptica aparentemente 

inutilizada. Así mesmo, non detectaron filtracións nin malos olores procedentes da 

propiedade de D.ª. C.B.F.. Así mesmo, o citado informe fai constar a negativa da 

denunciante ante a posible conexión a través da súa parcela. 

Con data 29-12-2006 o inspector de Medio Ambiente do concello emite un novo 

informe no que sinala continuas filtracións de augas fecais provenientes dunha fosa séptica 

situada na propiedade da denunciada. 

Con data 23-1-2007 solicitamos informe a Aqualia (empresa concesionaria do 

servizo municipal de saneamento) sobre a alternativa máis adecuada para dotar de servizo 

de saneamento á propiedade. Con data 2-3-2007 Aqualia contesta informand
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posibilid

mico, e a máis breve no tempo, en resumo, co 

menor sacrificio e o maior beneficio para os intereses xerais”. 

se deriva a constatación de afección ao dominio 

público hidráulico. En ningún momento se constata afección ao dominio público 

hidráulic

n no pozo da parte denunciante, nin 

tampouco no pozo da parte denunciada, o cal se encontra máis cerca do lugar da filtración; 

e sen qu

ade de enlazarse ao colector municipal situado na marxe esquerda da estrada N-

550, dirección Porriño, marxe oposta á da vivenda. Pero esta posibilidade, estimamos, tería 

un custo excesivamente elevado para C.B.F., pois requiriría dun toupo que cruzara a 

estrada mencionada. 

Por todo isto continuamos estudando a solución máis oportuna, isto é, con menos 

afectacións a terceiros, de menos custo econó

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 

“En relación ao seu escrito de ampliación de información de data 22 de decembro 

de 2006, cursado por esa institución sobre a queixa (exp.: Q/1181 e 1182/2006) formulada 

por D.ª M.P.D. e D A.Q.S., solicitouse informe ao organismo autónomo Augas de Galicia. 

Con respecto ao anterior, o antedito organismo, sinala o seguinte: 

"No anterior informe de data 27 de setembro de 2006 sinalouse que se remitía 

copia do informe da Gardería no que se detallan estes extremos, e no que non se dá conta 

da afección do pozo da denunciante, aínda que si de filtracións que puideran provocar 

algún problema de tipo sanitario, pero non de afección ao dominio público hidráulico. Polo 

tanto, das actuacións practicadas non 

o, nin ao pozo da denunciante, polo que non convén incoar expediente 

sancionador. Malia que si se constatan filtracións no terreo que poden producir efectos 

sanitarios perniciosos pero non afección á calidade das augas. A non afección ao dominio 

público hidráulico deriva, polo tanto, da escasa entidade das filtracións, que se traduce en 

que –canto menos ata agora– non se probara afecció

e nese lugar se teña constancia de cursos de auga superficiais que se puideran ver 

afectados polas filtracións. Tendo en conta o dominio público das augas continentais –as 

superficiais e as subterráneas non afectadas por esta filtración–, pero non dos terreos, é 

polo que se considera que non debe intervir neste asunto a administración hidráulica. 
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Enténdese, polo tanto, que a cuestión debe reconducirse ao ámbito sanitario, 

porque efectivamente as filtracións poden provocar malos olores ou aparición de insectos, 

pero non afección ao dominio público hidráulico. A solución máis adecuada é a conexión á 

rede de sumidoiro proposta pola Gardería, á que se opón a parte denunciante. Esta solución 

compete, en consecuencia, ao concello, en virtude das competencias exclusivas que exerce 

en mater

os á 

consellería na solicitude de información complementaria que lle diriximos, non parece 

razoable

Así pois, o organismo de cunca detectou un vertido que ocasiona o prexuízo 

constata

ia de salubridade pública e sumidoiros (art. 25.2. h) e 1) da Lei de bases de réxime 

local, e art. 42.3 da Lei xeral de sanidade)”.  

Das informacións transcritas dedúcese que os vertidos e as filtracións se deron e 

aínda se dan, posto que o concello os confirma no seu último informe, como tamén o fai a 

consellería, aínda que neste caso restándolle importancia ao problema obxecto da queixa. 

Efectivamente, o concello sinala que a finais do ano pasado o inspector de Medio 

Ambiente do concello emite un novo informe no que sinala continuas filtracións de augas 

fecais provenientes dunha fosa séptica situada na propiedade da denunciada. Sen embargo, 

a consellería sinalou nun primeiro momento, e segue sinalando (como resposta á nosa 

solicitude de información complementaria) que non se constata afección ao dominio 

público, aínda que si recoñece afección ao pozo da denunciante. Como adiantam

 a distinción que se sostén, posto que se afectase ao pozo resulta evidente que si 

está afectando ao dominio público hidráulico, que é un conxunto cíclico que inclúe 

necesariamente as augas subterráneas. 

No sinalado anteriormente non pode interferir a legalización ou non do pozo, que 

é unha cuestión de diferente natureza; os prexuízos ao dominio prodúcense á marxe de que 

se constaten ou non en aproveitamentos autorizados. Do feito de que prexudique algún 

destes resulta un prexuízo engadido aos intereses particulares, pero en calquera caso existe 

un indubidable prexuízo ao propio dominio público. 

do, pero remite as posibles actuacións autonómicas ao aspecto sanitario, que 

loxicamente se encontra relacionado, pero non se refire directamente ao obxecto que 

tratamos. A posible actuación dos servizos sanitarios limitarase a constatar as 
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características sanitarias da auga, a exixir un determinado tratamento, ou, no caso máis 

grave, a declarar imposibilidade de uso doméstico desa auga, como comprobamos noutros 

supostos, pero en ningún caso interviría na corrección do vertido irregular e nas causas da 

contaminación, que é competencia do organismo de cunca autonómico. 

En calquera caso, Augas de Galicia, despois de sinalar que non é un problema que 

afecte ao dominio público hidráulico, expresa que o vertido debe ser corrixido, aínda que 

deixa o asunto en mans do concello, sinalando que este debera exixir a conexión á rede 

municipal de rede de sumidoiro. Aparentemente estas manifestacións resultan 

contradi

n porque limitarse 

ao servizo público de rede de sumidoiro, que en moitas zonas nin tan sequera existe. 

ncreto infórmase que a Gardería propón como solución máis viable a 

implantación dunha tubaxe que atravese o terreo da denunciante, ao cal esta se nega. 

Loxicam cousa. Só o 

exercicio da competencia municipal en materia de xestión do servizo de recollida e 

tratamen

Como adiantamos, precisamente este é o labor pendente do organismo de cunca: requirir a 

torias, posto que por unha parte parece valorarse que o asunto non debe corrixirse, 

pero por outra apunta a necesidade de que o concello o corrixa dunha forma moi concreta. 

Efectivamente, o máis salientable é que o organismo de cunca entra na consideración das 

solucións posibles a aplicar, a pesar de que unhas parecen máis propias da acción privada, 

e outras non lle corresponden. A función do organismo é detectar o vertido, requirir a 

corrección deste e, de ser o caso, sancionar os responsables. As opcións (legais) para 

corrixir a situación corresponde promovelas aos responsables, e non teñe

A pesar diso Augas de Galicia entra no terreo municipal e sinala que a solución 

sería que se deixe pasar a canalización do servizo de augas pola propiedade da 

denunciante; en co

ente a denunciante non ten ningunha obrigación de permitir tal 

to de augas residuais pode levar a determinar a necesidade de conexión e a exixir 

a canalización correspondente, ben por terreos alleos a ambos os afectados, ou polos da 

denunciante, o que precisaría a expropiación da servidume necesaria e a correspondente 

compensación (artigo 33.3 CE). 

O que en ningún caso pode contemplarse como posibilidade é a permanencia do 

vertido, polo que debería ser corrixido de forma inmediata e, de ser o caso, sancionado. 
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corrección inmediata dos vertidos constatados. Este labor é certamente diferente á 

municipal, que debe xestionar o servizo de recollida das augas sucias e o seu tratamento, e 

conseguintemente debe determinar as condicións dunha eventual conexión á rede 

municip mo parece ser neste caso. Así, se os denunciados 

seguen sinalando que non poden xestionar os residuos na súa propiedade, entón deberían 

ter proc

No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que non 

se adopt nais ao medio 

ambiente adecuado e á calidade de vida (art. 45 CE) e á protección da saúde (art. 43 CE), 

que pod

s públicas (art. 103.1 CE) non parece terse aplicado 

con rigor no tratam

ables destes xestionen adecuadamente os residuos que xeran; e que con 

carácter xeral o organismo autónomo Augas de Galicia revise o criterio obxecto de 

comenta

al próxima, se é que existe, co

urado unha solución alternativa desde hai tempo, e entre elas encontraríase a 

conexión á rede municipal, de tal forma que o concello decida motivadamente sobre a súa 

solicitude e sobre a forma en que se producirá esta. 

aron todas as medidas precisas para protexer os dereitos constitucio

en estar sendo obxecto de menoscabo. Así pois, o principio constitucional de 

eficacia no labor das administración

ento desta problemática, á vista da insuficiencia da actuación, e 

fundamentalmente pola abstención na adopción das medidas adecuadas. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar ao Concello de 

Redondela e á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible as seguintes 

recomendacións: 

- Á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

“Que con urxencia se requira o cesamento inmediato dos vertidos detectados, 

que prexudican as augas e, polo tanto, o dominio público hidráulico, de tal forma que 

os respons

rio nesta resolución, de tal forma que esixa a corrección e, de ser o caso, 

sancione, calquera conduta que prexudique ao dominio público hidráulico, aínda que 

non se trate de grandes vertidos, sendo suficiente a deterioración da calidade das 
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augas, 

recomen

n xera ruídos desproporcionados. Sen 

embargo, continua a situación prexudicial denunciada con respecto á discoteca, que pecha 

fóra do seu horario perm

en especial si poden ter repercusións sanitarias, como sucede no caso 

examinado”. 

- Ao Concello de Redondela: 

“Que con urxencia se articule a solución que se anunciou para o problema 

dos vertidos e filtracións constatado desde hai tempo, e, se é preciso, que se esixa a 

conexión dos responsables á rede municipal de saneamento polo medio que fose 

procedente”. 

Resposta do Concello de Redondela: recomendación aceptada. 

 Resposta da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

dación aceptada. 

13.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Illa de Arousa o 24 de abril de 

2007 debido ás molestias producidas por unha discoteca (Q/1609/2006) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. J.J.P.B. debido ás molestias producidas por unha discoteca. No seu escrito, 

esencialmente, indícanos que xa no ano 2000 promoveu denuncias ante ese concello polo 

funcionamento do pub “P” e da discoteca “Y”, ambos situados na rúa C da Illa de Arousa, 

a escasos metros da súa vivenda. Despois de moito tempo a situación do pub mellorou e na 

actualidade pecha a unha hora adecuada e no

itido e transmite a súa música á vivenda, facendo imposible o 

descanso. 

Ante iso solicitamos información a ese concello, que finalmente a remitiu, aínda 

que cun atraso moi considerable, ata o punto de que foi preciso recordarlle o seu deber 

legal de colaborar nas investigacións desta institución e advertilo da súa posible 

declaración como hostil e entorpecedor do labor da institución. No informe municipal 

sinalábase o seguinte: 
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“1. A discoteca “Y” dispón de licenza de apertura outorgada por acordo da Xunta 

de Goberno de data 17 de febreiro de 2003, seguindo na súa concesión o procedemento 

establecido no RAMINP. 2. A licenza de apertura concedeuse despois de tramitar o 

procedemento establecido no RAMINP, dispoñendo de informes favorables do Servizo de 

Urbanismo do concello e dos servizos sanitarios, así como da Consellería de Medio 

Ambiente da Xunta de Galicia. 3. En data 21 de abril de 2003 solicitouse polo Servizo de 

Interior da anterior Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local informe sobre 

determin

Logo de examinar a información aludida e a documentación que a acompaña 

deducius

adas cuestións en relación coa discoteca, remitíndose en data 19 de maio de 2003. 

4. Este concello non dispón do servizo da policía local durante o horario nocturno, polo 

que a inspección e o seguimento do horario de peche debe realizarse pola garda civil, 

dándose en data de hoxe traslado ao posto da garda civil de Vilagarcía de Arousa de escrito 

de Alcaldía para solicitar o seguimento do cumprimento do horario. 

Acompáñase ao presente escrito: - Informe técnico favorable de data 28 de xuño 

de 2001. - Informe favorable da Xunta de Goberno Local de data 3 de xullo de 2001. - 

Acta técnica de comprobación e visita de comprobación sanitaria de data 17 de febreiro de 

2003. - Informe da Consellería de Medio Ambiente de data 13 de xuño de 2002. - Acordo 

da Xunta de Goberno do 17 de febreiro de 2003 de concesión de licenza de apertura. - 

Licenza definitiva. - Solicitude de informe do Servizo de Interior da anterior Consellería de 

Xustiza, Interior e Administración Local de data 21 de abril de 2003 e contestación do 

concello de data 19 de maio de 2003. - Escrito dirixido ao posto da garda civil de 

Vilagarcía de Arousa e á Subdelegación do Goberno en Pontevedra en relación coa 

vixilancia no cumprimento do horario de peche”.  

e que co seu contido non era posible realizar unha valoración definitiva do 

obxecto da queixa. Efectivamente, o interesado indicara que se promoveran denuncias 

contra o funcionamento da discoteca xa no 2000, e o concello indicou que non tiña licenza 

ata 2003, sen aclarar as medidas adoptadas no seu momento polo funcionamento sen 

licenza. Tampouco se aclaraban os controis de ruídos e as eventuais correccións por este 

motivo, polo que expresamos que esta era unha función estritamente municipal (artigo 9 da 

Lei 7/1997, de protección contra a contaminación acústica), e que esta necesidade é aínda 
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máis clara se temos en conta que se trata dunha discoteca, isto é, dun establecemento 

potencialmente moi molesto. Ademais, o concello tampouco informaba do actual 

cumprimento das condicións particulares da discoteca (as establecidas na licenza), como o 

limitador precintado polo concello a 80 dbA e o funcionamento coas portas e ventás 

pechadas. Polo anterior de novo nos diriximos ao concello, que nesta ocasión sinalou o 

seguinte: 

“1. Que a discoteca “Y” dispoñía de licenza de apertura outorgada por acordo da 

Alcaldía do Concello de Vilanova de Arousa de xaneiro de 1975, advertíndose no propio 

acordo que o interesado debía obter a licenza definitiva para o exercicio da actividade 

(achégas

data 17 de febreiro de 2003. 4. 

Que este concello non dispón de medios materiais nin persoais para a adopción de medidas 

de preve

e copia). 2. Que ata o ano 1997 este concello pertencía ao Concello de Vilanova 

de Arousa, polo que o actual Concello da Illa de Arousa carecía ata esa data de 

personalidade xurídica propia, e as competencias en materia de inspección correspondían 

ao Concello de Vilanova de Arousa. 3. Que a titular da discoteca solicitou en data 14 de 

febreiro de 2001 licenza de apertura no Concello da Illa de Arousa, co obxecto de legalizar 

a súa situación, e dado que neste concello non existía expediente relativo á apertura, 

requiriuse á interesada a presentación de toda a documentación que establece o RAMINP, 

concedéndose a licenza por acordo da Xunta de Goberno de 

nción acústica, posto que se trata dun concello de menos de 5000 habitantes, onde 

non é obrigatorio a existencia de corpo de policía local. Ademais unicamente hai tres 

policías, levando un de baixa médica desde hai máis dun ano, e que non se dispón de 

policía en horario nocturno, neste horario e as fins de semana ocúpase da vixilancia a garda 

civil”.  

O primeiro aspecto que resulta salientable é a falta de licenza adecuada do 

establecemento cando se deron as primeiras denuncias, aspecto este certamente relevante 

nunha actividade de discoteca. Efectivamente, as actividades clasificadas precisan a 

correspondente licenza municipal de funcionamento, autorización outorgada segundo o 

establecido no RAMINP (Decreto 2414/1961). A través deste instrumento de control 

preventivo e continuado protéxese o interese público, facendo compatibles a actividade, 

por unha parte, e a evitación das molestias desproporcionadas, por outra, outorgando as 
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licenzas soamente cando iso sexa posible en función das circunstancias particulares do 

suposto e coas medidas correctoras precisas para garantir a ausencia de prexuízos. Sen 

embargo, a actividade do establecemento non pode comezar ata que se produza o acto 

regulado no artigo 34 do RAMINP, isto é, sen que antes se realice a oportuna visita de 

comprobación polo funcionario técnico competente. A pesar diso o Concello da Illa de 

Arousa sinala que funcionaba co que chama licenza provisional, que en realidade é a que 

se concede para realizar as obras da instalación, pero non para funcionar, como sinalamos. 

Por tanto, ao ente local constáballe que o establecemento non podía funcionar ata que 

finalmen

e se actuaba sen licenza e ademais con denuncias por ruídos; pero a pesar 

diso non actuou en consecuencia, nin para impedir o funcionamento irregular do 

establece

que se debe 

comprobar o cumprimento das condicións xerais establecidas polo ordenamento, entre as 

que dest

te tivo a licenza adecuada, o que non sucedeu ata febreiro do 2003. 

O feito de que o concello non tivera personalidade xurídica ata 1997 só significa 

que as súas posibles responsabilidades ao respecto non comezan ata esa data. Pois ben, as 

denuncias se deron xa no 2000, data a partir da cal o Concello da Illa de Arousa non podía 

descoñecer qu

mento (como o mesmo sinala no último informe, a resolución de 1975 advertía de 

que o interesado debía obter a licenza definitiva para o exercicio da actividade), nin para 

comprobar o certo das denuncias por transmisión de ruídos. 

Ademais, co outorgamento da licenza non termina o labor do ente local. A licenza 

abre unha relación continuada no curso da cal a administración local terá por función 

garantir en todo momento o interese público, principalmente o dos veciños inmediatos, o 

que, segundo reiterada xurisprudencia, constitúe unha condición implícita de toda licenza 

municipal de funcionamento. O anterior significa, en primeiro termo, 

acan as relativas ao nivel de ruído producido e transmitido. Así o sinalamos ao 

concello ao solicitar información complementaria; indicámoslle que o control dos ruídos é 

unha función municipal (artigo 9 da Lei 7/1997, de protección contra a contaminación 

acústica), polo que debería habilitar as medidas precisas para dar efectividade a esta 

función indispoñible, de tal forma que se fagan as comprobacións ou probas reclamadas 

desde hai moito tempo. As comprobacións de ruídos fanse aínda máis necesarias 

tratándose dunha discoteca, un establecemento que pode ser moi molesto, como xa tivemos 
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ocasión de mencionar. A suposta falta de medios ordinarios non pode servir de 

xustificación para non dar efectividade a esta función municipal. En caso de contar con 

medios escasos ou limitados para abordar a función o concello debera habilitalos de forma 

extraord

on impostas a través do informe preceptivo e vinculante da Delegación 

Provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. 

funcionamento, resta coñecer o resultado do labor municipal pendente, isto é, a 

inaria, utilizando o medio que considere máis adecuado (servizos especiais da 

policía ou os técnicos, contratación do servizo, etc.), sen que en ningún caso poida 

considerarse adecuada a non realización das comprobacións, que, como dixemos, teñen 

carácter preceptivo. 

As medicións habería que facelas no preciso momento en que se están dando as 

molestias, isto é, pola noite, no momento en que os afectados denuncian que están sufrindo 

as molestias, e non esperando a outro día para facer unha medición noutras circunstancias; 

e deberan facerse cantas sexan necesarias, de acordo co previsto no citado artigo 9 da Lei 

7/1997, que sinala que “lles corresponde aos concellos... realizar cantas inspeccións se 

requiran...” . 

Ademais dos ruídos, o concello debera comprobar o cumprimento continuado das 

condicións particulares da licenza, aspecto este sobre o que lle solicitamos información ao 

ente local e que tampouco aclarou, posiblemente porque tamén neste caso pretende 

desculpar a súa inactividade na carencia de medios. En concreto non se informa da 

efectividade das condicións particulares da discoteca (as establecidas na licenza), como o 

funcionamento continuado do limitador de son, que debera encontrarse precintado polo 

concello a 80 dbA, e o funcionamento coas portas e ventás pechadas. As devanditas 

condicións for

En resumo, o concello hai tempo que debería ter actuado eficazmente para revisar 

e, de ser o caso, corrixir o exercicio da actividade do establecemento. Para iso debera ter 

comprobado se eran certas as denuncias que sinalaban que se transmitía e transmite un 

nivel de ruído superior ao permitido, e non permitindo o funcionamento do local con 

licenza non adecuada, en especial se comprobaba previamente que se superaban os niveis 

mencionados. En calquera caso, neste momento, cando xa se concedeu a licenza de 
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comprobación dos niveis de ruído (en especial dos transmitidos á vivenda; o interesado 

sinala que se transmiten á súa casa) e o cumprimento das condicións da licenza. 

er o control do cumprimento da presente lei, 

exixir a adopción de medidas correctoras necesarias, sinalar limitacións, realizar cantas 

inspecci

alar que o afectado está demandando a preservación duns intereses 

especialmente protexidos na Constitución española, que ampara os dereitos á integridade 

física (a omicilio 

(art. 18.2), á protección da saúde (art. 43.1), e o dereito a gozar dun medio ambiente 

adecuad

 establecido no artigo 53 do texto 

fundamental. 

lemática, á vista do insuficiente das actuacións municipais, e 

De todo o anterior parece deducirse unha desatención das funcións municipais 

contempladas no art. 9 da Lei 7/1997, de protección contra a contaminación acústica, onde 

se sinala que “corresponde aos concellos exerc

óns se requiran e aplicar as sancións correspondentes en caso de incumprimento”; 

e no art. 25 da LRBL, que establece que “o municipio exercerá, en todo caso, 

competencias, nos termos da lexislación do Estado e das comunidades autónomas, nas 

seguintes materias: f) protección do medio ambiente”. O ente local non deu estrito 

cumprimento á súa obrigación de control do modo de funcionar da actividade obxecto da 

queixa. Esa circunstancia pode dar lugar a responsabilidade municipal, como 

reiteradamente vén determinando a xurisprudencia ao coñecer supostos moi similares. 

Convén sin

rt. 15), á intimidade persoal e familiar (art. 18.1), á inviolabilidade do d

o e á protección e mellora da calidade de vida (art. 45.1 e 2). Como consecuencia 

das citadas disposicións constitucionais, os poderes públicos teñen a obrigación principal 

de protexer os dereitos mencionados, segundo o

No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o 

Concello da Illa de Arousa non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer os 

dereitos constitucionais citados anteriormente e que poden estar sendo obxecto de 

menoscabo pola pasividade do propio ente local, ou polo menos pola insuficiencia ou 

lentitude na adopción das medidas adecuadas. Así pois, o principio constitucional de 

eficacia no labor das administracións públicas (art. 103.1 CE) non parece ter efectividade 

no tratamento desta prob
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fundamenta

 agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

da Illa d

regularidades que se poñan de relevo como consecuencia desas 

comprobacións”.  

e 2007 debido a un 

vertido da depuradora de Cangas (Q/1471/2006). 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa de oficio en aplicación do 

disposto

lor que procedía da 

depuradora. O anterior martes provocouse outro vertido de augas sen tratar pola reparación 

da instal

lmente pola abstención na adopción das medidas adecuadas, deixando 

transcorrer un período de tempo dilatado sen solucionar a cuestión. 

Por todo o sinalado ata

e Arousa a seguinte recomendación: 

“Que en próximas ocasións non se permita o funcionamento de 

establecementos clasificados (afectados polo RAMINP) antes de que conten coa 

licenza adecuada, isto é, antes da inspección positiva prevista no artigo 34 do citado 

regulamento. E que, no caso examinado, con urxencia se comprobe o cumprimento 

das condicións particulares da licenza; e que tamén se realicen cantas medicións de 

ruído demande o afectado, que se dean no preciso momento en que se demanden (por 

teléfono e en horario nocturno), e que se inicien os expedientes necesarios para 

corrixir as ir

Resposta do Concello de A Illa de Arousa: recomendación aceptada. 

14 e 15.- Recomendacións dirixidas á Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible e ao Concello de Cangas o 5 de xuño d

 no artigo 16 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, como 

consecuencia da noticia contida no diario Faro de Vigo, 4-10-06:16, na que se sinalaba que 

os veciños denuncian un novo vertido da depuradora de Cangas. Na noticia tamén se 

sinalaba que os habitantes de Areamilla notaron un intenso mal o

ación, o que tamén provocou queixas dos veciños, que sinalan que os feitos se 

repiten unha e outra vez. 
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Ante iso solicitamos información ao Concello de Cangas e á Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, que no seu momento sinalaron o seguinte: 

- Concello de Cangas: 

este”. 

pouco, os 

“En relación coa queixa de referencia formulada por noticias contidas nos medios 

de comunicación e relativa a vertidos na depuradora de Cangas é necesario informarlle que 

os vertidos obxecto de queixa se deberon á realización de traballos de mantemento na 

estación depuradora, concretamente á substitución de válvulas de retención do bombeo de 

auga bruta, o que motivou a interrupción dos traballos de depuración e un vertido 

accidental. Por tanto, tratouse de vertidos puntuais polos que o concello instrúe o 

correspondente expediente de investigación sobre a concesionaria municipal do servizo de 

depuración e que non consta se repetisen desde entón, como sen dúbida terá observado 

pola atenta lectura dos medios de comunicación, entre eles, o que se refire na súa 

comunicación. 

Dito canto antecede, o certo é que efectivamente a estación depuradora de augas 

residuais nos 8 anos que leva en funcionamento demostrou deficiencias, o que deu  lugar a 

múltiples intervencións do concello e da propia Consellería de Medio Ambiente, 

deficiencias sobre as que xa lle anticipo que serán obxecto dunha reunión que manterei 

proximamente co conselleiro de Medio Ambiente a iniciativa d

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

“En relación coa solicitude de información sobre a queixa promovida de oficio e 

cursada por esa institución coa referencia exp.: Q/1471/2006, na que se solicitaba 

información sobre os vertidos continuados da depuradora de Cangas, desde esta Secretaría 

Xeral solicitouse informe ao organismo autónomo Augas de Galicia. 

En resposta á antedita solicitude, o devandito organismo autónomo indica que, 

logo de que se poñen en funcionamento as estacións depuradoras de augas residuais (no 

sucesivo, EDAR), non son xestionadas por Augas de Galicia, non entrando, tam
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vertidos 

Coa anterior información non era posible realizar unha valoración definitiva do 

obxecto 

tes que deron lugar ás correspondentes intervencións 

municipais, pero parecía entender que estas mesmas eran responsabilidade do 

concesionario do servizo, ao que lle abriu un expediente de investigación en relación co 

último incidente, o da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, coa 

que dicía

 do problema que 

incumbe a ambos: se a instalación conta coa preceptiva licenza de funcionamento, neste 

caso out

especificamente sinaladas para acercar as 

instalacións, tal e como require a xurisprudencia neste tipo de supostos. 

denunciados dentro do seu ámbito competencial. Achégase copia do escrito de 

data 2 de outubro de 1997 no que se acredita a entrega do colector e da EDAR ao Concello 

de Cangas, momento a partir do cal o antedito ente local deberá facerse cargo da súa 

explotación e mantemento”.  

da queixa. O ente local confirmaba que nos anos que leva funcionando a EDAR 

ocasionou diferentes inciden

 que trataría os problemas que se viñan observando desde había tempo. Pola nosa 

parte indicamos ao concello que o certo era que a instalación era de titularidade municipal, 

e o servizo, aínda que se xestione a través dun concesionario, era da súa competencia, polo 

que debe ser o ente local o que garante o bo funcionamento das instalacións municipais 

mediante as intervencións que sexan precisas. Ademais, indicámoslle que a Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible sinalara que, unha vez en funcionamento, as 

estacións depuradoras xa non se xestionan por ese órgano (en concreto polo organismo 

autónomo Augas de Galicia, dependente da Consellería), e que o 2-10-97 se entregou 

formalmente a EDAR ao Concello de Cangas, “momento a partir do que o antedito ente 

local deberá facerse cargo da súa explotación e mantemento”. 

Ademais, nin o concello nin a consellería aclaran outro aspecto

orgada de acordo co previsto no Decreto 2183/1968, polo que regula a aplicación 

do RAMINP nas zonas de dominio público e sobre actividades executables directamente 

por órganos oficiais, posto que a promotora parece ser a administración autonómica. Ao fío 

deste requisito debera especificarse se a localización da EDAR foi a correcta, isto é, se se 

cumpriron as condicións de separación sinaladas no artigo 4 do RAMINP, ou de ser o caso 

se esixiu o plus de medidas correctoras 
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A Consellería só sinala que a EDAR se encontra transmitida ao Concello de 

Cangas, deixando sen aclaración o anterior extremo (a ausencia de trámite de RAMINP) e 

o tratamento do vertido, cuxa corrección e eventual sanción en principio corresponde á 

administración autonómica. Ao respecto disto último unicamente sinala que non entran os 

vertidos denunciados dentro do seu ámbito competencial, aínda que sen explicar porqué. 

Por todo o sinalado de novo dirixímonos ao concello e á consellería, que nesta 

ocasión sinalaron o seguinte: 

- Concello de Cangas: 

. Do resultado do expediente informativo e do contido da 

auditoría externa estableceranse as medidas correctoras e/ou obras de mellora ou 

correcció

sellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

 de Calidade e Avaliación Ambiental 

e ao organismo autónomo Augas de Galicia. 

“En relación coa queixa de referencia formulada por noticias contidas nos medios 

de comunicación e relativa a vertidos na depuradora de Cangas e con respecto á ampliación 

de información solicitada o 31 de xaneiro de 2007, infórmase que o concello abriu un 

expediente informativo á concesionaria P sobre as deficiencias encontradas no 

funcionamento da depuradora. Por outra parte, o Concello de Cangas contratou unha 

auditoría á consultora independente ECO-LOXICA co obxecto de avaliar de modo externo 

as devanditas deficiencias

n que sexan precisas para un correcto funcionamento da instalación. O período 

aproximado para a finalización dos anteditos trámites é de dous meses”. 

- Con

“En relación coa solicitude de información sobre a queixa promovida de oficio e 

cursada por esa institución coa referencia exp.: Q/1471/2006, na que se solicitaba 

información sobre os vertidos continuados da depuradora de Cangas, desde esta Secretaría 

Xeral, solicitouse informe á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible en Pontevedra, á Dirección
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En resposta á antedita solicitude, a devandita Delegación Provincial de 

Pontevedra informa nos seguintes termos: "consultados os arquivos -desde o ano 1979 ata 

hoxe- deste servizo de calidade e avaliación ambiental da Delegación Provincial da 

Consellería de Medio Ambiente de Pontevedra, non CONSTA que a estación depuradora 

de augas residuais EDAR do Concello de Cangas, tramitara licenza de actividade ao 

amparo do Decreto 2414/1961 RAMINP ante este servizo. No que se refire aos problemas 

derivados do vertido final e dos olores que se producen o órgano competente nestas 

cuestións é Augas de Galicia (Demarcación Sur), polo que, lle informo que con esta 

mesma data se lle remite o seu escrito para que o informe no ámbito das súas 

competencias”.  

O organismo autónomo Augas de Galicia no seu informe indica que: “Enténdese 

que a c

uivos, comprobouse que non consta expediente relacionado cunha 

depuradora de augas residuais en Cangas polo que non é posible realizar unha resposta 

adecuad

ompetencia de xestión e control da aplicación dos lodos de depuradora na 

agricultura corresponde dentro da Xunta de Galicia á Consellería de Medio Rural, tendo en 

conta que a normativa estatal na materia (Real Decreto 1310/1990, polo que se regula a 

utilización de lodos de depuración no sector agrario) a atribúe ao Ministerio de 

Agricultura, Pesca e Alimentación, quen desenvolveu o antedito decreto mediante a orde 

do 26 de outubro de 1993. 

De feito, no Código galego de boas prácticas agrarias (aprobado por orde do 7 de 

setembro de 1999 da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural) 

inclúense as prescricións para a utilización dos lodos de depuración como fertilizante na 

agricultura”. 

A Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental informa que "logo de 

revisados os arq

a ao non dispoñer de información complementaria á xa achegada por Augas de 

Galicia e pola Delegación Provincial de Pontevedra”. 

Da información transcrita dedúcense unha serie de conclusións, en parte xa 

apuntadas nas comunicacións dirixidas ás administracións para requirirlles información 
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complementaria. En primeiro termo, é o propio ente local quen confirma que, nos anos que 

leva funcionando, a EDAR ocasionou diferentes incidentes que deron lugar a intervencións 

municipais; pero o concello entende que son responsabilidade do concesionario, ao que 

abriu un expediente de investigación polo último incidente, e incluso da Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, coa que di que tratará os problemas. No 

último informe municipal dise o mesmo, isto é, que se encontra aberto o expediente 

informativo á concesionaria, que nel si hai unha auditoría cunha consultora independente 

“co obxecto de avaliar de modo externo as devanditas deficiencias”, e que “o período 

aproximado para o remate dos anteditos trámites é de dous meses”, a pesar de que o 

primeiro informe municipal é 4 meses anterior ao segundo, co que en principio parecería 

razoable que xa se concluíran todas as avaliacións que se comprometeran. 

Pola nosa parte xa indicáramos ao concello que a instalación era de titularidade 

municipal, que a propia consellería sinalou que unha vez en funcionamento as estacións 

depuradoras xa non se xestionan por ese órgano (en concreto polo organismo autónomo 

Augas de Galicia, dependente da consellería), e que o 2-10-97 se entregou formalmente a 

EDAR ao Concello de Cangas, “momento a partir do cal o antedito ente local deberá 

facerse cargo da súa explotación e mantemento”. Ademais, o servizo, aínda que se xestione 

a través dun concesionario, seguía sendo da súa titularidade e competencia, polo que debía 

ser o ente local o que garantise o bo funcionamento das instalacións municipais mediante 

as intervencións que fosen precisas, sen que poida servir de desculpa o réxime de xestión 

concesional vixente. A competencia atribúese ao concello, posto que o art. 25. 2 l) da Lei 

7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, sinala que “o municipio 

exercerá, en todo caso, competencias, nos termos da lexislación do Estado e das 

comunidades autónomas, nas seguintes materias: “... rede de sumidoiro e tratamento de 

augas residuais”. 

En segundo termo, aínda que os informes non aclaran a instalación da EDAR en 

relación coas vivendas e núcleos próximos, é probable que parte dos problemas obxecto da 

queixa deriven desta circunstancia (a noticia sinala os prexuízos aos veciños), que á súa 

vez se relacionaría coa ausencia de avaliación ambiental de toda a instalación e polo tanto 

tamén da súa localización. En relación con este aspecto nin o concello nin a consellería 
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sinalan nada, a pesar de que se lles preguntou por el. A consellería sinala que “non consta 

que a estación depuradora de augas residuais EDAR do Concello de Cangas tramitara 

licenza de actividade ao amparo do Decreto 2414/1961 RAMINP”. Como adiantamos, tal 

tramitación era precisa; tratándose dun proxecto público debería tramitarse de acordo co 

previsto no Decreto 2183/1968, polo que regula a aplicación do RAMINP nas zonas de 

dominio público e sobre actividades executables directamente por órganos oficiais. Neste 

caso a ausencia deste requisito legal incumbe ás dúas administracións, posto que a empresa 

pública EPOSH, dependente da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 

Sostible,

, e sobre todo se se cumpre a condición de distanciamento sinalada para 

determinados proxectos polo RAMINP, aspecto este a xustificar tanto pola consellería 

(promoto

mesmo sentido pronúnciase a STS do 29 de 

abril de 2002). Ademais, a non aplicación do criterio das distancias só se pode dar en casos 

excepcio

 promoveu o proxecto, e polo tanto debería ter solicitado a autorización ambiental, 

e o concello debería ter requirido esta cando tivo coñecemento de que non se estaba dando 

o previsto no decreto citado. No correspondente procedemento terían que intervir tanto a 

consellería, na súa dobre condición de promotora e órgano cualificador e informante, e o 

concello, segundo o previsto no punto 2 do Decreto 2183/1968. 

Unha das cuestións a decidir no expediente de actividade clasificada é a relativa a 

localización

ra da obra e informadora do expediente) coma polo concello. Efectivamente, o 

artigo 4 do citado regulamento sinala que as industrias fabrís que deban ser consideradas 

perigosas ou insalubres só poderán instalarse, con carácter xeral, a unha distancia mínima 

de 2000 metros do núcleo máis próximo de poboación agrupada. A expresión “industrias 

fabrís” debe interpretarse nun sentido amplo, no que se inclúen as EDAR (SSTS do 14 de 

maio de 2003 e 1 de abril de 2004). Os proxectos só poden ser excepcionados, segundo 

sinala a STS do 1 de abril de 2004, cando “se constate que as medidas correctoras 

adoptadas fagan desaparecer na práctica o carácter de perigosa ou insalubre da concreta 

industria fabril contemplada en cada caso” (no 

nais, polo que a posible dispensa non debe ser obxecto de interpretacións 

extensivas; e para que opere a excepción tamén é preciso que o informe preceptivo e 

vinculante do correspondente órgano autonómico que realiza a cualificación aluda 

especificamente ao tema da distancia, razoando as circunstancias do caso que xustifican a 

dispensa da aludida regra. Pola súa parte, a STS do 4 de decembro de 1981 establece o 
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criterio de que a xustificación da excepción á regra xeral ten que facer mención concreta á 

eliminación dos perigos propios deste tipo de instalacións, en función da distancia entre a 

instalación e a zona edificable. A singular motivación da dispensa debe darse de tal modo 

que permita apreciar que as medidas correctoras impostas non son as normais ou habituais 

para este

s de medidas correctoras do que 

falabamos. 

xecución. A transcendencia deste instrumento é indubidable, en primeiro 

termo para examinar o proxecto, e, posteriormente, para determinar a súa viabilidade ou 

condició

 tipo de actividades, senón, ademais, as derivadas pola concreta circunstancia a 

resolver en relación coa distancia, isto é, pídese un “plus de medidas correctoras” 

expresamente determinado como tal (STS do 28 de marzo de 2000). 

Neste caso a localización dáse ao parecer a unha distancia inferior aos 2000 

metros, ou polo menos a administración non descarta esta circunstancia, a pesar da súa 

relevancia e de que a noticia fai referencia a que afecta ás vivendas dos veciños. Esta 

circunstancia ponnos ante unha nova situación que en principio parece á marxe do 

legalmente procedente, posto que a obra se fixo sen que previamente se aprobase o acto de 

control preventivo regulado no Decreto 2183/1968, e por iso tampouco se puido avaliar o 

correcto da localización e de ser o caso aplicar o plu

A avaliación de incidencia ambiental, que en Galicia é o trámite cualificatorio do 

RAMINP ata que non se aprobe unha regulamentación propia, de acordo coa Lei 1/1995, 

de protección ambiental de Galicia (disposición transitoria primeira), constitúe un 

instrumento de tipo preventivo, e un dos máis antigos dentro do dereito ambiental, razón 

pola cal conta cun acervo doutrinal, xurisprudencial e práctico moi depurado. Ten por fin 

decidir sobre a viabilidade ambiental do proxecto e as medidas correctoras que se deben 

aplicar na súa e

ns en función das súas consecuencias. 

É de destacar, como dixemos, que a carencia que tratamos se dá nun proxecto 

promovido por entes públicos dependentes da Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible, precisamente o órgano ambiental encargado da avaliación ou 

cualificación, e que ademais esa carencia en proxectos de EDAR promovidas pola 

consellería non é a primeira observada nesta institución, polo que parece que non é algo 
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excepcional prescindir deste concreto procedemento e das súas implicacións, en especial 

no relativo á aplicación do previsto no art. 4 do RAMINP con respecto ás distancias de 

actividades deste tipo. 

Do anterior dedúcese que aínda que transcorresen moitos anos desde a execución 

da obra, resta coñecer o expediente de eventual legalización no aspecto comentado 

(RAMINP). Non obstante, non debe obviarse que este de ningún modo pode considerarse 

un remedio adecuado, posto que dadas as circunstancias (que promoveu a consellería e que 

a obra está feita e en funcionamento), todo apunta a que o expediente de legalización se 

resolverá positivamente; en cambio, se se dese no momento en que debería terse dado, é 

dicir, con carácter previo, as posibilidades de resolución encontraríanse máis abertas, e os 

veciños poderían ter alegado o que considerasen adecuado, cousa que non puideron facer. 

En calquera caso, como sinalamos, a tramitación é precisa, posto que a obra carece da 

preceptiva autorización ambiental, e ademais nela poden facerse as análises das actuais 

carencias e establecer medidas correctoras para palialas. 

Por último, a consellería consideraba que o vertido non era da súa competencia, e 

agora confirma tal cousa sinalando que “a competencia de xestión e control da aplicación 

dos lodos de depuradora na agricultura corresponde dentro da Xunta de Galicia á 

Consellería de Medio Rural”. Non obstante, non se acaba de comprender porque se fai 

referencia a este título (o control dos lodos), posto que o que se transmite na noticia de 

prensa e na queixa de oficio é que o seu obxecto son vertidos líquidos, que si resultan de 

competencia da consellería, e en concreto do organismo autónomo Augas de Galicia, 

integrado nela. 

É de destacar que se os problemas de olores e vertidos “se repiten unha e outra 

vez”, circunstancia que sinalan os veciños e en certa forma confirmada polo informe (polo 

menos non o desmenten), poderían encontrarse prexudicados algúns dereitos 

constitucionais. Estaríase conculcando o dereito ao medio ambiente adecuado e á calidade 

de vida dos afectados, dereito recoñecido no artigo 45 CE, e, á marxe deste principio reitor 

da política social e económica, outros dereitos especialmente protexidos na Constitución 

polo seu carácter fundamental. Efectivamente, segundo a doutrina consolidada sobre a 
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materia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH), agora recollida polo  noso 

Tribunal Constitucional, o dereito á intimidade persoal e familiar pode ser conculcado 

polas inmisións que teñan a súa  orixe en formas de contaminación que afecten a ese 

ámbito de privacidade das persoas. Así, a sentenza do 9 de decembro de 1994 do TEDH 

(caso López Ostra contra España) deu  lugar á condena do noso país polo tratamento dos 

problemas ambientais creados polo inadecuado funcionamento dunha EDAR, o que 

obrigou 

ais, a Comisión concluíu que 

as emanacións da planta superaban o límite autorizado, que podían xerar un perigo para a 

saúde do

ala do goce do seu domicilio, prexudicando a súa vida persoal 

e familiar, sen, por iso, poñer en grave perigo a saúde da interesada (...). Hai que ter en 

conta o x

ñer dunha 

planta depuradora– e o goce efectivo pola de

domicilio e da súa vida persoal e familiar”, polo que houbo violación do artigo 8. 

Como adiantamos, esta doutrina recolleuse en España a través da sentenza 

119/2001, do 24 de maio, do Tribunal Constitucional, referida neste caso a un suposto de 

á reclamante e á súa familia a cambiar o seu domicilio. Diso derivouse unha 

violación polas autoridades nacionais do artigo 8 do Convenio Europeo, ao privar aos 

demandantes do goce efectivo do seu dereito ao respecto do domicilio e da vida persoal e 

familiar. Criticábase unha situación que se prolongou a causa da pasividade do ente local e 

das demais autoridades competentes, incluso despois da presentación da denuncia ante a 

Comisión Europea e das actuacións desta. A pesar da paralización parcial das actividades 

en 1988, a EDAR continuou producindo graves molestias (fumes, ruídos repetitivos e 

fortes olores), facendo insoportable o réxime de vida da familia e provocando serios 

problemas de saúde. Apoiándose en informes médicos e perici

s habitantes das vivendas próximas, e que podía haber un vínculo de causalidade 

entre esas emanacións e as afeccións que sufría algún. Finalmente, a sentenza do TEDH 

sinala que “nin que dicir ten que os atentados graves ao medio ambiente poden afectar ao 

benestar dunha persoa e priv

usto equilibrio entre os intereses concorrentes do individuo e da sociedade no seu 

conxunto, gozando o Estado en calquera das hipóteses dunha certa marxe de apreciación. 

Ademais, incluso para as obrigacións positivas que resultan da aliña 1 (do artigo 8), os 

obxectivos enumerados na liña 2 (do artigo 8) poden xogar un certo papel na procura do 

equilibrio desexado”. No caso concreto que se coñece non se soubo “manter un xusto 

equilibrio entre o interese do benestar económico da cidade de Lorca –a dispo

mandante do dereito ao respecto do seu 
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contamin

rídicas que parten da consideración de que un dos dereitos 

potencialmente afectados por problemas ambientais é o dereito á intimidade persoal e 

familiar,

ra da calidade de vida (artigo 45.1 e 2), e o dereito á protección da saúde (art. 43.1). 

Como consecuencia das citadas previsións constitucionais, os poderes públicos teñen a 

obrigaci

no suposto que coñecemos, da información dispoñible parece 

deducirse que ata agora nin a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible 

nin o Co

e 

Cangas e á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible a seguinte 

recomenda

con urxencia se inicie o expediente de eventual legalización da 

actividade de EDAR obxecto da queixa, e que con motivo de tal procedemento se 

examine

ación acústica. Posteriormente foron os diferentes órganos xurisdicionais os que 

progresivamente deron aplicación a este criterio, e hoxe é habitual encontrar 

fundamentacións xu

 na súa vertente domiciliaria, protexido polo artigo 18 da Constitución. 

Por tanto, os cidadáns afectados están demandando a preservación duns intereses 

protexidos na Constitución española, que ampara os dereitos á intimidade persoal e 

familiar (artigo 18), o dereito a gozar dun medio ambiente adecuado e á protección e 

mello

ón principal de protexer os dereitos mencionados, segundo o establecido no artigo 

53 do texto fundamental. E 

ncello de Cangas deron efectividade a estes dereitos. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar ao Concello d

ción conxunta: 

“Que 

n e executen as medidas precisas que permitan corrixir as deficiencias de 

funcionamento detectadas na instalación, que prexudican os dereitos constitucionais 

dos afectados, especialmente os referidos á intimidade persoal e familiar no ámbito 

domiciliario, ao medio ambiente adecuado e á calidade de vida, e á saúde”.  

E á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 
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“- Que tamén con urxencia se inicien os procedementos de investigación e de 

ser o caso se sancionen os eventuais vertidos irregulares que se produzan desde a 

EDAR de Cangas. 

- E que nas promocións das EDAR responsabilidade dese órgano se tramiten 

os procedementos de avaliación de actividades clasificadas e, de ser o caso, de 

avaliaci

metros e nel apoiou un recinto 

ón ambiental, esixidos polo ordenamento, e que no seo dos primeiros se 

valoren e determinen as condicións de localización e distanciamento das instalacións 

derivadas do previsto no artigo 4 do RAMINP e na doutrina legal relacionada con 

el”.  

Resposta da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

recomendación aceptada. 

Resposta do Concello de Cangas: recomendación aceptada. 

16.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Redondela o 7 de xuño de 2007 

debido ás molestias producidas por unhas canceiras e paxareiras (Q/801/2004) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. L.G.M. referente ás molestias producidas por unhas canceiras e paxareiras ao lado do 

seu domicilio. 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que o seu veciño construíu un muro de 4 

ou cortes de animais, incluíndo dúas paxareiras, que contan 

cunha serie de buracos polos que saen as augas fecais das cortes. Posteriormente 

entubounos a ceo aberto e agora discorren cara á rede de sumidoiro. En calquera caso, os 

buracos seguen abertos. Todo o sinalado causa mal olor. Polo anterior formulou denuncia 

ante ese concello, pero este respondeu dun modo inadecuado, posto que confundiu os 

terreos afectados e fixo mención a unha inspección sen dar conta dos seus resultados ou 

conclusións. 
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Ante iso solicitamos información a ese concello, que nun primeiro momento 

achegou “fotocopia compulsada do informe emitido polo xefe da policía local con data 12-

8-04 sobre comprobación dos feitos obxecto da reclamación; fotocopia compulsada do 

requirim

 soar, o que demostra que desexaba 

mantelas a distancia polas molestias que ocasionarían. Ademais, o muro de separación 

situado 

s líquidos. 

Por iso de novo nos diriximos ao concello, que nesta ocasión sinalou o seguinte: “ (...) teño 

a ben re

 e o novo polo inaccesible que se fixo o 

lugar. O anterior pareceu confirmarse co primeiro informe da policía local, que deu lugar 

ao requi

ento efectuado con data 12-8-04 polo concelleiro que firma a D. J.L.L. coa 

finalidade de corrixir a situación dada”.  

Da información municipal deducíase que o ente local xa requirira ao responsable 

das molestias para que cesara nelas, e fixérao había xa un tempo considerable, polo que o 

previsible era que a situación xa se corrixira. Non obstante, ao cabo dun tempo o 

interesado se viu na necesidade de acudir novamente a esta institución para indicar que a 

resolución municipal non fora atendida e que por tanto o problema continuaba. Non 

mellorou a situación ambiental das paxareiras, das que seguían desprendéndose olores moi 

considerables. Encóntranse a 8 metros da súa casa e sen embargo o promotor e dono delas 

afastounas a 60 ou 80 metros da súa, nos lindes do

ao lado das paxareiras é de bloque de formigón visto, por tanto inadecuado, e 

descoñece a súa legalidade urbanística. Entre o muro actual e o anterior existe unha zona 

case inaccesible que se mantén nunhas condicións moi malas en canto a salubridade e 

ornato, posto que crece a maleza, non se limpa e en ocasións vertéronse residuo

mitirlle os informes realizados polo inspector de Medio Ambiente o 7-11-06 e 

aparelladora municipal do 8-11-06, co que se acompañan fotografías”.  

Os informes municipais parecían prescindir do informado anteriormente, en 

concreto o 12 de agosto de 2004, e sobre todo non realizaban unha valoración congruente 

coa queixa. Efectivamente, os afectados queixábanse da saída inadecuada das augas 

residuais, do estado insalubre do lugar ao lado do muro polo que saen os condutos de auga 

sucia, e da falta de limpeza entre o muro vello

rimento municipal da mesma data (12-8-04). Sen embargo, agora o concello 

simplemente responde que as paxareiras e os lugares onde se teñen os animais se encontran 
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perfectamente saneados e en bo estado de limpeza; pero, como se dixo, o obxecto da 

queixa non é só o anterior, senón tamén a insalubridade do lugar indicado. 

Polo que se refire á situación das canceiras e paxareiras, o interesado sinalaba que 

en ocasións a súa situación é mala e desprenden malos olores, e que se encontran a 8 

metros da súa casa e, sen embargo, o promotor afastounas a 60 ou 80 metros da súa, nos 

lindes, p

s en relación coas devanditas edificacións, tampouco aclara se contan con 

licenza de obra, de actividade, ou de calquera título ou control que permita o uso que se dá 

a estas, d

nte á queixa Q/801/2004 promovida por D. L.G.M. por molestias 

producidas por unhas canceiras e paxareiras ao lado do seu domicilio”. A aparelladora 

municip

orque desexaba mantelas a distancia. É de sinalar que as molestias se producirían 

fundamentalmente en verán, e o ente local fixo a inspección da que dá conta en novembro, 

cando a reclamación é do verán. A pesar do anterior o ente local non aclara as 

circunstancias do denunciado no momento en que as molestias serían máis evidentes, e as 

molestias en xeral, á marxe da limpeza puntual das gaiolas. Ao respecto das actuacións 

urbanística

ado o seu carácter potencialmente molesto. 

Polo que se refire ao muro, o informe do departamento municipal de Disciplina 

Urbanística sinala que é dun tempo que non permite actuar en caso de ilegalidade; sen 

embargo, as denuncias son moi anteriores, polo que se facía preciso coñecer as razóns 

polas que non se actuou no seu momento para comprobar e corrixir a situación. 

Por todo o anterior de novo nos diriximos ao concello, que ao respecto respondeu: 

“teño a ben indicarlle que nas datas 16-2-07 e 19-3-07 foron emitidos informes polos 

funcionarios aparelladora municipal e xefa da policía local, respectivamente (que se 

achegan) refere

al limítase a indicar que os servizos municipais de urbanismo tiveron coñecemento 

dos feitos en setembro de 2006, cando o departamento municipal de Medio Ambiente lle 

trasladou a comunicación do Valedor do Pobo. 

De todo o sinalado ata agora dedúcese que o Concello de Redondela segue sen 

aclarar as obxeccións que conforman a queixa. En canto á situación do muro de cerrado, o 

concello unicamente conclúe que non se pode actuar contra a construción, posto que ten 
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máis de 6 ou 7 anos; e con respecto ao insalubre do espazo posterior e ocupado pola 

maleza, a pesar de indicar anteriormente que a situación era insalubre e de requirir a súa  

corrección, despois non indica nada máis, isto é, non sinala se se deu cumprimento ao 

ordenado hai xa case 3 anos. Os interesados din que a situación segue ser mala, posto que a 

maleza non se limpa e en ocasións se verten residuos líquidos na zona. 

Tampouco xustifica a legalidade das outras edificacións que tratamos, as canceiras 

e paxare

Polo que se refire á valoración das gaiolas de animais, o concello parece apuntar 

que non 

iras. Esta cuestión é determinante tamén en relación coa valoración das molestias, 

posto que se o concello coñecese que se querían instalar estas edificacións con eses fins na 

localización na que se encontran, loxicamente podería valorar que non parece lóxico 

colocalas no extremo da parcela, ao lado da vivenda do veciño e afastadas en cambio da do 

promotor. 

Agora sinala que non se pode facer nada no ámbito estritamente urbanístico no 

caso do muro, posto que caducaron as posibles accións, e non aclara se esa mesma 

circunstancia afecta ás gaiolas; sen embargo, as denuncias déronse (consta no expediente 

algunha que se remonta a 2003), e aínda que non se deran directamente relacionadas coas 

construcións, o certo é que correspondía ao concello a vixilancia de oficio das obras 

irregulares, sobre todo tendo en conta que se mencionaban en reiteradas denuncias do 

interesado por molestias. A partir de aí o feito de que caducasen as posibles accións 

administrativas para a reposición da legalidade urbanística só pode ser responsabilidade do 

concello, sen que sexa desculpa que un dos seus departamentos (Urbanismo) descoñecese a 

cuestión, posto que o ente local ten personalidade xurídica única, como calquera 

administración. 

controlou a súa construción (que non teñen licenza), que non iniciou expediente de 

responsabilidade da legalidade urbanística, e con respecto ao seu estado, que nas últimas 

inspeccións encontrou estas en bo estado de limpeza. Sen embargo, o feito de que estean 

limpas nun determinado momento non significa que o estean sempre e que a actuación 

descrita anteriormente sexa correcta. Efectivamente, á marxe de que se corrixan 

definitivamente todos os problemas ocasionados polas conducións que se dirixían cara ao 

 308 
 



  

muro e o mal estado do espazo ao lado deste, pola maleza e, de ser o caso, tamén polos 

vertidos, resulta salientable que o concello admita que non lle corresponde ningunha 

intervención na ordenación das gaiolas dos cans e os paxaros. O promotor destas 

separounas máis da súa propia vivenda que da que pertence ao afectado, circunstancia esta 

que non parece avalar unha suposta ausencia de prexuízos, suposición ao parecer 

compartida polo concello. 

O ente local parece opinar que non é aplicable o RAMINP porque, segundo o 

informe da policía local, non se realiza ningunha actividade comercial. Sen embargo, a 

aplicación do regulamento citado non depende desa circunstancia, senón das características 

da instalación, comercial ou non. O RAMINP afecta a todas as actividades que se 

encontren no seu Nomenclátor e tamén ás que non encontrándose nel poidan cualificarse 

de molestas, insalubres, nocivas ou perigosas, de acordo coas definicións do propio 

regulam

 a inclusión delas nunha relación 

municipal na que se definan as actividades das que se presume que non causaran efectos 

insalubre

ento, definicións para as que en nada inflúe que o correspondente promotor busque 

ou non o lucro individual, senón os posibles efectos perniciosos para a colectividade e 

incluso algún cidadán en particular pertencente a ela. Así, como sinalan Piñar Díaz e Pérez 

Martos (Comentarios, jurisprudencia y formularios del RAMINP: 6-7), a actividade non 

ten porqué ser de índole económica, posto que non se especifica que deba estar prevista 

con continuidade e permanencia no tempo, “pois fronte ás industrias, instalacións, 

establecementos e almacéns que levan implícita esa connotación de permanencia, tamén se 

aplica ás actividades stricto sensu, comprensivas de calquera conduta que poida causar uns 

resultados ou riscos definidos”. Tamén o Tribunal Supremo aceptou que, no relativo á 

noción de actividade e á súa extensión, “(...) o vocábulo actividade úsase (...) cun sentido 

máis amplo do usual, pois con el cóbrese un campo semántico máis amplo que comprende, 

por exemplo, as instalacións” (STS do   22-9-1990). 

Só as actividades que poidan ser cualificadas como inocuas quedan á marxe do 

RAMINP, pero para que tal cousa suceda debe producirse

s, molestos, nocivos ou perigosos, segundo o disposto no art. 8 da Instrución pola 

que se ditan normas para a aplicación do RAMINP, aprobada por orde do 15-3-1963 (BOE 

do 2 de abril de 1963). Ademais, esta relación debe ser remitida á Consellería de Medio 
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Ambiente e Desenvolvemento Sostible (antes a Comisión Provincial de Servizos Técnicos) 

para a súa supervisión e, de ser o caso, para que se mostre a conformidade coa listaxe. Non 

obstante, o feito de que unha actividade se considere inocua non permite ao concello 

absterse de todo control, senón que unicamente vai significar que non será precisa a licenza 

especial que prescribe o RAMINP, pero si a licenza ordinaria. Por outra parte, se unha vez 

en funci

 o faga 

debido ás circunstancias aludidas (distancias, denuncias, ausencia de calquera outro 

control..

 debería contar coa correspondente licenza 

urbanística; o contrario sería tanto como permitir a proliferación indiscriminada deste tipo 

de insta

 molestias ou da salubridade. 

Como dixemos, o feito de que as gaiolas se afasten da vivenda do seu promotor e ao tempo 

se acerq

u danos, por pequenos 

que estes sexan, ao resto dos cidadáns, e 

instalación da que se beneficia a través do seu uso e goce, sen trasladalas á veciñanza polo 

afastame

Por tanto, parece conveniente que en primeiro termo se examine a posibilidade de 

iniciar o

o de non poder abordarse esta 

onamento a actividade presuntamente inocua ocasionara efectos que demostren 

que a primeira cualificación non era a máis adecuada, entón quedaría sometida ao 

RAMINP. E tal cousa podería estar producíndose á vista das circunstancias que 

comentamos, o que motivaría, como sinalamos, que aínda que na xeneralidade dos casos o 

concello non someta ao trámite do RAMINP as instalacións similares, neste caso si

.). 

En calquera caso, a instalación

lacións sen ningún control preventivo. Nese expediente de licenza debera 

examinarse a legalidade do proxecto e, por iso, se a súa localización é adecuada para os 

efectos do uso permitido do solo e tamén das posibles molestias aos veciños dunha 

actividade que unicamente beneficia ao seu titular, xa se faga polo RAMINP ou por 

calquera outro medio habilitado para o control das eventuais

uen á do afectado constitúe un indicio de actuación á marxe da boa fe, en especial 

se concorre a ausencia de licenza de calquera tipo. O promotor que aproveita a instalación 

(aínda que sen ánimo de lucro) debe á súa vez evitar as molestias o

no caso de ser inevitables algunhas destas 

molestias, entón debe de procurar ser el mesmo o que asuma as servidumes propias da 

nto da súa vivenda e o acercamento á do veciño. 

 expediente de reposición da legalidade urbanística das gaiolas, de tal forma que de 

ser o caso se esixa a súa adecuada localización, e, no cas
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cuestión

posible afección aos veciños, que 

non teñen a obrigación de soportar as molestias tratadas. 

ixida ao Alcalde de Vigo o 13 de xuño de 2007 debido 

ás molestias ocasionadas por un curral (Q/828/2006) 

 debido á inadecuada abstención municipal polo tempo legalmente sinalado para o 

inicio deste tipo de actuacións, entón parece que o asunto debera derivarse á apertura do 

expediente que imposibilite o uso das gaiolas por razón dos prexuízos ou molestias 

evidentes que ocasiona a súa proximidade á vivenda lindeira. 

En calquera caso, parece claro que se deberían esgotar todas as posibilidades de 

revisión e de ser o caso corrección do sucedido, posto que a eventual permisividade do 

concello neste tipo de cuestións podería dar lugar á proliferación sen control de todo tipo 

de instalacións, afectando a un número moi considerable de bens xurídicos protexidos ao 

máis alto nivel, como son a paisaxe, a ordenación do territorio e o medio ambiente. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Redondela a seguinte recomendación: 

“Que con urxencia se dea inicio a un expediente de protección da legalidade 

urbanística no que se coñezan as circunstancias nas que se executaron as gaiolas dos 

animais, e, en caso de ser este legalmente imposible, que se revise, corrixa ou impida o 

uso das gaiolas, de tal forma que se descarte toda 

Ademais, que con urxencia o concello comprobe que xa non se verte detrás 

do muro tamén obxecto da queixa, e que se requira e vixíe adecuadamente que o 

espazo se mantén en boas condicións de salubridade e ornato”.  

Resposta do Concello de Redondela: pendente de aclaración respecto á 

efectividade da recomendación. 

17.- Recomendación dir

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D.ª M.M.O. debido ás molestias ocasionadas por un curral. 
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No seu escrito, esencialmente, indícanos que o 3 de agosto de 2004 solicitou ao 

concello que se cerrase un curral de aves situado na rúa M n.º x e que dista uns 15 metros 

da súa vivenda, situada en núcleo urbano en expansión e nunha contorna de vivendas 

unifamiliares. A pesar de que se trata de núcleo urbano, os residentes soportan ruídos, 

malos olores e problemas de salubridade (proliferación de insectos) que non se 

corresponden cos que a lexislación medioambiental garante nos núcleos deste tipo. O 

galiñeiro é propiedade de D. G.G.C., ao que acudiu a solicitar que polo menos impedise 

que os animais quedasen soltos e cantando todos os días (incluso os festivos) desde a saída 

do sol, co que se lles impide conciliar o sono. Ao non obter ningún resultado presentou 

denuncia ante o Concello de Vigo para a adecuada aplicación do disposto no Regulamento 

de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas, na Lei xeral de sanidade, e na 

ordenanza municipal de protección do medio ambiente. O 12 de maio de 2005 o técnico 

superior de medio ambiente do concello solicita informe á asesora xurídica, que o 24 de 

xuño de 2005 informa que o regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e 

perigosas (artigo 13) prohibe establecer vacarizas, cortes e currais de gando e aves dentro 

do núcleo urbano das localidades de máis de 10 000 habitantes, e se trata de solo 

clasificado como urbano de núcleo rural. O técnico de medio ambiente propuxo o peche do 

curral e finalmente resolveuse o peche, pero a día de hoxe o expediente encóntrase 

paralizado e non se deu  execución á medida ordenada. 

Ante iso solicitamos información ao concello, que respondeu achegando a 

resposta que nos remite o Servizo de Medio Ambiente. Da resposta municipal deducíase 

que o concello finalmente non resolvera a retirada do curral debido á consideración da 

zona como non incluída no ámbito definido no art. 13 do RAMINP, que prohibe este tipo 

de instalacións nos núcleos urbanos das localidades de máis de 10 000 habitantes. Sen 

embargo, no informe e a documentación municipal non se excluían as molestias e non se 

aclaraban outras circunstancias. Ante iso de novo solicitamos informe ao concello, que 

nesta ocasión sinalou o seguinte: 

“1. O expediente administrativo municipal n.° 2833/306 (2004) do Departamento 

de Medio Ambiente deste concello, sobre denuncia presentada no Rexistro Xeral da 

corporación o 3-8-2004 (n.° doc. 40081261) por D.ª M.M.O. por presuntas molestias 
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producidas por un curral doméstico de aves na rúa M, no núcleo rural existente de carácter 

tradicional «C», na parroquia de Alcabre (Vigo), foi expresamente resolto por resolución 

da Concellería Delegada de Medio Ambiente do 7-8-2006, decretando o arquivo do 

procedemento. 2. Recórdase que no expediente de referencia figura o informe do inspector 

municipal de Medio Ambiente de data 27-9-2004 no que se constataron os seguintes feitos: 

a) Que no momento da inspección «no se detectou nin ruídos molestos nin malos olores 

causados polas galiñas». b) A separación do curral respecto da vivenda da denunciante. c) 

As súas boas condicións hixiénico-sanitarias no momento da inspección; o que, a xuízo do 

inspecto

tado curral, comprobándose o 18-9-2006 

que segue estando en "condicións hixiénico-sanitarias adecuadas" e que, mesmo o "lixeiro 

olor a e

r impediría «que os posibles olores poidan ocasionar molestias graves». 3. 

Recórdase igualmente que quedou acreditado que o lugar no que se encontra aquel curral, 

no «núcleo rural existente de carácter tradicional 01 02 C» do Plan Xeral de Ordenación 

Urbana de Vigo de 1993, na parroquia de Alcabre, non se podía considerar «núcleo 

urbano» da cidade. 4. O precitado acordo de resolución do procedemento notificouse 

oportunamente á denunciante e denunciado, con indicación dos recursos administrativos e 

xurisdicionais procedentes contra el. 5. Con todo, dentro das súas funcións ordinarias de 

policía ambiental, o Servizo de Medio Ambiente procedeu de novo a verificar as 

condicións nas que se encontra actualmente o ci

sterco" detectado no informe de inspección daquela data xa non se apreciou no 

posterior do 5-10-2006, no que se reitera que as condicións hixiénico-sanitarias seguen 

sendo adecuadas e se sinala que xa "no hai esterco nin olor" e que o galiñeiro se encontraba 

"baldeado e limpo", como se reflectía nas fotografías que o acompañaban. 6. Entendo que 

este concello asumiu o seu papel de vixilancia ambiental en relación coas presuntas 

molestias causadas por ese curral doméstico de aves, xa que: a) Realizou as inspeccións 

debidas, co resultado que consta nos partes de inspección de datas 27-9-2004, 18-9-2006 e 

5-10-2006. b) Incoou un procedemento administrativo no que foron escoitadas as dúas 

partes e no que estas formularon as alegacións que estimaron precisas para a mellor 

defensa dos seus dereitos. c) Ditou e notificou a resolución expresa, de acordo coa 

documentación que constaba no expediente e a normativa aplicable. O que dificilmente 

pode pretenderse desta administración é que adopte medidas como as solicitadas pola 

denunciante sobre a base dunhas molestias denunciadas pero non comprobadas, nin na súa 

extensión nin na súa gravidade, nos informes da inspección ambiental. Outra cousa é que, 
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como así se está facendo, periodicamente se realicen as oportunas visitas de inspección e, 

se é o caso, se adopten as medidas necesarias para garantir en todo momento o mantemento 

das condicións hixiénico sanitarias esixibles e a ausencia de molestias de calquera tipo, 

incluídas as ordes de execución por motivos de salubridade. Permítame, por último, 

desculpa

ecia nunha foto 

achegada; e, por último, a referencia ao núcleo urbano non parece que se deba interpretar 

excluínd

 RAMINP. 

 necesario excluír as molestias inadecuadas ou 

desproporcionadas aos veciños, tal e como xa sinaláramos ao concello na nosa anterior 

comunic  do que tratamos, de 

carácter urbano, aínda que sexa tradicional. E, como tamén dixemos, nos informes 

municip

impedir que os animais quedasen soltos e cantando ao amencer todos 

os días, incluso os festivos, co que se im

rramento do curral (en aplicación do artigo 13 do 

RAMINP), o certo é que se parece razoable a limitación da actividade en función das 

circunsta

rme pola demora na resposta á súa solicitude de ampliación de información, 

motivada neste caso polo desexo de facilitarlle a información máis actualizada posible 

sobre o caso”.  

Da información municipal e do resto dos datos obrantes dedúcese que non parece 

do todo acertada a apreciación municipal relativa á non aplicabilidade ao suposto que 

coñecemos da previsión do artigo 13 do RAMINP, posto que, aínda interpretando esta 

previsión dun modo restritivo, a cualificación do solo é urbana; a configuración actual da 

zona é de casas novas, de tipo urbano e moi próximas, como se apr

o as zonas descontinuas da cidade, e moito menos nunha coas características, a 

tipoloxía e as dimensións de Vigo. De feito, a primeira interpretación do concello seguiu a 

liña da aplicabilidade do artigo 13 do

En calquera caso, á marxe de que se aplique o devandito artigo ou non, o certo é 

que resulta en calquera caso

ación, e para iso é preciso ter en conta o tipo de asentamento

ais nin se comprobaron nin se exclúen molestias como as producidas polo ruído 

dos animais, fundamentalmente os galos, obxecto da queixa. Reclamábase que polo menos 

o denunciado debera 

pide conciliar o sono, e o concello non aclarou este 

aspecto no seu último informe, a pesar da nosa insistencia. Por tanto, aínda que non se dea 

a medida máis restritiva, como sería o ce

ncias ata excluír as molestias que tratamos. Ademais, a propia ordenanza 

municipal para a protección e tenza de animais sinala que as cortes e currais só se poderán 
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ter en zonas rurais, e esta non o é, e que en todo caso se garantiría tanto as adecuadas 

condicións hixiénico-sanitarias como a inexistencia de incomodidades, molestias ou 

perigos para os veciños. 

No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o 

Concello de Vigo non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer o dereito 

constitucional ao medio ambiente adecuado e á calidade de vida (art. 45), que pode estar 

sendo obxecto de menoscabo. Como consecuencia da citada disposición constitucional os 

poderes públicos teñen a obrigación principal de protexer o dereito mencionado, segundo o 

establecido no artigo 53 do texto fundamental. Así pois, o principio constitucional de 

eficacia no labor das administracións públicas (art. 103.1 CE) non parece terse aplicado 

con rigor no tratamento desta problemática, á vista da insuficiencia da actuación municipal 

e fundamentalmente pola abstención na adopción das medidas adecuadas. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Vigo a seguinte recomendación: 

“Que con urxencia se comprobe e, se fose o caso, se corrixa o ruído referido e 

denunciado desde hai tempo”.  

Resposta do Concello de Vigo: recomendación aceptada. 

18.- Suxestión dirixida ao Alcalde de Oleiros o 22 de xuño de 2007 debido ás 

molestias producidas pola instalación dun sanitario ao aire libre xusto ao lado dunha 

casa (Q/1319/2006) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D.ª A.T.R. referente ás molestias producidas pola instalación dun sanitario ao aire libre 

xusto ao lado do seu soar e casa. 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que ao lado da súa vivenda existe un soar 

no que hai tempo se situaban ata catro caravanas e que neste momento ten unha. Esta 
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caravana é utilizada polo seu veciño, a súa familia e outras persoas (en ocasións un bo 

número) de forma irregular, isto é, como se fose unha vivenda, pero sen a correspondente 

autorización. Sen embargo, o que máis lle preocupa neste momento é que o seu veciño 

construíu ao lado do muro de separación co seu soar (moi cerca da súa vivenda) un cuberto 

con tellado de uralita no que colocou un retrete. Con iso confirmaríase o uso irregular que 

se fai da caravana, posto que o servizo comentado é o complemento lóxico do frecuente 

uso desta. Esta situación, ademais de ser ilegal desde o punto de vista urbanístico, lle está 

xerando unhas considerables molestias polos ruídos e sobre todo polos olores que 

desprende, posto que é de supoñer que o retrete non se encontra correctamente instalado e 

que non ten unhas condicións adecuadas de evacuación. Ademais, segundo se desprende da 

documentación enviada pola interesada, esta denunciou a situación ao concello, que 

resolveu que a colocación do inodoro non precisaría licenza e que ademais, no caso de 

precisala, o asunto encontraríase prescrito, posto que considera probado que transcorreron 

máis de 4 anos desde a construción. Sen embargo, vistas as fotos presentadas da 

instalación, a primeira apreciación municipal (que non precisa licenza) non parece 

adecuada, posto que se trata dunha clara transformación do terreo (colocación dun cuberto, 

dun tellado e do propio retrete). A segunda apreciación pode ser máis acertada, aínda que 

supón o recoñecemento da falta de actuación dilixente do ente local en canto á inspección e 

control da legalidade urbanística neste caso concreto. En calquera caso, o anterior non 

pode levar á abstención total do concello ao respecto do sucedido, posto que en primeiro 

termo parece que deberían comprobarse as condicións do inodoro (a interesada sinala que 

está causándolle prexuízos e molestias), e trataríase dun elemento auxiliar para converter a 

presenza da caravana nunha vivenda en fraude de lei, co que, en caso de confirmarse, se 

debería proceder á reposición da legalidade. 

Ante iso solicitamos información ao concello, que nun primeiro momento sinalou 

o seguinte: “Que a raíz de denuncia formulada por D.ª A.T.R. tramitouse expediente para a 

reposición da legalidade urbanística a nome de D. F.S.L. baixo o número de procedemento 

28/2003, pola instalación dun inodoro ao aire libre no soar na r/ D F, Mera, Serantes, 

medianeiro aos lindeiros dos inmobles da r/ de O e r/ D F. No transcurso da tramitación do 

referido procedemento, por D.ª A.T.R. acudiuse á vía xurisdicional contencioso-

administrativa (procedemento ordinario 159/2003 do Xulgado do Contencioso-
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Administrativo nº 1) impugnando eventuais actos presuntos desestimatorios das súas 

pretensións, ditándose sentenza 1-9-2005) que declarou a inadmisibilidade do recurso. 

Proseguida a tramitación do procedemento de reposición da legalidade co correspondente 

recibime

 non 

é un acto suxeito a licenza, e que en calquera caso, téndose acreditado a antigüidade da 

instalaci

 na data da denuncia inicial que puxo os feitos en 

coñecemento do concello. Non obstante, deuse  conta ao Departamento de Obras Públicas 

para ver

índa que sexa de 

modo resum

 

feitos obxecto da queixa for

houbo ningunha inactividade imputable ao concello polas denuncias formuladas no seu día 

nto a proba, e practicados os debidos trámites de audiencia e formulada a 

correspondente proposta de resolución, foi resolto o procedemento acordando o arquivo do 

expediente, ao considerar que a referida actuación (colocación de inodoro ao aire libre)

ón como anterior a agosto de 1996, non procedería en ningún caso a adopción de 

medidas para a reposición da legalidade urbanística nin á apertura de procedemento 

sancionador, por teren prescrito os prazos para o exercicio das accións correspondentes, 

prazos que tamén terían transcorrido

ificación do enganche ao sumidoiro, podendo apreciar o técnico deste a existencia 

dunha acometida particular no fronte do soar á rede de saneamento, sen poderse determinar 

se o inodoro está ou non conectado á rede de saneamento ao encontrarse dentro dun soar 

particular ao que non se puido acceder. A relación de feitos exposta a

ido, demostra a falta de pasividade polo Concello de Oleiros ante os feitos 

inicialmente denunciados, sendo preciso sinalar que non se ten coñecemento nin se 

observaron no expediente a concorrencia doutros feitos tales como a instalación de 

caravanas no soar en cuestión. Outra cousa é que as actuacións e procedemento habidos 

finalicen cun resultado insatisfactorio das pretensións da denunciante, tendo para iso 

expedita a vía xurisdicional como xurisdición revisora das actuacións da administración”.  

O concello parecía ser da opinión de que a colocación do inodoro non precisa 

licenza, e no caso de precisala, que o asunto se encontraría prescrito, posto que consideraba 

probado que transcorreron máis de 4 anos desde a construción. Sen embargo, pola nosa 

parte xa tiñamos adiantado que se precisaba aclaración sobre as actuacións relativas á 

instalación, aínda que non se deran no ámbito estritamente urbanístico. Por iso, de novo 

nos diriximos ao concello, que nesta ocasión indicou o seguinte: “Que en relación cos

mulada, xa se deu  conta en data 9-11-06 a raíz doutras 

peticións de información por denuncias/queixas anteriores, reiterando de novo que non 

 317 
 



 

por D.ª A.T.R., tramitándose o correspondente procedemento dentro das competencias 

municipais atribuídas ex lege. 

Ou ben, podéndose encadrar os feitos denunciados nos supostos dos artigos 590 

do Código civil e 305 do texto refundido da Lei do solo de 1992 (Real decreto lexislativo 

1/1992, do 26 de xuño), acudir aos órganos xudiciais da xurisdición civil ou ordinaria. 

Respecto á caravana que se afirma que se coloca no soar, non se observou a súa 

existencia nas inspeccións realizadas; non obstante a ordenanza do plan xeral que é de 

aplicación, admite o uso de garaxe-aparcadoiro en 2ª categoría (en patio interior, patios de 

quintero e espazos libres privados)”. 

ra estas. 

te, resulta de 

consideración. Pola nosa parte xa tivemos ocasión de expoñer que vistas as fotos da 

instalaci

 primeiro termo deberían comprobarse as condicións do inodoro. 

Así pois, o concello insistiu na súa argumentación anterior, indicando tamén agora 

que entendía que a cuestión debía ser coñecida polos tribunais civís, no caso de 

promoverse a acción correspondente, do que concluía que non era administrativa; e que a 

colocación e uso das caravanas era un aparcadoiro autorizado pa

Por tanto, segundo o Concello de Oleiros, as molestias serían unha cuestión de 

ámbito estritamente privado, sen relación coa orde administrativa, o que parece 

contradicirse co sinalado respecto da colocación do inodoro, que en principio non 

precisaría licenza, pero que puidera necesitala, e nese caso, xa administrativo, o asunto se 

encontraría prescrito, posto que transcorreron máis de 4 anos desde a construción. A 

diferenza, sobre a que o concello non se pronuncia definitivamen

ón, a primeira apreciación municipal (que non precisa licenza) non parece 

adecuada, posto que se trata dunha clara transformación do terreo (colocación dun cuberto, 

dun tellado e do propio retrete). A segunda apreciación pode ser máis acertada, pero dela 

despréndese o recoñecemento da falta de actuación dilixente do ente local en canto á 

inspección e control da legalidade urbanística neste caso concreto. 

En calquera caso, calquera das dúas hipóteses non podería levar á abstención total 

do concello, posto que en
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A intere

 á necesidade de 

licenza, posto que estas obras precisarían dela. Sen embargo, o concello, no seu último 

informe,

No relativo aos ruídos, o certo é que dificilmente podería evitarse que se escoite a 

forma d

radables. 

on indeclinables e 

recóllense no artigo 25.2.h) da LRBL, e no artigo 42.3.c) da Lei xeral sanitaria. Por tanto, 

debe gar

que lexitimamente 

pode demandar que se dean as correspondentes actuacións administrativas. 

mente sería unha fraude de lei, o concello unicamente sinala que non ten 

constancia diso. Non obstante, no caso de comprobarse máis adiante que a caravana ou 

caravana

sada sinala que está causándolle prexuízos e molestias polos ruídos e sobre todo 

polos olores que desprende, posto que é de supoñer que non se encontra correctamente 

instalado e que pode carecer dunhas condicións adecuadas de evacuación. Sen embargo, o 

concello non determina se se encontra en boas condicións de salubridade e conectado á 

rede de sumidoiro (podería comprobarse a través do acto formal de conexión, do 

pagamento desta e aínda polos recibos correspondentes), ou se en cambio conta con fosa 

adecuada e autorizada, o que de novo nos remite ao aspecto urbanístico e

 non aclara ningunha destas cuestións, a pesar de pedirse aclaración expresa sobre 

elas. 

e utilización dun elemento instalado dunha forma tan precaria, inusual e 

defectuosa, polo que, se o ente local considera inevitable o mantemento da instalación, 

polo menos debera estudarse a viabilidade de determinadas alternativas ou correccións que 

permitan descartar as molestias, certamente moi desag

As competencias municipais respecto da salubridade pública s

antirse a adecuada actuación municipal neste ámbito, sen prexuízo de que o asunto 

poida tratarse tamén desde a óptica do dereito privado, como propio das relacións de 

veciñanza, aínda que tal cousa queda a enteira disposición da afectada, 

Por último, en relación á utilización da caravana de forma permanente no que 

aparente

s se utilizan como se fosen unha vivenda, en especial dado que se instalou o 

inodoro, que resultaría un elemento auxiliar para converter a presenza da caravana nunha 

vivenda, resultaría razoable proceder á reposición da legalidade. Sinalar que é un sinxelo 

aparcadoiro autorizado pola normativa urbanística non responde á cuestión que se formula, 

que é outra ben distinta. 
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No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o 

Concello de Oleiros non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer o dereito 

constitucional ao medio ambiente adecuado e á calidade de vida (art. 45 CE), que pode 

estar sendo obxecto de menoscabo. Así pois, o principio constitucional de eficacia no labor 

das administracións públicas (art. 103.1 CE) non parece terse aplicado con rigor no 

tratamento desta problemática, á vista da insuficiencia da actuación municipal e 

fundame

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32  de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Oleiros a seguinte suxestión: 

Resposta do Concello de Oleiros: recomendación aceptada. 

19º e 20.- Recomendacións dirixidas á Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvo

No seu escrito, esencialmente, indícannos que residen cerca dunha depuradora de 

augas re

tes molestias para os residentes. Esta situación foi continuamente 

denunciada nas oficinas municipais, onde lles indicaron que non é competencia do 

ntalmente pola abstención na adopción das medidas adecuadas.  

.1 da Lei 6/1984, do 5

“Que con urxencia se inspeccione o estado do retrete en cuestión, e que de ser 

o caso se adopten as medidas precisas para que este cumpra todas as condicións de 

salubridade precisas, e en especial que se garante que non produce á reclamante 

molestias que non ten a obrigación de soportar”.  

lvemento Sostible e ao Concello de Dodro, o 17 de xullo de 2007 debido ás 

molestias ocasionadas pola depuradora desa localidad. (Q/1457/06). 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. F.R.C. e 16 persoas máis referente ás molestias ocasionadas por unha depuradora de 

Dodro. 

siduais instalada hai uns meses. Practicamente desde o inicio do funcionamento da 

devandita instalación emanan cheiros nauseabundos, segundo sinalan, que chegan ás 

vivendas coas conseguin
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concello

oxecto adiante asegurando que non se produciría ningunha molestia. 

- Concello de Dodro

. Sen embargo, a garda civil comprobou a situación e indicoulles que debe ser o 

concello quen tome as medidas precisas. Os veciños xa expuxeron ao concello a non 

conveniencia de instalar a depuradora nos arredores de varias vivendas, cando dispoñía 

doutras localizacións moito máis afastadas de calquera núcleo habitado. Sen embargo, 

levou o pr

Ante iso solicitamos información ao Concello de Dodro e á CMDS, que no seu 

momento sinalaron o seguinte: 

: 

ción aos ta 3-11-06 seu 

c ulp radora situada en 

Imo esta sen recepcionar por e nta de Galicia, Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, A

Espina e Delfín. Así mesmo, poño no seu coñecemento que este concello non autorizou 

ningunha conexión á antedita depuradora.” 

“En contesta  seus escritos de da

as pola tardanza en contestar, qu

e 9-11-06, poño no 

e a depuoñecemento, pedindo desc

ste concello, pertence á Xu

ugas de Galicia, e a empresa explotadora é 

- Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

“En relación coa solicitude de información sobre a queixa cursada por esa 

institución coa referencia exp.: Q/1457/2006, promovida por D. F.R.C. e 17 persoas máis, 

na que solicitaba información sobre as af

a Coruña informan que non constan antecedentes 

nas súas dependencias. 

eccións provocadas por unha depuradora de 

augas residuais de Dodro, ponse no seu coñecemento que recibida a queixa, esta 

secretaría xeral solicitou informes sobre o particular, á Dirección Xeral de Calidade e 

Avaliación Ambiental, á Delegación Provincial desta Consellería na Coruña e ao 

Organismo Autónomo Augas de Galicia. 

A antedita dirección xeral e a Delegación Provincial da Consellería de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible n
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Pola súa parte o Organismo Autónomo Augas de Galicia informa que as obras 

dos "colectores xerais e EDAR de Dodro" foron executadas pola Empresa Pública de 

Obras e Servizos Hidráulicos, a través da empresa contratista ESPINA e DELFÍN, S.L. 

cun orzamento total de 1 230 017 €, comezando a explotación da EDAR o día 1 de agosto 

de 2006.

na realización de 3832 ml de colectores de saneamento en 

PVC, 3 estacións de bombeo coas súas impulsións respectivas (461 ml en fundición 0 150) 

e unha E

 

As obras consistiron 

DAR para 2200 habitantes-equivalentes coas seguintes etapas: 

Pretratamento: Tratamento biolóxico: Tratamento de 
-Rellas de desbaste 

-Desareador, tipo canal 

-Medición de caudal 

-Peneira-Tamiz 

-Tanque anaeróbico-

eliminación biolóxica de fósforo 

-Distribuidor 

-Tanques de aireación reactor 

-Bombas de lamas en 

exceso 

- Predeshidratador 

-Filtro banda-secado 

 

O proxecto fora exposto ao trámite de información pública tras a súa aprobación 

polo Pleno do Concello de Dodro, desde o 20 de febreiro ata o 14 de marzo do ano 2003, 

sen que 

conxelad

cello de Dodro con data 27 de setembro de 2006 para 

que impedise estes vertidos, que non cumpren cos parámetros marcados coas ordenanzas 

se formulase ningunha reclamación. 

No tocante aos problemas de cheiros desde a posta en funcionamento da EDAR, 

cómpre indicar que viñeron ocasionados pola conexión dunha empresa conserveira e de 

os na rede de saneamento sen realizar ningún tipo de tratamento previo (a pesar de 

contar a empresa con sistema de depuración propio), polo que se produciron vertidos non 

domésticos cuns indicadores de carga orgánica e nitroxenada que excedían moito os 

valores máximos de referencia establecidos no Real Decreto 509/1996, do 15 de marzo, 

que desenvolve o Real decreto lei 11/1995, polo que se establecen as normas aplicables ao 

tratamento de augas residuais urbanas. 

Postos en contacto co Con
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municip a EDAR pasou a 

funcionar dentro dos parámetros de deseño sen que volvesen a repetirse episodios como os 

sinalado

os cheiros intensos deuse como consecuencia de 

vertidos industriais non autorizados que xa cesaron. Sen embargo, non se afirmaba que se 

comprob

“En relación ao seu escrito con rexistro de saída 22/01/2007 referente ao 

expedien

a (a depuradora)”; e que se 

entende que con iso se cumpre o disposto no RAMINP, no que se establece (artigo 4) que 

as activi

ais de vertido, a empresa deixou de efectualos e, polo tanto, 

s. 

Achégase copia do resumo de funcionamento da estación depuradora de augas 

residuais (EDAR) de Dodro elaborado pola entidade mercantil ESPINA & DELFIN, S.L. 

no mes de outubro de 2006”. 

Así pois, ao parecer o problema d

ara que co seu funcionamento actual a planta xa non desprendese ningún mal 

cheiro; só se di que “a EDAR pasou a funcionar dentro dos parámetros de deseño”. 

Tampouco se aclaraban os trámites ambientais que se deron para a súa execución, sobre 

todo se se tramitou o preceptivo expediente de RAMINP, o que obrigaría a xustificar a 

localización e o cumprimento das prescricións de separación de núcleos e casas. Ante iso 

solicitamos información complementaria a ambas as administracións, que xa nola 

remitiron. Nos respectivos informes sinálase o seguinte: 

- Concello de Dodro: 

te: Q/1457/2006, remito como resposta o informe de D. José Acitores López, 

arquitecto encargado da asistencia técnico-urbanística deste concello.” 

No devandito informe sinálase que se deu unha modificación puntual das NSPM, 

aprobada definitivamente en marzo de 2001, para permitir a instalación no solo 

correspondente; que se establece a “localización concreta dest

dades reguladas nel “deberán supeditarse, en canto á súa localización, ao disposto 

sobre o particular nas ordenanzas municipais e nos plans de urbanización do respectivo 

concello”. 
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-Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

“En relación coa solicitude de aclaración de determinados aspectos dunha 

anterior resposta sobre a queixa cursada por esa institución coa referencia exp.: 

Q/1457/2006, promovida por D. F.R.C. e 17 persoas máis, na que solicitaba información 

sobre as afeccións provocadas por unha depuradora de augas residuais de Dodro, ponse 

no seu coñecemento que recibida a solicitude de aclaración, esta secretaría xeral solicitou 

informes sobre o particular á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e ao 

Organismo Autónomo Augas de Galicia. 

A devandita dirección xeral informa que segundo o disposto no artigo 1.1 en 

relación cos proxectos enumerados no anexo desta, en concreto, no grupo 7, da Lei 

6/2001, do 8 de maio, de modificación do Real Decreto Lexislativo 1302/1986, do 28 de 

xuño, de

 unha poboación equivalente de deseño de 4500 habitantes-equivalentes, 

que inclúen a pequena industria existente nas marxes do espazo que, actualmente, non 

teñen po

Así mesmo, aqueles proxectos que poidan afectar ás áreas de especial protección, 

designad

s na lista do Convenio RAMSAR, serán sometidos á avaliación de impacto 

ambiental, se así o decide a autoridade ambiental competente. 

ás autorizacións e concesións”, 

dispón: "os organismos de conca, nas concesións e autorizacións que outorguen, 

 avaliación de impacto ambiental, a EDAR de Dodro non estaría sometida ao 

trámite de avaliación de impacto ambiental, toda vez que as características desta 

corresponden a

sibilidade de establecer –pola súa dispersión– unha atenuación das súas emisións 

de augas de proceso e, non superaría, polo tanto, os límites determinados na devandita Lei 

6/2001, do 8 de maio. 

as en aplicación das Directivas 79/409/CEE do Consello, do 2 de abril de 1979, 

relativa á conservación das aves silvestres e 92/43/CEE do Consello, do 21 de maio de 

1992, relativa á conservación dos hábitats naturais e da fauna e flora silvestres, ou a 

brañas incluído

Polo que se refire ao trámite ambiental, cómpre sinalar que o artigo 98 do Real 

decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da lei de 

augas e que regula as “limitacións medioambientais 
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adoptará

normativa vixente, nos casos en que o organismo de conca presuma a existencia dun risco 

grave pa

n as medidas necesarias para facer compatible o aproveitamento co respecto do 

medio ambiente e garantir os caudais ecolóxicos ou demandas ambientais previstas na 

planificación hidrolóxica. Na tramitación de concesións e autorizacións que afecten ao 

dominio público hidráulico que puidesen implicar riscos para o medio ambiente, será 

preceptiva a presentación dun informe sobre os posibles efectos nocivos para o medio, do 

que se dará traslado ao órgano ambiental competente para que se pronuncie sobre as 

medidas correctoras que, ao seu xuízo, deban introducirse como consecuencia do informe 

presentado. Sen prexuízo dos supostos en que resulte obrigatorio, conforme ao previsto na 

ra o medio ambiente, someterá igualmente á consideración do órgano ambiental 

competente a conveniencia de iniciar o procedemento de avaliación de impacto 

ambiental." 

Neste sentido convén ter en conta que Augas de Galicia, tras o exame do 

proxecto, considerou que as accións a levar a cabo non constituían ningún tipo de risco 

para o medio. 

En relación con este mesmo extremo, a mesma dirección xeral comunica que a 

Dirección Xeral de Conservación da Natureza emitiu con data 21 de xullo de 2003 un 

informe no que se descartan afeccións ambientais en relación coa aplicación das 

directivas indicadas. 

Por último, o Organismo Autónomo Augas de Galicia informa que logo de se 

eliminaren os vertidos industriais non autorizados, a EDAR de Dodro funcionou, en todo 

momento, dun modo correcto, sen que se producise ningún episodio de desprendementos de 

mal de cheiro. 

Continúa expoñendo que no informe sobre o estudo de impacto ambiental do 

proxecto de construción dos colectores xerais e da EDAR de Dodro, se destacaba que no 

PXOM do concello figuraba unha localización para a EDAR diferente da actual, 

considerándose máis adecuada a localización proposta. 
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Así mesmo e, dada a imposibilidade de instalar a necesaria EDAR de Dodro a 

menos de 2000 metros de vivendas, dada a dispersión da poboación existente no concello 

e as limitacións impostas pola proximidade do LIC Ulla-Deza, se optou por incorporar na 

depuradora medidas correctoras para garantir a inocuidade da instalación; con tal fin 

optouse por unha EDAR de tipo biolóxico sobredimensionándose para o caudal estimado e 

de eficacia contrastada noutros concellos que, ademais, conta con tanque anaeróbico 

(para eliminación biolóxica de fósforo), predeshidratador filtro banda para secado de 

lamas, instalación nun edificio cerrado, así como automatización de todas as instalacións. 

Deste modo quedaría garantida a inocuidade da instalación, destacando o gran 

beneficio social que supuxo a súa posta en funcionamento, así como as melloras 

ambientais conseguidas e o cumprimento da normativa existente”. 

Da información exposta dedúcese que a Consellería recoñece que o problema se 

deu no seu momento debido a un vertido industrial non autorizado, polo que requiriu ao 

concello para que ordenase o cesamento deste. Desde entón a empresa deixou de efectualos 

e, polo tanto, a EDAR pasou a funcionar dentro dos parámetros de deseño sen que se 

volvesen a repetir episodios como os sinalados. A devandita información referíase a 

setembro do pasado ano. Pero o certo é que a ausencia de novos problemas non se 

confirmou; nos últimos informes as dúas administracións non sinalan que se comprobase a 

ausencia de novos cheiros, a pesar de que expresamente se pedira esa aclaración. 

En calquera caso, resta por aclarar tamén o aspecto formal obxecto da queixa, ou 

se o preceptivo trámite de RAMINP precedeu á execución da EDAR, cuestión na que se 

englobaría a elección do lugar de localización e sobre todo o cumprimento do requisito da 

distancia de 2000 metros  prevista no artigo 4 in fine do RAMINP. 

Ao respecto é de sinalar que o indicado polo arquitecto contratado polo concello 

se refire a un aspecto parcial relativo ás exixencias de localización das actividades 

clasificadas, que segundo o artigo 4 do RAMINP deben cumprir as previsións das 

ordenanzas e plans urbanísticos. Isto non exime do cumprimento da obrigación de tramitar 

a correspondente autorización e, por medio dese trámite, de dar cumprimento, entre outras 
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cosas, ao previsto nese mesmo artigo in fine para as industrias fabrís perigosas ou 

insalubres. As propias administracións parecen confirmar que tal trámite non se deu, posto 

que non o afirman, a pesar da solicitude expresa ao respecto. Tratándose dun proxecto 

público debería ser de aplicación o previsto no Decreto 2183/1968, que regula a aplicación 

do RAMINP nas zonas de dominio público e sobre actividades executables directamente 

por órganos oficiais. Neste caso a ausencia deste requisito legal incumbe ás dúas 

administracións, posto que a empresa pública EPOSH, dependente da CMDS, promoveu o 

proxecto, e polo tanto debería ter impulsado o procedemento; e o concello debería tela 

requirido cando tivo coñecemento de que non se estaba dando o previsto no decreto citado. 

No correspondente procedemento terían que intervir tanto a consellería, na súa dobre 

condición de promotora e órgano cualificador e informante, e o concello, segundo o 

previsto no punto 2 do Decreto 2183/1968. 

pre a condición de 

distanciamento sinalada para determinados proxectos polo RAMINP, aspecto este a 

xustifica

ndustria fabril contemplada en cada caso” 

(no mesmo sentido se pronuncia a STS do 29 de abril de 2002). Ademais, a non aplicación 

do criterio das distancias só se pode dar en casos excepcionais, polo que a posible dispensa 

Os informes non aclaran suficientemente a localización da EDAR en relación coas 

vivendas e núcleos próximos; é probable que parte dos problemas obxecto da queixa 

deriven desta circunstancia (os promotores da queixa son un numeroso grupo de veciños 

que reclaman polos cheiros que senten nas súas vivendas), que á súa vez se relacionaría 

coa ausencia de avaliación de incidencia ambiental (RAMINP) de toda a instalación e, polo 

tanto, tamén da súa localización. Unha das cuestións a decidir no expediente de actividade 

clasificada é a relativa á localización, e sobre todo se se cum

r tanto pola consellería (promotora da obra e informadora do expediente) coma 

polo concello. Efectivamente, o artigo 4 in fine do citado regulamento sinala que as 

industrias fabrís que deban ser consideradas perigosas ou insalubres só poderán instalarse, 

con carácter xeral, a unha distancia mínima de 2000 metros do núcleo más próximo de 

poboación agrupada. A expresión “industrias fabrís” debe interpretarse nun sentido amplo, 

no que se inclúen as EDAR (SSTS do 14 de maio de 2003 e 1 de abril de 2004). Os 

proxectos só poden ser exceptuados, segundo sinala a STS do 1 de abril de 2004, cando 

“se constate que as medidas correctoras adoptadas fagan desaparecer na práctica o 

carácter de perigosa ou insalubre da concreta i
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non deb

das 

correctoras impostas non son as normais ou habituais para este tipo de actividades, senón, 

ademais

alabamos. 

te, para determinar a súa viabilidade ou 

condicións en función das súas consecuencias. 

e ser obxecto de interpretacións extensivas; e para que opere a excepción tamén é 

preciso que o informe preceptivo e vinculante do correspondente órgano autonómico que 

realiza a cualificación aluda especificamente ao tema da distancia, razoando as 

circunstancias do caso que xustifican a dispensa da aludida regra. Pola súa parte, a STS do 

4 de decembro de 1981 establece o criterio de que a xustificación da excepción á regra 

xeral ten que facer mención concreta á eliminación dos perigos propios deste tipo de 

instalacións, en función da distancia entre a instalación e a zona edificable. A singular 

motivación da dispensa debe darse de tal modo que permita apreciar que as medi

, as derivadas pola concreta circunstancia a resolver en relación coa distancia, isto 

é, pídese un “plus de medidas correctoras” expresamente determinado como tal (STS do 

28 de marzo de 2000). 

Neste caso a localización dáse ao parecer a unha distancia inferior aos 2000 

metros, ou polo menos a administración non descarta esta circunstancia, a pesar da súa 

relevancia e de que se fai referencia a que afecta ás vivendas. Esta circunstancia ponnos 

ante unha nova situación que en principio parece á marxe do legalmente procedente, posto 

que a obra se fixo sen que previamente se aprobase o acto de control preventivo regulado 

no Decreto 2183/1968, e por iso tampouco se puido avaliar o correcto da localización e, de 

ser o caso, aplicar o plus de medidas correctoras do que f

A avaliación de incidencia ambiental, que en Galicia é o trámite cualificatorio do 

RAMINP ata que non se aprobe unha regulamentación propia, de acordo coa Lei 1/1995, 

de protección ambiental de Galicia (disposición transitoria primeira), constitúe un 

instrumento de tipo preventivo, e un dos máis antigos dentro do dereito ambiental, razón 

pola cal conta cun acervo doutrinal, xurisprudencial e práctico moi depurado. Ten por fin 

decidir sobre a viabilidade ambiental do proxecto e as medidas correctoras que se deben 

aplicar na súa execución. A transcendencia deste instrumento é indubidable, en primeiro 

termo para examinar o proxecto, e, posteriormen
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É de destacar que a carencia que tratamos dáse nun proxecto promovido por entes 

públicos dependentes da CMADS, precisamente o órgano ambiental encargado da 

avaliación ou cualificación, e que ademais esa carencia en proxectos de EDAR promovidas 

pola Consellería non é a primeira observada nesta institución, polo que parece que non é 

algo excepcional prescindir deste concreto procedemento e das súas implicacións, en 

especial no relativo á aplicación do previsto no art. 4 do RAMINP con respecto ás 

distancias de actividades deste tipo. Ademais, as consecuencias dese incumprimento poden 

resultar moi gravosas, como se aprecia noutros casos (por todos, a EDAR de Ourense). 

Do anterior dedúcese que resta coñecer o expediente de eventual legalización no 

aspecto comentado (RAMINP). Non obstante, como advertimos en casos anteriores (por 

exemplo, Q/1471/06), non debe obviarse que este de ningún modo pode considerarse un 

remedio adecuado, posto que dadas as circunstancias (que promoveu a consellería e que a 

obra está feita e en funcionamento), todo apunta a que o expediente de legalización se 

resolverá positivamente; en cambio, se se dese no momento en que debería terse dado, é 

dicir, con carácter previo, as posibilidades de resolución encontraríanse máis abertas, e os 

veciños poderían ter alegado o que considerasen adecuado, cousa que non puideron facer. 

En calquera caso, como sinalamos, a tramitación é precisa, posto que a obra carece da 

preceptiva autorización ambiental, e ademais nela poden facerse as análises das actuais 

carencias e establecer medidas correctoras para palialas. 

A Consellería sostén que optou por incorporar na depuradora medidas correctoras 

para garantir a inocuidade da instalación; sen embargo, tales medidas deberan ser 

coñecidas no correspondente expediente de RAMINP, e, como sinalamos, debera 

motivarse que no caso concreto se deu o plus de medidas aludidas. Ademais, a tramitación 

correcta suporía a participación pública e en especial a dos potenciais afectados, e iso a 

través dun procedemento concreto e que require a notificación persoal da apertura do 

período de información pública aos veciños inmediatos, circunstancia que non se deu no 

procedemento de aprobación formal do proxecto. 

Coa presenza de cheiros ou doutro tipo de molestias poderían verse prexudicados 

algúns dereitos constitucionais. Poderíase conculcar o dereito ao medio ambiente adecuado 
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e á calidade de vida dos afectados, dereito recoñecido no artigo 45 CE, e á marxe deste 

principio reitor da política social e económica, outros dereitos especialmente protexidos na 

Constitución polo seu  carácter fundamental. Efectivamente, segundo a doutrina 

consolid

 Diso 

derivouse unha violación polas autoridades nacionais do artigo 8 do Convenio Europeo, ao 

privar os

as próximas, e que podía haber un 

vínculo de causalidade entre esas emanacións e as afeccións que sufría alguén. Finalmente, 

a senten

 o xusto equilibrio entre os intereses concorrentes do 

individuo e da sociedade no seu conxunto, go

esexado”. No caso concreto que se coñece 

non se soubo “manter un xusto equilibrio entre o interese do benestar económico da cidade 

de Lorc andante do 

ada sobre a materia do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH), agora 

recollida polo noso Tribunal Constitucional, o dereito á intimidade persoal e familiar pode 

ser conculcado polas inmisións que teñan a súa orixe en formas de contaminación que 

afecten a ese ámbito de privacidade das persoas. Así, a sentenza do 9 de diciembre de 1994 

do TEDH (caso López Ostra contra España) deu lugar á condena do noso país polo 

tratamento dos problemas ambientais creados polo inadecuado funcionamento dunha 

EDAR, o que obrigou á reclamante e á súa familia a cambiar o seu domicilio.

 demandantes do goce efectivo do seu dereito ao respecto do domicilio e da vida 

persoal e familiar. Criticábase unha situación que se prolongou a causa da pasividade do 

ente local e das demais autoridades competentes, incluso despois da presentación da 

denuncia ante a Comisión Europea e das actuacións desta. A pesar da paralización parcial 

das actividades en 1988, a EDAR continuou producindo graves molestias (fumes, ruídos 

repetitivos e fortes cheiros), facendo insoportable o réxime de vida da familia e 

provocando serios problemas de saúde. Apoiándose en informes médicos e periciais, a 

Comisión concluíu que as emanacións da planta superaban o límite autorizado, que podían 

xerar un perigo para a saúde dos habitantes das vivend

za do TEDH sinala que “nin que dicir ten que os atentados graves ao medio 

ambiente poden afectar ao benestar dunha persoa e privala do goce do seu domicilio, 

prexudicando a súa vida persoal e familiar, sen, por iso, poñer en grave perigo a saúde da 

interesada (...). Hai que ter en conta

zando o Estado en calquera das hipóteses 

dunha certa marxe de apreciación. Ademais, incluso para as obrigacións positivas que 

resultan da aliña 1 (do artigo 8), os obxectivos enumerados na aliña 2 (do artigo 8) poden 

xogar un certo papel na procura do equilibrio d

a –a dispoñer dunha planta depuradora– e o goce efectivo pola dem
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dereito a

 foron os diferentes órganos xurisdicionais os que 

progresivamente deron aplicación a este criterio, e hoxe é habitual encontrar 

fundame

r problemas ambientais é o dereito á intimidade persoal e 

familiar, na súa vertente domiciliaria, protexido polo artigo 18 da Constitución. 

Por tanto, os cidadáns afectados e que acudiron a esta institución están 

demanda

rtigo 18), o dereito a gozar dun medio 

ambiente adecuado e á protección e mellora da calidade de vida (artigo 45.1 e 2), e o 

dereito 

agora nin a CMADS nin o 

Concello de Dodro deron efectividade a estes dereitos. 

o respecto do seu domicilio e da súa vida persoal e familiar”, polo que houbo 

violación do artigo 8. 

Como adiantamos, esta doutrina recolleuse en España a través da sentenza 

119/2001, de 24 de maio, do Tribunal Constitucional, referida neste caso a un suposto de 

contaminación acústica. Posteriormente

ntacións xurídicas que parten da consideración de que un dos dereitos 

potencialmente afectados po

ndo a preservación duns intereses protexidos na Constitución española, que 

ampara os dereitos á intimidade persoal e familiar (a

á protección da saúde (art. 43.1). Como consecuencia das citadas disposicións 

constitucionais, os poderes públicos teñen a obrigación principal de protexer os dereitos 

mencionados, segundo o establecido no artigo 53 do texto fundamental. E no suposto que 

coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que ata 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar ao Concello de 

Dodro e á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible a seguinte 

recomendación conxunta: 

“Que con urxencia se inicie o expediente de eventual legalización da 

actividade de EDAR obxecto da queixa, e que con motivo de tal procedemento se 

examinen e executen as medidas precisas que permitan corrixir as deficiencias que 

eventualmente permanezan na instalación”. 

E á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible:  
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“E que nas promocións das EDAR responsabilidade dese órgano se tramiten 

os procedementos de avaliación de incidencia ambiental (actividades clasificadas) e, 

de ser o caso, de avaliación de impacto ambiental, esixidos polo ordenamento, e que 

no seo dos primeiros se avalíen e determinen as condicións de localización e 

distanciamento das instalacións derivadas do previsto no artigo 4 do RAMINP e na 

doutrina legal relacionada con isto”. 

 Alcalde de Vigo o 10 de outubro de 2007 

debido a numerosos vertidos ilegais (Q/751/2006) 

forma ilegal á Ría de Vigo, así como fallos en cinco depuradoras, incapaces de 

procesar toda a auga que reciben. O río Lagares, a zona do emisario e Guixar figuran como 

as zona

Resposta da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

recomendación aceptada.  

Resposta do Concello de Dodro: recomendación aceptada. 

21.- Recomendación dirixida ao

Nesta institución iniciouse expediente de queixa de oficio en aplicación do 

disposto no artigo 16 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, como 

consecuencia da noticia aparecida no diario Faro de Vigo, 7-5-2006, na que se menciona 

que a Xunta detectou numerosos vertidos ilegais á Ría de Vigo. 

En concreto indícase que a Xunta de Galicia detectou 24 empresas que verten 

residuos de 

s máis contaminadas. Ao respecto a Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible confeccionará un plan de saneamento para a súa presentación á 

Comisión Europea como resposta ao procedemento polo nivel de contaminación das augas 

da ría. As cinco depuradoras que funcionan inadecuadamente non eliminan de forma 

correcta a contaminación microbiolóxica. Resáltase o mal funcionamento da depuradora do 

Lagares, que recibe moito máis efluente do que é capaz de depurar. As instalacións son 

capaces de tratar 1100 litros de auga por segundo e están recibindo 1900, polo que só nun 

mes se arroxan á ría 2000 millóns de litros de auga sen procesar, o que fai desta EDAR un 

dos principais focos de contaminación. Ademais, no punto onde está situado o emisario, a 
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trescentos metros da costa, tampouco se conseguiron reducir os niveis de contaminación. 

Dos vertidos ilegais, a metade localízanse en diferentes puntos do Concello de Vigo. O 

resto repártense en cinco municipios: Cangas (3), Redondela (5), Moaña (2), Soutomaior 

(1) e Nigrán (1). Na área de Guixar, sete de cada dez mostras analizadas indican que as 

augas non reúnen calidade suficiente para o baño, tomando como referencia os parámetros 

da Unión Europea. 

Ante iso solicitamos información ao Concello de Vigo e á Consellería de Medio 

Ambiente e Desenvolvemento Sostible. A resposta do ente local consistiu nun informe 

realizado  técnico mitaba a sinalar que descoñecía as fontes da noticia (a 

amente que é a Xunta de Galicia) e que non nos podem  

dedicar a contestar informacións periodística

que o exposto lle parece unha barbaridade. 

e ecer era se a u non á realidade, e, 

no relativo á responsabilidade do concello, fu

to, as actuac uro para 

corrixir as eventuais irregularidades, no caso so das 

súas potestades estatutarias e legais, e de acordo co previsto nos artigos 1.3 e 16 da Lei 

dor do Pobo, e ello un informe sobre 

os extremos expresados na noticia, polo qu

devandito. 

a lería confirm e de referencia existe e, en 

concreto, que se deu con ocasión da sen

v idade das augas de Vigo, cousa que era de 

supoñer. Informábase tamén da existencia de 24 expedientes sancionadores promovidos 

ertidos d entes de empresas, 

particulares e concellos. Achegou unha a  

e ncreta afectados por actuacións 

sancionadoras. Este órgano finalmente respo

información cursada por vostede en relac

 por un que se li

pesar de que esta sinala clar os

s coas que non estamos de acordo, engadindo 

O que s  pretendía coñ información se axustaba o

ndamentalmente as depuradoras municipais e 

en xeral o sistema de saneamen ións levadas a cabo e os plans de fut

 de confirmarse. Esta institución, en u

6/1984, do 5 de xuño, do Vale staba requirindo do conc

e non pareceu adecuado que se a sinalara o 

Pola sú  parte, a consel ou que o inform

tenza condenatoria polo incumprimento de 

diferentes directi as sobre cal  por vertidos á Ría 

por Augas de Galicia debido a v e augas residuais proced

mpla documentación, polo que despois só

consideramos n cesario que se co sen os vertidos 

ndeu o seguinte: “En resposta á solicitude de 

ión coa queixa identificada co número de 

 333 
 



 

expediente Q/751 á conta d o diario Faro de Vigo, 7-5-

2006, na que se recollía que a Xunta detectar  

Vigo, ponse no seu coñecemento que logo de recibida a citada queixa, desde a Secretaría 

ao organi gas de Galicia o pertinente 

informe ao respecto. Con data de 25 de mai  

Galicia emitiu o informe requirido en relación coa queixa Q/751/2007 no que se 

x e corresp ediante 

informe de data 9 de xuño de 2006: 

/2006, na que se d a nova publicada n

a 24 empresas que vertían ilegalmente á ría de

Xeral desta Consellería solicitouse smo autónomo Au

o de 2007, o organismo autónomo Augas de

especifican os e pedientes aos qu onde a información subministrada m

Clave Titular Situación 
DH.D36.10020 (t.m. Vigo) Arquivado 14-12-04 

Non se trata de vertido de augas residuais 
uos desde unha senón de vertido de resid

embarcación. Deuse  traslado á DX de 
Calidade Ambiental e á Demarcación de 
Costas do Estado. 

DH.D36.10643 ... (t.m.Vigo) Sanción 12 000 € 9-9-05 
Vertido non autorizado de augas residuais 
industriais. 

DH.D36.11582 ...(t.m. Vigo) 

augas residuais 

Proposta de sanción 6000 € 24-5-06 
(resolto 13-9-06 coa mesma sanción). 
Vertido non autorizado de 
industriais. 

DH.D36.06346 (t.m. Vigo) 
pliación da terminal de 

Sobresemento 29-1-03 
Recheo para a am
transbordadores de Bouzas, autorizado por 
orde do Ministerio de Medio Ambiente do 
24-4-2000. 

DH.D36.06494  (t.m. Cangas) Arquivo 22-2-02 
Vertido puntual de lamas da EDAR de 
Cangas, sen afección ao dominio público. 

DH.D36.06526 (t.m. Vigo) Arquivo 28-12-04 
Prescrición da acción para sancionar. 

DH.D36.06893 (t.m. Redondela) Sanción 3000 € 31-1-03 
Vertido de augas residuais domésticas dun 
restaurante. 

DH.D36.07049 Titular descoñecido 

(t.m. Vigo) entificar, 
solucionados mediante obras da 
Administración hidráulica de Galicia. 

Arquivo 30-5-03 
Vertidos domésticos sen id
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DH.D36.07850 ela) 
o d

(t.m. Redond Arquivo 25-3-04 
O interesado atendeu o requiriment a 
Administración sobre conexión do vertido á 
rede. 

DH.D36.07851 (t.m. Redondela) 
sado atendeu o requirimento d

Arquivo 25-3-04 
O intere a 

re conexión do vertido Administración sob á 
rede. 

DH.D36.07852 (t.m. Redondela) 5-3-04 
O interesado atendeu o requirimento 
da Administración sobre conexión do 
vertido á rede. 

Arquivo 2

DH.D36.07853 (t.m. Redondela) Arquivo 25-3-04 
O interesado atendeu o requirimento da 
Administración sobre conexión do vertido á 
rede. 

DH.D36.08382 (t.m. Moaña) Sanción 12 000 € 10-6-04 
Vertido non autorizado de augas residuais 
industriais. 

DH.D36.08383 (t.m. Cangas) Sanción 1000 € 11-1-05 
Desatención a un requirimento da 
Administración hidráulica. 

DH.D36.08408 (t.m. Vigo) Sanción 1000 € 10-1-05 
Desatención a un requirimento da 
Administración hidráulica. 

DH.D36.09116 (t.m. Cangas) Sa
V

nción 4507,59 € 8-10-04 
ertido non autorizado de augas residuais 

industriais. 
DH.D36.09118 (t.m. Moaña) Arquivo 28-10-04 

O concello adoptou medidas para evitar o 
vertido. 

DH.D36.09760 (t.m. Soutomaior) Arquivo 28-07-05 
O interesado adoptou medidas para evitar o 
vertido. 

Prov. 0292 Titular descoñecido 
(t.m. Vigo) 

Arquivo 3-7-02 
A Gardería constata que non hai afección ao 
dominio público. 

Prov. 0379 Titular descoñecido Arquiv
(t.m. Vigo) 

o 23-09-02 
Imposibilidade de identificar ao causante 
dunha mancha na praia de Samil. 

Prov. 0852 (t.m. Vigo) Arquivo 1-9-03 
Recheo autorizado para a ampliación do 
embarcadoiro de transbordadores. 
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Prov. 0906 (t.m. Vigo) Arquivo 13-10-03 
Non se constata o vertido denunciado. 

Prov. 0984 (t.m. Nigrán) Arquivo 9-12-03 
Vertido puntual sen afección ao dominio 
público. 

Prov. 1015 (t.m. Vigo) Arquivo 19-12-03 
Vertido puntual sen afección ao dominio 
público. 

 

Pola súa parte ao Concello de Vigo indicámoslle que era titular dalgunhas das 

instalacións e en xeral do sistema que fai posible a situación tratada, polo que, como xa 

indicaramos, parecería lóxico que precisara as actuacións levadas a cabo e as previstas para 

mellorar o sistem

á rede m

3.- A xestión das EDAR. Existe unha comisión de seguimento na que participan 

os depa

a en todos os aspectos obxecto da queixa de oficio (vixilancia de vertidos 

unicipal, separación de pluviais, xestión das EDAR municipais, etc.). Ao respecto 

o ente local respondeu o seguinte: 

“1.- Vixilancia dos vertidos á rede municipal. Actualmente e desde o ano 2002 

contrólanse os vertidos de todas as actividades que si solicitan licenza municipal (sic). As 

empresas que xa tiñan licenza municipal de actividade contrólanse segundo denuncias e na 

medida que os medios dispoñibles o permiten. 

2.- En canto á separación de pluviais. Nas novas urbanizacións obrígase á 

instalación da rede separativa de augas pluviais aínda que algunhas destas de momento se 

conecten á rede unitaria. A alternativa que se seleccione en canto as augas pluviais vai 

depender do “Estudo de alternativas e anteproxecto do sistema de depuración de Vigo” que 

está elaborando a sociedade estatal Aguas de la Cuenca del Norte. Logo que teñamos as 

conclusións deste estudo e xunto co avance do plan director de saneamento de Vigo 

decidirase o sistema de saneamento máis adecuado. 

rtamentos de Medio Ambiente, Vías e Obras. Os traballos desta comisión 

permitirán as melloras realizadas nas dúas EDAR de Vigo desde o ano 2002. Para o control 

da explotación acaba de poñerse en marcha un sistema de telecontrol de todas as estacións 
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de bombeo, EDAR así como 5 puntos de control en continuo da calidade de auga do río 

Lagares. Este sistema permite a xestión en continuo de saneamento reducindo o números 

de aliviadoiros ao mar desde este”.  

Da información achegada tanto pola consellería coma polo concello dedúcese que 

o problema obxecto da presente queixa de oficio pode considerarse confirmado, e que 

algúns dos aspectos deste están sendo abordados para poñerlles solución o máis rápido 

posible, como é o caso das deficiencias detectadas nas EDAR de Vigo, fundamentalmente 

a do Lagares. Sen embargo, non parece que poida chegarse á mesma conclusión respecto 

dalgunhas cuestións de competencia estritamente municipal, como o control dos vertidos á 

rede municipal de saneamento ou a separación das augas pluviais e residuais. 

Efectivamente, respecto da primeira cuestión, isto é, os vertidos que se producen á 

rede mu

dispoñibles o permiten”. Por tanto, o concello admite implicitamente que pode existir un 

número 

nicipal de saneamento, o ente local recoñece (aínda que a través dunha redacción 

certamente confusa) que só controla mediante a correspondente autorización as conexións 

posteriores a 2002. Con respecto ás empresas que tiñan licenza municipal de actividade e 

funcionamento anterior, o control só se dá “segundo denuncias e na medida que os medios 

importante de empresas que verten á rede municipal sen autorización expresa para 

iso, e, o que é máis importante aínda, sen control de ningún tipo, posto que este só se 

produce despois dunha concreta denuncia, co que a actividade que realiza o vertido pode 

facelo de forma clandestina durante tempo indefinido. Por iso, se deixa sen efecto o control 

preventivo propio deste tipo de autorización, que ten por fin anticipar os posibles efectos e 

exixir que só se dean os vertidos cunha determinada carga, o que en ocasións levará 

aparellado unha esixencia de previo tratamento. Por tanto, se, como parece, se prescinde 

deste elemento de control previo no caso de moitas actividades, entón resulta imposible 

determinar a carga contaminante que se admite na rede para despois ser tratada nas 

correspondentes EDAR. 

Por outra parte, parece inadecuado que só se produza a inspección e, de ser o caso, 

corrección, das empresas obxecto de denuncia. Tendo en conta que o control preventivo só 

se deu de forma xeneralizada despois de 2002, o anterior significa que non existe un 
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inventario de instalacións contaminantes, e que as actividades sen licenza e tamén sen 

denuncias permanezan sen control de ningún tipo, salvo o xenérico ou impreciso que se 

menciona polo concello cando se alude á súa actividade na medida que os medios 

dispoñibles o permiten. Por tanto, resultaría necesario que, como labor previo, o concello 

inventariase as actividades que verten aos seus emisarios públicos, de tal forma que polo 

menos se coñecesen previamente todos os vertidos habituais, se son autorizables e, de ser 

este o c

Polo que se refire á configuración da rede de tal forma que se separen as augas de 

diferente

ria. Con esa expresión parece confirmarse que na 

actualidade a rede troncal separada non existe, ou polo menos non resulta suficiente ou non 

se encon

ais, sobre todo á do Lagares, xa indicamos 

que as informacións poñen de relevo actuacións para corrixir a situación detectada. Non 

obstante e formularon ata dúas 

aso, as súas características e parámetros permitidos. Este labor corresponde de 

oficio ao concello; admitir que existe un amplo baleiro por descoñecemento ao respecto 

esixe un labor positivo do concello para que a situación non se prolongue. Por tanto, non 

debera esperarse a que se dea unha denuncia (normalmente por un feito especialmente 

significativo) para coñecer sobre a cuestión, senón que debera ser obxecto de tratamento de 

oficio. 

O anterior non é óbice para que incluso despois de regularizar os vertidos se 

produzan incidentes e denuncias, que haberá que tratar xa de acordo cos parámetros do 

correspondente permiso. Ademais, resultaría prudente realizar tamén un plan de 

inspeccións periódicas ás instalacións que teñan autorizado o seu vertido. 

 tipo, isto é, que non se mesturen as pluviais e as residuais, o concello sinala que 

se obriga á instalación dunha rede separada ás novas urbanizacións, aínda que algunhas de 

momento se conecten á rede unita

tra terminada. Parece que o concello vincula a solución deste problema aos 

estudos que determinen o sistema xeral de depuración e ao futuro plan director de 

saneamento de Vigo. Sen embargo, a cuestión podería terse abordado hai xa tempo, polos 

menos debera encontrarse avanzada, posto que xa na actualidade, cos medios dispoñibles, 

resulta unha esixencia previa para a adecuada depuración das augas. 

Polo que se refire ás EDAR municip

, parece conveniente sinalar que pola nosa parte s
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recomen

eira recomendación 

produciuse o 1 de outubro de 2003 como conclusión da investigación da queixa Q/857/03, 

e o ente 

A competencia na materia que nos ocupa atribúese ao concello; o art. 25. 2 l) da 

Lei 7/19

iniciar os procedementos para a súa 

eventual autorización, coas correccións precisas, ou eliminación; e a corrixir a actual 

configur

nos na súa totalidade”.  

Resposta do Concello de Vigo: pendente de resposta. 

dacións ao Concello de Vigo para que con urxencia se corrixiran as deficiencias 

de funcionamento detectadas hai moito tempo na instalación. A prim

local aceptouna. A segunda foi a conclusión da queixa de oficio Q/609/05, iniciada 

para coñecer o estado do problema e a efectividade da primeira recomendación. 

85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, sinala que “o municipio 

exercerá, en todo caso, competencias, nos termos da lexislación do Estado e das 

comunidades autónomas, nas seguintes materias: “... rede de sumidoiro e tratamento de 

augas residuais”. Ademais, os municipios con poboación superior a 50 000 habitantes 

deben prestar o servizo de protección do medio ambiente (art. 26. 1. d). Por tanto, á marxe 

da eventual colaboración doutras administracións para axudar ao labor municipal neste 

terreo, o certo é que a titularidade tanto da competencia coma do servizo corresponde 

legalmente ao concello, responsable del e das súas incidencias, polo que debe ser a 

administración municipal a que promova as solucións precisas, incluíndo a promoción da 

eventual colaboración das administracións que poidan participar na solución do problema 

no exercicio das súas xenéricas funcións de fomento. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Vigo a seguinte recomendación: 

“Que con urxencia se executen as medidas precisas que permitan corrixir as 

deficiencias sinaladas no servizo de saneamento e depuración. En concreto debera 

procederse, de acordo co manifestado no texto da resolución, a inventariar todos os 

vertidos á rede municipal e, de ser o caso, a 

ación da rede, que non permite separar adecuadamente as augas pluviais das 

residuais, polos me
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22.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Baiona o 7 de novembro de 2007 

debido ás molestias provocadas por un local de ocio (Q/827/2005) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. J.M.P.T. referente ás molestias provocadas por un local de ocio situado ao lado da súa 

vivenda. 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que ao lado do seu domicilio se encontra 

un antigo chalé reconvertido, despois dun incendio, nun local de festas nocturnas, chamado 

V. Descoñece se ten licenza de apertura, pero no caso de tela non parece que estea 

funcionando de acordo coas súas condicións, posto que non se puido autorizar o 

aproveitamento dos xardíns da casa para desenvolver reunións nocturnas con música ao 

aire libre ata as 6 da mañá. Ademais, a música ponse a un volume moi elevado. Polo 

anterior, o 28 de agosto de 2005 avisou á garda civil ás seis da mañá para pedir que 

interviñese, e un mozo aparentemente responsable do local afirmou que tiña licenza, aínda 

que era posible que esa noite se estivesen excedendo. O 4 de setembro chamou á policía 

local ás catro menos cuarto, ás cinco e ás seis menos cuarto para pedir que interviñese. O 5 

de setembro enviou un escrito pedindo ao alcalde que interviñese. O 10 de setembro 

volveron repetirse os feitos e as chamadas á policía local (ás catro e media e ás cinco e 

media), pero esta indicoulle que non podía facer nada máis que tomar nota das súas 

queixas. O 11 de setembro a policía local díxolle que debía dirixirse á garda civil, pero ás 

dez da mañá a garda civil dille que non pode recibir denuncias deste tipo por non tratarse 

de asuntos penais. O 25 de setembro chamou á policía local ás seis menos cuarto da mañá, 

pero tampouco houbo resposta adecuada. O interesado recorda que a ordenanza municipal 

reguladora da emisión e recepción de ruídos, vibracións e condicións dos locais establece 

unha serie de deberes aos propietarios dos locais que neste caso non se están cumprindo, e 

o ente local non está facendo nada para impedilo. 

Ante iso solicitamos información ao Concello de Baiona, que no seu momento 

sinalou o seguinte: 
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“- O establecemento “V”, ten licenza municipal para “café-concerto”. - A 

actividade desenvólvese durante todo o ano. - É certo que nalgunhas ocasións, e segundo 

informes da policía local, o establecemento referido, producía incomodidades polos ruídos 

da música e clientes no exterior. - Para evitar tales molestias aos veciños e velar polo 

cumprimento de regulamentos e ordenanzas, ordenouse á policía local, un seguimento 

exhaustivo, das posibles molestias ou calquera outra incidencia que puideran xerarse polos 

establecementos que desenvolven este tipo de actividades existentes en todo o termo 

municipal, ademais do “V” a que se refire o asunto. Polo de agora, e quizá debido á época 

invernal, non se recibiron denuncias de particulares, nin informes da policía local, que 

desde logo intensificarán os seus controis, á menor queixa dos veciños residentes todo o 

ano, adoptando esta Alcaldía as medidas sancionadoras que ten ao seu alcance para o 

cumprim

ipo de locais debera ser máis estrito e, sen embargo, a 

experiencia anterior indica que o concello non fixo o necesario para que a actividade 

autorizad

ento da normativa vixente para estes establecementos”. 

Á vista da anterior información municipal arquivamos o expediente, sen prexuízo 

de reabrilo se fose preciso. A así sucedeu; o interesado viuse na necesidade de sinalar que 

desde o día 4 de xuño de 2006 o establecemento volveu ofrecer música ao aire libre ata as 

6 da mañá. Por iso, o 5 de xuño denunciou a situación ao concello, indicando que se o 

establecemento ten licenza de café-concerto, loxicamente non a ten para funcionar ata esa 

hora e coa terraza aberta e con música nunha zona habitada. Ademais, recibiu unha 

notificación na que se lle indica a apertura do período de información pública para o 

cambio de uso, posto que agora se pretende que sexa unha discoteca. Loxicamente, o 

control previo e posterior deste t

a no establecemento, a propia de café-concerto, fose respectada, se é que 

finalmente se confirma que o establecemento funciona no exterior, coas ventás e portas 

abertas, cun horario máis amplo do permitido e, en xeral, nas condicións que sinalou nun 

primeiro termo e segue sinalando o interesado. A resposta do concello ao anterior recibiuse 

cun atraso moi considerable, ata o punto de que foi preciso recordarlle o seu deber legal de 

colaborar nas investigacións desta institución e advertilo da súa posible declaración como 

hostil e entorpecedor do labor da institución. No informe sinalaba o seguinte: 
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“Logo de iniciada a tramitación do expediente como café-concerto o interesado 

solicitou licenza para actividade de discoteca. O expediente estase tramitando como 

actividade molesta de acordo co Regulamento de actividades molestas, insalubres e 

perigosas e logo de someterse ao período de exposición ao público está pendente de 

recoller os oportunos informes sectoriais. Así mesmo poño de manifesto que o concello a 

través da policía local está levando a cabo un intenso control da contaminación acústica 

dos distintos locais desta vila para o cal se requiriu a presentación do software instalados 

nos sonográfos que con carácter preceptivo posúen os locais en cumprimento da 

Ordenanza de ruídos e contaminación acústica aprobada polo pleno da corporación. 

Igualmente se están realizando medicións da contaminación acústica”.  

Ante a insuficiencia da anterior información de novo nos diriximos ao concello, 

que nesta ocasión sinalou: “Que durante a temporada de verán a policía local por orde 

desta Alcaldía realizou un intenso control dos distintos establecementos nocturnos desta 

vila en distintos aspectos, acústico, horario de peche, seguridade cidadá. Despois de 

detectar que durante principios do mes de xullo se detectou un certo incumprimento por 

parte dos locais da normativa de ruídos esta alcaldía requiriu aos distintos locais, entre os 

cales se encontra o establecemento V., a conexión do sonógrafo como instrumento de 

control de ruído e a realización da actividade coas ventás e portas pechadas. Respecto ao 

local causante das sucesivas queixas por parte do Sr. J.M.P.T. achégolle os últimos 

informes da policía local (estes, sen embargo, non se recibiron; posteriormente remitíronse 

diferentes actas de policía local). 

Tal e como se pon de manifesto nos informes da policía local moito do ruído 

existente vén motivado pola afluencia de xente no exterior encontrándonos 

verdadeiramente ante unha cuestión de seguridade cidadá e de ser o caso de alteración de 

orde pública cuxas competencias se atribúen á garda civil, intervindo a policía local como 

colaboradora. Así mesmo destacar que a iniciativa do Noitebus promovida pola Consellería 

de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes non trae senón maior vandalismo e 

alteración da orde pública á nosa vila así como a solicitude de auxilio por parte dos 

condutores do autobús á policía local”.  
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De todo o sinalado ata agora dedúcese que o establecemento conta con licenza 

municipal de café-concerto, e que agora tramita unha para converterse en discoteca. Pero o 

feito de contar con licenza non significa que o establecemento non moleste aos veciños por 

diferentes causas, como a utilización do xardín, a música alta, ou funcionar coas portas e 

ventás a

ar o 

tratamento definitivo do problema, a pesar de que hai tempo se comprometera a comprobar 

as circun

ecemento para que cumprise coas súas 

obrigacións, sen que os devanditos requirimentos se acompañasen dun labor de corrección 

do funci

musical do establecemento V. Resulta curioso que non se achegue ningunha medición no 

bertas, como indica o interesado. De feito, o concello confirmara nun primeiro 

momento que os ruídos e molestias se comprobaron “nalgunhas ocasións”. Sen embargo, a 

pesar das moitas comunicacións e respostas municipais, o concello segue sen aclar

stancias irregulares se se volvesen a producir, e a sancionalas, de ser o caso. Con 

posterioridade o interesado tivo que denunciar a continuación das molestias e queixarse 

pola inactividade municipal, ante o cal o concello sinalou de modo indeterminado a policía 

local leva a cabo “un intenso control da contaminación acústica dos distintos locais”, e en 

concreto que se require o resultado dos sonográfos que posúen os locais, e que “se están 

realizando medicións da contaminación acústica”. Nun informe posterior sinala que dera 

orde á policía de realizar un intenso control dos distintos establecementos nocturnos da vila 

“en distintos aspectos, acústico, horario de peche e seguridade cidadá”; e que se “requiriu 

aos distintos locais, entre os cales se encontra o establecemento V., a conexión do 

sonógrafo como instrumento de control de ruído e a realización da actividade coas ventás e 

portas pechadas”. Entrementres o interesado seguiu acudindo á institución en numerosas 

ocasións para poñer de relevo que o problema continuaba. 

Así, a actuación da que dá conta o concello só se refire ao aspecto estritamente 

formal, posto que se limitou a requirir ao establ

onamento. O anterior parece acreditado desde o momento en que as ocasións en 

que se acudiu para comprobar as circunstancias denunciadas foi para confirmalas; así 

sucedeu na primeira comprobación que coñecemos, a que se cita no primeiro informe, e 

nas demais, todas elas especificadas nas actas da policía local remitidas recentemente, nas 

que se fai constar a presenza dun gran número de persoas no xardín, o “barullo do público 

no exterior”, que se percibe a música desde o exterior, etc. Ademais achéganse medicións 

que dan niveis exteriores moi altos, indicándose tamén que a fonte emisora é o equipo 
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interior da vivenda do afectado que permita acreditar o nivel de inmisión no seu domicilio, 

aínda que posiblemente este considerou que o concello xa dispoñía de elementos de xuízo 

suficientes e non era necesario sufrir unha molestia engadida. 

 establecementos, pero posteriormente se dixo que “durante principios do 

mes de xullo se detectou un certo incumprimento por parte dos locais da normativa de 

ruídos”, 

Pois ben, a pesar do indicado non se achega ningunha actuación municipal para 

corrixir eficazmente as circunstancias comprobadas e reiteradamente denunciadas polo 

interesado, fundamentalmente a utilización dos espazos exteriores do establecemento. 

Co requirimento do resultado do sonógrafo non pode descartarse a continuidade 

do problema, posto que este aparato só rexistra o son emitido, sen posibilidade de valorar a 

súa transmisión irregular polas circunstancias apuntadas (portas e ventás abertas...). Nin 

tan sequera serve para controlar de forma irrefutable o nivel de son adecuado no interior se 

non se acompaña dunha comprobación in situ, posto que o aparato pode ser manipulado, 

ou pode utilizarse un equipo alternativo, ou calquera outra fórmula de fraude; a única 

forma de coñecer con exactitude o que sucede é a comprobación no local e na casa dos 

afectados no momento en que se produce a denuncia e por tanto se produce a suposta 

infracción. Ademais, ao parecer nin tan sequera se cumpriu a orde relativa a instalación do 

sonógrafo, posto que nunha primeira ocasión se indicou que se controlaba o aparato deste e 

os do resto dos

polo que “esta alcaldía requiriu aos distintos locais, entre os cales se encontra o 

establecemento V., a conexión do sonógrafo”, do que se deduce que non o instalara, ou 

polos menos que o concello non tiña certeza diso. 

Por tanto, queda pendente de corrección a principal obxección da queixa, que o 

establecemento segue molestando aos veciños debido á forma en que funciona (sexa café-

concerto ou discoteca), fundamentalmente porque utiliza a terraza e música nela, co que o 

ruído se transmite ás vivendas dos arredores, o que loxicamente non debera facelo nin 

cunha categoría nin con outra. Ante iso o ente local limítase a sinalar xenericamente que 

“está levando a cabo un intenso control” e a achegar algunhas comprobacións (poucas en 

relación co abundante número de denuncias), pero non concretar as medidas 
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especificamente referidas a corrixir as irregularidades comprobadas e denuncias desde hai 

moito tempo (as denuncias e queixas teñen máis de dous anos). 

En último termo o concello indica que o problema en gran parte deriva da 

“afluencia de xente no exterior, encontrándonos verdadeiramente ante unha cuestión de 

seguridade cidadá”, o que o leva a pensar que non se trata dunha competencia municipal. 

En relac

én prevé a necesidade de darlle 

o tratamento adecuado. Así, o artigo 12.1 do Decreto 320/2002 sinala que “os titulares de 

establece

o neste 

regulamento”. 

cumprimento das funcións derivadas do RAMINP (Decreto 

2414/1961). Efectivamente, as actividades clasificadas precisan a correspondente licenza 

municip

por unha parte, e a evitación das molestias 

desproporcionadas, por outra, outorgando as licenzas soamente cando iso sexa posible en 

función das circunstancias particulares do suposto e coas medidas correctoras previstas 

ión co anterior é de sinalar que o ruído exterior que vén sendo denunciado e que 

segue sen corrección é o que se dá nas partes exteriores do propio establecemento. Pero 

ademais é conveniente resaltar que se acaso o ente local se referise tamén ao outro tipo de 

ruído exterior en horario nocturno, a normativa vixente tam

mentos serán responsables de velar para que os usuarios, ao entraren e saíren do 

local, non produzan molestias á veciñanza”, e en caso de desatención deberán avisar 

“inmediatamente á policía local”, do que se deduce que será esta quen terá que reconducir 

a situación; e o artigo 26.5 do mesmo decreto sinala que “calquera outra actividade ou 

comportamento singular ou colectivo, non comprendido nos puntos precedentes deste 

capítulo, que comporte unha perturbación por ruídos para a veciñanza, evitable coa 

observancia dunha conduta cívica normal, será sancionado conforme ao establecid

De todo o anterior dedúcese unha desatención das funcións municipais 

contempladas no art. 9 da Lei 7/1997, de protección contra a contaminación acústica, que 

sinala que “corresponde aos concellos exercer o control do cumprimento da presente lei, 

exixir a adopción de medidas correctoras necesarias, sinalar limitacións, realizar cantas 

inspeccións se requiran e aplicar as sancións correspondentes en caso de incumprimento”. 

Ademais, supón un in

al de funcionamento, autorización outorgada segundo o devandito regulamento. A 

través deste instrumento de control preventivo e continuado protéxese o interese público, 

facendo compatibles a actividade, 

 345 
 



 

para gar

A competencia municipal en relación co asunto vén atribuída, ademais de polas 

normas c o exercerá, en todo 

caso, competencias, nos termos da lexislación do Estado e das comunidades autónomas, 

nas segu

Convén sinalar que o afectado está demandando a preservación duns intereses 

especialm

io (art. 18.1 e 2), á 

protección da saúde (art. 43.1), e ao dereito a gozar dun medio ambiente adecuado e á 

protecció

antir a ausencia de prexuízos. Pero co outorgamento da licenza non termina o labor 

do ente local. A licenza abre unha relación continuada no curso da cal a administración 

local terá por función garantir en todo momento o interese público, principalmente o dos 

veciños inmediatos, o que, segundo reiterada xurisprudencia, constitúe unha condición 

implícita de toda licenza municipal de funcionamento. 

itadas, polo artigo 25 da LRBL, que establece que “o municipi

intes materias: f) protección do medio ambiente”. 

ente protexidos na Constitución española, que ampara os dereitos á integridade 

física (art. 15), á intimidade persoal e familiar no ámbito domiciliar

n e mellora da calidade de vida (art. 45.1 e 2). Como consecuencia das citadas 

disposicións constitucionais, os poderes públicos teñen a obrigación principal de protexer 

os dereitos mencionados, segundo o establecido no artigo 53 do texto fundamental. 

No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o 

Concello de Baiona non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer os dereitos 

constitucionais citados anteriormente e que poden estar sendo obxecto de menoscabo. Así 

pois, o principio constitucional de eficacia no labor das administracións públicas (art. 

103.1 CE) non parece terse aplicado con rigor no tratamento desta problemática, á vista da 

insuficiencia das actuacións municipais e fundamentalmente pola abstención na adopción 

das medidas adecuadas. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6-1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Baiona a seguinte recomendación: 

 346 
 



  

“Que con urxencia se adopten as medidas de corrección que procedan 

respecto da actividade do establecemento, que desde hai tempo vén funcionando dun 

modo irregular sen que o ente local adoptase medidas eficaces para que cesase tal 

circunstancia; que non se permita o funcionamento do local ata que se corrixan as 

deficiencias; e que, se fose preciso, se incoen os expedientes sancionadores que se 

deduzan das infraccións administrativas comprobadas”.  

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D.ª M.V

, indícanos que a menos de 20 metros do seu 

domicilio está situada unha antena de telefonía móbil, que foi instalada hai uns anos sen 

informac

. Todas as alegacións que presentaron se 

deron debido a que os operarios informaron a un veciño do que facían; o concello non os 

informou

 os inmediatos ou afectados. 

Resposta do Concello de Baiona: recomendación aceptada. 

23.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Porto do Son o 9 de novembro de 

2007 debido á instalación dunha antena de telefonía móbil (Q/1765/2006) 

.M.F. referente á instalación dunha antena de telefonía móbil. 

No seu escrito, esencialmente

ión aos veciños. Este ano instalouse outra antena similar a menos de 5 metros de 

distancia (lindeira) da súa casa, coa conseguinte probabilidade de ruídos da ventilación e 

de problemas de saúde, sobre todo tendo en conta que é a segunda antena localizada ao 

lado da súa casa e a menos de 100 metros do centro de saúde. O sinalado denunciouse ao  

Concello de Porto do Son, coas sinaturas dos veciños, que rexeitan a instalación. Así, 

parouse a obra por non contar co permiso, pero de novo o 14-12-06 os operarios 

apareceron para seguir coa instalación, polo que outra vez denunciaron os feitos ao 

concello, que enviou á policía local para parar a obra. Pero de novo o 18-12-06 os 

operarios apareceron para seguir coa obra, e neste caso a resposta do concello foi que tiñan 

permiso de instalación, pero non de actividade

, e ao acudiren para reclamar información, aos dous días enviou unha cédula de 

notificación, o 25-8-06, só a dous veciños, pero non a todos
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Ante iso solicitamos información a ese concello, que recentemente nola remitiu. 

Esta recibiuse cun atraso moi considerable, ata o punto de que foi preciso recordar ao 

concello o seu deber legal de colaborar nas investigacións desta institución e advertilo da 

súa posible declaración como hostil e entorpecedor do labor da institución. Tamén foi 

preciso acudir ao concello para remover a reticencia municipal a informar. No informe 

sinálase o seguinte: 

“Pola presente, e dando conta por escrito dos diversos temas que tratamos na 

xunta mantida o pasado día 26 de outubro con dous asesores desa institución, e que tiña 

por obxecto tratar de aclarar a falta de respostas á información dalgunhas solicitudes de 

queixas presentadas perante ese organismo, cinguíndonos a esta en concreto que ten o 

número 5716, expediente C.6.Q/1765/2006, comunícolle o que segue: 

Con data 28 de xullo de 2006, número de entrada 5090, por “Vodafone España”, 

presentouse solicitude para “o establecemento dunha estación base de servizos de 

telecomunicacións, en O M – Portosín. 

Que por parte do concello se tramitou este expediente, actividade molesta, 

facendo a tramitación correspondente. Que se deu  audiencia da solicitude a catro veciños. 

Ademais solicitouse un informe á Consellería de Sanidade, sobre o asunto informe que 

conclúe dicindo que: o cumprimento dos requisitos ditados polo Real Decreto 1066/2001, 

un dos cales son as restricións básicas establecidas con fin de protexer a saúde do público 

en xeral, é suficiente a acreditación pola correspondente autorización do Ministerio de 

Industria, Turismo e Comercio, para garantir a protección da saúde da poboación. Que a 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible cualificou a actividade, con 

data 11 de xuño de 2007, como molesta e insalubre e establece un condicionado desde o 

punto de vista ambiental, para a súa instalación. 

Tamén comunico que o concello concedeu licenza de obra para a instalación e 

que, a licenza de actividade, está pendente de concesión”.  
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Da información transcrita, recibida co amplo atraso xa mencionado, dedúcese, en 

primeiro termo, que o ente local hai tempo que recibiu as denuncias obxecto da queixa, 

especificamente referidas ao funcionamento da antena en cuestión sen a preceptiva licenza 

de funcionamento, tramitada de acordo co RAMINP, pero a pesar de coñecer que tal 

instalación carecía da devandita licenza, circunstancia que agora se confirma, non adoptou 

as medidas de corrección que se deducen de tal situación, fundamentalmente o cesamento 

da devandita actividade, que era o que basicamente reclamaba a denunciante. Ao respecto 

é de sinalar que o artigo 34 do RAMINP preceptúa que “obtida a licenza de instalación 

dunha actividade cualificada como molesta, insalubre, nociva ou perigosa, non poderá 

comezar a executarse sen que antes se realice a oportuna visita de comprobación...”, do que 

se deduce que sen esta autorización final, que inclúe a comprobación por técnico 

municipal, as actividades deste tipo non se poden entrar en funcionamento. 

Para este tipo de instalacións faise precisa a licenza de actividade. Efectivamente, 

o art. 13 d) da Lei 1/1995, de protección ambiental de Galicia, ao regular o ámbito das 

actividades sometidas a avaliación de incidencia ambiental (RAMINP, ata tanto se 

desenvolva unha lexislación propia), sinala que entre as actividades perigosas se encontran 

as que poidan dar lugar a riscos graves por explosións, combustións, radiacións e outras de 

análoga natureza. No seo do expediente de RAMINP corresponde ao concello comprobar a 

conformidade do proxecto coa normativa que ten por fin a protección do medio ambiente e 

a calidade de vida dos potenciais afectados, bens especialmente protexidos pola 

Constitución (art. 45). Así o vén a corroborar a sentenza do Tribunal Supremo do 27-10-

1997, que sinala que “todo outorgamento de licenza ha de comprobar a conformidade do 

que se solicita en relación coa normativa de protección do medio ambiente e da calidade de 

vida, así como a licitude da colocación da actividade ou do uso urbanístico que se 

pretende, e con iso se exerce a potestade municipal de control na concesión de licenzas”. 

Unha recente sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ao examinar a 

legalidade das diferentes disposicións da ordenanza municipal para a instalación e 

funcionamento de antenas de telefonía móbil do Concello de Chantada, sinala o seguinte 

en relación coa exixencia da licenza de actividade neste tipo de antenas (fundamento 

xurídico sétimo): “Sostén a parte recorrente con relación ao artigo 17 da ordenanza, na que 

se establece o carácter clasificado da actividade e no que se somete a concesión das 
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licenzas ao réxime previsto no Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e 

perigosas, que é suficiente a licenza urbanística. Fronte a iso, non parece superfluo 

recordar por un lado a crecente preocupación social e, por outro, o non ofrecemento de 

probas concluíntes sobre a inocuidade da actividade. A masiva proliferación de fontes 

xeradoras de campos electromagnéticos (liñas de alta tensión, aparatos eléctricos, antenas 

de telefonía móbil) xerou incertezas na sociedade en xeral que os estudos científicos non 

despexar

creto 1066/2001, do 28 de setembro, polo que se aproba 

o regulamento que establece as condicións de protección do dominio público 

radioeléc

on ata o momento. Baixo os auspicios da Organización Mundial da Saúde 

iniciouse no ano 1996 un estudo, no que participan máis de 40 países e sete organizacións 

internacionais (Centro Internacional de Investigacións sobre o Cáncer, Comisión 

Electrotécnica Internacional, Comisión Europea, Comisión Internacional de Protección 

sobre as Radiacións non Ionizantes, Oficina Internacional do Traballo, Organización do 

Tratado do Atlántico Norte, Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente e 

Unión Internacional de Telecomunicacións) e tras máis de 25.000 artigos publicados, dada 

a complexidade do tema, a controversia suscitada e as enormes contradicións encontradas 

se está á espera de que se fagan públicas as conclusións finais. Por razóns temporais as 

instalacións de telefonía móbil non se encontran recollidas no anexo do RAMINP, pero 

atendendo á natureza da actividade, parece incuestionable que a autorización daquelas 

estean sometidas ao procedemento autorizatorio non previsto. O mínimo principio de 

precaución permite incluír as instalacións de mención entre as actividades descritas no 

artigo 3 do regulamento de referencia cuxo anexo non contén unha lista pechada e esixe 

ademais ser integrada polo artigo 13 da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro. Dito o anterior resta 

indicar que a impugnación referida ao artigo 17 está condenada ao fracaso. Os informes 

preceptivos e previos que a norma esixe (Dirección Xeral de Medio Ambiente da Xunta de 

Galicia e os urbanísticos, xurídicos e de sanidade propios do concello), son consecuencia 

do procedemento, previsto no RAMINP e non ten porque incidir na competencia estatal. 

Unha lectura atenta da norma revela que esta se refire a competencias propias municipais 

na concesión da licenza de obras e de actividade (clasificada) e non invade a competencia 

estatal. Recordemos que o Real de

trico, restricións ás emisións radiadas e medidas de protección fronte á 

planificación e a inspección das emisións, así como que a orde de 9 de marzo de 2000, a 

que se refire o Real decreto 1066/2002, ao establecer no artigo 10, último parágrafo que: a 
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autorización das instalacións das estacións fixas queda condicionada, en calquera caso, á 

ausencia de perturbacións a outros servizos radioeléctricos, así como ao cumprimento das 

disposicións vixentes en materia de servidumes radioeléctricas ou aeronáuticas, de medio 

ambiente, ordenación do territorio ou calquera outra que resulte de aplicación, recoñece a 

concorrencia de autorizacións estatais e locais cun ámbito obxectivo distinto”. 

Ao parecer a instalación si contaba con licenza urbanística ou de obra, aínda que o 

concello non sinala cando a concedeu, e sobre todo se xa o fixera cando se realizaron as 

obras, hai xa tempo. En calquera caso, confírmase que a pesar de contar xa con licenza 

urbanística, sen embargo non ten a de actividade, aínda na actualidade. Esta forma de 

proceder, é dicir, a concesión da licenza urbanística e a tramitación posterior de 

funciona

 pode 

conceder licenza de obra para unha instalación determinada se ao tempo se avaliou 

positivam

mediatos, alegacións destes e do 

público en xeral, cualificación e informe do órgano ambiental...), polo que a decisión 

debería a

da licenza de obra precisa que esta se vai 

dedicar a unha determinada actividade, como é este caso, se non se tramita a licenza para 

esta última antes ou simultaneamente á de obra, o outorgamento desta “sen a de apertura 

mento, resulta claramente inadecuada, posto que contradí o disposto no artigo 22.3 

do RSCL, que preceptúa que “cando, con arreglo ao proxecto presentado, a edificación dun 

inmoble se destinase especificamente a establecemento de características determinadas, 

non se concederá o permiso de obras sen o outorgamento da licenza de apertura se fose 

procedente”. Esta disposición ten a súa causa, ademais de na lóxica elemental (só se

ente o seu  funcionamento, única causa da obra), na evitación de posibles 

responsabilidades municipais para o caso de que, despois de concedida a licenza de obra, 

sen embargo se considere improcedente conceder a de actividade, onde é preciso manexar 

outros datos e criterios. Ademais, existe outra razón: se o concello xa coñeceu a licenza de 

obra, posteriormente se verá condicionado indebidamente á hora de coñecer o expediente 

de actividade e funcionamento, posto que saberá que en caso de resolución negativa 

podería verse exposto a responsabilidade. E, sen embargo, o coñecemento de todos os 

elementos para decidir sobre a actividade non os terá ata tanto finalicen todos os trámites 

previstos no RAMINP (información pública aos veciños in

doptarse só á vista deles. 

Efectivamente, cando a solicitude 
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integra u

ralo 

contrario ao turismo, e que ha de indemnizarse ao propietario dos danos e perdas causados 

coa nega

ro manifesto aquel que crea que unha licenza de obras pode vincular para o 

outorgamento dunha licenza de apertura de industria” (STS do 27-6-1979). 

Tampouco se aclara se no trámite de RAMINP se deu  notificación individual a 

todos os

gotasen todas as precisas, en función das circunstancias. De 

feito, os interesados indican que non se notificou a todos os inmediatos ou afectados. 

o 

momento, e, posteriormente, a esta institución, co fin de que as actuacións ou abstencións 

municipais fosen obxecto de supervisión, en

 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Porto do Son a seguinte recomendación: 

n funcionamento anormal da administración que pode xerar unha responsabilidade 

patrimonial” (STS do 18-06-1900). Tamén a STS do 21-09-1963 afirmou a 

responsabilidade cando “se outorga licenza municipal para unha construción que ía 

destinarse a fábrica... e logo non se concede a apertura do establecemento por conside

ción da licenza cando non se debeu conceder para a construción segundo prevén o 

artigo 22 do RSCL”. A licenza de obra non vincula a de actividade (STS do 6-2-1980), e 

“é perfectamente factible a impugnación da posterior de apertura” (STS do 22-3-1980). E 

incorre nun “er

 veciños inmediatos, de acordo co disposto no artigo dese regulamento. Só se 

sinala que se deu  audiencia da solicitude a catro veciños, co que non se xustifica que coas 

devanditas notificacións se es

É de sinalar que o cidadán que acudiu ao Concello de Porto do Son nun primeir

 aplicación do disposto no artigo 1.3 da Lei 

6/1984, do Valedor do Pobo, está demandando a preservación dun interese especialmente 

protexido na Constitución española, que ampara os dereitos á protección da saúde (art. 43.1 

CE) e a gozar dun medio ambiente adecuado e á protección e mellora da calidade de vida 

(art. 45.1 e 2 CE). Como consecuencia do anterior, os poderes públicos, e entre eles as 

administracións locais, teñen a obrigación principal de protexer os dereitos mencionados, 

segundo o establecido no artigo 53 do texto fundamental.  

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1
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“Que cando se soliciten licenzas de obra que á vez requiran licenza de 

actividade, se respecte o previsto na lexislación vixente e por iso se coñezan os 

expedientes de modo simultáneo, de tal forma que en ningún caso se poida conceder 

unha licenza de obra que non vaia acompañada pola de actividade, de ser o caso. 

E que no suposto concreto obxecto da queixa se examine a procedencia de 

conceder ou denegar a licenza de actividade pendente de resolver sen que o concello 

se vexa condicionado pola eventual responsabilidade que de ser o caso lle podería ser 

reclamada”.  

Resposta do Concello de Porto do Son: recomendación aceptada. 

24.- Recomendación dirixida ao alcalde de Ames o 3 de decembro de 2007 

debido á grave deterioración ambiental que se derivaría da execución dunha 

urbanización. (Q/788/2006) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. V.R.P. referente á grave deterioración ambiental que se derivaría dunha urbanización. 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que no Concello de Ames, e 

concretamente no lugar dos Batáns, se está planificando unha urbanización e á vista dos 

planos do proxecto se conclúe que producirá unha grave deterioración no medio ambiente. 

A zona conserva carballos centenarios que se non se remedia serán cortados na súa maioría 

para seren substituídos por bloques de cemento. Desde a empresa promotora pode que se 

diga que a devandita carballeira se vai conservar na súa maioría, pero á vista do plan o 

único que se conserva sería unha escasa quinta parte do devandito espazo arbóreo. 

Descoñécese se se deu unha adecuada avaliación ambiental do proxecto e se este conta 

coas autorizacións autonómicas sectoriais precisas para a eventual actuación sobre o 

arboredo. 

Ante iso solicitamos información a ese concello, que no seu momento sinalaron o 

seguinte: 
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“Con data de 26 de xullo de 2006, recíbese neste concello escrito recordatorio do 

Valedor do Pobo en relación á queixa presentada por D. V.R.P., en relación ao que o 

reclamante define como “grave deterioración no medio ambiente a consecuencia do 

proxecto de urbanización dos Batáns”. Tendo coñecemento da queixa antes referida, 

solicitou

urbanización que se proxecta no sector, conservarase, por estar en zona verde, a carballeira 

que está

uarto.- Infórmase así mesmo que no 

momento presente, máis concretamente a partir do 11 de agosto de 2006, se encontra 

suspendi  ao 

estudo de detalle, proxecto de compensación e proxecto de urbanización dos Batáns, 

encontrá

se por esta alcaldía informe dos servizos municipais do cal pode extraerse o 

seguinte: 

Primeiro.- Que da superficie total plantada con carballos no sector dos Batáns, 

(sector S-06) 22 557m2 teñen unha alta densidade e 2981 m2 teñen unha baixa densidade. 

Segundo.- Comparados os planos das carballeiras existentes nos Batáns e os da 

 limitando co río Roxos, mentres que desaparecerá en gran medida a que vai 

paralela á estrada N-543, e desaparecerá totalmente a que se encontra arredor do depósito 

de auga que ten na zona. En conclusión, de acordo coa situación urbanística actualmente 

existente e aprobada, conservaranse os carballos plantados no sector S-06 nunha extensión 

de 11 100 m2, o que equivale ao 43,5% da extensión total que na actualidade ocupan as 

carballeiras. Terceiro.- Esta alcaldía considera que a desaparición de carballos neste sector 

ou en calquera outro, é unha importante perda para o patrimonio natural do concello pero a 

capacidade municipal real de evitalo neste momento é moi limitada xa que os carballeiras 

se sitúan segundo o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Ames (aprobado 

no mes de xuño do ano 2002 e publicado no BOP do 2 de agosto do mesmo ano, con todos 

os informes favorables) en solo urbanizable, sobre o que resultan legalmente posible as 

obras que se proxectan por seren conformes ao planeamento xeral aprobado 

definitivamente e a propia lexislación urbanística. C

da, a iniciativa municipal, a tramitación dos expedientes correspondentes

ndose tamén en suspensión os prazos máximos de resolución en relación á 

execución do mesmo plan parcial, todo iso consecuencia da aparición no sector S-06 dun 

petróglifo, concretamente sobre unha zona urbanizable do referido plan parcial. Estas 

suspensións son derivadas da catalogación ex lege do referido ben (petróglifo), coa 

intención de evitar danos de imposible ou difícil reparación. Estamos á espera de saber se a 

 354 
 



  

aparición deste petróglifo podería orixinar unha eventual modificación dos instrumentos 

urbanísticos antes referidos, a resultas do que ao respecto resolva a administración 

autonómica competente xa coñecedora da situación”.  

Á vista da insuficiente resposta municipal dirixímonos á Consellería de Medio 

Rural, q

“En relación coa solicitude de información sobre a queixa promovida por D. 

V.R.P. e

lidade e Avaliación Ambiental e de Desenvolvemento Sostible. En 

resposta á súa solicitude, a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental informa 

que non

 a Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas 

urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, afecta a aqueles 

plans e p

lou, respecto desta mesma circunstancia, o seguinte: 

e decembro, 

ue consideraba posible a corta se se derivase das previsións do plan urbanístico, 

pero expresadas as dúbidas respecto da posible falta da previa avaliación ambiental, 

ordinaria ou estratéxica, que podería ser exixible neste caso. En relación con esta 

circunstancia requirimos información á Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible, que sinalou o seguinte: 

 cursada por esa institución coa referencia C.6.Q/788/2006, na que se solicitaba 

información sobre a deterioración ambiental que podería supoñer un proxecto de 

urbanización en Ames, en concreto, no lugar dos Batáns, solicitáronse senllos informes ás 

direccións xerais de Ca

 pode informar sobre o proxecto na medida en que non tivo entrada ningunha 

cuestión relacionada con el nas súas dependencias. Pola súa parte, a Dirección Xeral de 

Desenvolvemento Sostible indica que tampouco consta a entrada do devandito proxecto 

nas súas dependencias; non obstante, informa que

rogramas que teñan efectos significativos no medio, cuxa aprobación definitiva se 

produza con posterioridade ao 21 de xuño de 2006”.  

O Concello de Ames sina

“O documento de plan parcial que desenvolve o ámbito S-06 "Os Batáns" 

definido no PXOM vixente no Concello de Ames dispón de aprobación inicial outorgada 

pola xunta de goberno local de data 28 de marzo do ano 2003. Un dos documentos 

contidos no plan parcial é o denominado "Estudo de sostibilidade ambiental, impacto 

territorial e paisaxístico", segundo prevé de modo explícito a Lei 9/02, do 30 d
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de orden

Artigo 86. Tramitación de planeamento de desenvolvemento. (...) En caso de 

tramitac

o este prazo sen que se comunique o informe solicitado, poderá continuarse o 

procedemento de aprobación do plan. (Lei 15/2004, do 29 de decembro). 

vidade). 

ión. 

cando así o decida o órgano ambiental en cada caso. A decisión, que 

debe ser motivada e pública axustarase aos criterios establecidos no anexo III. 

ación urbanística e protección do medio rural de Galicia. Non obstante, a remisión 

do documento de plan parcial á consellería competente en materia de medio ambiente é 

unha obrigación que incorpora posteriormente a modificación 15/04, do 29 de decembro, 

vixente desde xaneiro de 2005, segundo aparece literalmente a continuación: 

ión dun plan especial que afecte terreos clasificados como solo rústico, dun plan 

parcial ou dun plan de sectorización, deberá solicitar da consellaría competente en materia 

de medio ambiente o preceptivo informe ambiental, que será emitido no prazo dun mes. 

Transcorrid

A lexislación vixente no momento da aprobación inicial do documento de plan 

parcial, especificamente en relación ao medio ambiente era a Lei estatal 6/2001, do 8 de 

maio, de modificación do Real decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación 

de impacto ambiental. 

Reflíctese a continuación o artigo 1 da citada lei, no que determina que son os 

PROXECTOS, PÚBLICOS ou PRIVADOS obxecto de aplicación das determinacións da 

lei. Non é o planeamento urbanístico o obxecto de aplicación desta lei, senón que son os 

proxectos (de obras, instalacións ou acti

"... Artigo 1. Os proxectos, públicos ou privados, consistentes na realización das 

obras, instalacións ou de calquera outra actividade comprendida no anexo 1 do presente 

Real decreto lexislativo deberán someterse a unha avaliación de impacto ambiental na 

forma prevista nesta disposic

Os proxectos públicos ou privados, consistentes na realización das obras, 

instalacións ou de calquera outra actividade comprendida no anexo II deste real decreto 

lexislativo só deberán someterse a unha avaliación de impacto ambiental na forma prevista 

nesta disposición, 
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O establecido no parágrafo anterior non será de aplicación a aqueles proxectos 

para os que a normativa das comunidades autónomas, no ámbito das súas competencias, 

ben esixa avaliación de impacto ambiental, en todo caso, ben fixase umbrais, de acordo cos 

criterios do anexo III, para determinar cando os devanditos proxectos deben someterse a 

avaliación de impacto ambiental”.  

decreto lexislativo 1302/1986, 

do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental. 

Sen embargo, este instrumento mostrou as súas carencias cando se trata de evitar 

ou corrix

O texto aclara que ao entender o planeamento como fase anterior á de proxecto, 

isto sup

Tanto é así que posteriormente, a "Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos 

efectos de determinados plans e programas no medio ambiente" vén a cubrir a lagoa legal 

ao respecto, segundo consta na súa propia exposición de motivos que a continuación se 

transcribe: 

"...Nesta liña de actuación, a avaliación de impacto ambiental constitúe un 

instrumento eficaz en España para a consecución dun desenvolvemento sostible mediante a 

consideración dos aspectos ambientais en determinadas actuacións públicas ou privadas, 

desde a súa incorporación ao noso dereito interno co Real 

ir os efectos ambientais no caso das tomas de decisión das fases anteriores á de 

proxectos. Era necesario, polo tanto, establecer unha ferramenta que permitise actuar 

dunha forma estratéxica en tales fases. 

ón que a Lei estatal 6/2001, do 8 de maio, de modificación do Real decreto 

lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental non é de 

aplicación no planeamento. 

A aprobación definitiva do plan parcial S-06 "Os Batáns" outorgouse polo pleno 

da corporación de data 3 de setembro de 2005, polo que aínda non estaba vixente a "Lei 

9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no 

medio ambiente". 
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Aclaradas de modo extenso as datas da tramitación e a súa relación coa lexislación 

vixente a resposta concreta é: no plan parcial S-06 “Os Batáns” non se tramita “avaliación 

ambiental estratéxica”, dado que a Lei 9/06, do 28 de abril, non estaba vixente cando se 

aproba o documento”. 

Á vista da información transcrita deducimos que en principio non parecían 

aclarados suficientemente algúns aspectos da queixa. En primeiro termo, a Consellería de 

Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible limitábase a expresar que non tiña 

constancia do proxecto, sen máis; e o concello indicaba que non tiña necesidade de realizar 

a avaliación debido a que esta non se prevía na Lei 9/2002, e porque non se encontraba 

vixente a Lei sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 

ambiente, ou de avaliación estratéxica, sen mencionar a aparente necesidade de aplicar a 

Lei 1302/1986, de avaliación de impacto ambiental, modificada pola Lei 6/2001. Por iso de 

novo nos diriximos á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e ao 

Concello de Ames, que nos responderon do seguinte modo: 

-Concello de Ames 

“Con data 27 de xullo de 2007 a institución do Valedor do Pobo mediante 

comunicación do seu  Valedor en funcións don José Ramón Vázquez Sandes, solicita deste 

concello información complementaria da xa remitida con anterioridade por este concello, 

no expediente C.6.Q/788/2006 de queixa presentada por don V.R.P. 

O expediente de queixa do que xa tivo coñecemento este concello por primeira 

vez en xullo de 2006, foi obxecto de contestación nun total de tres ocasións, sendo a 

primeira delas do 13 de setembro de 2006. Cumprimentando o agora novamente solicitado, 

manifestar que o concello non ten distintos argumentos dos xa expostos nas tres ocasións 

anteriores e que teñen como fundamento o informe técnico da arquitecta municipal dona 

(...). o obxecto fundamental da queixa é que o plan parcial S-06 "Os Batáns" non foi 

obxecto de estudo pola Consellería de Medio Ambiente e a este respecto como en 

anteriores ocasións afírmase o seguinte: 
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Primeiro.- O plan parcial S-06 "Os Batáns" foi aprobado inicialmente pola Xunta 

de Goberno local do 28 de marzo de 2003 e non foi obxecto nese momento de remisión á 

Consellería de Medio Ambiente, porque a lexislación vixente naquel momento (Lei 

9/2002, do 30 de decembro) non o esixía. Segundo.- Non obstante o anterior, o plan parcial 

S-06 "Os Batáns" contén entre os seus documentos o denominado "Estudo de sostibilidade 

ambiental, impacto territorial e paisaxístico", tal e como expresamente esixía a lexislación 

vixente naquel momento (Lei 9/2002, do 30 de decembro). Terceiro.- Dado que a 

lexislaci

ei. Cuarto.- A aprobación definitiva do plan parcial S-06 "Os 

Batáns" ten lugar por acordo plenario do 3 de setembro de 2005 cando aínda non estaba 

vixente a

007. Sexto.- Dada a insistencia da institución 

do Valedor sobre este asunto, solicitouse mediante providencia da Alcaldía do 30 de xullo 

de 2007

 do Valedor do Pobo. Sétimo.- En canto á 

referencia ou alusións á actuación doutros 

 non entrara o 

proxecto, polo que solicitaba aclaración ao concello. En concreto sinalou que “a Dirección 

ón autonómica vixente no momento da aprobación inicial do plan parcial S-06 "Os 

Batáns" non contempla a remisión dos plans á consellería competente en materia de Medio 

Ambiente, acódese á lexislación estatal, contida na Lei 6/2001, do 8 de maio, pola que se 

modifica o Real decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto 

ambiental, cuxo artigo 1° establece expresamente que o planeamento urbanístico non é 

obxecto de aplicación desta l

 Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e 

programas no medio ambiente. Quinto.- Dado que desde a Consellería de Medio Ambiente 

da Xunta de Galicia a instancia do Valedor do Pobo, se solicitou información sobre este 

mesmo asunto no mes de xullo, a solicitude foi realizada cos mesmos argumentos expostos 

ao Valedor do Pobo en data 8 de agosto de 2

 un novo informe aos servizos técnicos sobre este asunto o máis pormenorizado e 

detallado posible, o cal foi emitido con data 9 de agosto de 2007 (do cal se acompaña 

copia) cos mesmos argumentos e consideracións do informe anterior de maio de 2007 e do 

que no seu día se deu traslado á institución

concellos (Concello de Ferro e Plan de 

Sectorización) dicir que se descoñecen os factores que puideron influír nesta actuación 

sobre o que non é posible pronunciarse por resultar descoñecidos. Na mesma liña 

descoñécense as circunstancias polas que a consellería admitiu o plan de sectorización”.  

Pola súa parte, a Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible en 

primeiro termo sinalou de novo que non podía informar debido a que
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Xeral de

uou unha consulta 

(achégase copia desta) ao Concello de Ames sobre o particular, e tan pronto como se 

obteña r

Neste extremo convén informar que a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación 

Ambient

 Calidade e Avaliación Ambiental indica que non pode informar sobre o proxecto, 

na medida en que non tivo entrada ningunha cuestión relacionada con el nas súas 

dependencias. Non obstante o anterior, a devandita dirección xeral efect

esposta do concello, darase comunicación a esa institución”. Por iso, pola nosa 

parte reiteramos o criterio ao respecto, e nesta ocasión sinalou o seguinte: 

“En relación coa solicitude de información sobre a queixa promovida por D. 

V.R.P. e cursada por esa institución coa referencia Exp.: C.6.Q/788/2006, na que se 

solicitaba información sobre a deterioración ambiental que podería supoñer un proxecto de 

urbanización en Ames, en concreto, no lugar dos Batáns, infórmase que postos en contacto 

desde a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental co Concello de Ames, o 

antedito concello comunica: 

-. Por un lado, o Plan Parcial S-06 "Os Batáns" foi aprobado definitivamente polo 

Pleno da corporación municipal con data 3 de setembro de 2005, con anterioridade á 

entrada en vigor da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de 

determinados plans e programas no medio ambiente. Polo tanto, o devandito plan non foi 

sometido a avaliación ambiental estratéxica. 

-. Por outro, respecto ao proxecto de urbanización do Plan Parcial S-06 "Os 

Batáns", indica o Concello de Ames que se encontra paralizado como consecuencia da 

suspensión do proxecto de compensación efectuada, ao ser descuberto no ámbito do sector 

S-06 "Os Batáns" un ben de interese cultural. 

al lle recordou ao Concello de Ames, mediante escrito de data 25 de setembro de 

2007, a súa obrigación de remitir o antedito proxecto de urbanización para a súa 

cualificación, de ser o caso, como sometido á tramitación de avaliación de impacto 

ambiental, segundo a Lei 6/2001, do 8 de maio, de modificación do Real decreto 

lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental. 
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Achégase copia das dúas respostas do Concello de Ames sobre este extremo, de 

datas 8 de agosto e 7 de setembro de 2007 e do escrito remitido pola Dirección Xeral de 

Calidade e Avaliación ao Concello de Ames con data 25 de setembro”.  

Logo de avaliar a información transcrita dedúcese que o concello considera que a 

corta da ampla masa de árbores autóctonas da que tratamos sería un acto en certa forma 

preordenado ou debido como consecuencia da previa aprobación do PXOM e da 

cualificación urbanística do solo que se fai nel, e iso a pesar de que se trata dunha 

importante afección á masa arbórea, posto que afectaría a máis da metade do bosque de 

carballos

efinitivamente o plan, no 2005. 

 debe identificarse cos proxectos de urbanizacións aos que se refire ese 

texto despois da modificación do 2001. Efectivamente, o RDL AIA prevé a determinación 

a través dun específico procedemento da necesidade ou non de avaliación de impacto 

, conservándose só un 43,5 %. Segundo indica, no momento da aprobación inicial 

do plan parcial só era preciso incluír na documentación un estudo de sostibilidade 

ambiental, impacto territorial e paisaxístico, segundo o previsto na Lei 9/02, do 30 de 

decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, na súa 

primeira redacción; só despois da reforma de 2004 se esixiu a comunicación deste ao 

órgano ambiental. Indica tamén que estaba vixente a Lei 6/2001, de modificación do Real 

decreto lexislativo 1302/1986, de avaliación de impacto ambiental (RDL AIA), pero 

entende que este non debe aplicarse, posto que se trata dun plan, e non dun proxecto; e que 

a Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 

ambiente, non se encontraba vixente cando se aprobou d

Polo que se refire á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, 

en principio limitábase a indicar que non tiña constancia do proxecto a avaliar, sen máis; 

sen embargo, o feito de que se recibise a solicitude de información sobre o asunto supoñía 

que ese órgano tiña noticia suficiente das circunstancias, que en caso de confirmarse 

suporían a ausencia dunha avaliación que podería ser preceptiva. 

Así pois, o concello sostén que non é precisa avaliación ambiental de ningún tipo, 

posto que non resulta de aplicación o previsto no RDL AIA. O plan parcial polo que se 

aproba a actuación non precisaría a cualificación para unha eventual avaliación, posto que 

entende que non
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ambienta

ración anticipada das consecuencias 

ambientais dunha prevista decisión de dereito público”. 

 pesar 

da clara previsión do RDL AIA, esta urbanización non se vería precisada de avaliación 

(condici

l formal dos proxectos de urbanizacións e complexos hoteleiros. Como o propio 

concello sinala, a normativa vixente no momento da tramitación e aprobación do plan 

prevía que a decisión motivada sobre a avaliación dos proxectos de urbanizacións, centros 

comerciais e aparcadoiros (grupo 7, a e b, do anexo II). Trátase dunha avaliación 

condicionada, das esixidas para os casos incluídos no anexo II, pero que en calquera caso 

require do correspondente procedemento para que o órgano ambiental chegue ao 

pronunciamento expreso ao respecto, de acordo coas condicións dos artigos 1.2 e 2.3 do 

RDL AIA. 

A avaliación de impacto ambiental (AIA) ten por fin identificar, descubrir e 

avaliar de modo apropiado en función de cada caso particular os efectos directos ou 

indirectos dun proxecto sobre o medio. Trátase dun estudo previo á toma de decisións, que 

permitirá coñecer a conveniencia de executar determinados proxectos e o establecemento 

de condicións para iso. A avaliación concrétase nun exame sistemático do proxecto, que 

dará lugar a un resultado que debe ser tido en conta pola administración ou autoridade 

competente á hora de resolver sobre a execución ou non do proxecto analizado ou, de ser o 

caso, sobre as condicións en que debe ser executado. MARTÍN MATEO define a AIA 

como un “procedemento participativo para a ponde

A cuestión que debe despexarse é como se definen os proxectos aos que nos 

referimos, ou, o que é o mesmo, cando debe cumprimentarse a exixencia de avaliación 

condicionada no caso das urbanizacións. Para os efectos da normativa aplicada nese tempo, 

o ente local sinala que o momento non é o da aprobación do plan parcial, posto que este 

non é un proxecto; e resalta tal circunstancia á luz da nova normativa, que agora contempla 

a avaliación estratéxica dos plans (Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos 

de determinados plans e programas no medio ambiente). Pero o certo é que esta 

interpretación municipal parece conducir a unha conclusión inasumible, que é que, a

onada). 
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Pois ben, dada a anterior natureza sinalada das AIA, estas deben vir referidas ao 

momento preciso para servir de instrumento preventivo en favor do medio; é dicir, ao 

momento en que se define o que se quere facer (chámese proxecto -expresión xenérica da 

Directiva e do RDL AIA- ou de calquera outra forma) e se solicita a aprobación 

correspondente, neste caso para levar adiante a urbanización. Naquel momento, a falta de 

avaliación estratéxica, a aprobación do plan parcial parece definir tal cousa, posto que o 

resto do

(ou a decisión sobre posible 

avaliación, como neste caso) non prescindan irregularmente dela. A competencia do 

órgano a

s actos pendentes estarían en gran parte condicionados polo mesmo plan, ao que 

deben axustarse, e nalgún caso ata serían actos debidos. Desde logo non se pode demorar 

ata a solicitude das licenzas de obra, posto que neste trámite a capacidade decisoria é 

mínima, e no caso de estas últimas case nula, ao tratarse de actos que se resolvería en 

sentido positivo no caso de que o proxecto se adaptase ao plan parcial ou de sectorización, 

que por iso é o que define a urbanización, a súa viabilidade xeral, e, de ser o  caso, as súas 

eventuais características ou condicións. Tampouco se debería demorar ao trámite doutros 

medios de execución do plan, como aos proxectos de urbanización, como veremos. As 

características básicas, entre elas a ocupación, disposición ou afección sobre o medio, 

definiríanse no plan e determinaríanse coa súa aprobación, como o demostra que o 

concello sinale claramente os efectos do plan sobre o medio e, en concreto, o tanto por 

cento da masa arbórea autóctona que sería destruído. 

Polo que se refire á actuación da Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible, nun primeiro momento autolimitouse nas súas funcións e 

indicou que non constaba o expediente, cando tan importante ou máis que isto é evitar que 

os proxectos que deberan ser sometidos a avaliación 

mbiental ao respecto dedúcese claramente dos artigos 27 e 29 da Lei 1/1995, de 

protección ambiental, e no relativo á suspensión da actividade ou proxecto, do artigo 40 

desta, e iso sen prexuízo das funcións que correspondan ao órgano substantivo. Finalmente 

requiriu formalmente o proxecto, aínda que referíndoo ao proxecto de urbanización. 

A Consellería agora parece interpretar (aínda que non o afirma de forma 

categórica) que podería terse por cumprido o requisito se se enviase o proxecto de 

urbanización de desenvolvemento do plan. Non obstante, coa súa comunicación ao 
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concello podería pretender salvar a omisión anterior, isto é, a non realización do trámite 

respecto do plan. Efectivamente, o criterio dese órgano en relación con outros supostos 

similares, como o que se coñeceu na queixa Q/836/07, foi exixir que os plans parciais ou 

sectoriais se sometesen á avaliación condicionada prevista no RDL AIA. Este criterio 

parece o

o mediante a 

construción de infraestruturas, iluminación, rúas, espazos verdes, etc., en orde a posibilitar 

a creació

ionadas previstas para as 

urbanizacións, decidíndose se resultan necesarias as avaliacións estratéxicas dos plans 

parciais 

ción. En calquera caso debera evitarse a duplicidade, 

 adecuado, polas razóns que xa tivemos ocasión de expoñer. 

En calquera caso, non se poden identificar as urbanizacións precisadas de 

avaliación condicionada pola previsión do RDL 1302/1986, cos proxectos de urbanización 

segundo se definen estes na normativa urbanística, a pesar da confusión terminolóxica que 

pode derivarse da utilización ambivalente da expresión. Efectivamente, o que pretende o 

RDL 1302/1986 é que antes de decidirse sobre a execución de urbanizacións, estas sexan 

sometidas a un exame ambiental externo, ou do órgano ambiental competente. Por contra, 

os proxectos de urbanización da normativa urbanística son un requisito xeral de toda 

promoción de solo urbanizable, e refírense á necesidade de executar os servizos e 

dotacións establecidos no planeamento, sen poder modificar as previsións do planeamento 

que desenvolven (artigo 110 da Lei 9/2002), e son execución de plans (xerais, parciais, 

especiais...). Por tanto, trátase de modificar a realidade física do terre

n dos soares aptos para a edificación; pero a definición da urbanización, entendida 

no sentido que se utiliza no RDL AIA, resulta ser un concepto moito máis amplo. En 

realidade é un proxecto para construír unha urbanización, algo substancialmente diferente 

ao que se define como os concretos proxectos de urbanización de todos os solos 

urbanizables, que son unha parte desa urbanización global. 

Todas as consideracións vertidas ata agora refírense ao momento no que se 

aprobou inicial e definitivamente o plan obxecto da queixa. Loxicamente, desde entón a 

situación cambiou, e agora deberá interpretarse como se articula a relación entre as novas 

avaliacións estratéxicas e as avaliacións ordinarias condic

que definen as urbanizacións, se entón a cualificación pode remitirse directamente 

a avaliación estratéxica como causa para decidir sobre a non necesidade de avaliación 

ordinaria, ou se se opta por outra solu
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como ta

 resaltar tamén que o feito de que a urbanización deba someterse ao xuízo 

ambiental sinalado ten unha gran relevancia material. Efectivamente, como acertadamente 

sinala o to da urbanización é moi pequena se 

o asunto se enfoca desde a óptica estritamente urbanística, como fai o ente local; este 

indica a

n solo urbanizable, 

sobre o que resultan legalmente posible as obras que se proxectan por seren conformes ao 

planeam

ade ou as condicións nas que pode executarse a urbanización aumentan 

considerablemente, posto que a discrecionalidade da administración que realiza a 

avaliación é clara, ata o 

fundame

do ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/19

mén se prevé para os diferentes ámbitos dos plans graduados (artigo 6.2 da Lei 

9/2006). O que en ningún caso pode suceder é que non se faga a correspondente 

avaliación, como parecía pretender nun primeiro momento o concello. 

É de

concello, a súa capacidade de decisión respec

o respecto que a capacidade municipal real de evitalo neste momento é moi 

limitada, xa que as carballeiras se sitúan segundo o PXOM (2002) e

ento xeral aprobado definitivamente e á propia lexislación urbanística. Sen 

embargo, o efecto inmediato do trámite ambiental é que a capacidade decisoria sobre a 

viabilid

punto de poder rexeitar o proxecto por incompatible coa 

protección do medio ambiente e os recursos naturais (artigo 4.1 RDL AIA). 

É de destacar que o cidadán que promoveu a queixa está demandando a 

preservación duns intereses especialmente protexidos na Constitución española, que 

ampara o dereito ao goce dun medio ambiente adecuado (art. 45). Como consecuencia da 

citada disposición constitucional, os poderes públicos teñen a obrigación principal de 

protexer o dereito mencionado, segundo o establecido no artigo 53 do texto fundamental. E 

no suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o Concello de 

Ames non adoptou todas as medidas ao seu alcance para facer valer o dereito mencionado. 

Así pois, o principio constitucional de eficacia no labor das administracións públicas 

(artigo 103.1 CE) non parece terse aplicado con rigor no tratamento desta problemática, 

ntalmente pola non adopción das medidas adecuadas. 

Por todo o sinala

84, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Ames a seguinte recomendación: 
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“Que con carácter previo á execución da urbanización analizada se remita á 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible a documentación 

acreditativa das características, localización e potencial impacto do proxecto, ao fin 

de adoptar a decisión sobre a necesidade de sometela a avaliación de impacto 

ambiental”. 

Resposta do Concello de Ames: aceptada. 

o unha discoteca, motivo polo que o interesado promoveu a 

correspond

do Pobo, interesando informe sobre o establecemento denominado 

"A", antes denominado "T", expediente: C.6.Q/1399/07. A Xunta de Goberno local, visto o 

Nota: a recomendación foi remitida tamén á Consellería de Medio Ambiente 

e Desenvolvemento Sostible, que mostrou o seu acordo coa mesma. 

25.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Ribeira o 13 de decembro de 2007 

debido ao funcionamento dun establecemento sen axustarse á súa licenza. (Q-1399-

2007). 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. A.A.G.G. referente ao funcionamento dun establecemento sen axustarse á súa licenza. 

No seu escrito esencialmente sinala que o día 7 de xullo se anunciou a 

inauguración do local denominado “A”, no mesmo lugar onde antes funcionaba o “T” (rúa 

M n.º x). Este tiña licenza de simple café-bar, o que, segundo a ordenanza municipal de 

ruídos e vibracións, soamente permite ofrecer bebidas, café, etc., pero non funcionar con 

música ambiental e baile, como nas categorías de café-bar especial ou discoteca. Pois ben, 

o establecemento dispón dun equipo musical de alta sonoridade cunha instalación 

complexa. Ademais anúnciase cunha parella bailando. Todo o anterior indica que funciona 

como un pub ou incluso com

ente denuncia, pero sen que se coñeza a correspondente reacción municipal. 

Ante iso solicitamos información a ese concello, que recentemente nola remitiu. 

Nela sinálase o seguinte: 

“... do Valedor 
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escrito d

 vista do 

cumprimento da normativa sobre protección contra a contaminación acústica, fago as 

seguinte

formo 

favorablemente”. 

e referencia de data 3-9-2007 (rexistro de entrada de data 06-09-2007, co n.º 

20.449), por unanimidade, acorda: Informar ao Valedor do Pobo que este establecemento 

ten licenza de café-bar e, segundo a ordenanza de ruídos, pode ter música ambiental. Así 

mesmo, infórmase que en ningún momento houbo ningunha queixa por parte dos veciños. 

Informar ao Valedor do Pobo do informe emitido ao respecto por parte do técnico 

municipal de Medio Ambiente, de data 8-10-2007, que di como segue: 

"Examinada a documentación obrante no expediente de cambio de titularidade 

núm. 17/2007, instruído a instancia de J.L. e T.G., S.C., e na documentación obrante no 

arquivo municipal, correspondente ao expediente de solicitude de licenza municipal de 

actividade tramitado por A R, S.L., expediente 6/2002, desde o punto de

s consideracións: os datos achegados no informe de medición "in situ" de 

illamento ao ruído aéreo, emitido en abril de 2003 pola empresa homologada Norcontrol, 

S.A., son suficientes para comprobar se a actividade cumpre co establecido na ordenanza 

municipal reguladora da emisión e recepción de ruídos e vibracións (BOP 57, 11-3-2005). 

Así, considerando os resultados do informe de medición, conclúo que o establecemento 

reúne unhas condicións de illamento acústico adecuadas para exercer a actividade 

solicitada, encadrada no tipo 1, de acordo á clasificación establecida no punto 1.1 do anexo 

III da ordenanza municipal. O nivel de emisión interna máximo da actividade será <80 

dBA, polo que, de acordo cos límites de emisión da táboa 1 do punto 2.1 do anexo III da 

ordenanza, o illamento global Dnat será de 55 dBA (cumpre), o illamento na parte de 

oitava de frecuencia central 125 Hz DnT125 será de 40 dB (cumpre) e o illamento de 

fachada DIs,2,n, nAT será de polo menos 30 dBA (cumpre). Nestas condicións, in

Despois de analizar a resposta municipal dedúcese que se confirman os 

presupostos da queixa do interesado, posto que o concello confirma que o local ten licenza 

de simple café-bar e, sen embargo, vén funcionando como un pub. A pesar diso non dá 

conta nin anuncia actuacións para corrixir a irregularidade que supón o funcionamento do 

local nesas condicións. 
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As actividades clasificadas precisan a correspondente licenza municipal de 

funcionamento, autorización outorgada segundo o establecido no RAMINP (Decreto 

2414/1961). A través deste instrumento de control preventivo e continuado protéxese o 

interese 

ños inmediatos, o que, segundo reiterada xurisprudencia, 

constitúe unha condición implícita de toda licenza municipal de funcionamento. 

o respecto xa tivemos ocasión de sinalar en anteriores ocasións 

(C.6.Q/162/01 e C.6.Q/340/2002) que a denominación café-bar fai referencia a locais que 

non pod

público, facendo compatibles a actividade, por unha parte, e a evitación das 

molestias desproporcionadas, por outra, outorgando as licenzas soamente cando iso sexa 

posible en función das circunstancias particulares do suposto e coas medidas correctoras 

previstas para garantir a ausencia de prexuízos. Pero co outorgamento da licenza non 

termina o labor do ente local. A licenza abre unha relación continuada no curso da cal a 

administración local terá por función garantir en todo momento o interese público, 

principalmente o dos veci

Loxicamente, unha das condicións que deben cumprir os locais autorizados é o 

axuste ao tipo de licenza que lles foi concedida, de tal modo que as súas actividades non 

superen os parámetros manexados á hora de conceder as licenzas de funcionamento. A este 

respecto, os locais que contan con licenzas para funcionar como simples bares, cafetarías 

ou  similares non poden realizar o seu labor con música e cun horario amplo, entre outras 

moitas razóns porque no momento do exercicio do control preventivo, é dicir, no 

procedemento da licenza, os promotores e as administracións intervenientes (concello e 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible) non garantiron a inocuidade 

dos locais nesas condicións de uso, ao se preveren outras. As exixencias ambientais para 

este tipo de locais son menos rigorosas, polo que se posteriormente non axustan o seu 

modo de funcionar ao verdadeiramente habilitado, poden causar importantes prexuízos, e, 

en calquera caso, están incumprindo as condicións da licenza municipal que posúen. 

En contra do manifestado polo concello, debe afirmarse que este tipo de 

establecementos non poden contar con música, nin pretender exercer como pubs, como 

neste caso, circunstancia que se manifesta claramente pola súa propia denominación 

comercial, PUB K. A

en incluír na súa actividade equipos de música, incluso nos supostos en que se 
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encontran mencionados nos proxectos (véxase a recomendación e suxestión incluídas no 

Informe Anual ao Parlamento de Galicia 2002: 249 e ss.). 

Efectivamente, así se desprende da diferenciación que realizan as variadas normas 

reguladoras da materia, como poden ser o catálogo de espectáculos públicos e actividades 

recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia (Decreto 292/2004), o Real decreto 

2816/19

dente erro nos potenciais prexudicados, que incluso 

podería ser considerado como causa da eventual nulidade ou anulación da resolución 

recaída. 

s desproporcionadas. Sen embrago, con 

posterioridade á tramitación do procedemento descubrirían que a denominación non se 

correspo

, 

sen música por tanto. 

claro elemento de inseguridade xurídica, posto que 

82, do 27 de agosto, polo que se aproba o regulamento xeral de policía de 

espectáculos públicos e actividades recreativas, ou as diferentes ordes da Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza que veñen regulando os horarios de 

apertura e peche dos locais. 

Se un local se tramita como café-bar no procedemento de obtención da licenza 

municipal, no correspondente proceso de información pública (con comunicación persoal 

aos veciños inmediatos) figurará que o desexo do promotor é a apertura deste tipo de local, 

sen máis. E en caso de que ao tempo se pretenda instalar música no local, a unión de ambas 

as circunstancias levará a un evi

Esta confusión daríase porque o normal sería que os interesados non se 

preocupasen en maior medida á vista de que o que supostamente se pretende é a instalación 

dun simple café-bar, polo que sería perfectamente posible que decidisen nin tan sequera 

consultar o proxecto, nin presentar alegacións, pensando sempre na previsible ausencia de 

música e, conseguintemente, de molestia

nde co que realmente se pretendía, senón que o que verdadeiramente se autorizou 

foi un bar con música, sen que tal circunstancia constase nin na notificación persoal 

recibida nin no anuncio da apertura do período de información pública no boletín oficial da 

provincia. Así, esta circunstancia debera ser obxecto de corrección no procedemento, salvo 

que se interpretase por parte do concello que o local, en calquera caso, era e é un café-bar

O argumento que sostén que os simples bares ou cafés poden optar entre ter ou 

non ter música é, para estes efectos, un 
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obrigaría

omento 

en que tal indefinición ou inseguridade se pode evitar facilmente aplicando criterios máis 

rigoroso

Ademais, a interpretación de que pode existir un local que sendo formalmente 

café-bar exerza a súa actividade habitualmente con música trae consigo determinadas 

consecuencias que parecen conducir ao absurdo, e, por tanto, se debe descartar. Como 

exemplo podemos citar que un local con ese tipo de licenza (café) debería respectar o 

horario nocturno limitado que establecen as correspondentes ordes, pero teoricamente 

podería abrir a primeira hora da mañá, incluso de madrugada, como todos os bares, 

enganchando co horario dos bares especiais, pubs e discotecas, que a esa hora finalizan a 

súa actividade permitida. E, como ademais podería ter música (segundo a interpretación 

incorrecta que comentamos), tamén podería recoller toda a clientela que aínda desexe 

permanecer nese tipo de ambiente. 

O Concello debera garantir o adecuado desenvolvemento do procedemento desde 

o seu comezo, especialmente do trámite de información pública, e globalmente debería 

garantir a protección dos dereitos constitucionais potencialmente afectados dos interesados 

neste tipo de cuestión, claramente da súa competencia (RAMINP e art. 9 da Lei 7/1997, de 

protección contra a contaminación acústica). 

No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o 

Concello de Ribeira non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer o dereito 

ao medio ambiente adecuado e á calidade de vida (art. 45 CE). Así pois, o principio 

constitucional de eficacia no labor das administracións públicas (art. 103.1 CE) non parece 

terse aplicado con rigor no tratamento desta problemática, á vista da actuación municipal. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Ribeira a seguinte recomendación: 

 a todos os veciños afectados por un establecemento denominado dese modo a 

comprobar no correspondente proxecto se se trata dunha actividade con ou sen música, o 

que leva necesariamente a entender esa interpretación como inadecuada desde o m

s á hora de coñecer a materia. 
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“Que con urxencia se proceda a corrixir o funcionamento irregular do local 

obxecto da queixa, que funciona sen axustarse ao habilitado na súa licenza, que é de 

café-bar, a pesar do cal funciona con música e/ou cun horario amplo”.  

Resposta do Concello de Ribeira: pendente. 
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ento dos centros 

escolares, f

elevadores ou ramplas necesarios para alcanzar as plantas superiores. O inicio das clases 

nas esco

1.4.1 INTRODUCIÓN 

Hai que ter en conta que na actualidade as sociedades conceden grande 

importancia á educación que reciben os novos; considérase que a educación é o medio 

máis adecuado para construír a súa personalidade, desenvolver ao máximo as súas 

capacidades, conformar a súa propia identidade persoal; é ademais o medio máis apropiado 

para fomentar a convivencia democrática e o respecto ás diferenzas individuais, de 

promover a solidariedade e evitar a discriminación, conseguindo en suma a cohesión 

social. A educación escolar debe de ser accesible a todos, sen distinción de ningunha clase, 

en condicións de igualdade de oportunidades con garantía, regularidade e continuidade, 

adaptada aos cambios sociais. 

Como todos os anos anteriores podemos dicir que dentro da educación non 

universitaria, un dos temas que abrangue un número considerable de queixas é o referente 

ás instalacións escolares, dentro deste campo podemos atopar diversos elementos tanto de 

carácter material, persoal ou organizativo. Hai queixas de transcendencia entre a sociedade 

escolar como son, as deficiencias nos estados de conservación e mantem

alta de patios cubertos en moitos centros, problemas de aproveitamento dos 

centros por teren estes unha deterioración tanto exterior coma interior que os converte en 

inutilizables para as súas funcións educadoras; falta de ximnasio nos IES, tamén se pode 

incluír neste epígrafe, xa que hoxe en día a sociedade os considera un elemento básico 

dentro da educación para fomentar a solidariedade. As barreiras arquitectónicas son outro 

dos temas que afectan aos dereitos dos alumnos e dos profesores con discapacidades, xa 

que os centros que son de construción antiga, e que normalmente constan de máis dunha 

planta, non poden ser utilizados polos seus usuarios, debido a que non contan cos 

las infantís e nas galescolas tamén foron tidas en conta no presente informe, tendo 

como problemas máis habituais o atraso no inicio do curso tanto por causas de non 

entregarse a tempo os centros coma pola falta de equipamentos. Tamén dentro do grupo se 

manteñen cun nivel alto as queixas sobre os servizos  complementarios: é o caso do 

transporte escolar e o servizo de comedor; neste eido pese a que na nosa comunidade a 



 

distancia para poder ter dereito ao transporte escolar gratuíto nas ensinanzas obrigatorias 

está establecido en 2 km, as peculiaridades desta fano insuficiente para poder acercar os 

alumnos desde os seus domicilios familiares ás paradas dos buses escolares e aos centros 

respectivos; non menos problemas presenta o servizo de comedores escolares, debido sobre 

todo á súa escaseza, tema arduo de solucionar nuns momentos en que a sociedade demanda 

a conciliación da vida familiar e laboral, e que comporta polo tanto a que sexa a demanda 

 son as referentes á 

escolarización e á admisión do alumnado, o problema repítese ano tras ano, cunha 

continui

o dos pais a escoller un centro 

escolar para os seus fillos e a falta de prazas escolares nos citados centros, o cal fai moi 

difícil conseguir a conciliación entre a vida familiar e laboral dos pais, e todo iso pese á 

entrada en vigor do Decreto 30/2007, do 15 de marzo, polo que se regula a admisión de 

alumnos en centros docentes sostidos con fond úblicos que en ensinanzas 

reguladas na Lei 2/2006, do 3 de maio, de educación e a Orde do 17 de marzo de 2007, sen 

que esta n ficiente para solucionar problemas como os olarización no 

mesmo centro de irmáns, ou o da elección dos pais de centro para os seus fillos. Outros 

asuntos q ento tanto por parte da 

comunidade educativa así coma polos pais dentro da presente subárea son a educación 

especial e a violencia escolar. Trátase este último dun problema emerxente máis coñecido 

como bullying, sobre esta conduta o centro Reina Sofía realizou un estudo segundo o cal o 

3% dos alumnos da ESO sofre acoso escolar e a maioría (un 60%) son nenas. Por iso é de 

importancia capital a sensibilización ante este fenómeno e a necesidade de que as 

instancias públicas poñan en marcha todas as a ións ao s ance para erradicar este 

problema que non pode dicirse que sexa novo na educación. Por parte da Xunta de Galicia, 

puxéronse en marcha diversos protocolos orientados á formación do profesorado dos 

centros escolares co fin de que conten cos suficientes mecanismos que lles permitan 

traballar

n é significativo o índice de acoso escolar que a Dirección Xeral de 

Ordenación e Innovación cifra en só un 1% do total dos casos detectados. A causa destes 

comportamentos pode buscarse na carencia na sociedade actual dunha falta de compromiso 

moral e de sentimento de culpa dos menores, que os converte en persoas violentas, 

moi superior á oferta. Outra das cuestións de especial transcendencia

dade que non deixa a esta institución indiferente. Estes campos presentan unha 

infinidade de problemas, ao intentar compaxinar o dereit

os p impart

ormativa sexa su  da esc

ue temos que ter en conta e que provocaron un seguim

ctuac eu alc

 con solucións pacíficas ante os casos de violencia nas aulas. De todas maneiras na 

nosa Comunidade no
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aco e p d ro. En realidade non coñecen o sentido nin o 

esta subár nclúese o o referinte nsinanza u rsitaria; o sistema 

universitario español experimentou profundos cambios nos últimos anos, estes debéronse á 

aceptación dos retos derivados da xeración e transmisión dos coñecementos científicos e 

ersidade que ocupe un papel central no 

desenvolvemento cultural, económico e social dun país, para o cal é necesario que as 

universid

studantes e 

profesorado, afóndase na creación e transmisión do coñecemento, novas tecnoloxías da 

lograr a integración competitivamente no novo espazo 

universitario europeo. Para iso son necesarios novos profesionais con elevado nivel 

cultural,

 marco do espazo 

europeo asumindo a organización desta ensinanza en tres ciclos: grao, máster e 

doutoram

sadores 

significado da convivencia social. 

osibles maltrata ores no futu

N ea i grup  á e nive

tecnolóxicos. A sociedade actual demanda á univ

ades desenvolvan plans específicos acordes coas súas características propias, coa 

composición do seu profesorado, a súa oferta de estudos e os seus procesos de xestión e de 

innovación, só así se poderá conseguir unha docencia de calidade e unha investigación de 

excelencia. Deséñase a nova arquitectura fomentando a mobilidade de e

información, etc. Todo iso para 

 científico e técnico que só a ensinanza universitaria é capaz de proporcionar, 

sendo necesaria ademais unha formación permanente ao longo da vida. 

Os acordos en política de educación superior en Europa e o impulso que a Unión 

Europea pretende dar á investigación en todos os seus países membros fan que se teña que 

apostar pola harmonización dos sistemas educativos superiores no

ento. Inténtase dar resposta á necesidade de asentar uns principios dun espazo 

común baseado na mobilidade, o recoñecemento de titulacións e a formación ao longo da 

vida. Trátase de ofrecer unha formación de calidade que atenda os retos e desafíos do 

coñecemento e dea respostas ás necesidades da sociedade. 

Estes principios que son os que impulsa a Unión Europea son tamén o que a 

sociedade demanda, que as universidades poidan perseguir unha mellor formación dos seus 

graduados para que sexan capaces de adaptarse tanto ás demandas sociais, coma ás 

demandas do sistema científico e tecnolóxico; dándose resposta ás necesidades dunha 

formación ao longo da vida. A universidade ha de ser un motor para o avance do 
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coñecemento e tamén un motor para o desenvolvemento económico e social dun país. As 

queixas que se presentaron nesta materia van precisamente dirixidas aos problemas que 

comporta o disposto no Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, e na Resolución do 7 de 

maio de 2007, pola que se ditan instrución para o acceso á universidade no curso 

2007/2008. 

1.4.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

O número de queixas correspondentes á área de educación no ano 2007 foi de 

182, ás que se deu o curso que se describe a continuación: 

Iniciadas 182 

Admitidas 143 78% 

Non Admitidas  33 19% 

Remitidas ao Defensor del Pueblo  6 3% 

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluídas 118 82% 

En trámite   25 18% 

 

Ao longo deste ano tamén foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas 

en anos anteriores:  
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Ano de 
presentación 

En trámite ao 
31-12-2006 

Reabertas Total Resoltas  En trámite ao 
31-12-2007 

2006 28 16 44 38 6 

 

1.4.3 EDUCACIÓN NON UNIVERSITARIA 

As queixas presentadas nesta subárea foron en total 151, das que quedaron 

conclusas 100, están aínda pendentes de trámite 24, non se admitiron a trámite 25 e 

remitidas ao Defensor del Pueblo 2. Pendentes do ano anterior están xa conclusas 33 e 

atópanse en trámite 5. Iniciaremos o repaso delas facendo o seguinte esquema: 

1.4.3.1 Instalacións escolares 

a) Medios Materiais. As queixas que no presente exercicio se formularon respecto 

á materi

esultados positivos pola intervención desta institución.  

a de instalacións escolares son un elenco moi amplo que abranguen un campo 

heteroxéneo, sendo as de maior envergadura as referentes ás instalacións dos centros 

docentes públicos, así temos un grupo de queixas referentes ás carencias e ao deficiente 

estado de conservación  no que se encontran algúns centros escolares, o cal impide o 

normal desenvolvemento das actividades para as que foron creadas. 

Admitíronse varias queixas en referencia aos centros escolares algunhas das cales 

foron arquivadas por non se realizar polo recorrente en queixa actividade ningunha á 

contestación e remisión do informe preceptivo por parte da administración competente 

pero noutros si houbo r

Unha das queixas xurdidas no presente ano académico, foi presentada pola ANPA 

“Avantar” do CEIP Salgado Torres da Coruña, no seu escrito a asociación denunciaba que 

o centro, que foi construído hai 25 anos, non conta cun patio cuberto para que os alumnos 

poidan saír ao recreo cando chove, cousa moi común na nosa comunidade, e polo tanto 

teñen que quedarse nas aulas. Tamén solicitaban que mentres non se acometesen as obras 
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de realización do patio cuberto, fose instalada unha carpa, para que así os case 300 nenos, 

de entre 3 e 12 anos, non tivesen que pasar o recreo nas aulas. Por parte do concello 

realizáronse obras de mellora de pintura e de azulexado pero non as de construción do 

patio. Ante a contestación do concello, que indicaba a súa non competencia para a 

realización de obras de infraestruturas, xa que o seu cometido só abrangue o mantemento 

do centro, intentouse unha posible solución coa Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, a cal chegou da man dun convenio asinado por ambas as administracións 

polo que se comprometen a colaborar para dotar os 17 centros que ten o Concello da 

Coruña, de patios cubertos. O orzamento era de tres millóns de euros e a obras 

materializaríanse nun prazo de tres anos. Valoradas as posibles solucións técnicas respecto 

do centr

mañada xa que na actualidade é un centro cultural. E que 

o local destinado a escola unitaria fora reparado na parte máis necesaria, como a porta de 

entrada 

los medios de comunicación: o invocado sobre a 

seguridade na Escola Infantil dos Rosales, na Coruña. 

o ao que nos referimos, encargouse a redacción do proxecto en marzo de 2007, 

comprometéndose a consellería a realizar as obras no verán do 2007 para non interferir no 

curso (102/07). 

En termos moi similares á anterior temos a queixa presentada por unha profesora 

da Escola de Educación Infantil sita na localidade de Carnés no termo municipal de 

Vimianzo; denunciaba a profesora o lamentable estado de conservación en que se 

encontraba o centro tanto no seu interior coma no seu exterior, o que imposibilitaba que os 

alumnos que asistían ao centro puideran recibir a educación á que teñen dereito. Polo 

Concello de Vimianzo, á petición do preceptivo informe, contestou indicando que unha das 

plantas da escola infantil xa fora a

e que o resto das obras se realizarían cando rematase o curso escolar, en xuño e 

xullo do 2007. Solicitado novamente informe ao concello para que facilitase a información 

sobre o estado das obras, recíbese informe indicando que o centro fora rehabilitado, 

podendo realizarse nel as funcións que lle son propias; remitindo un informe fotográfico do 

estado en que se encontra a escola unitaria (477/07). 

En referencia ás escolas infantís e ás galescolas, podemos salientar respecto da 

primeira, un caso moi debatido po
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Esta queixa iniciouse de oficio ante as informacións realizadas polos medios de 

comunicación, e que indicaban a preocupación dos pais e nais dos nenos que acudían 

diariamente a esta escola infantil, polo incumprimento das normas de seguridade; 

denunciaban os problemas que presentaba a saída de emerxencia, así como que o patio non 

drenaba e se inundaba cando chovía e ademais que era obxecto dos ataques realizados por 

rapaces, que tiraban pedras contra as cristaleiras, e que posteriormente utilizaban as 

proximidades do centro para realizar o botellón. O informe remitido polo Concello da 

Coruña indicaba que realizadas as obras de acondicionamento da zona con instalación dun 

cerrado,

ras 

realizáronse con atraso e ese atraso causou problemas aos pais que traballaban ao non 

poder co

 para evitar os actos vandálicos e a supervisión das outras deficiencias e a mellora 

do medio, deu como resultado o permiso de inicio de actividades emitido por 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, o que conducía a que coa correspondente 

licenza obtida se comprobaba a garantía do cumprimento das normas establecidas sobre a 

materia vixentes na actualidade. Coas obras realizadas na escola municipal infantil, que 

facían viable a convivencia no centro para os escolares, procedeuse ao arquivo da queixa 

(1776/07). 

E enlazado co tema obxecto de estudo nesta sección podemos tamén facer 

referencia a outra queixa iniciada de oficio, ante as protestas dos pais e nais dos alumnos 

máis pequenos da pirámide da educación, referímonos á apertura da Galescola de Cambre, 

este centro tiña previsto iniciar a súa actividade no mes de setembro pero foi atrasada a súa 

apertura ata o 12 de novembro, por problemas xurdidos por un lado coa empresa 

adxudicataria da subministración e equipamento do mobiliario e polo outro os problemas 

observados no edificio e que poderían supoñer risco para os escolares. As ob

nciliar a vida familiar e laboral, pero na actualidade está funcionando en perfectas 

condicións (1827/07). 

Tamén pode incardinarse no presente grupo a queixa formulada por unha nai na 

que denuncia que os centros escolares da mesma localidade de Nigrán non escollen os 

mesmos días “non lectivos” producíndose unha descoordinación en caso de irmáns que 

estudan en centros diferentes. Solicitado o informe, este foi recibido e nel a administración 

educativa participaba que na Orde da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
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do 5 de maio de 2006, pola que se aprobaba o calendario escolar para o curso 2006/2007, 

indícase que os consellos escolares dos centros poderán solicitar un ou dous días non 

lectivos sendo desexable que os centros da mesma localidade elixan os mesmos días non 

lectivos, para o que se buscará o consenso entre todos os centros para a súa elección. Pero 

que no caso denunciado se trataba de dous centros educativos nos que se impartían niveis 

educativos diferentes: un é centro de Educación Infantil e Primaria; e o outro é un IES, un 

centro de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, con distinta duración do curso, 

diferentes horarios lectivos, distintas datas de celebración das probas, o cal fai inviable o 

consenso entre os centros. Polo que se procedeu ao arquivo da queixa (1132/07). 

E dentro do presente grupo podemos recordar tamén a queixa presentada pola 

ANPA 

posible a instalación dun ximnasio por 

inviabilidade técnica do proxecto. Indicaba que se trata dun centro escolar que está no 

centro d

Dentro desta sección tamén citaremos a queixa dirixida a esta institución pola 

presiden

do IES de Ferrol vello, na citada denunciábase que se solicitara en diversas 

ocasións a instalación dun ximnasio no Instituto de Educación Secundaria. Solicitado 

informe, a Consellería manifestou que era im

a cidade de Ferrol, entre edificios con comunidades de veciños privadas. Que é 

imposible por iso acceder con maquinaria ao centro e que a execución do ximnasio 

implicaría posibles prexuízos ás medianeiras, aparición de gretas, inestabilidade do solo, 

etc. A queixa ante estes motivos foi arquivada, xa que a administración comunicaba que 

había outros centros na mesma área de influencia máis modernos e aos que poderían acudir 

os alumnos deste centro (85/07). 

ta da ANPA “O Souto” para presentar denuncia no mal funcionamento da Escola 

Infantil do Concello de Padrón na Coruña. Indícanse na denuncia irregularidades de todo 

tipo que se están dando na citada escola infantil. As denuncias fan referencia á  falta de 

material escolar, falta de información aos pais, negativa da dirección do centro a realizar 

reunións con pais, non existe calendario laboral, non existe plan de evacuación, non existe 

regulamento de réxime interno e non esta polo tanto aprobado polo concello, e que o 

proxecto educativo é moi deficiente. 
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Solicitouse o correspondente informe ao Concello de Padrón e á Vicepresidencia 

da Igualdade e do Benestar, por parte do concello non se contestaron as solicitudes dos 

informes nin os posteriores recordatorios, polo que con data 30 de novembro de 2006 se lle 

remitiu escrito ao Sr. alcalde presidente do citado concello de recordatorio de deberes 

legais, aos cales fixo caso omiso, polo que con data 10 de xaneiro de 2007 se declarou 

hostil e entorpecedora á función do Valedor do Pobo, a actitude do Sr. alcalde-presidente 

do Concello de Padrón. 

Por parte da Secretaría Xeral de Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, 

remitiuse informe no sentido de participar, que efectivamente a partir do ano 2005 e no ano 

2006 se recibiran escritos da citada ANPA nos cales denunciaban posibles irregularidades 

na escola infantil municipal de Padrón, polo que se realizou unha visita de inspección para 

poder va

, parte do problema radica na falta de 

entendemento entre a Dirección do centro e a Asociación “O Souto”, e que, indicaba como 

solución

lorar a certeza das denuncias presentadas. Das deficiencias encontradas na visita 

deuse conta inmediata ao concello para que as corrixise. Pero con motivo de que as 

denuncias continuaban efectuouse unha nova visita por parte da inspección educativa ao 

centro, na cal se indica que parte das deficiencias están corrixidas pero non outras; pero 

engadindo ao seu informe que, en certa maneira

 posible, realizar un regulamento de réxime interno co fin de delimitar as 

responsabilidades e obrigacións que competen a cada parte implicada na denuncia. Por 

parte do Concello de Padrón realizouse a elaboración do Regulamento de réxime interno 

da escola infantil municipal de Padrón en xaneiro de 2007, co que se procedeu ao arquivo 

da queixa ao non realizarse pola asociación ningunha solicitude de reapertura (704/96). 

b) Barreiras Arquitectónicas. Tal e como menciona o enunciado trátase dun 

problema que irrompeu na administración educativa con forza, referímonos ao problema 

das barreiras arquitectónicas nos centros educativos. Neste campo temos que relatar a 

queixa presentada por un profesor dun CEIP en Reibó-Moaña, que nos indicaba que o 

centro foi construído nos anos setenta, e que na actualidade conta con 475 alumnos, 39 

profesores e 12 integrantes de persoal non docente. Que dada a antigüidade do centro 

carece de sistema para superar as barreiras arquitectónicas a partir da planta baixa, xa que a 

esta se accede por ramplas, pero que non hai ascensores para subir ao resto das plantas. E 
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que no centro se encontra un alumno con dificultades motrices, a pesar de contar cunha 

coidadora, que pode asistir sen problemas ás clases na planta baixa, pero estes xorden 

cando ten que subir á planta primeira ou segunda. No centro tamén o director da escola de 

música ten que utilizar cadeira de rodas, o que lle impide impartir as clases da súa materia 

nas outras plantas. Como contestación ao informe solicitado, a consellería correspondente 

manifesta que enviou funcionarios da unidade técnica no mes de agosto de 2007 para a 

elaboración  dun informe sobre a forma e o lugar en que se podería instalar o ascensor. 

Incluíuse pola administración no plan de necesidades e iso comporta que as obras deben 

executarse ao longo do ano 2008. Arquivándose a queixa en espera da instalación do 

ascensor; sen prexuízo de reabrila en caso de incumprimento das citadas obras (1913/07). 

e ao disposto no Decreto 203/1996, do 12 de xuño, da Xunta de Galicia, no 

que se regula o dereito ao transporte escolar gratuíto dos alumnos que residan a unha 

distancia

n, unha visita de inspección, ante a 

solicitude por parte dos familiares da alumna de modificación do itinerario do transporte 

c) Servizos Complementarios. Dentro desta sección de instalacións escolares é 

obrigado facer mención aos servizos complementarios, referidos sempre seguindo a lei de 

educación, ao transporte escolar e ao comedor. 

Pes

 de 2 km do centro escolar (hai que ter en conta que no ámbito nacional a 

distancia é de 2,5 km); si nos encontramos dentro desta sección un gran número de 

queixas, xa que a orografía da nosa comunidade e a gran dispersión da vivendas no medio 

rural fai do transporte escolar un medio moi necesario para que o alumnado poida asistir ás 

clases nos centros correspondentes.  

A queixa da que falaremos foi iniciada de oficio por parte desta institución ao ter 

coñecemento de que unha alumna que vivía na aldea de Froxán, pertencente ao municipio 

de Zás, onde só habitaban 3 familias, tiña que camiñar todos os días máis de 1500 m, para 

chegar á aldea veciña de San Martiño, onde si había parada do transporte escolar. A escolar 

de 7 anos de idade tiña que realizar ese percorrido a pé porque o citado servizo non 

chegaba ao seu fogar. Interesados ao concello e á administración educativa os informes, 

indicouse neles que a distancia que ten que efectuar camiñando a menor é duns 900 m, e 

que executada por parte da Consellería de Educació
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escolar, 

unha 

alumna do IES de Ponteceso; a rapaza cursaba estudos de Bacharelato e vivía nunha zona 

afastada

furgoneta adaptada pero que os enganches desta non eran suficientes, nin contaban coas 

púidose constatar que a pista non ten posibilidade de xirar en todo o percorrido ata 

a aldea, non permitindo o cruzamento con ningún outro vehículo, e observándose ademais 

que a pista é especialmente estreita, existindo perigo de que as rodas do vehículo escolar se 

puidesen saír do firme asfáltico; existindo tamén unhas rasantes moi profundas que 

imposibilitaban a incorporación do autocar á estrada. Á vista do informe, concluía a 

administración, é imposible o cambio de itinerario. Ante iso, esta institución, aínda a 

sabendas da obrigación que pesa sobre a administración de proporcionar os medios e 

sistemas organizativos necesarios para atender as necesidades dos escolares, para garantir a 

igualdade de oportunidades, non encontrou unha mala actuación da consellería xa que 

estaba comprobado tecnicamente a imposibilidade de realizar a ampliación da ruta polos 

riscos que puideran ocasionar aos outros alumnos usuarios do transporte escolar (1853/07). 

Mellor solución tivo outra queixa sobre o mesmo problema e referente a 

 do itinerario do transporte escolar. Sen embargo a pesar de que os alumnos de 

post-obrigatorio non teñen dereito a este servizo, a consellería autorizou, sempre que 

existisen prazas libres, o cambio da ruta (280/07). 

Outra cuestión que aflora nestes momentos respecto ao transporte escolar e aos 

dereitos dos escolares, e que é un dos obxectivos que persegue a Lei 2/2006, do 3 de maio, 

cando regula que a educación ten que ser accesible a todos, sen ningunha distinción en 

condicións de igualdade de oportunidades, e actuando como elemento compensador das 

desigualdades persoais, culturais económicas e sociais e con especial atención ás que 

deriven de discapacidade, foi o formulado por esta institución, ao iniciar de oficio unha 

queixa, da que tivo coñecemento a través dos medios periodísticos, que indicaban que 

catro nenos dun colexio no municipio de Carballo, dunha aula de motóricos, con graves 

problemas de mobilidade non estaban asistindo a clases. O motivo desta falta de asistencia 

era, ao parecer, debido á falta dun transporte adecuado para estes escolares, posto que 

algún deles presentaba unha discapacidade que superaba o 70%, necesitando cadeira de 

rodas para os seus desprazamentos. As nais denunciaban a falta de acompañante na viaxe, 

que as viaxes se facían moi longas para estes escolares e que os alumnos viaxaban nunha 
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debidas medidas de seguridade. Interesado por esta oficina o correspondente informe á 

administración, este foi remitido manifestando nel que a furgoneta que realizaba o servizo 

de transporte cumpría coa normativa vixente, pero ante a evidencia de que os alumnos 

tardaban

considerando a situación discriminatoria por recibir os alumnos dun mesmo 

centro trato diferente. A administración educativa contestou, á solicitude de informe, que a 

selección

 moito tempo en chegar aos seus domicilios, procedeuse de forma inmediata á 

contratación dunha nova furgoneta que está dotada de ancoraxes para as cadeiras de rodas, 

ascensor, e que coa posta en servizo deste segundo vehículo se repartirían entre ambas as 

furgonetas o traslado dos alumnos da aula de motóricos, acurtándose visiblemente o tempo 

de traslado aos seus domicilios; ademais tamén se acordara que os citados alumnos irían 

acompañados polas coidadoras do centro (1854/07). 

O outro servizo complementario é o relacionado cos comedores escolares, aquí as 

queixas que esta institución tramita son debidas á escaseza de prazas nos comedores fronte 

á gran demanda deles. Pese ao disposto no Decreto 10/2007 e a Orde do 21 de febreiro de 

2007, que regulan a admisión do alumnado nos comedores con menor número de prazas 

que solicitudes, segue a ser un tema moi debatido e que achega unha gran cantidade de 

denuncias. 

Así podemos denotar o caso dunha nai que vive a 300 m do centro e que á súa 

filla non lle foi concedida praza no comedor do CEIP de Sigüeiro, por non haber prazas 

suficientes, 

 e admisión de alumnos ao servizo de comedor cando existen máis solicitudes que 

prazas dispoñibles corresponde ao consello escolar, o cal realizou a selección de 

conformidade co Decreto 10/2007 e a Orde do 21 de febreiro de 2007, que regula a 

admisión de usuarios nos comedores que non teñan prazas suficientes para facer fronte á 

demanda. Tamén se indicaba que no comedor do centro se atendían 201 alumnos, cando a 

súa capacidade era para 176 comensais, non podendo incrementar o número de prazas por 

falta de espazo físico. Que para paliar o problema a Inspección educativa propuxo a 

construción dun novo centro, cos servizos correspondentes de transporte escolar e de 

comedor, que se instalaría na mesma localidade para dar unha resposta adecuada ao 

incremento de escolarización de alumnos (1643/07). 
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Problemas máis específicos e singulares, dentro das queixas sobre os comedores 

escolares, recibíronse ante o Valedor no presente ano 2007 e ten que ver coa cuestión das 

alerxias alimentarias e así se formula por un pai o problema de que ten unha filla de 3 anos 

celíaca e á que ao parecer a directora do centro non quería que utilizase os servizos do 

comedor

o en conta a problemática 

cos alumnos con intolerancias alimentarías, recomenda, que no posible, os centros ofrezan 

menús q

on data do 22 de novembro de 2006, e do que a recorrente en queixa 

formaba parte, no que se establecía que os nenos tiñan que comer todos os pratos que se 

ficadas. Que os pais da menor foron informados de maneira 

reiterada que a súa filla non comía e dos problemas que ocasionaba no comedor xa que a 

súa actit

 ao ter que realizar outros tipos de menús ante a enfermidade da menor. Solicitada 

a correspondente información por parte da Secretaría Xeral da Igualdade, comunicouse que 

a escola infantil depende dunha entidade de iniciativa social, que está supeditada á 

existencia de crédito suficiente nos orzamentos. Pero que tend

ue dean resposta a estes nenos e de non ser posible se facilite polos centros os 

medios para conservar os menús proporcionados polas familias. A dirección da escola 

aceptou a indicación da administración e a menor continúa no centro e no comedor deste, 

como o resto dos compañeiros, que non presentan problemas alimentarios (1912/07). 

Outro caso tamén digno de ser relatado é o presentado por unha nai, no que 

comunicaba que á súa filla a deran de baixa no comedor escolar porque non comía, e que 

ao parecer, nas normas establecidas no regulamento de funcionamento do comedor, se 

establecía que os nenos tiñan que comer todos os pratos servidos, excepto causas 

xustificadas. Reclamado o preceptivo informe á consellería, indícasenos nel que o comedor 

do CEIP López Ferreiro en Santiago de Compostela está xestionado pola ANPA do citado 

CEIP, que o centro conta cun regulamento de funcionamento que foi aprobado na 

Asemblea da ANPA, c

servían, salvo causas xusti

ude absorbía a atención dun monitor permanentemente e provocaba polo tanto 

problemas de atención respecto do resto de usuarios do comedor, e que de continuar así 

podería carrear graves problemas de saúde á menor; indicaba así mesmo que o citado 

comedor estaba organizado de maneira voluntaria pola ANPA, e que ante a problemática 

xurdida solicitaron un estudo a un experto en nutrición a fin de que dese unha posible 

solución ao problema da alumna, e mentres tanto consideraron dar de baixa a menor no 
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servizo de comedor ata que a nena puidese volver a este se os problemas se resolvían co 

informe que emitise o especialista (1084/07). 

d) Os dereitos dos alumnos, dos profesores, dos pais dos alumnos e, en definitiva, 

de toda a sociedade escolar tamén teñen cabida nesta sección primeira e aquí 

encontrámonos con casos como o da presente queixa que formulada pola nai dun alumno 

da Gardaría Infantil As Mariñas da Coruña, nela manifestaba que coa chegada dunha nova 

educadora no mes de outubro pasado ao centro o seu fillo estaba moi mal atendido, que se 

produciron problemas entre o neno e a educadora e que as relacións dos proxenitores do 

menor coa profesora eran tamén malas. A administración emitiu o correspondente informe, 

no sentido de indicar que co cambio da profesora, a familia mostrou a súa 

desconformidade alegando problemas de comunicación, tendo que intervir incluso a 

directora da escola. Os informes que obran en Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, 

respecto á profesora indican unha traxectoria profesional como interina boa, non constando 

ningunha queixa no seu expediente durante 15 anos de servizo. Ante esta situación, esta 

institución considerou que o problema radicaba nunha nula comunicación entre os pais do 

alumno e a educadora, que pouco a pouco se foi deteriorando ante a imposibilidade de 

solución por non contarse coa vontade de ambas as partes, pero sen que este problema 

estivese  afectando ao dereito de educación do alumno e a unha formación de calidade 

(1398/07). 

Temos nesta sección que facer referencia a unha queixa presentada por  uns  pais 

en relación coa actuación dunha profesora que realizando unha excursión de fin de curso a 

unha praia, só levou as nenas deixando os alumnos no colexio; por parte dos pais alegábase 

discriminación por razón de sexo ao deixar os nenos sen excursión. Á vista da denuncia 

presentada, por parte da administración fíxose un seguimento a través da inspectora da 

zona, da orientadora do centro e da titora do neno, chegando á conclusión de que a 

profesora actuou sen ánimo discriminatorio e soamente se baseou ao realizar esa actuación 

en que os nenos son os que orixinaban problemas de desobediencia nas actividades 

extraescolares, os que se comportaban indebidamente e non respondían ás ordes verbais. 

Esta actuación por parte da profesora non a realizara en anos anteriores, xa que sempre 

levou ao seu curso correspondente formado por nenos e nenas ás excursións programadas, 
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e así mesmo que era unha profesora traballadora e cumpridora, sendo corrixida 

verbalmente por este feito, ante o cal se comprometeu a que non volvería darse esta 

situación (1275/07). 

Outro exemplo refírese á denuncia realizada por unha alumna que solicitou desde 

que finalizou o ciclo de estudos de Educación Infantil o certificado para poder acceder á 

devandita titularidade, con data 28 de xuño de 2007, e que lle foi entregado pola 

administración educativa o 29 de novembro de 2007 (1504/07). 

Dentro da presente sección pódese facer referencia á queixa presentada por unha 

nai, que comunicado polo centro escolar que o curso do seu fillo ía realizar unha excursión 

fin de curso ao municipio do Grove, solicitou acompañalo, pois o alumno sofre diabete e 

necesitaba que ela o acompañase. Consideraba que o seu fillo é unha persoa diabética 

desde hai dous anos, e que ten que levar  uns  controis moi estritos en canto a comida e 

tratamento para evitar que poida caer nun coma diabético. A contestación dada polo centro 

escolar foi de que a lei non llo impedía pero que lle denegaban o dereito a acompañalo, xa 

que acompañaban aos alumnos as profesoras necesarias, cumprindo a normativa vixente e 

ademais indicando á nai que ao seu fillo podería acompañalo a coidadora do centro; por iso 

cre a administración que non é necesario que a nai realice esa excursión ao Grove posto 

que o alumno asume a diario con autonomía no propio centro escolar as tarefas de controis 

rutineiros a que está sometido así como o cálculo de alimentos a inxerir dependendo dos 

resultados (1073/07). 

1.4.3.2 Escolarización 

O artigo 84 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, prescribe que as 

administracións educativas regularán a admisión de alumnos en centros públicos e 

privados concertados de tal forma que garantan o dereito á educación, o acceso en 

condicións de igualdade e a liberdade de elección de centro por pais ou titores. 

Atendéndose a unha adecuada e equilibrada distribución entre os centros escolares dos 

alumnos con necesidade específica de apoio educativo. O presente artigo foi desenvolvido 

polo Decreto 30/2007, do 16 de marzo, polo que se regula a admisión do alumnado en 
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centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as  ensinanzas reguladas na lei 

de educación e na orde do 17 de marzo que regula o procedemento para a admisión do 

alumnado no segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Secundaria obrigatoria e Bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos. 

Pese á normativa establecida os problemas que presenta todos os anos a 

escolarización e a admisión de alumnos é ben coñecido de todos: a dificultade para  

conseguir por parte das familias unha praza nunha gardería para nenos de 0 - 3 anos é algo 

que está en mente das familias que intentan conciliar vida familiar e laboral, por iso e para 

concienciar e sensibilizar as administracións públicas correspondentes é necesario  

facerlles ver o lonxe das recomendacións europeas dunha praza por cada tres nenos 

menores de 3 anos; e conseguir a escolarización a partir dos 3 anos nun centro público ou 

privado concertado tendo en conta as preferencias dos proxenitores é tarefa ardua tanto 

para os p

aliña 6, do Decreto 30/2007, e ao artigo 49 da Orde do 17 de marzo de 2007. Seguía o 

ais coma para as administracións educativas. No presente ano podémonos referir 

citando unha queixa, que foi moi difundida polos medios de comunicación: a presentada 

pola plataforma “Cole para todos nos Rosales”. Segundo manifestacións da plataforma, 

existían, por un lado, a carencia de recursos e polo outro, falta de planificación para 

escolarizar en Primeiro de Educación Infantil a nenos nacidos no ano 2004, e residentes no 

barrio dos Rosales na Coruña. Achacaban á Consellería de Educación que non iniciara os 

trámites necesarios para reforzar a oferta educativa no citado barrio. Continuaban na súa 

queixa manifestando que a oferta educativa para os nenos de 3 anos formábana o Colexio 

Emilia Pardo Bazán (público), Calasanz Escolapios e Calasancias (privados concertados). 

Esta oferta educativa era a mesma que existía con anterioridade á creación do barrio. Que o 

pasado ano existiran problemas de escolarización xa que se cubriu a cota, tendo a 

administración que habilitar unha aula con capacidade reducida no Colexio Emilia Pardo 

Bazán. Solicitado informe, este foi remitido pola administración educativa, no sentido de 

indicar que o dereito á escolarización no barrio onde residen as familias con nenos en idade 

escolar non é unha unidade de planificación educativa; que a administración en caso de 

non dispoñer de praza escolar para os nenos no centro solicitado, en primeiro lugar, lles 

asigna praza noutro atendendo as preferencias manifestadas polos pais na súa solicitude e 

garantindo sempre a escolarización do menor. Facía así mesmo referencia ao artigo 16, 
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informe indicando que a plataforma “Cole para todos nos Rosales” xurdira pola agrupación 

dunhas persoas residentes no barrio dos Rosales que manifestaban ter un dereito á 

escolarización dos seus fillos no citado barrio. Négase pola administración educativa a 

ste non existe nin ten apoio xurídico na normativa actual 

de admisión de alumnos de conformidade á normativa antes citada. O barrio non é unha 

unidade 

 orde antes mencionados. 

De todas maneiras, por parte da Delegación Provincial da Consellería de Educación estase 

a traball

 postos escolares, por iso a carencia de 

garderías en Vigo foi tema obxecto do inicio da presente queixa de oficio. O periódico en 

cuestión indicaba que había longas listas de espera para que os nenos encontrasen praza 

existencia de tal dereito, xa que e

de planificación educativa, nin para a admisión de alumnos nun centro nin para a 

construción de infraestruturas educativas. Que non existiu falta de planificación, nin 

carencia de recursos, xa que a unidade de escolarización é a zona educativa e todos os 

alumnos non admitidos foron escolarizados na zona educativa que si engloba o barrio dos 

Rosales; tamén dispuxo a administración as medidas necesarias para a instalación de 

transporte escolar para facilitar a escolarización aos nenos de curta idade, pese a non existir 

a distancia que regula o regulamento do transporte. O problema que a plataforma expuña é 

simplemente porque os pais querían escolarizar os seus fillos en dous centros, e sendo 

superior a demanda á oferta, tivéronse que someter ao decreto e á

ar para iniciar a construción dunha nova infraestrutura, sen ter aínda avaliado se se 

tratará dun centro de Educación Infantil e Primaria, ou soamente de Educación Infantil, 

valorando para un ou outro caso o incremento da poboación infantil (1133/07) . 

Tendo en conta que a lei de educación regula que as administracións públicas 

promoverán un incremento progresivo da oferta de prazas públicas no primeiro ciclo. Así 

mesmo coordinarán as políticas de cooperación entre elas e con outras entidades para 

asegurar a oferta educativa neste ciclo, determinando as condicións nas que poderán 

establecer convenios coas corporacións locais, outras administracións ou entidades 

privadas sen ánimo de lucro. E que co fin de atender as demandas das familias no segundo 

ciclo, as administracións educativas garantirán unha oferta suficiente de prazas nos centro 

públicos e privados concertados, no contexto da súa programación educativa; nestes 

momentos cumprir co mandato da lei está resultando un problema de moi difícil solución, 

e iso pese ao baixo índice de nacementos. As portadas dos periódicos achegan 

continuamente datos dun déficit moi elevado de

 391 
 



 

nunha g

n alumno que 

presenta a queixa referíndose nela ao dereito que ten o seu fillo á escolarización en 

castelán;

ardería da cidade de Vigo, e que ao mesmo tempo as garderías ofertaban prazas 

libres ao non concederse a axuda do cheque infantil. Interesado o correspondente informe, 

este foi remitido pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, no que manifesta que o 

cheque infantil é un recurso de Vicepresidencia para dar resposta ás solicitudes de prazas 

presentadas nas escolas infantís da rede pública. Mediante o citado cheque trátase de 

prover unha praza de educación infantil aos nenos entre 0 e 3 anos nun centro sostido con 

fondos públicos, cubrindo os gastos de asistencia e servizo de comedor. Indican así mesmo 

quen pode ser beneficiario e o importe máximo da axuda. Que as devanditas axudas son as 

establecidas na Orde do 13 de xuño de 2007, e que se financian con cargo ás 

dispoñibilidades orzamentarias recollidas na Lei 14/2006. De todas maneiras por parte da 

administración obsérvase un notorio incremento das partidas neste concepto nos últimos 

anos (1778/07).  

Aínda que este tema pode ser citado tanto nesta área coma na referida a 

bilingüismo, podemos indicar aquí que coa entrada en vigor do Decreto 124/2007, do 28 de 

xuño, polo que se regulan o uso e a promoción do galego na  ensinanza educativa, hai unha 

serie de pais e de alumnos que amosan a súa desconformidade co citado decreto, xurdindo 

así un número de queixas que son resoltas informándose ás partes sobre o contido do 

citado decreto e a ampla normativa vixente respecto á cooficialidade da linguas oficiais. 

Como parte destas queixas podemos aquí citar a realizada por un pai du

 interesado o informe á administración educativa e recibido este, indícase que coa 

entrada en vigor do Decreto 124/2007, polo que se regula o uso e a promoción do galego 

no sistema educativo público e no privado concertado, se establece como un dos seus 

obxectivos conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, 

dándolle prioridade en sectores estratéxicos. E que sendo o sector da  ensinanza 

fundamental para a implantación dos ámbitos lingüísticos en galego e poder así establecer 

unha nova regulación do galego que facilite o seu emprego de maneira progresiva e 

xeneralizada en todos os niveis e graos universitarios. Faise mención así mesmo ao artigo 2 

do citado decreto. Por iso por parte desta institución fíxose saber ao recorrente da queixa o 

disposto no artigo 3 da Constitución, no artigo 5 da  Lei  1/1981, do 6 de abril, de estatuto 
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de autonomía para Galicia, e os artigos 4, 12,13 e 14 da Lei 3/1983, de normalización 

lingüística, procedéndose ao arquivo da queixa (946/07, entre outras). 

1.4.3.3 Admisión de alumnos 

A Constitución española prescribe no seu artigo 27 que todos teñen dereito á 

educació

007 e na orde de 17 de marzo de 2007. Tamén se informou aos 

pais da alumna que para utilizar un medio de transporte poden solicitar unha axuda 

económi

n e que a ensinanza básica será obrigatoria e gratuíta, este principio foi 

desenvolvido polas sucesivas leis educativas, estando actualmente regulado na Lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio como xa se citou na aliña anterior, e pese á entrada en vigor 

do Decreto 30/2007 e da orde do 17 de marzo de 2007, que desenvolven o disposto na  lei  

de  educación indicada anteriormente, segue sendo este un tema totalmente debatido polos 

pais e que promove moitos recursos ante a administración educativa e moitas queixas ante 

esta institución, e este ano non foi menos con respecto a anos anteriores sendo as queixas  

que os pais presentan similares ás acaecidas en edicións pasadas. 

Así unha nai presenta unha queixa no sentido de que solicitou praza para a súa 

filla nun centro privado concertado para escolarizala en Primeiro de Educación Infantil 

para o curso 2007/2008. Non resultando admitida, e que pola comisión de escolarización 

lle foi adxudicada praza nun centro que se encontra fóra da área de influencia do domicilio 

da menor e que non conta nin con comedor nin con transporte escolar, o que fai inviable a 

conciliación da vida laboral e familiar. Interesado o informe á administración educativa, 

este foi remitido nos termos de indicar que os pais da menor solicitaron praza nun centro 

privado concertado no Concello de Oleiros para Primeiro de Educación Infantil, tamén 

para o caso de non ser admitida solicitaron 3 centros máis; a menor non foi admitida en 

ningún dos centros por ser superior a demanda á oferta de prazas, polo que a Comisión de 

Escolarización de Oleiros acorda asignarlle un centro, todo iso de conformidade ao 

disposto no Decreto 30/2

ca individualizada (1876/07). Respecto da escolarización e admisión de alumnos 

no Concello de Oleiros houbo queixas similares. 
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Outro pai presentou queixa ante esta institución por motivo de que quería 

matricular o seu fillo en Primeiro da ESO no IES de Monelos na Coruña no curso escolar 

2007/2008, xa que vivían a  uns  50 ou 100 metros do citado centro e que, sen embargo o 

centro onde están na actualidade os seus fillos estudando Educación Primaria está adscrito 

ao IES Monte das Moas, que está a 1000 m do seu domicilio. Pero, que lles  comunicaban 

que ao parecer, o IES de Monelos non tiña prazas para o citado curso xa que dependían dos 

alumnos que chegaran do centro que tiñan adscrito e que ademais era imposible a creación 

de novas prazas por falta de espazo. Que os seus fillos están cursando 1º da ESO na 

actualida

Outra queixa presentada e que pode incluírse dentro desta sección é a dunha nai 

-2007 solicitaba o traslado da súa filla do CEIP Eusebio da 

Guarda, onde cursaba 3º curso, para o CPR Salesianos, alegando proximidade ao seu 

domicili

a realizar o cambio. Polo que non se 

de no IES Monte das Moas pero que queren que a administración lles conceda o 

cambio para o IES de Monelos. Solicitado o informe por parte da Consellería, foi remitido 

este no sentido de indicar que o IES Monelos é un centro educativo no que pode observarse 

a escaseza de espazos e que as posibilidades de ampliación son na actualidade nulas, pois o 

soar anexo ao instituto é de titularidade do Concello da Coruña, quen ten pendente de 

realizar o desenvolvemento urbanístico preceptivo. Que o curso 2007/2008 foi o primeiro 

de aplicación da orde de 17 de marzo de 2007 e que o delegado provincial mantivo tanto as 

zonas de influencia coma as adscricións preexistente en todas as comisións de 

escolarización, para comprobar antes de proceder, se fose necesario, á súa modificación. 

Pero o que resulta imposible é proceder á modificación no ano escolar, sen esperar a que a 

delegación provincial, en función de criterios de planificación educativa, rede de centros, 

etc. proceda seguindo o establecido na normativa antes indicado (1315/07).  

dunha alumna que con data 29-3

o e a imposibilidade de afrontar gastos adicionais, e tamén porque á alumna lle 

provocaba unhas consecuencias negativas de desenvolvemento intelectual e afectivo, o 

permanecer no centro. Solicitouse o informe, o cal foi remitido indicándose que acordada a 

visita pola Inspección ao Colexio Eusebio da Guarda, e realizándose as oportunas 

conversacións co persoal do centro, ningunha situación anómala observaron, facendo 

constar tanto a titora anterior coma a actual que a alumna está procurando a integración cos 

seus compañeiros; ademais o centro onde a alumna está escolarizada encontra máis cerca 

do seu domicilio que os outros centros interesados par
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observa 

coa normativa vixente adxudica posto escolar no outro CEIP da localidade aos 

outros peticionarios. Que por parte da consellería se indica que non é necesario habilitar 

unha au

sta educativa en referencia sempre 

aos alumnos (1620/07). 

Citaremos outra das queixas presentadas nesta institución pola nai dun alumno, 

refírese 

ningunha circunstancia suficiente para acceder ao cambio de centro solicitado. 

Que a nai da alumna de conformidade coa lei de educación poderá solicitar o centro 

educativo para os seus fillos dentro do período establecido para iso, e sempre que houbese 

prazas, poderá solicitar en cambio, e mentres tanto a alumna non queda sen escolarizar ao 

ter un posto no Eusebio da Guarda (833/07)  

Tamén podemos incluír dentro da sección de admisión de alumnos a queixa 

presentada pola presidenta da ANPA dun centro en San Cibrán, na que manifesta que 

observa como o centro que ten 90 alumnos, só ten unha praza de educación infantil, que 

nesta unidade había 20 nenos e a consellería contou cun profesor de apoio para poder 

desenvolver a actividade con normalidade. Que no presente curso 10 alumnos solicitaron 

matricularse e que só 3 poderán acceder ao centro e que os outros serán remitidos a outro 

centro da mesma localidade, centro que non chega a 40 alumnos entre infantil e primaria e 

que dispón de 2 prazas en educación infantil. Solicitan que Educación substitúa o profesor 

de apoio do que dispón en infantil pola habilitación da praza, xa que non comportaría 

maiores gastos e permitiría estar aos irmáns no mesmo centro. Solicitado o informe 

pertinente, este foi remitido no sentido de indicar que o CEIP só ten creada unha unidade 

de educación infantil que aglutina alumnos de 3, 4 e 5 anos, polo que o número de postos 

escolares é de 20 alumnos, ante as dificultades psicopedagóxicas para atender ese grupo se 

enviou un profesor de apoio. Que realizadas as solicitudes, cubríronse os postos polo 

Consello Escolar do centro, e a Comisión de Escolarización do Concello de Cervo, 

cumprindo 

la máis desta etapa no centro, e que o que se pretende é reforzar esta etapa 

educativa naquelas unidades que escolaricen máis de 20 alumnos, dotando os centros da 

posibilidade de poder flexibilizar para mellorar a respo

á escolarización de irmáns no mesmo centro e ao problema da ratio. A nai dun 

alumno, sabendo que o centro non tiña prazas libres, solicitouna nun colexio privado-

concertado para o seu fillo, que tiña un irmán estudando no mesmo centro desde había 6 
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anos. Esa mesma solicitude fixérona outros cinco pais, dirixida ao consello escolar do 

centro escolar, nela solicitaban seis prazas para os seus fillos menores afectados, ao 

amparo do que marca a  lei  no tema do aumento da ratio; os pais mantiñan que o centro 

dispoñía de 5 unidades en 2º de Educación Infantil, polo que a incorporación destes 

alumnos

e educación, nos 

que se establece que corresponde ás administracións educativas asegurar os recursos 

necesari

 nunca superaría o 10% de ratio permitida pola  lei . A solicitude foi aprobada polo 

consello escolar de centro e elevouna á Consellería de Educación para a súa aprobación 

polo delegado provincial. 

Interesado o correspondente informe á administración educativa, este foi remitido 

no sentido de considerar que non é competencia do consello escolar dun centro o solicitar o 

aumento de ratio, xa que isto é competencia exclusiva da Consellería de Educación. Que de 

conformidade ao disposto no artigo 78 da Lei orgánica 2/2006, e no Decreto 30/2007, do 

15 de marzo, e na orde do 17 de marzo de 2007 é a consellería competente á que lle 

corresponde favorecer a incorporación ao sistema educativo do alumnado, que por 

proceder doutros países ou por calquera motivo, se incorporen de forma tardía ao sistema 

educativo español. Para tal fin poderíase autorizar o incremento de ata un 10% do número 

máximo de alumnos por aula nos centros públicos e privados concertados, para atender as 

necesidades inmediatas de escolarización que se produzan. Que os pais coñecían a falta de 

vacantes no centro solicitado e que a normativa antes citada non era de aplicación ao seu 

caso, por tratarse de casos excepcionais, e que aos seus fillos lles  foi concedido un centro 

escolar, e que polo tanto non quedaron sen escolarizar (1351/07). 

1.4.3.4 Educación especial 

Regulado este tema nos artigos 71 e seguintes da  Lei  2/2006, d

os para que os alumnos que requiran unha atención educativa diferente á ordinaria, 

por presentar necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, 

pola súas altas capacidades intelectuais, por se ter incorporado tarde ao sistema educativo, 

ou por condicións persoais ou de historia escolar, poidan alcanzar o máximo 

desenvolvemento posible das súas capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos 

establecidos con carácter xeral para todo o alumnado. 
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Podemos indicar que non son moitas as queixas admitidas e tramitadas nesta 

institución sobre este tema e así podemos referirnos á  queixa iniciada tamén de oficio pola 

institución ao ter coñecemento de que familiares e a directora do Centro de Educación 

Especial para Xordos situado en San Paio do Monte en Santiago de Compostela, 

denunciaban que ante a falta de 4 profesores non se podía iniciar o curso escolar para estes 

escolares necesitados dunha educación especial e que terían que agrupalos noutros centros 

ou no centro citado pero en aulas con alumnos de idades diferentes, o que implicaba a non 

recepción dunha educación e formación especializada e referida ás súas necesidades 

educativas. Solicitado informe á administración educativa, este foi remitido no sentido de 

indicar que o CEE de Xordos de Santiago de Compostela, conta este curso cun total de 11 

nenos con necesidades educativas especiais estudando Primaria. Ao centro correspóndenlle 

6 docentes especialistas en Audición e Linguaxe. E coa finalidade de ofrecer aos alumnos 

mellor atención, dotouse este centro de 12 docentes, e tamén o centro oferta programas de 

garantía social para o que conta con 5 docentes máis. Dispón o centro de 17 profesores que 

cobren as necesidades educativas do seu alumnado. Que por parte da Inspección educativa 

solicitouse á delegación provincial autorización para a implantación de 2 novos programas 

de garantía social, co incremento de 3 profesores. E a Unidade de Persoal solicita de oficio, 

ao non recibir ningunha solicitude por parte do centro no mes de xuño, 2 vacantes do cadro 

de persoal de Audición e Linguaxe. Noméanse en outubro 2 especialistas máis. Que no 

momento de resolver a queixa o centro está en perfecto funcionamento tanto en ESO coma 

en Educación Primaria e conta co mesmo número de especialistas que no curso pasado 

(1779/07). 

De oficio iniciouse unha queixa respecto aos nenos de altas capacidades, os 

comunmente coñecidos como superdotados, esta queixa está pendente de recibir das 

administracións consultadas o informe correspondente. 

1.4.3.5 Violencia escolar 

No presente exercicio poucas foron as queixas presentadas nesta institución 

relativas a episodios de violencia no medio escolar, non obstante a súa presenza social e 

nos medios de comunicación fan necesario un seguimento sobre o tema. En xeral cabe 
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apreciar que a violencia nos centros docentes está sendo contida a través de medidas  que 

deben de aplicarse cun principio: o da inmediatez respecto aos feitos, para evitar que estas 

proliferen en todos os ámbitos educativos e sociais. 

Podemos referirnos á queixa presentada por unha nai que manifestaba que a súa 

filla de 9 anos era obxecto de acoso escolar desde os 6 anos, e que ningunha das instancias 

educativas fixera nada para evitar esa situación. Solicitouse o informe á administración 

educativa, no cal se participaba que supostamente o acoso era exercido por dúas nenas de 

quinto nivel, e que ante a gravidade dos feitos denunciados se puxera inmediatamente en 

coñecemento do claustro de profesores e do departamento de orientación do centro, 

realizándose as entrevistas coas presuntas acosadoras e coa acosada chegando á conclusión 

que non podían considerarse os feitos como acoso escolar, tendo en conta a actitude da 

menor que tiña unha conduta favorable no colexio respecto á súa integración e ás notas 

obtidas. 

Á vista dos informes e tendo en conta que acoso escolar consiste nunha 

 escolares de maneira repetida e mantida no tempo, coa 

intención de humillar e someter abusivamente a vítima indefensa por parte dun abusón ou 

grupo d

Posteriormente a nai da alumna supostamente acosada retirou a denuncia, pero 

posteriormente presenta outra contra o funcionamento do servizo de transporte, ao 

considerar que por parte duns alumnos usuarios do citado transporte se estaba producindo 

un acoso xeneralizado, incluíndo graves acusacións contra os condutores dos autobuses. 

Feitas as pescudas pertinentes non se puido comprobar a certeza dos feitos, pero si se 

observa unha actitude por parte da nai recorrente en queixa que está causando 

preocupación entre o profesorado do centro xa que o seu proceder está ocasionando 

alteracións na convivencia escolar, realizándose manifestacións de violencia por parte da 

nai, e ante a posición adoptada por esta e como se ían desenvolvendo os feitos, o colexio 

posiciónase indicando que sempre foi receptivo e aberto co obxecto de coñecer as 

circunstancias reais e poder adoptar as medidas necesarias que ofrecesen solucións, xa que 

a finalidade do centro é educar os alumnos e salvagardar os seus dereitos. 

intimidación ou maltrato entre

e matóns a través de agresións físicas, verbais ou sociais, con resultados de 

vitimización psicolóxica, e que nos sufridores de bullying se mostran cunhas actitudes 

típicas, como cambios de conduta, tristeza, problemas de concentración, baixo rendemento 
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escolar, depresións no alumno ou alumna acosada e observando que despois das reunións 

co equipo pedagóxico, a alumna estaba perfectamente integrada no centro, tanto a nivel de 

aula coma de recreo, non denotaba rexeitamento para participar nas actividades escolares, 

tendo unha relación positiva tanto con compañeiros coma cos profesores, tendo incluso un 

alto rendemento académico esta institución procedeu ao arquivo da queixa por non estar 

probado o acoso á menor (1158/07). 

Outra queixa recibida nesta sede referente ao mesmo tema é a presentada por un 

grupo de persoas que denunciaban que no transcurso dos cursos 2005/2006 se viñan 

producindo, ao seu entender, casos de violencia e acoso escolar tanto entre iguais coma cos 

profesores, no Centro Escolar de Conxo en Santiago de Compostela, que os feitos foran 

denunciados ante a administración educativa, pero que as autoridades non tomaran 

ningunha decisión nin medida ao respecto, deixando que os infractores continuasen coas 

súa condutas e que as vítimas quedasen sen protección. A administración educativa 

contestou no informe interesado pola institución que ante os feitos denunciados se 

solicitaron diversos informes tanto aos inspectores da administración educativa coma aos 

especialistas en trastornos de conduta e TXD. Ante as posibles condutas disruptivas, a 

administración iniciou un proceso de avaliación psicopedagóxica no que se realizaron 

entrevistas cos profesores e cos titores dos grupos implicados no suposto acoso, falábase de 

problemas en dous grupos de 2º de ESO e un grupo en 3º da ESO, reunións co equipo 

directivo, entrevistas cos alumnos supostamente acosadores e cos alumnos supostamente 

acosados e coas súas familias, as conclusións dos especialistas eran que se detectara un 

grupo de 4 alumnos de 2º de ESO, con puntuacións significativamente altas no 

O e 

un alumno que aparece en 3º de ESO. Acordando como medidas a curto prazo para facer 

fronte a

 de 

garantía social de 2 alumnos de 3º que xa teñen cumpridos os 16 anos, e que un deles é 

suposto 

amén son necesarias realizar outras 

cuestionario sobre intimidación, que se sentían acosados por dous alumnos de 2º de ES

os problemas de relación desaxustada entre os adolescentes as seguintes: 

reestruturar os grupos de 2º e 3º de ESO cos criterios de promocionar un programa

acosador; separar en grupos distintos de 2º os dous alumnos supostamente 

acosadores; incorporar dun grupo de 2º a outro os alumnos con nivel competencial 

curricular máis próximo; facer un agrupamento con tres alumnos de 2º con atraso escolar; 

realizar reforzo educativo a alumnos emigrantes. T
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actuació

a integridade e á súa 

dignidade persoal, e á súa protección contra toda agresión física ou moral; pero tamén é 

necesari

, no que os alumnos poidan formarse e socializarse adecuadamente; como 

obxectivo da educación encóntrase o de dirixir o desenvolvemento da capacidade dos 

menores

n referímonos ás ensinanzas de idiomas, música e danza, arte 

dramática, artes plásticas e deseño, ensinanzas de adultos, todas elas reguladas na Lei  

2/2006, do 3 de maio, da educación dedicándolles as súas seccións específicas nos 

ns como elaboración de normas de aula, favorecer o traballo cooperativo entre os 

alumnos, contratos de conduta; organizar a docencia dos grupos primando o principio de 

especialidade do profesorado; conceder as titorías ao profesorado cuxas características de 

personalidade sexa dialogante, tolerantes e comprometidos coa resolución dos conflitos; 

reforzar as gardas nos recreos. A pesar que o centro non recoñeceu que houbese un 

problema de acoso escolar entre iguais (bullying) e incluso a profesores, tamén ante os 

informes dos especialistas en trastornos de condutas e trastornos xeneralizados iniciou o 

protocolo establecido para iso, e referiuse sempre respecto dos supostos acosadores como 

adolescentes con condutas disruptivas, alumnos que non permiten unha convivencia 

normal nun centro que contaba cun total de 1122 alumnos escolarizados, e 127 profesores, 

e no que se impartía ademais de FP,  ensinanzas de ESO, Bacharelato e  ensinanza a 

adultos. 

Como obxectivos do centro considérase que é necesario protexer e salvagardar o 

dereito máis primordial dos alumnos que é, o dereito ao respecto á sú

o como meta irrenunciable a consecución de lograr un ambiente de paz e de 

seguridade

 para exercitar de forma crítica e nunha sociedade plural, a liberdade, a tolerancia e 

a solidariedade. É necesario polo tanto tratar os menores con problemas de adaptación, co 

principio da filosofía educadora e socializadora. Pártese de que estes alumnos son 

susceptibles de reeducación, e facerlles ver que o seu comportamento antisocial, 

intimidatorio ou violento, antes de proceder ás medidas sancionadoras. Ante esta actitude 

do centro e que este se ía transformar nun CEIP deuse por finalizado o presente expediente 

(1169/07). 

1.4.3.6 Outras ensinanzas 

Nesta secció
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capítulos

Xeral da Consellería de Educación. 

Nel comunícase que aínda que é certo que existe unha constante mobilidade dos profesores 

destinad

ser diferente segundo o criterio do profesor que a imparte. De todas 

maneiras existe unha porcentaxe do cadro de persoal estable; é de significar que os 

profesor

al arquivouse a presente queixa (1130/07). 

 VI, VII, VIII e IX do título I referido ás ensinanzas e á súa ordenación. Podemos 

dicir que non constituíron un número significativo as queixas presentadas e que en 

principio se refiren a devolucións de matrículas nos centros de idiomas, nos conservatorios 

de música, pero podemos citar unha queixa que non se engloba dentro do grupo normal de 

problemas de matriculación senón a unha situación diferenzada das anteriores, referímonos 

á presentada por unha recorrente que manifesta a mala calidade de ensinanza no 

Conservatorio Profesional de Música da Coruña, e que iso era debido á existencia 

maioritaria de profesorado interino contratado polo centro. Que iso vai en prexuízo dos 

alumnos, que non seguen un método de estudo homoxéneo ao longo da carreira elixida. 

Solicitado o informe, este foi remitido pola Secretaría 

os no Conservatorio Profesional ao estar adscrito, en comisión de servizos, ao 

Conservatorio Superior; esta mobilidade provoca que o cadro de persoal estea integrado 

nun 70% aproximadamente por profesores interinos, polo que as clases individuais non 

teñen a continuidade desexada neste tipo de estudos onde o método e a aplicación dos 

distintos termos pode 

es que se incorporan ao Conservatorio son cualificados e coa titulación requirida; 

nas programacións lévase un escrupuloso seguimento, tanto por parte da xefatura de 

estudos coma polo xefe do departamento correspondente. Non se pode como consecuencia 

do indicado manifestar que o Conservatorio Profesional de Música da Coruña teña unha 

mala calidade de  ensinanza. Á vista do c

1.4.3.7 Outras cuestións relacionadas coa educación en niveis non universitarios 

Nesta sección podemos incluír aquelas queixas que aínda podendo formar parte 

das denuncias incluídas noutras seccións, sen embargo se trataron independentemente. 

Así falaremos dos problemas que no presente curso escolar deparou a materia dos 

concertos educativos. Estes están regulados nos artigos 116 e 117 da  Lei  2/2006, do 3 de 

maio, de educación, e son sen embargo un aluvión de problemas entre os centros 

educativos concertados e a administración educativa. 
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Tivemos un grupo de queixas referidas á non concesión dos concertos educativos 

solicitados polos centros, como as presentadas polo Colexio Santiago Apóstolo de 

Ponteareas, este centro concertado solicitou concerto educativo para 5 unidades de 

Educació

ducación primaria 

concertada e o centro non teña en funcionamento unidades de educación infantil por riba 

da devan

iso escolarizalos noutros centros do 

municipio (1677/07). 

n Infantil, cando xa tiña concertadas 3 unidades de Educación Infantil, é dicir, 

unha liña en Educación Infantil. En Educación Primaria solicitou concerto para 7 unidades, 

cando xa tiña concertadas 6 unidades, é dicir, unha liña en Educación Primaria. O centro 

contaba cun concerto educativo de 3 unidades de Educación Infantil, unha liña, e 6 

unidades de Educación Primaria, unha liña; solicitou e foille concedida unha unidade para 

Educación Secundaria, segundo ciclo, completando así as 8 unidades de ESO. Pero que o 

concerto lle foi denegado baseándose no disposto na orde do 12 de xaneiro de 2007 que 

regula o réxime de concertos educativos para o curso 2007/2008 que establece no seu 

artigo 5: os centros privados concertados só poderán concertar unidades de educación 

infantil cando a liña que se vai concertar non sexa superior á liña de e

dita liña de educación primaria concertada (986 á 1017/07).  

En caso similar encontrábase o centro privado concertado Andaina de Culleredo 

(375/07). 

Outro tema de concertos educativos pero referente á rescisión deste é o que 

encontramos na queixa presentada polo Colexio Divina Pastora de Monforte de Lemos, ao 

que lle foi denegado o concerto para a aula de 3 anos, e que sen embargo, as familias dos 

escolares xa compraran todo o material e uniformes dos nenos. Dábase a situación de que 

se non se concedía o concerto teríase que separar a irmáns. No seu informe a 

administración correspondente comunicou que a orde do 6 de xullo de 2007, pola que se 

aproban os concertos educativos para as ensinanzas de educación infantil cos centros 

docentes privados, figuraba o centro Divina Pastora, con tres unidades. Pero o 12 de 

setembro de 2007 revisouse o concerto quedando suprimida unha unidade de 3 anos, xa 

que só había matriculados 5 alumnos, polo que foi prec
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Presentáronse ante a institución un grupo de queixas asinadas polos profesores, 

alumnos e dirección dos centros concertados respecto á rescisión dos concertos educativos 

en centr

noticias 

difundidas polos medios indicábase que se procedería pola administración educativa ao 

ese a contar co número mínimo de alumnos que exixía o 

regulamento. As presentes queixas tiveron que ser suspendidas de conformidade ao 

estableci

Outras queixas teñen que ver coa promoción interna entre os funcionarios mestres 

do grupo

 concesión destas por unha mala valoración dos requisitos 

solicitados na correspondente normativa. Así temos un pai que solicitou dentro do 

program

os de Formación Profesional, o eco dado polos medios de comunicación respecto 

deste problema levou á institución a emprender unha queixa de oficio para interesar da 

administración que se comunicasen os motivos do problema suscitado; nas 

peche de doce ciclos formativos p

do no artigo 20 da  Lei  6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo,  ao tratarse de 

cuestións das que xa coñecen as autoridades xudiciais. 

Tamén se poden repasar dentro desta sección as queixas referentes aos dereitos 

dos profesores; así podemos referirnos á queixa presentada por un profesor que solicitou 

concesión de axuda económica, en concepto de reintegro de gastos por asistencia a 

actividades para a formación de profesorado non universitaria, e que finalmente lle foi 

adxudicada (883/07). 

 B ao grupo A. A Consellería comunicou que o concurso de méritos non está 

previsto no ordenamento xurídico, e que a  Lei  2/2006, do 3 de maio, establece no punto 

terceiro da súa disposición adicional 12, o sistema de acceso dos funcionarios docentes dos 

grupos B ao grupo A (748/07 e 758/07). 

De menor contía son as queixas presentadas polos particulares e polos 

funcionarios, e que fan referencia ás bolsas e outras axudas, non son moitas as 

presentadas, pero si podemos citar algunhas delas; os problemas que neles nos formulan os 

recorrentes en queixa son a non

a de Inmersión Lingüística no Estranxeiro unha praza para a súa filla, a cal non lle 

foi concedida; fundamentaba o recorrente a súa queixa baseándose en que no proceso de 

selección dos alumnos non se aplicou o mesmo criterio á súa filla có que se aplicou ás 

outras solicitantes e cuxa praza non lle foi adxudicada debido a esa disparidade de criterios 
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entre solicitantes. A administración contestou que se tivo en conta para a selección dos 

alumnos o disposto na orde do 1 de marzo de 2007 (queixa 1207/07). 

Outra das presentadas é a que refire un funcionario da Universidade de Vigo, 

alusiva á denegación da matrícula gratuíta para o seu fillo no Conservatorio de Música. A 

administración, logo de solicitado o informe, puxo de manifesto que os prezos públicos de  

ensinanz

udas, e no presente ano foille  

concedida ao fillo da recorrente unha axuda para estudos pola  contía de 589,21 euros. O 

que así s

as nos conservatorios de música veñen establecidos no Decreto 147/2006, e que a 

bonificación de matricula gratuíta para fillos de funcionarios está regulada polo Decreto 

152/2002, e que ata agora se entendía que os funcionarios da universidade eran 

funcionarios da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pero que houbo un 

cambio de criterio e agora considéranse os funcionarios da universidade como funcionarios 

dun organismo autónomo e non funcionarios da Consellería de Educación e Ordenación 

universitaria, por ese motivo non teñen dereito a bonificación (151/07). 

E como última queixa podemos referirnos aquí á presentada por unha cidadá 

galega, que solicitou unha bolsa ou axuda, da que non tivera ningunha contestación e que 

era para o transporte do seu fillo que estudaba no Colexio Santiago Apóstolo de Bos Aires. 

Solicitado o informe á Consellería de Emigración esta contestou poñendo de relevo que a 

Fundación Galicia América é unha entidade clasificada como de interese cultural pola orde 

do 9 de outubro de 1996, que ten o seu enderezo social na sede da Consellería de Cultura e 

Deporte e que conta cunha delegación na Arxentina. Como obxecto social está a 

organización, coordinación e xestión de centros educativos patrimonio da fundación ou cos 

que se establezan acordos. Un dos centros é o Colexio Santiago Apóstolo de Bos Aires. A 

Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura e Deporte e da Secretaría Xeral de 

Emigración e da Deputación da Coruña subvenciona a Fundación Galicia América para 

conceder bolsas de estudos aos descendentes de galegos que cursen estudos nese colexio. 

A Fundación Galicia América é quen convoca as bolsas ou ax

e comunicou á recorrente en queixa (941/07). 
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1.4.4 ENSINANZA UNIVERSITARIA 

Nesta subárea recibíronse 31 queixas, das que 18 están conclusas, 1 está en 

trámite, non se admitiron a trámite 8 e foron remitidas ao Defensor del Pueblo 4. Respecto 

da pendencia do ano 2006, quedaron conclusas 5 e permanece en trámite 1 queixa. 

1.4.4.1 Acceso á Universidade 

Dentro desta sección podemos referirnos ás queixas que presentan os alumnos 

universitarios polos problemas que xorden á hora de solicitar praza nas universidades 

públicas

n de títulos en 

determinadas carreiras como a de Medicina.  

a proba que xunto coas cualificacións obtidas en bacharelato, 

valorará con carácter obxectivo, a madureza académica e os coñecementos adquiridos nel, 

así como

Estando en vigor, polo tanto, a proba de acceso xeral como requisito previo de 

acceso á u

artigo na súa aliña 5 así mesmo se regula que poderán acceder ás universidades españolas, 

 para estudar determinadas carreiras. E así podemos confirmar que as queixas 

presentadas nesta materia foron formuladas por un grupo de alumnos que desexaban cursar 

os seus estudos de Medicina na Universidade de Santiago de Compostela e non 

conseguiron o acceso á citada universidade por non superar a nota de corte; é unha das 

universidades galegas que presentan  problemas de admisión de alumnos. O problema 

xorde porque segue sendo deficitaria a oferta de  ensinanzas para a obtenció

A  Lei  orgánica 4/2007, do 12 de abril, de universidades modificou o artigo 42, 

aliña 3 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, ao introducir unha 

aliña 4, seguindo os criterios da  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación que 

regula no seu artigo 38: Que para acceder aos estudos universitarios será necesaria a 

superación dunha únic

 a capacidade para seguir con éxito os estudos universitarios e que á devandita 

proba poderán presentarse todos os alumnos que estean en posesión do título de 

Bacharelato. 

niversidade para os alumnos posuidores do título de Bacharelato, con 

independencia da modalidade e da vía cursada. Pero tamén hai que resaltar que no citado 
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sen nec

 por parte dun elevado número de estudantes que indicaban 

que solicitando o acceso para cursar os seus estudos de Medicina na Facultade de Santiago 

de Com

en Portugal se accede 

directamente alcanzando unha nota mínima no bacharelato, e que as facultades son as que 

poden a

da Unión Europea era un acto discriminatorio e 

arbitrario, engadindo no seu escrito que aos alumnos españois, e neste caso galegos, se lles  

exixía na

blecendo na súa aliña 5, que “poderán 

acceder ás universidades españolas, sen necesidade de realizar a proba de acceso os 

alumnos procedentes de sistemas educativos de estados membros da Unión Europea ou os 

esidade de realizar a proba de acceso, os alumnos procedentes de sistemas 

educativos de estados membros da Unión Europea ou os doutros estados cos que se 

subscribisen acordos internacionais aplicables a este respecto, en réxime de reciprocidade, 

sempre que os devanditos alumnos cumpran os requisitos académicos exixidos nos seus 

sistemas educativos para acceder ás súas universidades. 

O proceso selectivo realizado no presente ano na Facultade de Medicina de 

Santiago de Compostela, deu como resultado a presentación ante esta institución dun 

abundante número de queixas

postela, obtendo todos eles, unha media superior a 8, quedaron fóra das listas 

definitivas, observando sen embargo que un grupo de estudantes admitidos eran de 

nacionalidade portuguesa, os cales ao amparo da Resolución do 7 de maio de 2007 da 

Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, accederon á citada universidade sen 

máis requisitos que os exixidos no seu país de orixe, e que 

cordar unha proba específica e distinta en cada unha para os alumnos que non 

alcancen esa nota. Non existindo unha proba de acceso á universidade estatal. Así mesmo 

continuaban os recorrentes en queixa, que arbitrariamente a Universidade de Santiago de 

Compostela decidiu non exixir a estes estudantes a acreditación da súa competencia 

lingüística. Por iso consideraban que a non exixencia da acreditación lingüística para os 

alumnos de procedentes dos países 

s probas de acceso á universidade pasar senllos exames en lingua castelá e lingua 

galega, con rigorosa puntuación, o que determina a súa nota de acceso á universidade. Ante 

este elevado número de queixas solicitouse da Universidade de Santiago de Compostela a 

remisión do informe, no cal se puxo de manifesto o seguinte: 

1.- A  Lei  orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación refírese no seu artigo 38, 

aliña “a proba de acceso á universidade”, esta
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doutros 

educativos para acceder ás súas universidades”. E 

na súa aliña 6 que “de acordo coa lexislación vixente, e a aliña 1 deste artigo, o Goberno 

establec

da ao curso 

2007/2008, para próximos cursos deberá regularse polo Ministerio de Educación e 

Ciencia,

estados cos que se subscribiran acordos internacionais aplicables a este respecto, 

en réxime de reciprocidade, sempre que os devanditos alumnos cumpran os requisitos 

académicos exixidos nos seus sistemas 

erá, previo informe do Consello de Coordinación Universitaria, a normativa 

básica que permita ás universidades fixar os procedementos de solicitude de praza dos 

alumnos que superasen a proba de acceso, con independencia de onde realizasen os seus 

estudos previos, a matriculación e a incorporación destes á universidade da súa elección, 

así como a daqueles que se encontren na situación a que se refire a aliña anterior”. 

2.- Que o  Real decreto 806/2006, do 30 de xuño, polo que se establece o 

calendario de aplicación da nova ordenación do sistema educativo establecida na LOE 

que no seu artigo 17, aliña 3, indica: “que os alumnos de sistemas educativos de estados 

non membros da UE e os alumnos da UE que poden acceder á universidade española sen 

necesidade de realizar a proba de acceso, deberán cumprir os requisitos académicos 

exixidos nos seus sistemas educativos para acceder ás súas universidades”. 

3.- Que de conformidade co  previsto na  disposición adicional 2ª do Real decreto 

806/2006 e da  Resolución do 7 de maio de 2007, pola  que se ditan as instrucións  para o 

acceso á universidade no curso  2007/2008, e que establece no seu artigo 1, aliña 3, 2 a 

posibilidade, non a obrigatoriedade, de realizar probas de competencia lingüística aos 

alumnos. Así mesmo a incompatibilidade desta vía de acceso do artigo 38. 5 da  LOE con 

outras vías de acceso. 

4.- Que esta regulación do acceso á Universidade está referi

 pero sempre tendo en conta o disposto no artigo 38, aliña 5, da  lei orgánica de 

educación. 

5.- Que corresponde á UNED a verificación dos requisitos de acceso, como a  

expedición das credenciais para os alumnos que se acolleron ao artigo 38 5 da citada  lei . 
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6.- Indica así mesmo a Universidade de Santiago de Compostela, que non é certo 

como se indica no escrito de queixa que os estudantes en Portugal accedan directamente á 

universidade sen ningún tipo de proba de acceso. Non só vén expresamente recollido no 

anexo d

mediante a credencial expedida por 

UNED e outros realizando a selectividade na UNED. Os alumnos portugueses superaron 

as proba

a resolución do 7 de maio de 2007 ao indicar os requisitos de acceso xeral á 

universidade en Portugal e que son: o certificado acreditativo de ter superado o ensino 

secundario e de ter superado as probas de ingreso de ámbito nacional, senón que estas 

probas están reguladas polo Decreto-lei  portugués número 296-A/98, do 25 de setembro, 

para o acceso e ingreso na  ensinanza superior, que ten un texto vixente consolidado de 

data 23 do febreiro de 2007.  

7.- Os alumnos portugueses admitidos teñen todos unha puntuación superior ou 

igual ao do último admitido e accederon á  USC,  uns  

s en Portugal ou na UNED, pero se iso non fose así accederían coa puntuación 

dos seus estudos secundarios como sucede en Austria ou Bélxica.  

8.- Sobre as medidas adoptadas pola USC respecto das prazas ofertadas aos 

cidadáns da Comunidade Europea, é necesario indicar que non existen no sistema 

universitario español prazas ou cotas para nacionais da UE, xa que teñen que recibir o 

mesmo trato e consideración que os cidadáns españois; as excepcións están reguladas 

polo RD 69/2000, e a admisión de cidadáns comunitarios na USC corresponde á Comisión 

Interuniversitaria de Galicia (CIUG). 

9.- Polo que respecta á acreditación lingüística nos idiomas castelán e galego 

indican que a Resolución do 7 de maio de 2007 non establece a obrigatoriedade dunha 

proba de competencia lingüística senón a súa posibilidade. Pode presumirse que os 

alumnos portugueses poden desenvolverse en castelán e en galego sen maiores 

dificultades tendo en conta ademais da proximidade xeográfica a proximidade lingüística. 

Noutros sistemas tampouco se realizou a proba de competencia lingüística e onde si se 

realizou foi superada polo 100% do alumnado.  
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10.- E por último que sobre o incremento das prazas para estudos de medicina 

veñen conformados por directivas comunitarias e que o número de prazas dependen das 

previsións do  Ministerio de Sanidade. 

Esta institución despois dun exhaustivo estudo chegou á conclusión de que a 

administración non actuara de forma discriminatoria nin se conculcara ningún principio 

fundamental polos seguintes fundamentos: da exposición de motivos da LOE, dedúcense 

tres principios fundamentais que inspiran a lei: o primeiro consiste nunha exixencia de 

proporcionar unha educación de calidade a todos os cidadáns; o segundo, consiste na 

necesidade de colaboración por parte da comunidade educativa; e o terceiro un 

compromiso cos obxectivos educativos formulados pola Unión Europea para os próximos 

anos. O proceso de construción europea tende a unha converxencia dos sistemas 

e se traducen nun establecemento duns  obxectivos educativos 

comúns para o século XXI. É preciso recordar que somos membros da UE e que formamos 

parte de

educativos e formativos qu

la cos mesmos dereitos e obrigacións cós outros países que a forman, e que como 

país comunitario e dentro dos obxectivos desta, encóntrase a mobilidade no espazo 

europeo e o intercambio cultura, sen esquecernos que no proceso de constitución da Unión 

Europea as universidades teñen un papel significativo ao seren identificadas como 

institucións estratéxicas en vista do seu potencial para contribuír á formación dunha 

identidade rexional, así como polo papel na formación dos recursos humanos e dos 

coñecementos que se consideran necesarios para avanzar nos propósitos e proxectos 

comunitarios. O aliñamento da política de educación superior referentes á formación de 

profesionais e científicos no marco da Unión Europea, concéntrase ao redor de aspectos 

como o plurilingüismo, a mobilidade estudantil e docente e a formación de calidade. 

Pártese dunha idea de espazo europeo da educación, cuns  obxectivos xerais. 

No estudo realizado comprobouse que os estudantes portugueses admitidos na 

Universidade de Santiago de Compostela acceden de conformidade ao xa citado artigo 38, 

5 e ao Real decreto 806/2006 e tamén á Resolución do 7 de maio de 2007, cos requisitos 

exixidos no seu país de orixe, estando regulados estes no anexo II da citada resolución, 

estes requisitos son: ter superado a  ensinanza Secundaria e ter superadas as probas de 
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ingreso de ámbito nacional. Ambos son necesarios para que a UNED lles expida a 

credencial correspondente. 

Entre a normativa que regula a educación no país veciño encóntranse a  Lei  de 

bases do sistema educativo número 46/1986, do 14 de outubro, o Decreto lei  43/1989, 

Decreto  lei  147/1997, a  Lei  5/1997, sendo modificados polas Leis 115/1997, e a 49/2005 

do 30 d

ria que dura 3 anos), cunha estrutura 

curricular común na “ensinanza secundaria” na que se integran as disciplinas: Lingua 

añol, inglés ou alemán), Filosofía, Educación 

Física e Tecnoloxías da Información e Comunicación. 

 

necesitaban demostrar o seu dominio das linguas vehiculares (castelán e galego) nas probas 

de selectividade, e que estas eran unhas probas específicas coas cales se tendía a baixar a 

nota media de acceso á universidade, que os estudantes galegos ou españois non realizan 

unha proba específica de competencia lingüística, senón que as comunmente coñecidas 

e agosto; a  lei  de bases regula e nela estrutúrase a ordenación da  ensinanza 

(divídese en educación preescolar que abarca de 0 a 6 anos,  ensinanza básica que dura 9 

anos e que finaliza aos 15, e a ensinanza secunda

Portuguesa, Lingua estranxeira (francés, esp

E respecto das probas de ingreso de ámbito nacional, que estas están reguladas no 

Decreto- lei  portugués número 296-A/98, do 25 de setembro, tendo como di o artigo 1 o 

obxecto de controlar o réxime de acceso e ingreso na  ensinanza superior, regulándose no 

seu artigo 7 as condicións para ser candidato á matrícula e inscrición na ensinanza 

Superior, sendo estas a de ser titular dun curso de  ensinanza Secundaria, e facer a proba de 

capacidade para o ingreso na  ensinanza Superior, regulándose no seu artigo 17 as formas 

de realización das probas de ingreso; sinalándose expresamente no seu artigo 20 B o 

acceso aos cursos de Medicina, incluíndo obrigatoriamente as áreas de Bioloxía, Física, 

Matemáticas e Química. Que as probas se realizan nos propios centros ao finalizar a  

ensinanza Secundaria, de gran dureza e iguais para todos os centros. Cos resultados os 

estudantes portugueses solicitan da UNED l a correspondente credencial, a cal é entregada 

pola citada universidade logo de comprobar que cumpren os requisitos exixidos (a UNED 

calcula o equivalente español da nota que obtiveron no seu país de orixe), e de 

conformidade co modelo que figura como anexo I da resolución xa reiterada do 7 de maio 

de 2007. Tamén se contestou aos estudantes galegos, ante a súa insistencia de que
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como PAAU constan dunha parte común para todos os alumnos cunhas materias comúns 

como Filosofía ou Historia, Lingua Española e Literatura Española, e nas comunidades 

autónomas onde hai lingua cooficial, faise da segunda lingua oficial, e de Lingua 

Estranxeira. Con esta proba mídese a madureza académica do alumno. E a outra parte que 

é a relacionada co Bacharelato elixido, examinándose de dúas materias obrigatorias e unha 

optativa; con este exame compróbase o nivel de coñecementos adquiridos no Bacharelato. 

Indicouse ademais que a Universidade non realizou a proba de competencia lingüística aos 

alumnos portugueses, en primeiro lugar por non ser imprescindible xa que os citados 

alumnos da UE se desenvolven perfectamente no noso idioma e que no país veciño o 

español é un idioma que pasou a formar parte do currículo da  ensinanza Secundaria e da  

ensinanza Básica (1471/07, 1480/07, 1552/07, 1543/07, 1605/07, entre outras). 

1.4.4.2 Bolsas e axudas 

da, pola 

denegación dunha bolsa de pr

comunicaba que estudara o máster en Xestión e Cooperación Internacional e das ONG, 

sendo necesario para obter o título realizar as prácticas relacionadas co máster; que se 

inclinou por realizalas na Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia, xa 

que optando por este ente tiña unha dotación económica, cousa que non sucedía coas 

outras organizacións. Publicada a lista coas puntuacións, realizaron unha entrevista e que 

ao final non foi admitido pese a estar entre os seleccionados. Interesado o informe á 

Universidade de Santiago, este foi remitido e nel indicábase que a Universidade de 

Santiago dentro dos seu programas de postgrao, puxera en marcha un máster en 

Cooperación Internacional e Voluntariado, que no presente curso estaba na súa IX edición; 

que o curso tiña como obxectivo xeral dar unha formación integral práctica que permitise 

afianzar coñecementos teóricos adquiridos durante o período lectivo. Que 8 dos 24 

alumnos tiveron a posibilidade de pasar a selección para conseguir as bolsas de axudas de 

estancias. Efectivamente a selección baseábase nas notas obtidas polos solicitantes no 

máster e por unha entrevista, as opcións de estancias eran Perú, Bolivia e Ecuador. A 

decisión final correspondería á entidade receptora tendo en conta o perfil necesitado pola 

entidade. E que o alumno foi seleccionado para un proxecto en Manabí, Ecuador, pero que 

Tamén dentro da presente sección podemos citar a queixa presenta

ácticas en cooperación exterior. Na queixa o recorrente 
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cando se lle comunicou non demostrou ningún interese no proxecto, xa que segundo 

explicou o interesado, o que quería era realizalo en África. Explicóuselle que non fora 

seleccionado para África, xa que a Cruz Vermella consideraba que non cumpría o perfil 

que eles necesitaban. Ao non aceptar Ecuador foi excluído. Indicábase que fora o único 

alumno que declinara a bolsa. 

De todas formas por parte da Universidade se está xestionando, para non 

prexudicar o alumno, a posibilidade dun convenio de prácticas coa Asemblea de 

Cooperación pola Paz en Guinea-Bissau (1387/07). 

1.4.4.3 Funcionamento da Universidade 

Tamén dentro desta sección podemos referirnos á queixa presentada por un 

posible mal funcionamento da Escola de Enfermería de Vigo, que denunciaba unha alumna 

do citado centro. Manifestaba que era alumna de terceiro ano de Enfermería en Pontevedra, 

e que intentara presentarse á convocatoria de decembro, pero que non lle permitiran na 

materia Médico-Cirúrxica I, que cursara o ano anterior, por ser materia con prácticas 

obrigatorias, e cuxas prácticas ela xa tiña superadas, obrigándoa a realizalas de novo. 

Solicitado da Universidade o informe, este foi remitido indicándose nel que efectivamente 

a recorrente estaba matriculada no curso terceiro completo e das materias pendentes de 2º 

curso, Enfermería Comunitaria, Enfermería Médico-Cirúrxica e Lexislación e Ética 

Profesional. Que o centro se rexe polas normas académicas da Universidade de Vigo, as 

cales son públicas e están a disposición dos alumnos nos centros e páxina web. Que o 

centro aprobou o 16 de xullo de 2007, a programación docente para o citado curso e que 

esta foi exposta no taboleiro de anuncios da escola. Que respecto da pretensión da alumna 

de inscribirse na convocatoria de decembro na materia xa citada, se lle informou 

persoalmente da imposibilidade de aprobar a materia na citada convocatoria xa que non era 

disociable e soamente se aprobaba cando se superaba a totalidade dos contidos (1807/07). 
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1.5 RO

A normativa, estatal e autonómica, aplicable neste exercicio impulsou a 

presentación de queixas no que const e o contido m l desta ár  

n lugar des ado ocúpao eal decreto 8 /2007, do 29  xuño, en ma ria de 

enerxía eléctrica cuxa disposición transitoria primeira estableceu a supresión da tarifa 

nocturna a partir do 1 de xullo de 2008. As primeiras reclamacións, contra esta supresión, 

empezaron a rexistrarse a finais do mes de decembro e foron remitidas ao Defensor del 

Pueblo por ser a ins  función do ámbito territorial da norma 

aprobada. 

Tamén debemos mencionar o Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, 

 defensa dos consumidores e usuarios e 

outras leis complementarias. Na súa disposición derrogatoria única deixa sen efecto a Lei 

26/84, d

blecementos mercantís; a Lei 

22/1994, do 6 de xullo, de responsabilidade civil polos danos causados por produtos 

1/1995, do 6 de xullo, reguladora das viaxes combinadas; e a Lei 

23/2003, do 10 de xullo, de garantías na venda de bens de consumo.  

 citado texto refundido debemos vinculalo ademais á Lei 44/2006, do 29 de 

decembro, de mellora da protección dos consumidores e usuarios, polo seu carácter 

complem

.1 INT DUCIÓN 

itú ateria ea.

U tac o R 71  de te

titución competente en

que aproba o texto refundido da Lei xeral para a

o 19 de xullo, xeral para a defensa dos consumidores e usuarios; a Lei 26/1991, do 

21 de novembro, sobre contratos celebrados fóra dos esta

defectuosos; a Lei 2

O

entario. 

Por último e en materia de turismo, destaca o Decreto da Xunta de Galicia 

108/2006, do 15 de xuño, que establece a ordenación turística dos restaurantes e cafetarías 

da Comunidade Autónoma de Galicia. 



 

1.5.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACION 

Deixando aparcada a primeira das disposicións normativas citadas –cuxa 

incidencia na Comunidade Autónoma se verificará no próximo ano respecto ao axuste das 

tarifas pola subministración de enerxía eléctrica a partir do 1 de xullo do 2007-, as 

restantes conformaron a orixe ou a resolución das 63 queixas presentadas no ano 2007 coa 

seguinte desagregación: 

Iniciadas 63 

Admitidas 46 73% 

Non Admitidas 14 22% 

Remitidas ao Defensor del Pueblo   3 5% 

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluidas 36 78% 

En trámite 10 22% 

No relativo ás queixas presentadas en anos anteriores e pendentes de resolución 

nalgún momento do 2007, a situación actual é a seguinte: 
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Ano de 

presentación 

mite ao 

31.12.2006 

Reabertas Total Resoltas En trámite ao  

31.12.2007 

En trá

2002 1 0 1 1 0 

2003 1 0 1 1 0 

2005 1 0 1 1 0 

2006 12 0 12 12 0 

 

1.5.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE 

Algunhas teñen a súa orixe na carencia de subministración a determinados 

vivendas

os 1648, 1701 e 1801. Outras, xa tramitadas no ano 

2007, presentan características propias como a queixa número 119 correspondente ao 

Un estudo sistemático das 46 queixas tramitadas aconséllanos a súa distribución 

dentro dos sectores que integran a denominación desta área. 

1.5.3.1 Industria 

Neste epígrafe destacan as reclamacións respecto á subministración de enerxía 

eléctrica. 

As causas son diversas. 

 unifamiliares ou na falta de potencia para un normal funcionamento das máquinas 

ou aparellos domésticos alimentados por electricidade. 

A maioría das pendentes de tramitación, procedentes do ano 2006, responden ao 

citado motivo, como son as númer
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Concello de Bergondo, na que se denuncia a imposibilidade de funcionamento dun 

elevador hidráulico na vivenda dun discapacitado, xa que non alcanza a potencia de 200 

Kw que

o-Cangas, 

como medida cautelar adoptada pola Administración  ante a comisión dunha infracción 

urbanísti

Outras motívanse no tendido de liñas de alta e media tensión como son as queixas 

relativas

transformadores de enerxía nos concellos de Miño (queixa n.º 71/07) ou en Muxía (queixa 

n.º 495/07). 

Ou

67/07, a instancia do Concello de Pazos de Borbén, que reclama contra a denegación dunha 

subvención de 10 000 € solicitada con cargo ao programa para a promoción dun uso 

 n.º 1031/07, que reclama contra a non concesión dunha subvención 

para instalación de enerxía solar nunha vivenda no Concello de Bergondo; e a n.º 1466/07, 

en relac

na canaliz  instalación dun depósito 

para calefacción dunha vivenda en Dorrón, Concello de Sanxenxo (expediente 1214/07). 

 permita a súa normal utilización; a n.º 299, relativa á reposición da 

subministración  eléctrica a unha capela en Pontecaldelas, cuxa liña eléctrica foi destruída 

nos incendios forestais de agosto do 2006; a n.º 1558, na que se reclama contra a redacción 

dun elevado orzamento para financiar o servizo eléctrico a unha vivenda sita no Val de 

Xestoso; a n.º 1785, relativa á suspensión de enerxía eléctrica a un pozo no Hí

ca; e a n.º 2167, que afecta á subministración eléctrica dunha estación de servizo 

en Laracha, reclamación que se encontra en fase de recurso de alzada ante a Consellería de 

Innovación e Industria e aínda non resolto cando se redacta o informe. 

 aos expedientes 65, 1246 e 1739 do ano 2006, ou na instalación de 

tras poucas afectan ao eido de enerxías renovables. Neste agrupamos a n.º 

racional da enerxía; a

ión con determinados expedientes de autorización de parques eólicos en 

Pedrarrubia, Monteagudo e Vilamartín. 

Por último, debemos facer referencia ás reclamacións formuladas por deficiencias 

ación do servizo de gas (queixa n. º 637/06) ou pola

 418 
 



  

1.5.3.2 Consumo 

Doce expedientes foron tramitados en materia de consumo cun contido disperso, o 

cal fai d

Tamén debemos mencionar as reclamacións formuladas polo extravío de equipaxe 

nun voo

Concluímos cunha referencia á prestación do servizo de estacionamento público. 

A reape

tación do servizo 

público de estacionamento, como consecuencia das modificacións introducidas pola Lei 

40/2002

da informac

así como a 

vehículos d ador, postas 

a disposición do usuario do servizo. 

ifícil conseguir unha ordenada exposición. Con esta prevención, debemos citar as 

queixas referidas ao servizo telefónico (números 857 e 1970/07), á apertura dunha conta 

bancaria (n.º 94/07), ás deficiencias denunciadas nun contrato de adquisición de vehículos 

(nº 315/07),  dunha vivenda (1567/07) ou pola colocación dunha porta blindada (nº 

1560/07). 

 aéreo (1579/07), polo horario de peche dunha perruquería en inmoble destinado 

prioritariamente a vivenda (1369/07) ou pola deficiente ou incompleta subministración de 

flores a unha persoa (n.º 1898/07). 

rtura dun expediente de queixa –correspondente ao ano 2003 pola prestación de 

servizo nun aparcamento de Pontevedra- levou consigo a iniciación dun novo expediente 

n.º 2092/07. A institución aproveitou a apertura deste expediente para solicitar de oficio ao 

Instituto Galego de Consumo unha inspección sobre a observancia da normativa xeral en 

materia de estacionamentos públicos. O obxecto da inspección foi verificar o grao de 

cumprimento das prescricións existentes neste sector, que afecta á pres

, do 14 de novembro, reguladora do contrato de estacionamento de vehículos e 

pola entrada en vigor da Lei 44/2006, do 29 de decembro, de mellora da protección dos 

consumidores e usuarios. 

En concreto, considerouse oportuno a revisión dos tipos de tarificación; o contido 

ión subministrada ao usuario sobre prezos, tramos, horario de apertura e peche, 

referencias expresas á asunción de responsabilidades por danos ocasionados nos 

epositados e a existencia de follas de reclamación, con cartel anunci
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1.5.3.3 

: 

cellos 

-  Primeiro grupo. Aquelas presentadas contra a autorización das chamadas feiras 

So

establecem

periódico), oa 

Comercio 

No ano anterior foron escasas as queixas presentadas neste  sector, situación que 

contrasta co elevado número das tramitadas neste exercicio en materia de venda 

ambulante. Reabríronse algúns dos expedientes de anos anteriores (números 925/02 e 

1225/03) e incoáronse outros novos a instancia tanto de persoas individuais coma de 

asociacións do sector (expedientes n.º 1395, 1542, 1580, 1632, 1686 e 1761/07). 

A concorrencia de motivos e a reiteración dos feitos denunciados, así como un 

estudio conxunto e sistemático dos expedientes concluídos en anos anteriores, e dos novos 

abertos no ano 2007, aconsellaron ao Valedor do Pobo a programación dunha dobre 

actuación

-  Unha, dirixida aos concellos afectados para coñecer a súa posición respecto dos 

feitos denunciados.  

-  E outra, vinculada á Dirección Xeral de Comercio da Consellería de 

Innovación e Industria coa finalidade de que informase sobre os motivos 

alegados. 

1.5.3.4 Con

Respecto a estes e coa finalidade de que ofrecesen unha resposta congruente 

respecto á información solicitada, as queixas articuláronse en tres grupos: 

de oportunidades (queixas n.º 1542, 1632 e 1686/07). 

n actividades realizadas por comerciantes asociados (titulares de 

entos fixos, de carácter permanente e abertos ao público dentro dun horario 

promovidas ao peche da temporada para a liquidación, en venda directa e c

 420 
 



  

retirada 

 en Noia; 

Boiroferta na Pobra do Caramiñal; Víamare Stocks en Ribeira... 

stela, cualifica a devandita actividade comercial como unha 

competencia desleal nos termos previstos no artigo 41 da citada Lei autonómica 10/1988. 

Ante a colisión de intereses existente, resulta notorio que o órgano competente 

para a s

erán realizar a venda de 

excedentes fóra dun establecemento comercial permanente, todo isto en exercicio da 

compete

autonómica 1

Ante a proliferación destas feiras de oportunidades, ábrese un interrogante: Existe 

algunha intervención, por vía de informe da Subdirección Xeral de Comercio no exercicio 

da súa fa

- Segundo grupo. Aquelas que inclúen queixas motivadas pola falta de 

correlación entre o titular da tarxeta acreditativa da súa inscrición no rexistro 

m

de mercadorías dentro dun espazo temporal curto, daqueles bens e produtos que 

non tivesen saída no período anterior de rebaixas. 

As súas diferentes denominacións de promoción poñen de manifesto a dificultade 

da súa  clasificación, ao amparo dos artigos 4 da Lei 10/1988, do 20 de xullo, de 

ordenación do comercio interior de Galicia, e 3 da Lei 1/1996, do 5 de marzo, de 

regulación das actividades feirais. Entre outras anotamos, Expobaixas municipio de 

Pontevedra; II Feira de Oportunidades do Morrazo en Cangas; Expoliquidación

Tendo en conta as circunstancias concorrentes, a Asociación Profesional de 

Comercio Ambulante e Comercio en Prazas de Abastos de Galicia (ACAPAG), con sede 

en Santiago de Compo

úa autorización é o concello respectivo, tanto para determinar a súa localización 

coma para a fixación dun período temporal dentro do cal se pod

ncia recoñecida nos artigos 25.2.g) da Lei de bases de réxime local e no 24 da Lei 

0/1997, do 20 de xullo, de administración local de Galicia. 

cultade de coordinación respecto dunha actividade denominada feiral? 

de comerciantes ambulantes da Xunta de Galicia e o titular da autorización 

unicipal de venda ambulante (entre outras a queixa n.º 1395/07). 
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De acordo con o artigo 6 do Decreto 194/2001, do 26 de xullo, de ordenación da 

venda ambulante, o solicitante da inscrición no arriba mencionado rexistro xeral pode ser 

unha persoa xurídica, por exemplo, unha cooperativa. No exercicio deste dereito, cando o 

seu representante legal comparece no municipio para solicitar a correspondente 

autorizac  de 

persoas habilitadas para a venda baixo a dependencia do titular da autorización. Esta 

esixenci

entes directos maiores de 

16 anos e as persoas vinculadas a el mediante contrato laboral. Neste  último suposto, o seu 

límite es

2001, do 26 de xullo. 

Este carác

da sentenza do Tribunal Supremo 

9843/2006, da Sala do Contencioso-Administrativo recaída no recurso de casación n.º 

5432/20

Así pois, parece procedente recordarlles aos municipios, no suposto de 

cooperativas, titulares de inscrición, o deber xurídico de cumprir o disposto nos artigos 10 

e 14 do referido Decreto 194/2001. 

-  Terceiro grupo. Por último, aquelas formuladas contra persoas non inscritas no 

rexistro da Xunta de Galicia, que dispoñen de postos autorizados de venda ou 

que nos que non se exhibe a tarxeta de forma visible, nos termos establecidos 

no artigo 11 do Decreto da Xunta de Galicia 194/2001, do 26 de xullo (queixas 

n.º 1580/07 e 4 escritos complementarios incorporados á queixa n.º 925/02). 

ión municipal, ao amparo do artigo 14.1.y), nesta debe determinarse o número

a fortalécese na aliña 2 do citado artigo ao establecerse que a devandita 

autorización é persoal e intransferible, fixando un número determinado de persoas que 

resultan habilitadas: o seu titular, o seu cónxuxe, os seus descend

tá fixado polo artigo 110 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de 

Galicia. 

Á vista das queixas presentadas, a correlación existente entre a tarxeta e 

autorización municipal rómpese en determinados municipios –entre outros, Ponteareas, 

Marín e Baiona- nos que unha cooperativa dispón dun número de postos moi superior aos 

que se poden habilitar en cumprimento do artigo 14.2 do Decreto 194/

ter persoal e intransferible da autorización e a súa cobertura normativa vén 

recoñecido obiter dita no fundamento xurídico cuarto 

04.  
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O incumprimento deste dobre deber xurídico resulta reiterado nas referidas 

queixas e parece procedente establecer unhas medidas congruentes para a súa reparación.  

Os artigos 27 da Lei 9/1988, do 20 de xu

de Galicia e 13.2 do citado Decreto 194/2001, do 26 de xullo, de ordenación da venda 

ambulante, atribúen aos os a inspección e sanción nesta materia. Sen embargo, hai 

que subliñar que para o ento deste deber xurídico tamén están chamadas outras 

administracións ás que lles corresponde a defensa dos consumidores e usuarios. 

En relación con esta iniciativa da institución do Valedor do Pobo, os concellos 

denunciados despois du prórroga de 2 meses do prazo concedido para emitir a súa 

información, realizaron s requirimentos, dos cales se deu traslado aos titulares 

das queixas presentadas

1.5.3.5 Posición da Dirección Xeral de Comerci

Como sinalamos anteriormente, a oficina d ado 

cen o solicita obr

A)  Exercicio dalgunha actividade de coordinación respecto das autorizacións 

municipais das feiras de oportunidades, ao amparo do artigo 14.1. B).b) do 

Decreto 231/06, do 23 de novembro, regulador da estrutura orgánica da 

Consellería de Innovación e Industria. 

) Determinación, na inscrición de cooperativas no rexistro de comerciantes 

ambulantes, dos socios que puideran facer uso da tarxeta establecida no art. 8 

enciado decreto 194/2001, do 26 de xullo, 

ións para garantir o 

cumprimento do disposto nos artigos 11 e 17 do Decreto 194/2001. 

llo, de ordenación do comercio interior 

 municipi

 cumprim

nha 

 o contido do

. 

o 

o Valedor do Pobo  dirixiuse ao cit

tro directiv ndo a súa colaboración s e 3 cuestións:  

B

do refer

C)  Comunicación da Dirección Xeral aos concellos de instruc
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A Dirección Xeral de Comercio, no prazo de 2 meses, comunicou a súa resposta a 

cada unha das cuestións formuladas, fundamentando xuridicamente a súa posición e as 

súas respectivas conclusións nos termos que transcribimos a continuación. 

Respecto á feira de oportunidades o parecer da Dirección Xeral foi o seguinte: 

En consecuencia, a normativa da vixente aplicación non contempla actualmente a 

necesidade de autorización autonómica para o exercicio da actividade de referencia, sen 

prexuízo das competencias atribuídas aos concellos na materia. 

Respecto á correlación debida entre inscrición no rexistro de comerciantes 

ambulan

 

tes  e a autorización municipal, a resposta resumida foi a seguinte. 

En consecuencia e contestando a cuestión formulada, cómpre dicir que nin na 

inscrición de cooperativa nin no rexistro de comerciantes ambulantes se determinan os 

socios que poden facer uso da tarxeta, sendo esta unha competencia do correspondente 

concello, tal e como se sinala no propio escrito do Valedor do Pobo  

Por ultimo e respecto ao cumprimento do artigo 11 do Decreto 194/2001, a 

resposta do Centro Directivo foi a seguinte: 

É necesario sinalar que desde a toma de posesión polo novo goberno foron 

remitidos escritos aos concellos que abaixo se relacionan no seguinte cadro: 
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Data Concello Contido 

16.11.2005 Santiago de Compostela
Pontevedra 
Salceda de Caselas 

Recordatorio necesidade cumprimento 
Artigos 10, 11 e 17 do Decreto 194/2001,
ordenación da venda ambulante. 

de 

Cangas 
Marín 
O Grove 
Sanxenxo 
A Guarda 
Moaña 
Vigo 
Mos 
Baiona 
Padrón 
Tui 
Gondomar 
Soutomaior 
Vilaboa 
Porriño 

29.3.2006 Salceda de Caselas Recordatorio necesidade de exposición 
pública da tarxeta de venda ambulante 
para o exercicio da venda 

13.6.2006 Rianxo Recordatorio necesidade cumprimento 
Artigos 13 e 17 do Decreto 194/2001. 

22.6.2007 Ribadeo Padrón 
Santiago de Compostela 
Arteixo 
A Coruña 
Melide Miño 
Outes 
Cee 
Noia 
Ribeira Barro 
Redondela 

Recordatorio necesidade inscrición no
rexistro Comerciantes Ambulantes para o 
exercicio da venda ambulante 
  

 

 

1.5.3.6 Turismo 

Dous expedientes de queixa deben ser comentados nesta área. 

O primeiro (n.º 1400/07) foi incoado pola realización de actividades turísticas 

clandestinas de carácter hoteleiro en Pedrafita do Cebreiro. O resultado da investigación 
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foi que o denunciante exercía unha actividade de restauración e aloxamento con 

autorización turística e sen licenza municipal e o denunciado, titular dun bar no cal 

pretendía estender a súa  actividade turística ao anterior sector, carecía de licenza 

municipal e de autorización autonómica. O dobre expediente de legalización encóntrase  

pendente da aprobación do Plan Xeral de Ordenación Urbana respecto ao núcleo rural de 

Padorne

o da aparición 

dun forte furacán na zona do Caribe, na segunda quincena do mes de xullo,  os interesados 

cancelar

diversas comunidades autónomas (Galicia, Madrid  e Illes Balears) e encóntrase 

actualmente som ría de 

Turism que a 

axencia .a) da 

Lei 21/ posto 

de forz os de 

xestión, de anulación e de penalización do 15 % sobre o importe total. 

O expe  ao ter 

limitad

1.5.4 

encóntrase, na maioría dos supostos, na inexistencia dunha actuación administrativa previa 

e, por tanto, susceptible de supervisión (queixas n.º 313, 416, 421, 738, 850, 1034, 1172, 

lo. Por esta causa, a institución recomendou ao Concello de Pedrafita impulsar a 

tramitación do plan urbanístico, para legalizar os edificios fóra de ordenación e a cesación 

de toda actuación que agravase a situación existente coa realización de novas actividades 

de restauración e aloxamento ata que se puidese legalizar os establecementos destinados a 

ese uso. 

O segundo (1965/07) ten a súa orixe na cancelación anticipada dunha viaxe 

turística programada á República Dominicana en xuño do 2005. Con motiv

on a devandita viaxe e a axencia retívolles a cantidade de 2136,43 €, cuxa 

devolución constitúe o obxecto principal da reclamación. O expediente tramitouse en 

etido á mediación do Defensor del Pueblo, xa que a Conselle

o da Illes Balears por resolución do 22 de setembro de 2006, considerou 

 por xunto non incumprira o contrato formalizado porque, a teor do artigo 9.4

1995, do 6 de xullo, reguladora das viaxes combinadas, non se producira un su

a maior. Por esta razón, a axencia de viaxes tiña dereito a percibir os gast

diente actualmente encóntrase en trámite ante o Defensor del Pueblo,

a a institución galega a súa competencia territorial. 

QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRAMITE 

A motivación da non admisión a trámite das 14 queixas incluídas nesta área 
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1360, 1 on se 

apreciou a existencia dunha irregularidade na actuación da administración (queixas 81, 421 

e 1802/07) e, por último, unha delas (a queixa n.º 472/07) non se admitiu a trámite por 

formular

IXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO  

Como consecuencia das actuacións practicadas nesta área chegouse ao 

conven

uario dos 

servizos públicos. Programas de actuación destinados á formación e especialización do 

persoal í como a dotación e mellora dos recursos postos ao servizo das correspondentes 

unidades orgánicas deben contribuír ao cumprimento dos principios de eficacia e eficiencia 

exixibles na actividade administrativa. 

Neste sentido, resulta conveniente invocar o parágrafo III, aliña 5.ª da exposición 

de motivos da Lei 4/1999, do 13 de xaneiro 

Respecto ao procedemento para facer efectiva a resolución, pártese da premisa 

de que un procedemento administrativo que non sexa áxil e breve é difícil que poida ser 

unha institución ao verdadeiro servizo aos cidadáns. Por iso, a falta de norma expresa, a 

aliña 3 deste mesmo artigo establece como prazo xeral supletorio de duración dos 

362 e 1564/07). Outras, fundaméntanse no feito de que, logo de as estudar, n

 a reclamación en materia sometida ao mundo xurídico privado sen intervención 

da administración. 

1.5.5 QUE

A extraterritorialidade da reclamación (queixa 1965/07) ou a competencia do 

Estado por razón da materia (queixas n.º 1327 e 1724/07 referidas á instalación de liñas de 

alta tensión con proxección na Comunidade Autónoma) foron as razóns motivadas para 

reenviar o seu estudo e investigación ao Defensor del Pueblo. 

1.5.6 OBSERVACIÓNS 

cemento da necesidade de intensificar a política de modernización da 

Administración  Pública -por suposto en vías de execución- para mellorar a atención á 

cidadanía nun sector tan sensible como é o referente ao consumidor e ao us

, as
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procedementos administrativos o de tres meses, sen que en ningún caso poida superar o de 

seis meses, segundo a aliña 2, salvo que unha norma con rango de lei estableza o 

contrario ou así se dispoña na normativa comunitaria europea, prazo no que deberá 

can, nalgúns expedientes, o 

legal establecido-. Debe evitars

 

eficazmente e coa celeridade debida as funcións para as que se organizou. 

existente no procedemento administrativo correspondente:  

do 4 de abril de 2007, á entidade 

mercantil Y, representada por D.  X, que é quen formula a súa queixa 

p

 e do procedemento administrativo 

común, no tocante ao despacho dos expedientes gardando a orde rigorosa 

d

notificarse a resolución. 

Capítulo á parte merece a excesiva demora contrastada na resolución dos recursos 

administrativos de reposición e alzada -con prazos que tripli

e que o silencio administrativo se converta na válvula de 

escape da inactividade administrativa, como nos recorda a exposición de motivos da Lei 

30/1992, do 26 de novembro, nestas palabras o silencio administrativo, positivo ou 

negativo, non debe ser un instituto xurídico normal, senón a garantía que impida que os 

dereitos dos particulares se baleiren de contido cando a súa administración non atende

Como exemplo desta actuación, transcribimos a resposta recibida no expediente 

2150/07 para xustificar o atraso 

O recurso de alzada interposto por D. X, en nome e representación 

de Y, presentouse o 23 de febreiro de 2007, e foi rexistrado no Servizo 

Técnico Xurídico da Consellería co número ZZZZZZ. O devandito recurso 

de alzada foi trasladado, con data 

erante ese organismo. 

Agora ben, a extraordinaria acumulación de traballo que soporta o 

Servizo Técnico Xurídico desta consellería, xunto co intento de respectar da 

maneira máis escrupulosa a exixencia do artigo 74.2 da Lei de réxime 

xurídico das administracións públicas

e incoación, provoca unha inevitable demora e tardanza na súa 

resolución. En calquera caso, a intención desta consellería é dar 
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cumprimento ao disposto no artigo 42.1 da referida lei, no sentido de 

resolvelos de forma expresa. 

Sexamos, por tanto, conscientes que os conflitos de intereses non resoltos no 

ámbito administrativo propician o seu sometemento á orde xurisdicional, o cal incide 

negativamente nas economías familiares e incrementan o gasto publico de forma non 

xustificada. 

É máis, esa dilación do procedemento en vía administrativa, é un dos obstáculos 

existentes para articular a executoriedade dos actos administrativos ditados nos respectivos 

expedientes e para garantir a eficacia destes ante o cidadán. Vimos observando que nalgúns 

recursos  se invoca o artigo 111.3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 

das administracións públicas e do procedemento administrativo común. O recorrente, 

sendo coñecedor de que a administración  non resolve os recursos administrativos en 

prazo, solicita no mesmo escrito a suspensión cautelar do acto administrativo, a cal obtén 

por silencio administrativo: 

A  execución do acto impugnado se entenderá suspendida si transcorridos trinta 

días desde que a solicitude de suspensión tivese entrada no rexistro do órgano competente 

para decidir sobre a mesma, este non ha ditado resolución expresa ao respecto  
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ado é debido “a 

 

senten, e así, o noso texto constitucional no seu artigo 

1.5.7 RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE INDUSTRIA, 

COMERCIO E TURISMO 

1.- Recordatorio de deberes legais do 7 de xuño de 2007, dirixido ao Sr. conselleiro de 

Medio Rural para que resolva, dentro do prazo legal establecido, as solicitudes que 

presenten os interesados perante a Consellería. (Q/299/07) 

Recentemente tivo entrada nesta institución o seu informe (do que lle achegamos 

copia) por nós solicitado en virtude da queixa presentada polo Sr. D. J.E.D.C., e baseada na 

solicitude dunha axuda para repoñer a liña eléctrica que daba servizo á capela de Sta. 

Comba (“A Nosa  Señora da Saúde”), sita no medio do monte, que ardeu no pasado mes de 

agosto en Rebordelo, A Roca e Coveliño – a Insúa (Pontecaldelas). 

Pois ben no seu informe explica os motivos polos que non se lle puido outorgar a 

axuda solicitada por non cumprir os requisitos materiais esixidos na orde do 4 de setembro 

de 2006. 

Por último ao respecto di que en canto non contestar ao interes

que o número de peticións é moi elevado e por esta razón a propia orde no seu artigo 8º.3 

establece que ante o silencio administrativo o interesado poderá entender rexeitada a súa 

solicitude”. 

Pois ben ao respecto queremos facerlle as seguintes reflexións, de máis calado se 

cabe, xa que estamos a falar dunha orde, é dicir, nin sequera dun decreto (regulamento) e 

como sabe existe un principio de xerarquía normativa no sentido de que as normas de 

inferior rango nunca poden contradicir o disposto nunha de superior, neste caso a Lei 

30/92, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 

común. 

Así, esta institución vense pronunciando de forma reiterada nos seus informes 

anuais sobre a obrigación da Administración de contestar debidamente as reclamacións ou 

recursos que os cidadáns lle pre



  

103.1 es

 de resolver expresamente as peticións e 

reclamacións que lle presenten os particulares, xa que o coñecemento cabal polo 

administ

que, en relación coa problemática 

suscitada polo silencio administrativo, anima o lexislador na recente reforma do 

procedem 0/92, do 26 de 

novembro, LRXPAC, sinálase literalmente que “o silencio administrativo, positivo ou 

negativo

tablece taxativamente: “A administración pública serve con obxectividade os 

intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, 

desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á lei e ao dereito”. Neste sentido, 

o principio de eficacia esixe das administracións públicas que se cumpran razoablemente 

as expectativas que a sociedade lexitimamente lle demanda. Precisamente, unha das máis 

importantes tradúcese no deber da administración

rado da fundamentación das resolucións administrativas, constitúe un presuposto 

inescusable para unha adecuada defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos. 

A este respecto, cómpre subliñar a intención 

ento administrativo común. Na exposición de motivos da Lei 3

, non debe ser un instituto xurídico normal, senón a garantía que impida que os 

dereitos dos particulares queden baleiros de contido cando a súa administración non atende 

eficazmente e coa celeridade debida as funcións para as que se organizou”. Así mesmo 

indícase “o obxecto da lei non é dar carácter positivo á inactividade da administración 

cando os particulares se dirixen a ela; o carácter positivo da inactividade da administración 

é a garantía que se establece cando non se cumpre o verdadeiro obxectivo da lei, que é que 

os cidadáns obteñan resposta expresa da administración e, sobre todo, que a obteñan no 

prazo establecido”. 

Desde esta perspectiva, non debemos esquecer que o primeiro dos preceptos da 

Lei 30/92, dedicado ao silencio administrativo é o artigo 42, que se titula “obrigación de 

resolver”, poñéndose de manifesto neste precepto a importancia e primacía que quixo dar o 

lexislador ao deber da administración de ditar resolucións expresas. 

En relación con este deber da administración de resolver expresamente tamén fai 

falta facer un breve comentario sobre os supostos que o artigo 42 sinala como exceptuados 

da obrigación de ditar resolución expresa, serían os procedementos administrativos nos que 

se produza a prescrición, a caducidade, a renuncia ou a desistencia, así como os relativos 
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ao exercicio de dereito que só deban ser obxecto de comunicación á administración, ou 

aqueles nos que se produza a perda sobrevida do obxecto do procedemento. 

Considerando que no suposto concreto que motivou esta queixa non se deu 

ningunha das exencións legais de resolver sobre o solicitado e, polo dito anteriormente, 

esta institución diríxese a V.S. de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do 

Valedor do Pobo, formulándolle o seguinte recordatorio de deberes legais: 

ue se presenten ante 

esa consellería, ou de ser o  caso no que viñese establecido no procedemento que 

resultas

“Que de conformidade co establecido no artigo 103.1 da Constitución 

española e no artigo 42 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común, deberán 

resolverse no prazo máximo de tres meses todas as solicitudes q

e de aplicación, téndose en todo caso en conta a obrigación legal de resolver as 

peticións dos cidadáns, e, para o caso que nos ocupa os escritos presentados polo 

promotor deste expediente de queixa.” 

Resposta do Sr. conselleiro de Medio Rural: Aceptado 

2.- Recordatorio de deberes legais do 24 de xullo de 2007, dirixido ao Sr. conselleiro 

Conselle

tado polo Sr. 

A.I.R., na súa calidade de alcalde-presidente do Municipio de Pazos de Borbén, 

solicitán

ría de Innovación e Industria para resolva, dentro do prazo legal establecido, 

as solicitudes que presenten os interesados ante a Consellería. (Q/67/07) 

Como sabe este expediente de queixa iniciouse polo escrito presen

dolle a vostede que nos informase sobre a situación na que se encontra un recurso 

de reposición contra a resolución da Delegación Provincial desa Consellería en Pontevedra 

do 2 de maio de 2005, recaída no procedemento IN 413-B-Axudas para a promoción do 

uso racional da enerxía (municipios), expediente n.º XXXXX, polo que se declarou no 

proceso ao pagamento da subvención de 10 000 euros concedida ao municipio ao amparo 

da orde 21.11.03 (achegamos o noso escrito do 15 de febreiro onde lle solicitabamos 

información ao respecto). 
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Dicíanos o Sr. alcalde que o devandito recurso non fora resolto e que 

transcorreran máis de 6 meses desde o seu rexeitamento presunto para poder acudir á 

xurisdición contencioso-administrativa. Recordándolle a vostede o establecido no artigo 42 

da Lei rocedemento 

a e a Intervención Territorial. Non obstante, o recurso interposto 

segue sen ser resolto aínda que fose de modo negativo. 

Esta institución vense pronunciando de forma reiterada nos seus informes anuais 

sobre a 

nal no seu artigo 

103.1 establece taxativam A administración pública serve con obxectividade os 

intereses xerais e actúa de acordo cos princi

ecto, fai falta subliñar a intención que, en relación coa problemática 

suscitada polo silencio administrativo, anima o lexislador na recente reforma do 

procedemento administrativo común. Na exposición de motivos da Lei 30/92, do 26 de 

novembro, LRXAC, sinálase literalmente que “o silencio administrativo, positivo ou 

negativo, non debe ser un instituto xurídico normal, senón a garantía que impida que os 

30/92, de réxime xurídico das administracións públicas e do p

administrativo común no sentido de que a administración está obrigada a ditar resolución 

expresa en todos os procedementos e a notificala. 

Así as cousas con data do 30 de marzo recibimos o seu informe relativo ao asunto 

(cuxa copia tamén lle achegamos) do que se derivan diferenzas entre a Delegación 

Provincial desa Consellerí

Ao respecto do exposto queremos facerlle as seguintes reflexións. 

obrigación da administración de contestar debidamente as reclamacións ou 

recursos que os cidadáns lle presenten, e así, o noso texto constitucio

ente: “

pios de eficacia, xerarquía, descentralización, 

desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á lei e ao dereito”. Neste 

sentido, o principio de eficacia esixe das administracións públicas que se cumpran 

razoablemente as expectativas que a sociedade lexitimamente lle demanda. Precisamente, 

unha das máis importantes tradúcese no deber da administración de resolver expresamente 

as peticións e reclamacións que lle presenten os particulares, xa que o coñecemento cabal 

polo administrado da fundamentación das resolucións administrativas, constitúe un 

presuposto inescusable para unha adecuada defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos. 

A este resp
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dereitos dos particulares queden baleiros de contido cando a súa administración non 

atende eficazmente e coa celeridade debida as funcións para as que se organizou”. Así 

mesmo indícase “o obxecto da lei non é dar carácter positivo á inactividade da 

administración cando os particulares se dirixen a ela; o carácter positivo da inactividade 

da administración é a garantía que se establece cando non se cumpre o verdadeiro 

obxectivo da lei, que é que os cidadáns obteñan resposta expresa da administración e, 

sobre todo, que a obteñan no prazo establecido”. 

Desde esta perspectiva, non debemos esquecer que o primeiro dos preceptos da 

Lei 30/92, dedicado ao silencio administrativo é o artigo 42, que se titula “obrigación de 

resolver”, poñéndose de manifesto neste precepto a importancia e primacía que quixo dar o 

lexislador ao deber da administración de ditar resolucións expresas. 

En relación con este deber da administración de resolver expresamente tamén fai 

falta facer un breve comentario sobre os supostos que o artigo 42 sinala como exceptuados 

da obrigación de ditar resolución expresa, serían os procedementos administrativos nos que 

se produza a prescrición, a caducidade, a renuncia ou a desistencia, así como os relativos 

ao exercicio de dereito que só deban ser obxecto de comunicación á administración, ou 

aqueles nos que se produza a perda sobrevida do obxecto do procedemento. 

Considerando que no suposto concreto que motivou esta queixa non se deu 

ningunha das exencións legais de resolver sobre o solicitado e, polo dito anteriormente, 

esta institución diríxese a V.S. de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do 

Valedor do Pobo, formulándolle o seguinte recordatorio de deberes legais: 

“Que de conformidade co establecido no artigo 103.1 da Constitución 

española e no artigo 42 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común, a administración 

está obrigada a ditar resolución expresa en todos os procedementos e a notificala 

calquera que sexa a súa forma de iniciación. Debendo neste suposto concreto 

resolverse expresamente o recurso de reposición presentado ante esa consellería polo 

Sr. alcalde de Pazos de Borbén”. 
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Resposta do Sr. conselleiro de Innovación e Industria:  aceptado 

3.- Recomendación do 8 de novembro de 2007, dirixido ao Sr. delegado provincial da 

Consellería de Innovación e Industria de Ourense, para que os matadoiros de 

Ourense Frigoríficos Rubio, S.L., Carballiño, S.L. e Matadoiro Comarcal de 

Celanova AYMESA, S.L. actualicen a súa inscrición no Rexistro de Establecementos 

Industriais.  (Q/299/07) 

Notificamos o recibo da súa información de data 31 de outubro, rexistro de saída 

12801, sobre o procedemento de inscrición no rexistro industrial da provincia duns 

matadoiros denunciados por D. F.D.B. 

egundo o 

disposto no artigo 32 da Lei 6/

A Delegación Provincial da Consellería de Innovación e Industria de Ourense 

debe impulsar, controlar e facer un seguimento do proceso de legalización dos catro 

matadoiros de Ourense, Frigoríficos Rubio, S.L., Carballiño, S.L. e Matadoiro 

Comarcal de Celanova AYMESA, S.L., así como a actualización de datos no Rexistro 

de Establecementos Industriais. Todo isto con motivo de garantir que os catro 

matadoiros conten coas licenzas municipais axustadas ao Regulamento de actividades 

molestas, insalubres, nocivas e perigosas, e que, nas diversas instalacións técnicas dos 

citados matadoiros, se efectúen as adaptacións esixidas pola legalidade vixente. 

Resposta do Sr. delegado provincial da Consellería de Innovación e Industria de 

Ourense:  Aceptada 

Examinado o seu contido, facémoslle a seguinte recomendación s

1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo  
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o a forestal, competencia da Consellería de Medio 

Rural. 

Iniciadas 49 

1.6.1 INTRODUCIÓN 

Durante o ano 2007 recibimos 49 queixas relacionadas coas materias incluídas 

nesta epígrafe. 

Por razón do seu contido unhas queixas afectan á problemática que presenta a 

actividade agrícola e gandeira, así com

As restantes queixas tramitadas están relacionadas con actividades propias da 

pesca marítima e o marisqueo, que entran no ámbito de competencias da Consellería de 

Pesca e Asuntos Marítimos. 

Seguindo este criterio de clasificación, imos distinguir na exposición das queixas 

as relativas á actividade agrícola e montes, e á actividade pesqueira e acuícola, en atención 

ás competencias atribuídas a cada unha das citadas consellerías. 

1.6.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

Ao longo do ano 2007 recibíronse nesta área 49 queixas, cuxo estado de 

tramitación é o seguinte:  

Admitidas 33 67% 

Non Admitidas 14 28% 

Remitidas ao Defensor del Pueblo    2 5% 

 



 

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluídas 23 70% 

En trámite 10 30% 

1.6.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE 

Agricultura e montes 

Para unha máis comprensible exposición das queixas imos distinguir as epígrafes 

seguintes: 

a) Concentración parcelaria 

Lexislación sectorial: 

Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, e Lei 

12/2001

acións de superficie, atrasos 

e substitución. 

arcelaria de Bazar 

(San Comba–A Coruña). A Administración accede á súa petición e rectifica a superficie 

asignada

a Consellería de 

Medio Rural xustifica o atraso na execución das reclamacións sobre superficie para 

, do 10 de setembro, de modificación da lei anterior. 

É de aplicación supletoria a lei estatal de reforma e desenvolvemento agrario, 

aprobada por Decreto do 12 de xaneiro de 1973, e disposicións complementarias. 

Do exame das queixas observamos que son varias as causas de discrepancia 

derivadas dos procesos de concentración parcelaria. Reclam

excesivos na tramitación e en realizar o deslindamento das terras d

Nunha das queixas (48/07) o interesado manifesta que reclamou a falta de 

superficie nunha das parcelas que se lle adxudicaron na concentración p

. Sen embargo, transcorrido un tempo máis que prudencial aínda non se 

materializara no terreo a rectificación acordada. A Delegación Provincial d
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material

administrativo. 

sión das terras de substitución, a 

súa superficie e a súa titularidade. 

os, e informa das resolucións adoptadas en cada caso. 

cta ao 

dereito constitucional á propiedade privada recoñecido no artigo 33.1 da Constitución 

rincipios de legalidade e eficacia na actuación da 

administración pública, consagrados nos artigos 9 e 103.1 do texto constitucional 

De xeito, que desde esta institución temos que seguir insistindo no problema da 

excesiva

izar no terreo os novos lindeiros das parcelas resultantes, pola conveniencia de 

agrupalas na súa totalidade, por necesidades de eficacia e control 

Noutras queixas, denúnciase a duración esaxerada dalgúns procesos de 

concentración parcelaría, o que deriva nun evidente prexuízo para os propietarios 

afectados, e en particular no que se refire á toma de pose

A Consellería de Medio Rural infórmanos dos trámites realizados nos expediente 

das zonas de Visantoña-Santiso e Ardemil-Ordes (A Coruña), fases do procedemento, e, en 

particular, toma de posesión das terras de substitución e labores de deslindamento logo de 

atender as reclamacións de superficie. 

Cuestións similares danse respecto da zona de Laza (Ourense). A Delegación 

Provincial da Consellería de Medio Rural contesta cada unha das alegacións efectuadas 

polos interesad

Dos informes facilitados pola administración evidénciase a excesiva duración dos 

procesos de concentración de cada unha das zonas referidas, circunstancia que afe

española; e tamén vulnera os p

(expedientes 1589, 1657, 1691 e 2024). 

 dilación dos procedementos de concentración xa detectados en anos anteriores, e 

expostos con detalle no informe anual do 1998. 

b) Montes veciñais 

Soamente se tramitaron dúas queixas sobre cuestións relacionadas coa figura 

xurídica característica de Galicia dos montes veciñais en man común, regulados pola lei 

autonómica 13/1989, do 10 de outubro. 
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Nunha delas, un veciño do municipio de Vega de Valcarce (León) refírese no seu 

escrito á ocupación por parte dos veciños do municipal limítrofe de Pedrafita do Cebreiro 

(Lugo) dun presunto monte veciñal. 

Examinada a documentación achegada polo interesado, parece deducirse que o 

monte en cuestión fora catalogado como de utilidade pública da provincia de León, no seu 

límite co

vista da controversia sobre o carácter e a natureza do monte, informamos ao 

interesado que os montes veciñais en man común teñen natureza privada con 

independ

s con casa aberta e residencia habitual nas entidades de poboación ás que 

tradicionalmente estivese adscrito o seu aproveitamento e que veñan exercendo, segundo 

os usos de relacionada con aqueles. A 

comunidade de veciños propietaria ten capacidade xurídica para a defensa dos seus 

dereitos sobre o m

Na outra queixa, o interesado refírese ao funcionamento “presuntamente anormal 

da comu

a provincia de Lugo, e aprobado o seu deslindamento por orde ministerial no ano 

1961. 

En 

encia da súa orixe, correspondendo o seu dominio e aproveitamento ao conxunto 

dos veciño

 e costumes da comunidade, algunha activida

onte, que deberá exercitar na vía xurisdicional correspondente. 

nidade veciñal”, dun monte de Nogueira de Ramuín (Ourense). Informamos das 

competencias desta institución, que non pode intervir directamente no que respecta á 

organización da comunidade do monte veciñal, que en asemblea aproba os seus estatutos, e 

en caso de discrepancia coa actuación dos órganos de goberno, deberá dilucidarse perante a 

xurisdición ordinaria (expedientes 1306 e 1890). 

c) Outras cuestións relacionadas coa actividade forestal 

Un veciño de Monterroso (Lugo) denuncia ante o concello a plantación ao piñeiral 

dunha leira próxima á súa vivenda, polo risco de incendio que comporta. 

O Concello de Monterroso comunícanos que se dirixiu á Consellería de Medio 

Rural para que informe sobre o perigo de incendio da plantación referida. 
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Pola súa parte, o concello dispón dunha ordenanza reguladora da materia. (O caso 

estaba pendente de resolución definitiva). (Expediente 1307/07). 

Noutra queixa, o interesado manifesta que é propietario de varias terras na 

parroquia de Cruces-Padrón (A Coruña), lindeiras con outra da Xunta de Galicia que está 

chea de 

al informa que a terra procede dunha masa común de 

concentración parcelaria, e se integra no Banco de Terras de Galicia, xestionado pola 

Sociedad

incial de Pontevedra informa que o expediente de axuda foi 

incluído para a súa aprobación definitiva pola Consellería de Medio Rural (739/07). 

maleza, o que supón un grave risco de incendio. 

A Consellería de Medio Rur

e Anónima Pública BANTEGAL. Na actualidade estanse identificando as terras, 

para os efectos de levar a cabo as operacións de limpeza que se realizan de modo gradual, 

habilitándose os orzamentos necesarios para iso (2098/07). 

Outra queixa ten por obxecto unha solicitude de axuda económica por danos 

causados nunha traída de augas, polos incendios do verán do 2006, Meira-Moaña 

(Pontevedra). 

A Delegación Prov

d) Saneamento gandeiro 

Tramitouse unha queixa con motivo do saneamento realizado nunha explotación 

gandeira

eresado denunciaba presuntas irregularidades na realización das probas polos 

servizos veterinarios contratados pola Consellería de Medio Rural; e, en concreto, 

presenta

xullo, e é de obrigado cumprimento en todo o territorio nacional. E que o sistema está 

 de ovino no lugar de Labio-Lugo. 

O int

ra unha reclamación pola morte dun animal a consecuencia de implantarlle un bolo 

ruminal para a súa identificación. 

A Consellería informa que o sistema de identificación electrónica do gando ovino 

e caprino mediante bolo ruminal foi establecido polo Real decreto 947/2005, do 29 de 
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suficientemente probado en canto á súa eficacia e inocuidade, polo que un proceso 

patolóxico (por exemplo, asfixia) se produciría inmediatamente á colocación do bolo 

ruminal e non transcorridos 18 meses, como ocorreu nese caso. 

PESCA 

As competencias da Comunidade Autónoma en materia de “pesca en augas 

interiores” e de “marisqueo e acuicultura” (artigos 148.1.11º da Constitución española e 

27.15 do Estatuto de autonomía) están residenciadas na Consellería de Pesca e Asuntos 

Entre as queixas relacionadas coa actividade pesqueira tramitáronse dúas a 

a dun incendio. No 

sinistro desapareceron tres mariñeiros, dous deles galegos. As familiares residentes en 

Cangas 

A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos infórmanos que desde o momento de 

coñecerse o naufraxio do barco se mantiveron contactos cos familiares dos desaparecidos 

para manifestarlles o seu apoio e solidariedade. Posteriormente mantiveron unha entrevista 

na sede da consellería. 

Tamén se contactou coa empresa armadora solicitando información e se realizaron 

xestións con representantes do goberno de Namibia para coñecer as causas do naufraxio e 

os labores de busca e rescate dos desaparecidos (expedientes 281 e 282). 

Marítimos. 

A lexislación autonómica reguladora da pesca marítima está refundida nas leis 

seguintes: 

Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca en Galicia. 

Lei 8/2004, do 30 de xullo, de protección, control, infraccións e sancións en 

materia marítimo pesqueira. 

consecuencia do naufraxio dun barco en augas de Namibia, a caus

(Pontevedra) dirixíronse a esta institución para os efectos de reunir información 

sobre o sinistro e, en particular, da busca dos tripulantes desaparecidos. 
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Ademais, con independencia das xestións da administración autonómica, 

trasladamos  efectos de intervir 

perante a administración do Estado español para o esclarecemento do sinistro e adopción 

das medidas oportunas. 

O Defensor del Pueblo comunícanos o resultado das investigacións iniciadas ante 

os organismos competentes da administración estatal, achegando a copia da información 

facilitada aos familiares interesados. 

Outros escritos sobre artes de pesca utilizados en augas interiores da Comunidade 

Autónoma non foron admitidos a trámite por carecer de datos en que apoiar a 

investigación. Nun caso, relativo á pesca de poliquetos en augas da ría de Ferrol, 

informamos aos interesados que a Orde do 4 de abril de 2007 aproba os plans para a 

explotación de poliquetos en Galicia para o ano 2007 e regula o seu exercicio. A pesca de 

poliquetos require a presentación dun plan de explotación

os escritos de queixa ao Defensor del Pueblo para os

, segundo o establecido no 

Decreto autonómico 425/1993, do 17 de decembro. 

ACUICULTURA 

Recibimos un escrito en que se fai referencia á posibilidade de instalar unha 

granxa mariña na parroquia de Baroña (Porto do Son), próxima ao “castro” do mesmo 

nome. 

O interesado achega escritos dirixidos á Presidencia da Xunta de Galicia e ao 

Concello de Porto do Son, nos que fai constar o rexeitamento veciñal á pretendida 

piscifactoría. 

Examinada a documentación achegada, comprobouse que a administración 

afectada dera resposta á solicitude do interesado, informándolle a Dirección Xeral de 

Recurso Mariños, entre outros particulares, que o expediente “integrado polo proxecto 

básico, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial, así como a documentación 

complementaria, sería sometido a información pública, mediante as oportunas 
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comunicacións oficiais, co fin de que calquera interesado poida formular as alegacións que 

estime oportunas”. 

En vista do estado inicial do expediente administrativo en cuestión, acordouse o 

arquivo da queixa (expediente 4/07). 

Finalmente interesa indicar que tamén se tramitaron sete queixas presentadas en 

anos anteriores, que se concluíron no ano 2007, ao que corresponde este informe. 

1.6.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE 

Catorce queixas non foron admitidas a trámite. As causas da non admisión son 

varias, non actuación administrativa previa, relación xurídico privada, competencia 

xudicial e outros casos en que da documentación achegada non se apreciaron 

irregularidades na actuación da administración que xustificasen a apertura de queixa. 

Tampouco foron admitidos a trámite dous escritos de queixa, pola causa establecida no 

artigo 18.3 da lei reguladora da institución “ter transcorrido un ano cumprido a partir do 

coñecemento dos feitos”. 

1.6.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO 

Soamente se remitiron dúas queixas ao Defensor del Pueblo. A elas referímonos 

anteriormente na epígrafe dedicado á actividade pesqueira, a consecuencia do naufraxio 

dun barco en augas de Namibia. 
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1.7 AREA DE SERVIZOS SOCIAIS 
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nesta ár

, o que supón un 44% do total, 16 referidas a 

cuestións relacionadas coa terceira idade, cunha porcentaxe do 28% e outras 16 referidas a 

cuestión

óuselles das causas polas 

que a sú

ipou ao autor desta. 

Tamén foron obxecto de tramitación unha queixa do ano 2004 e outra do 2005 e 23 do ano 

2006, da

s 

queixas de oficio pola existencia de barreiras arquitectónicas que dificultan de forma 

consider

e a existencia 

de diversas barreiras arquitectónicas en Ferrol e Narón, pola existencia de beirarrúas 

estreitas

1.1.1 INTRODUCIÓN 

Nesta área de servizos sociais ao longo do ano 2007 recibíronse 52 queixas e 

iniciáronse 5 de oficio, o que totalizan 57 queixas. A evolución no número de queixas 

ea foi a seguinte: ano 2003: 38 queixas; ano 2004: 43 queixas; ano 2005: 46 

queixas; ano 2006: 62 queixas; ano 2007: 57 queixas. Neste ano producíuse un pequeno 

descenso no número de queixas con respecto ao ano 2006, aínda que o número de queixas 

foi superior ao dos anos 2003, 2004 e 2005. Se facemos referencia ás materias que 

motivaron as queixas durante este ano, observamos que 25 se referían a cuestións 

relacionadas con persoas discapacitadas

s relacionadas con situacións de emerxencia social e cunha porcentaxe tamén do 

28%. Das 57 queixas recibidas, 45 foron admitidas a trámite e destas concluíronse 28, 

continuando en trámite 17. Con respecto ás 12 queixas restantes, 11 non foron admitidas a 

trámite á vista do seu contido, agora ben aos seus autores inform

a queixa non podía ser obxecto de tramitación por esta institución e 1 queixa 

remitímola ao Defensor del Pueblo porque  nela se facía referencia a unha cuestión cuxa 

competencia correspondía ao Ministerio de Defensa e así se lle partic

s que se concluíron 24, continuando en trámite unha queixa do ano 2006. 

Sobre cuestións relacionadas coa discapacidade das persoas, iniciáronse tre

able a mobilidade das persoas con discapacidade, sobre todo a aquelas persoas que 

se ven obrigadas a usar unha cadeira de rodas para desprazarse. 

Facemos referencia, en primeiro lugar, a unha queixa iniciada sobr

, en mal estado ou con obstáculos tales como coches, motos e obras que impiden 

desprazarse por elas cunha cadeira de rodas. Os concellos afectados informáronos verbo 

das actuacións que realizaran ata a data e dos proxectos de novas actuacións a realizar para 

facer máis accesibles as estradas de ambas as cidades.  



 

Referímonos tamén a outra queixa de oficio pola falta de accesibilidade dun 

parque infantil na cidade de Vigo. O concello informounos que se finalizara unha rampla 

de acceso ao devandito parque infantil. 

Outra queixa iniciada de oficio refírese a unha solicitude formulada ao Concello 

de Sada

odas as beirarrúas teñen ramplas de acceso, aínda que 

non todas son cómodas para os usuarios e algunhas non se adaptan na súa totalidade coa 

Lei 8/19

Facemos referencia tamén a dúas queixas relacionadas con prazas de 

 de Ourense e outra 

na localidade de Moaña. 

ade 

importante manifesta que solicitara o ingreso do seu fillo nun centro adecuado, sen que a 

súa petición fose atendida. Segundo a información que nos foi facilitada, ofertáraselle unha 

praza vacante nun centro adecuado, pero que esta non fora aceptada polo autor da queixa, 

debido á dis ntro en cuestión ao seu dom abitual. Ade banos 

que na actu o dunha praza na unidade de atención especializada dun 

centro en Santiago. 

Noutras dúas queixas, ás que facemos referencia, expúñasenos a existencia de 

atrasos na citación para o recoñecemento da discapacidade. Parece ser, segundo se nos 

informou, que esta situación se estaba corrixindo co reforzo dos equipos de valoración en 

todas as provincias. 

En relac elas cuestións r das á ter idade iniciáronse dúas 

queixas de oficio. Nunha delas a finalidade perseguida foi tratar de pescudar as razóns 

 por unha asociación de discapacitados da devandita localidade para que se 

adoptasen medidas para mellorar a mobilidade e accesibilidade, entre elas a construción de 

ramplas en todas as beirarrúas e a posta en marcha dun eurotaxi ou taxi adaptado. O 

Concello de Sada informounos que t

97, do 20 de agosto. Tamén se nos especificaba que á asociación de discapacitados 

se lles informara sobre as accións que o goberno municipal ía levar a cabo e entre elas a 

introdución nos orzamentos do 2008 dunha partida específica para supresión de barreiras 

arquitectónicas. 

aparcamentos reservadas para persoas discapacitadas, unha na cidade

Referímonos a unha queixa na que un pai dun discapacitado cunha discapacid

tancia do ce icilio h mais indicá

alidade era usuari

ión con aqu eferi ceira 
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polas que na loca ee o centro socia ixara de m se aberto os sábados e 

domingos. Segundo nos informou o concello tal medida temporal tivo a súa orixe nun 

problem orzamentario que non permitía sufragar os emolumentos do persoal, pero se lle 

puxo solución e xa se volveu m

eixa de oficio tivo por finalidade pescudar as causas do traslado 

acordado dunha residencia da terceira idade a outra dunha señora en contra da súa vontade. 

O e t  s os in u, a n de  na 

 r ersoa obxecto de traslado, que ademais foi enviada a unha 

residencia de nova construción, na que estará m  ser unha residencia 

adaptada para persoas con dependencia. 

acemos referencia tamén a dúas queix lacionada a axuda a d icilio ou 

outras axudas que sería conveniente que se lle prestase a aquelas persoas necesitadas de tal 

servizo pola súa idade, pola súa enfermidade e porque non poden ser atendidas 

adecuad

ecuadamente polo seu 

fillo. Segundo se nos informou procedérase a levar a cabo tal ingreso. 

s de emerxencia social facemos referencia a aquelas 

queixas que tratan sobre asuntos relacionados coa renda de integración social de Galicia 

(RISGA

 seu recurso e se lle concederon as axudas solicitadas no seu día. 

Con respecto á renda de integración social facemos referencia a dúas queixas, 

nunha d

lidade de C l de anter

a 

anter tal centro aberto os sábados e domingos. 

A outra qu

motivo d

planta na que

al traslado foi,

esidía a p

egundo se n formo ecesidade  realizar obras

ellor atendida por

F as re s co om

amente polos seus familiares ou porque carecen deles. 

Referímonos tamén a unha queixa na que se expuña a necesidade de ingreso 

nunha residencia dunha señora que non estaba sendo atendida ad

Con respecto a situación

) e con outros tipos de axudas tendentes a paliar situacións de emerxencia social. 

Facemos referencia a unha queixa do ano 2006 na que os seus autores expoñían 

que solicitaran diversas axudas, dado o seu estado de saúde e a insuficiencia de medios 

económicos para subsistir, e que a pesar diso non lle foran concedidas. Informóusenos que 

atenderan o

elas á súa autora fóralle extinguida en dúas ocasións a devandita renda por non 

comunicar no momento oportuna unhas variacións sobrevidas que eran motivo de 

extinción. Na outra queixa a devandita renda non se puidera tramitar por non reunir a 
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solicitante o requisito de residencia mínima en Galicia establecido na Lei 9/1991, de 

medidas básicas para a inserción social, non obstante fixéranse diversas xestións tendentes 

á concesión doutras axudas ás que se podía acceder, en función das súas condicións 

persoais e familiares. 

Referímonos a unha queixa na que á súa autora se lle denegara unha axuda que  

solicitara para terapia de linguaxe da súa filla cunha discapacidade do 35%. Nesta queixa 

formulamos unha recom

último facemos referencia a unha queixa na que a súa autora solicitara ao 

Servizo Ga o

ulleres que sofren violencia de xénero. Esta axuda foille concedida, aínda que 

debeu renunciar a outra axuda, a renda activa de inserción, que lle fora concedida polo 

INEM. 

1.7.1 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

Durante o ano 2007 tramitáronse nesta área 57 queixas, cinco delas de oficio. 

endación á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar ao estimar 

infundada a devandita denegación.   

Por 

leg  de Promoción da Igualdade do Home e da Muller unha axuda periódica de 

apoio a m

Iniciadas 57 

Admitidas 45 79% 

Non Admitidas 11 19% 

Remitidas ao Defensor del Pueblo    1  2% 

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluídas 28 62% 
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En trámite 17 38% 

 

Ao longo deste ano tamén foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas 

en anos anteriores: 

Ano de 

presentación 

En trámite ao 

31-12-06 

Reabertas Total Resoltas En trámite ao 

31-12-2007 

2004 0 1 1 1 0 

2005 0 1 1 1 0 

2006 16 7 23 22 1 

 

Durante este ano presentáronse diversas queixas nas que se facía referencia a 

cuestión

perigo polo tráfico rodado, dado que as beirarrúas da localidade non dispoñen de ramplas 

de acces

s relativas á discapacidade das persoas, e tamén foron obxecto de tramitación 

algunhas queixas relativas á mesma materia dos anos 2005 e 2006. 

En primeiro lugar imos referirnos a algunhas queixas de oficio, unha iniciada no 

ano 2006 e outras neste ano 2007. 

No informe correspondente ao ano 2006 recóllese a queixa de oficio iniciada no 

mes de xullo do ano 2006 (1046/06) á vista dunha información publicada nun xornal 

galego acerca de que unha veciña da localidade de Bande que precisa valerse dunha 

cadeira de rodas para desprazarse, se vía forzada a circular pola calzada co conseguinte 

o. 

No devandito informe facíase constar que nos dirixiamos de novo ao Concello de 

Bande para que nos mantivese informados sobre as medidas adoptadas e obras realizadas 

para garantir a accesibilidade das beirarrúas na devandita localidade, á vista da 
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información que nos facilitara a Secretaría Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do 

Benestar, participándonos que remitiran unha carta á Alcaldía de Bande indicándolle as 

obrigacións do Concello para a adaptación dos espazos urbanos e na que lle informaba dos 

recursos existentes para esta finalidade. 

rial e instalación de 

ascensor. 

teñen previsto continuar realizando as obras necesarias 

para mellorar a accesibilidade das beirarrúas e edificios públicos. 

e oficio da queixa (746/07) e dirixímonos en 

solicitude de información aos concellos de Narón e Ferrol e á Vicepresidencia da 

Igualdad

n risco as súas vidas”. 

O devandito concello informounos que realizaran as seguintes obras: 

- Acondicionamento das beirarrúas en mal estado para facilitar o paso en 

cadeira de rodas. 

- Mellora de ramplas de acceso en beirarrúas (rúa da Feira e rúa Faustino 

Santalices). 

- Construción de ramplas de acceso á casa consisto

- Nas obras de acondicionamento da biblioteca que se estaban levando a 

cabo, contémplase a construción de rampla de acceso para discapacitados. 

Por último infórmase que 

Á vista desta información na que se plasma o compromiso de continuar realizando 

obras tendentes a mellorar a accesibilidade das beirarrúas e edificios da localidade, 

procedemos a concluír a nosa intervención.  

Á vista dunha carta publicada nun xornal nacional baixo o título “Demasiadas 

barreiras en Ferrol”, procedemos á incoación d

e e do Benestar, pois na devandita carta facíase referencia a que “numerosos 

beirados de Ferrol, Narón e comarca non estaban adaptados. Beirarrúas estreitas, beirarrúas 

en mal estado, beirarrúas con obstáculos tales como coches, motos e obras impiden andar 

por elas. Por tanto, ás persoas con mobilidade reducida non lles queda outra alternativa que 

circular pola estrada, poñendo e
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Por parte dos concellos de Ferrol e Narón informóusenos acerca das actuacións 

que realizaran ata a data e dos proxectos de novas actuacións a realizar para facer máis 

accesibles as rúas de ambas as cidades. Á súa vez a Dirección Xeral de Acción Social de 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar participounos que se dirixiran a ambos os 

concello

 de novembro a queixa (1923/07),  á vista dunha 

noticia publicada nun xornal galego no que se facía referencia á falta de accesibilidade do 

parque i

xi ou taxi adaptado. Á vista desta noticia dirixímonos ao Concello de 

s recordándolles a normativa autonómica en materia de accesibilidade e supresión 

de barreiras e que lles solicitaran a ambos os organismos un informe acerca do 

cumprimento da devandita normativa no seu contorno, á vez que lles instaban a que dentro 

da súa planificación adoptasen as medidas oportunas para lograr un contorno máis 

accesible para as persoas con mobilidade reducida. Tamén facía referencia a devandita 

dirección xeral no seu escrito ás actuacións levadas a cabo, así como aos proxectos de 

novas actuacións a realizar polos devanditos concellos. 

Ante estas informacións das que se desprende que se está en boa disposición de 

adoptar as medidas tendentes á solución do problema que orixinou a nosa intervención, 

demos por finalizada a nosa intervención.  

Iniciamos tamén de oficio no mes

nfantil Pedro Alvarado de Vigo e, en consecuencia, dirixímonos ao Concello de 

Vigo e á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para que nos informasen acerca de se 

os accesos ao devandito parque eran ou non accesibles. Vicepresidencia da Igualdade e do 

Benestar informounos que o Servizo de Equipamentos e Promoción da Accesibilidade 

solicitara aos servizos técnicos da devandita vicepresidencia a realización dunha visita de 

comprobación ao citado parque infantil para verificar os termos da nosa queixa, da que se 

nos facilitaría información. Á súa vez o Concello de Vigo no momento de redactar este 

informe informounos que se finalizara unha rampla de acceso ao devandito parque. 

Tamén no mes de novembro iniciamos outra queixa de oficio (1925/07) ante a 

noticia publicada nun xornal galego acerca de que unha asociación de discapacitados de 

Sada solicitaran ao goberno local unha serie de medidas para mellorar a mobilidade e a 

accesibilidade, entre elas a construción de ramplas en todas as beirarrúas e a posta en 

marcha dun eurota
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Sada e á

s orzamentos do 2008 

dunha partida específica para supresión de barreiras arquitectónicas. 

alización 

dunha visita de comprobación ao Concello de Sada para verificar os termos da queixa, da 

que se n

 debida ao 

colectivo de discapacitados, sobre todo no referente a prazas de estacionamento para estes. 

O Conce

acometeuse a reforma da casa consistorial 

para eliminala de barreiras arquitectónicas, construíuse un edificio para a policía local con 

total ac

 Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para que nos informasen sobre a 

accesibilidade das beirarrúas e dos edificios públicos da localidade de Sada e ademais ao 

organismo local sobre a posible posta en marcha dun taxi adaptado. 

O concello de Sada especifica no seu informe, entre outras cuestións, que a noticia 

publicada pode inducir a erro, posto que en Sada todas as beirarrúas teñen ramplas de 

acceso, aínda que non todas son cómodas para os usuarios e algunhas non se adaptan na 

súa totalidade á Lei 8/1997, do 20 de agosto. Estas son precisamente as actuacións 

prioritarias a levar a cabo. Tamén se especifica que a devandita asociación fora recibida 

pola Alcaldía o 29 de outubro e que se lle informara sobre as accións que o goberno 

municipal ía levar a cabo, entre as que se encontraba a introdución no

Á súa vez Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar informou que o Servizo de 

Equipamentos e Promoción da Accesibilidade solicitou aos servizos técnicos a re

os facilitaría información. 

Sobre aspectos relacionados con prazas de aparcadoiro reservadas para persoas 

discapacitadas recibimos algunhas queixas. Nunha delas (139/07) o autor desta 

manifestaba que na cidade de Ourense non se estaba prestando a atención

llo de Ourense informounos, entre outras cuestións, que ten como unha das súas 

prioridades a atención aos colectivos máis desfavorecidos e, entre eles, ponse especial 

atención ás persoas con mobilidade reducida. 

Desde o punto de vista institucional 

cesibilidade, incorporáronse doce novos autobuses de transporte urbano coas 

prestacións máis modernas no campo da accesibilidade, adquiriuse un tren turístico termal 

adaptado, e un longo etcétera. 
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No campo do tráfico dotouse de sinais acústicas os semáforos da cidade e contan 

cunha máis que notable cifra de prazas reservadas para o estacionamento de discapacitados 

(77). 

Noutra queixa (1390/07) o presidente dunha asociación de discapacitados 

indicábanos que na rúa Fragata Lealtad de Moaña existía unha praza de estacionamento 

reservada para discapacitados, pero que como consecuencia dunhas obras realizadas na 

devandita rúa desaparecera a sinalización horizontal da praza en cuestión, sen que esta fose 

reposta ao finalizaren as obras e que tal circunstancia a puxera en coñecemento do 

Concello

que precisa axuda doutra persoa, manifestábanos que 

debido á súa idade, 77 anos, e ás diversas doenzas que padece non pode facerse cargo 

deste, po

o, pero que esta fora 

rexeitada polo autor da queixa, debido á distancia do centro ao seu domicilio habitual 

(queixa 1616/07). 

 de Moaña. Tamén nos indicaba que outras prazas, tamén reservadas para 

discapacitados, carecían de sinalización vertical ou non se axustaban ao establecido no 

Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro e nalgúns casos estaban ocupadas por colectores de 

recollida de lixo. O Concello de Moaña á nosa petición de informe sobre as devanditas 

prazas especificounos que as deficiencias advertidas se consideraban corrixibles, polo que 

se darían as instrucións de forma inmediata para que o persoal municipal procedese ás 

modificacións necesarias, co que, logo de comunicar tal circunstancia ao autor da queixa, 

demos por finalizada a nosa intervención. 

O pai dun discapacitado de 45 anos, cun grao de discapacidade do 78% con 

dificultades graves de mobilidade e 

lo que xa no ano 2004 solicitara o seu ingreso nun centro adecuado, sen que a 

pesar do tempo transcorrido puidese ingresar en ningún centro dos existentes en Galicia. A 

Dirección Xeneral de Acción Social en resposta á nosa petición de informe indicounos que 

o fillo do autor da queixa é usuario dunha praza na Unidade de Atención Especializada do 

Centro pertencente á Asociación ASPAS de Santiago, coa que Vicepresidencia da 

Igualdade e do Benestar ten asinado un convenio de colaboración para o mantemento do 

centro e atención ás persoas con discapacidade intelectual, xa sexa en réxime de internado 

ou media pensión. Tamén se nos indicaba que en xuño do 2006 se lle ofrecera unha praza 

vacante nunha residencia de Ourense da Fundación San Rosend
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Nas queixas 72 e 73/07 formúlasenos a existencia dun atraso importante na 

citación para o recoñecemento do grao de discapacidade, pois nun caso a solicitude fora 

presentada no mes de xuño de 2006 e no outro no mes de abril do mesmo ano. 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar na súa información, entre outras cuestións, 

indicábanos que a pesar do esforzo realizado polos centros co fin de axilizar o 

procedemento sen mingua da calidade, debía recoñecerse a existencia de listas de espera 

que, nalgúns casos superan a media nacional (de 3 a 6 meses de valoración). Esta situación, 

dicíannos, estábase corrixindo co reforzo dos equipos de valoración en todas as provincias. 

Ademais

ingos e festivos. Á vista desta noticia dirixímonos 

en solicitude de información ao concello de Cee para que nos informase das razóns polas 

que non 

s os domingos e festivos. 

u de prestar o 

 indicábasenos que no caso da queixa 72/07 fora citado para valoración e visto o 

día 12-2-07 e pasaría pola Xunta de Valoración o 23-2-07. Á súa vez con respecto á queixa 

73/07 indicábasenos tamén que fixera a citación para o día 12-3-07. 

Ao longo deste ano recibíronse algunhas queixas nas que se facía referencia a 

cuestións relacionadas coa terceira idade e iniciáronse dúas queixas de oficio. Tamén foron 

tramitadas algunhas queixas sobre a mesma materia do ano 2006 e unha do 2004. 

Iniciouse unha queixa de oficio (1924/07) como consecuencia dunha noticia 

publicada nun xornal galego acerca dunha petición dos xubilados de Cee para que o centro 

social da vila se mantivese aberto os dom

podía manterse aberto os domingos e festivos o centro social da vila.  

O devandito concello informounos que o peche do citado centro os domingos e 

festivos foi un feito puntual e debido a razóns orzamentarias, dado que na correspondente 

partida do orzamento de gastos non figuraba crédito para o pagamento do persoal 

correspondente. Logo de solucionar o concello o problema orzamentario o centro social 

segue abríndose todo

Con relación a aquelas persoas maiores que a pesar das súas limitacións optan por 

manterse no seu domicilio coa axuda que lles prestan os seus familiares, complementadas 

nalgúns casos cos servizos de axuda ao domicilio, recibimos algunhas queixas nas que 

precisamente os seus autores expoñen o seu descontento porque se lle deixo
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devandit

 e exhaustivo o motivo de que tal 

servizo de axuda ao domicilio lle fora retirado estaba no mal uso que se facía deste, pois en 

varias oc

olo concello de Monforte e pola Dirección 

Xeneral de Acción Social constatouse fundamentalmente a existencia dun mal 

entende t vizo e a persoa 

destinad

disposición mesma soamente conta cunha 

auxiliar a o 

complementario, ben ao programa de axuda ao fogar do concello ou ben a familias que xa 

contan c a

referirnos en cia 

da publ i

señora de 92 porque tiña que abandonar a residencia “Puerta del Camino” na que levaba 

cerca de tres décadas, para trasladarse a unha nova residencia. Da investigación realizada 

constata

va residencia de “Volta 

do Castro”que está adaptada para atender persoas con dependencia. 

o servizo. Así na queixa (1802/06) a autora desta expoñía o seu malestar porque 

lle fora retirado tal servizo, cando este lle era necesario dado que a súa nai tiña unha 

deterioración importante na súa saúde e ela tiña unha discapacidade do 84 %. Segundo nos 

informou o Concello de Porriño nun informe amplo

asións ordenaron á auxiliar doméstica realizar labores que non se correspondían 

co obxectivo do devandito servizo e a pesar de que en reiteradas ocasións se lles informara 

que o uso que estaban facendo del non era o correcto. 

Á súa vez na queixa (881/07) formulaba a autora desta que á súa nai se lle deixara 

de prestar o apoio que lle viña prestando unha asociación de alzheimer de Monforte e que 

consistía en que unha persoa durante cinco horas semanais a acompañara polas tardes. Da 

investigación realizada a instancia nosa p

men o e falta de empatía entre a familia que estaba recibindo tal ser

a pola asociación para prestar este, aínda que por esta asociación existía boa 

para reiniciar tal prestación, aínda cando a 

 par  estes mesteres debido aos seus escasos recursos e que se trata dun serviz

unh  persoa que os atenda.  

Con respecto a aspectos relacionados coas residencias da terceira idade, imos 

 primeiro lugar a unha queixa de oficio (2037/07) iniciada como consecuen

icac ón dunha noticia nun xornal galego acerca do malestar manifestado por unha 

mos que tal traslado da devandita señora e doutras residentes estaba orixinado en 

que se ían realizar unha serie de obras na planta que viñan ocupando e ademais porque esta 

señora, que é unha persoa dependente, estará mellor atendida na no
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Na queixa (1370/07) expúñasenos a situación dunha señora maior cunha 

discapacidade do 85% que non estaba recibindo as atencións necesarias por parte do seu 

fillo. Dada a problemática e que a residencia da señora obxecto da queixa e da persoa que a 

presentou era en distintos concellos dirixímonos en solicitude de información aos concellos 

de Fene e Marín e a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Da investigación 

realizada constatouse que se procedera ao ingreso desta señora nunha residencia da terceira 

idade. 

ora, a Dirección 

Xeral de Acción Social explicounos no seu informe que na residencia en cuestión, como 

noutros 

ontolóxica Es Vida se 

continuaban producindo as irregularidades no seu día denunciadas. A Secretaría Xeral e de 

Relación

izos sociais. 

Unha señora de 96 anos que leva 14 anos (1463/07) nunha residencia da terceira 

idade nun cuarto individual dirixiuse á nosa institución para expoñer que a dirección 

pretendía poñer outra cama nos cuartos individuais e que ela debido ás súas doenzas 

necesitaba manterse soa nun cuarto individual, pois compartir cuarto íalle  producir unha 

alteración nerviosa constante. Con respecto ao expresado por esta señ

centros se estaba levando a cabo un plan de mellora integral e que co fin de 

minimizar as molestias aos residentes se lles ofrecera a posibilidade de seren trasladados a 

outro centro durante o tempo de duración das obras (10 meses aproximadamente) pero que 

os residentes preferiron continuar no centro e aceptar os cambios ou incomodidades que 

provisionalmente se puidesen producir. 

O autor da queixa (633/04) que se dera por finalizada no seu momento, dirixiuse 

de novo a esta institución para expoñer que na residencia xer

s Institucionais de Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar informou que nas 

últimas visitas de inspección (21-4-06, 14-6-06, 31-10-06 e 2-3-07) que se realizaran ao 

devandito centro non se detectaron ningún tipo de infraccións administrativas da normativa 

de serv

A continuación imos facer referencia a algunhas das queixas que recibimos e que 

trataban sobre cuestións relacionadas coa renda de integración social de Galicia (RISGA) e 

con outros tipos de axudas tendentes a paliar a situación de emerxencia social. Tamén 

faremos referencia a algunhas queixas do ano 2006 sobre a mesma materia.  
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Os autores da queixa (1110/06) dirixíronse esta institución expoñendo que 

solicitaran diversas axudas, dado a deterioración da súa saúde e á insuficiencia de medios 

económicos para subsistir, e que, a pesar das circunstancias de emerxencia en que se 

encontraban, as súas solicitudes non foran atendidas.  

Froito da nosa investigación ante a Dirección Xeral de Acción Social, 

informóusenos que o recurso presentado polos autores da queixa contra a denegación das 

axudas solicitadas, fora estimado e se lle concederon as axudas no seu día solicitadas. 

Para poder acceder á renda de integración social é preciso reunir unha serie de 

requisitos que veñen establecidos na Lei 9/91 do 2 de outubro, galega de medidas básicas 

para a inserción social e aquelas persoas que son perceptoras da devandita renda, segundo 

1. 

2. Participar nas accións ou actividades que se determinen de acordo co 

4. Non exercer a mendicidade nin a prostitución, nin inducir ou compeler á 

mbro do fogar.  

5. Comunicar as variacións sobrevidas que, de conformidade coa presente lei, 

 de integración 

 

sobrevidas, segundo informou a Dirección Xeral de Acción Social. 

Na queixa (960/07) a autora desta manifestaba a súa contrariedade polo atraso que 

se estaba producindo na tramitación da renda de integración social que solicitara a través 

se establece no artigo 23, están obrigadas a: 

Destinar o importe da prestación ao fin para o que se concede. 

beneficiario dentro do proxecto de inserción. 

3. Escolarizar os menores ao seu cargo que estean en idade escolar obrigatoria. 

práctica de calquera delas a ningún me

puidesen dar lugar á modificación, suspensión ou extinción da prestación. 

6. Cantas outras se deriven do obxecto e da finalidade da renda

social de Galicia. 

Precisamente á autora da queixa (1796/06) lle foi extinguida en dúas ocasións a 

renda de integración social que estaba percibindo por non comunicar as variacións
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do Concello de Arzúa. O devandito concello en contestación á nosa petición de informe 

especificounos as xestións realizadas tendentes á concesión de todas as axudas ás que 

puidese 

alicia establecido na Lei 9/1991, de medidas 

básicas para a inserción social. 

Na queixa (639/07) unha señora puña de manifesto que no ano 2006 solicitara de 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, acolléndose á orde do 10 de abril de 2006, 

unha axuda para terapia de linguaxe para unha filla súa cunha discapacidade do 35% e que 

lle fora denegada porque a citada minusvalía non fora recoñecida con anterioridade á data 

de publicación da devandita orde. Tamén manifestaba que contra esa resolución 

denegatoria presentara un recurso de reposición e que este fora rexeitado. 

Despois de obter información de Vicepresidencia e logo do seu exame e tendo en 

conta que a solicitude de recoñecemento de discapacidade fora presentada no mes de 

marzo do 2006, é dicir, con anterioridade á publicación da orde do 10-4-06, cuxa 

publicación se produciu no o Diario Oficial de Galicia nº 79, do 25-4-06, e aínda cando a 

valoración da discapacidade foi realizada polo Equipo Técnico de Valoración o 30-6-06, os 

efectos desta prodúcense desde o 22-3-06, data da solicitude do devandito recoñecemento, 

estimamos infundada a denegación da axuda solicitada para a súa filla pola autora da 

queixa e, en consecuencia formulamos a seguinte recomendación: 

Que sendo ese o único motivo de denegación, debería accederse á petición de 

axuda solicitada por D.ª  M.S.M. en nome da súa filla D.ª A.C.S. ao amparo da orde do 10 

de abril de 2006, por reunir todos os requisitos esixidos nela (véx. a resolución 1 das desta 

área). 

Unha señora dirixiuse a esta institución expoñendo que solicitara ao Servizo 

Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller a axuda periódica de apoio a 

mulleres que sofren violencia de xénero e que se lle esixira que renunciase á renda activa 

de inserción que estaba percibindo e que ademais o INEM lle reclamara o reintegro das 

acceder a autora da queixa, dadas as súas condicións persoais e familiares, aínda 

que naquel momento non podía acceder á devandita renda de integración social por non 

reunir o requisito de residencia mínima en G
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cantidades que xa lle aboaran. O Servizo de Igualdade nun amplo e exhaustivo informe 

aclarou que se concedera a axuda de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero, pero 

que tal concesión fixo preciso a renuncia á prestación que viñan percibindo do INEM, 

consistente na renda activa de inserción, e 

ento do mes de decembro 

(2185/07). 

) Non actuación administrativa previa 

D

ue se dirixiran a ela. 

se producira un 

pronunc

á devolución das cantidades percibidas, dado 

que ambas as prestacións coincidían no tempo e que xa se procedera a ordenar o 

aboamento dos atrasos desde xullo a novembro e o aboam

 

 

1.7.2 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRAMITE 

A) Non indicios de irregularidade da administración 

Non admitimos a trámite dúas queixas por esta causa, tendo en conta que do seu 

estudo constatamos que a actuación dos organismos administrativos implicados se 

adecuaba á normativa vixente. 

B

o estudo de oito queixas comprobamos que os seus autores non se dirixiran aínda 

á administración afectada ou había moi pouco tempo q

C) Intervención xudicial 

No puidemos admitir a trámite unha queixa porque xa 

iamento xudicial sobre o asunto sometido á nosa consideración. 
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1.7.3 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO 

ueblo e o 

motivo estaba en que o seu autor m

En este ano 2007 soamente se remitiu unha queixa ao Defensor del P

anifestaba a súa desconformidade coa súa baixa no 

exército como membro da Lexión Española. 
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1.7.4 R

arriba indicado, como consecuencia da 

queixa p

ontevedra e que ata o mes de xuño do 2006 non foi 

citada a súa filla para tal recoñecemento, recoñecéndose mediante resolución do 11-10-

2006 unha discapacidade do 35% desde o 22.3.2006. Tamén nos indicaba que acolléndose 

á orde do 10 de abril de 2006 presentou unha solicitude de axuda para terapia de linguaxe 

para a me

recoñecido un grao de discapac

devan

recoñ

adem

cuesti

un rec

a que se 

nos informase sobre a problemática exposta pola autora desta queixa. A esta petición de 

inform

do á súa petición de informe en relación co escrito presentado por D.ª 

M. S. M. (expediente:G . 4 . Q / 6 3 9 / 0 7 )  sobre a non concesión dunha axuda para 

terap

2006,

ESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA SERVIZOS 

SOCIAIS 

1.- Recomendación dirixida á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar en 

data 28 de setembro de 2007 para que se accedese á petición de axuda para terapia de 

linguaxe en favor da filla da autora da queixa. (Q/639/07) 

 

Nesta institución abriuse o expediente 

resentada por D.ª M. S. M. domiciliada na Estrada (Pontevedra), na que nos 

indicaba que no mes de marzo de 2006 presentou unha solicitude de recoñecemento de 

discapacidade da súa filla A. C. S. en P

sma filla e que lle foi denegada mediante a resolución 2006/164-5 por non ter 

idade igual ou superior ao 33% na data de publicación da 

dita orde do 10-04-2006, sendo así que a solicitude presentada pola autora para o 

ecemento da discapacidade da súa filla foi con anterioridade á devandita orde e 

ais esta foille recoñecida con efectos do 22.3.2006, tamén con anterioridade á orde en 

ón. 

Ante estas circunstancias contra a dita resolución denegatoria da axuda presentou 

urso de reposición que tamén lle foi rexeitado. 

Admitida a trámite a queixa solicitouse informe desa Vicepresidencia par

e polo director xeral de Acción Social contestóusenos o seguinte: 

“Atenden

ia de  linguaxe  para a súa filla  A. C. S. debe informarse que con data 22 de maio de 

 D.ª M. S. M., en representación da súa filla  A. C. S., presentou solicitude de axuda 



 

para 

intere r unha contía de 1620 euros. 

I

outub

propo

recoñ

orientación e valoración de discapacidades na data de publicación da orde de 

convocatoria, proposta asumida por resolución da delegación provincial, do 24 de 

outubro de 2006. 

e form

Benes

estab

axuda

Orientación e Valoración de discapacidades na data de publicación da orde,

maiores e discapacitados, convocada por orde do 10 de abril de 2006, pola que 

sa axuda económica para rehabilitación po

nstruído o expediente, a Comisión de Valoración, en sesión celebrada o 20 de 

ro de 2006, procedeu á valoración das solicitudes presentadas e á vista delas elevou 

sta de resolución con denegación da axuda solicitada pola interesada, por non ter 

ecido un grao de discapacidade  igual ou superior ao 33% polo equipo de 

Fronte á citada resolución a interesada interpuxo recurso de reposición en tempo 

a, que foi rexeitado por resolución do delegado provincial de  Igualdade e do 

tar do 30 de xaneiro de 2007. 

O artigo 3.1.b) da orde do 25 de abril de 2006 (DOG núm. 79, do  25 de abril), 

lece para as persoas con discapacidade como un dos requisitos para acceder a estas 

s ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% polo Equipo de 

 previsión 

común c

rar xa que a solicitude foi resolta 

conform

alorada polo equipo técnico de valoración 

na xunta celebrada o 30.6.2006. 

on ordes similares doutras comunidades autónomas (como exemplo a orde 

12/2007, do 10 de xaneiro da Comunidade Autónoma de Madrid, BOCM do 14 de 

febreiro). 

Polo exposto, a queixa non debe prospe

e as bases establecidas na orde de convocatoria destas axudas que suxeita 

expresamente a condición de beneficiarios das axudas para persoas con discapacidade, 

ao recoñecemento do grao de discapacidade polo Equipo de Valoración e 

Orientación con anterioridade á publicación da convocatoria (24.5.2006), circunstancia 

que non concorreu no presente suposto, ao ser v
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A pesar do esforzo realizado polos centros co fin de axilizar o procedemento de 

avaliación da discapacidade sen menoscabo da calidade, debe recoñecerse a 

as que rexerán a concesión de subvencións públicas, 

destin

idade que, entre outros requisitos, teñan 

recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% polo Equipo de 

O

- Que no artigo 10.2 do Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, se establece 

“

”. 

- Que no certificado do grao de discapacidade expedido a favor de D.ª A. C. S. se 

fai constar que por resolución da Delegación Provincial da Vicepresidencia da 

existencia de listas de espera. Esta situación estase corrixindo co reforzo dos equipos de 

valoracións en todas as provincias. Como xa se indicou, esta circunstancia concorre na 

maioría das comunidades (a media nacional está entre 3 e 6 meses para valoración) 

adoptando para a concesión de axudas o requisito da valoración efectiva, pois doutro 

modo o procedemento, en réxime de concorrencia competitiva, demoraríase co 

conseguinte prexuízo para todos os solicitantes.” 

Do exame detido e conxunto da información facilitada pola Dirección Xeral de 

Acción Social e das alegacións e documentación achegada pola autora da queixa poden 

precisarse as seguintes circunstancias: 

 

- Que con data 22.3.2006 foi presentada solicitude de recoñecemento de 

discapacidade de D.ª A. C. S. na Delegación da Vicepresidencia en Pontevedra. 

- Que no Diario Oficial de Galicia n.º 79 do 25 de abril de 2006 se publicou a orde 

do 10 de abril de 2006 de Vicepresidencia de  Igualdade e do Benestar, pola que se 

establecen as bases regulador

adas a persoas maiores e persoas con discapacidade e se procede á súa 

convocatoria. No artigo 3.1 establécese que poderán ser beneficiados da axuda 

regulada nesta orde: b) persoas con discapac

rientación e Valoración de Discapacidades, conforme ao establecido no Real 

decreto 1971/1999, do 23 de decembro, na data de publicación desta orde. 

o recoñecemento de grao de discapacidade entenderase producido desde a data da 

solicitude
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Igualdade e do Benestar, 30.6.2006, despois do preceptivo ditame de Equipo de 

Valoración e Orientación, competente, se recoñece a D.ª A. C. S,  un grao de 

discapacidade do 35% desde o 22.3.2006. 

- Que pola Delegación Provincial en Pontevedra desa Vicepresidencia mediante 

resolución do 24 de outubro de 2006 se denega a axuda solicitada a favor de D.ª A. 

C. S. por “non ter recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% 

polo Equipo de Orientación e Valoración de Discapacidades na data de publicación 

da orde de convocatoria”. 

- Que pola mesma Delegación Provincial mediante resolución de 30 de xaneiro de 

2007 se rexeitou o recurso de reposición interposto por D.ª M. S. M. en 

representación de D.ª A. C. S. contra a resolución do 24 de outubro de 2006, 

apoiándose, entre outros, no fundamento xurídico III do seguinte teor literal “a raíz 

do exposto, a orde de convocatoria destas axudas suxeita expresamente a condición 

de beneficiarios das persoas con discapacidade, ao recoñecemento de aquel grao de 

discapacidade polo Equipo de Valoración e Orientación con anterioridade á 

publicación da convocatoria (25.4.2006), circunstancia que non concorre no presente 

suposto, ao ser valorada polo equipo técnico de valoración na xunta celebrada o 

30.6.2006”. 

Á vista do exposto esta institución considera conveniente deterse a reflexionar 

sobre a denegación pola Delegación Provincial en Pontevedra desa Vicepresidencia da 

axuda solicitada por D.ª M. S. M. en representación de D.ª A. C. S., sobre a base da orde 

do 10 de abril de 2006. 

En primeiro lugar a solicitude de recoñecemento de discapacidade a favor de D.ª 

A. C. S., foi presentada o día 22.3.2006, é dicir, con anterioridade á data da orde do 

10.4.2006 (DOG do 25.4.2006), pola que se establecían as bases reguladoras que rexerían a 

concesión de subvencións públicas destinadas a persoas maiores e persoas con 

discapacidade e se procedía á súa convocatoria. 

En segundo lugar, aínda cando a valoración da discapacidade de D.ª A. C. S. foi 

realizada polo Equipo Técnico de Valoración na xunta celebrada o 30.6.2006, produce 
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efectos desde o 22.3.2006, data da solicitude, tal como se determina no artigo 10.2 do RD 

1971/1999, do 23.12.1999, polo que habería que entender que o grao de discapacidade do 

35% de A. debe ser recoñecido como anterior á data de publicación da devandita orde do 

10.4.2006, pois en caso contrario non se alcanza a comprender que finalidade tería que os 

efectos se produzan desde a data da solicitude e non desde a data de valoración polo 

Equipo de Valoración e Orientación. Neste caso prodúcese unha evidente contradición na 

actuación dun mesmo organismo, ao noso entender, pois pola Delegación de Pontevedra 

desa Vicepresidencia por unha parte nunha resolución se lle recoñece efectos á 

discapacidade de D.ª A. desde o 23.3.06 e por outra parte noutra resolución se considera 

que o 25.4.06 eses efectos aínda non se produciran. 

En terceiro lugar consideramos que o argumento de que o recoñecemento do grao 

de discapacidade polo Equipo de Valoración e Orientación debe realizarse con 

anterioridade á publicación da convocatoria, non pode ser aceptado neste caso, dado que o 

atraso na real problema de 

funcionamento dos servizos desa Vicepresidencia e non á falta de dilixencia por parte do 

administrada, polo que non debería recaer nela as consecuencias dese defectuoso 

funcionamento da Administración. 

Por todo o dito, esta institución diríxese a esa Vicepresidencia de conformidade co 

establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulándolle a seguinte 

recomendación: 

Que sendo ese o único motivo de denegación, se debería acceder á petición de 

axuda solicitada por D.ª M. S. M. en nome da súa filla D.ª A. C. S. ao amparo da orde 

do 10 de abril de 2006, por reunir todos os requisitos esixidos nela. 

Resposta da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: Recomendación 

pendente. 

ización do devandito recoñecemento se debeu a un 
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BALLO E EMIGRACIÓN 1.8 ÁREA DE TRA
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A emigración 

A Constitución española, no seu artigo 13, establece que os estranxeiros gozarán 

en Espa

úa integración na Unión Europea,  na actualidade pódese considerar, 

fundamentalmente, un país de inmigración. Como consecuencia diso, encóntrase regulado 

coa den

uel 

que careza da nacionalidade española. 

No seu artigo 3 establécese que os estranxeiros exercerán os dereitos recoñecidos 

na Cons

00, do 2 de decembro, e pola LO 4/2003, do 20 de novembro e 

modificada pola sentenza 236/2007, do 7 de novembro do Tribunal Constitucional ao 

resolver 

1.8.1 INTRODUCIÓN 

A presente área comprende distintas materias: a emigración, o traballo e a 

seguridade social. 

ña das liberdades públicas que garante o seu título primeiro, recoñecemento que 

está condicionado ao establezan os tratados e a lei.  

España tradicionalmente era un país de emigración, co transcurso do tempo 

despois da s

ominada Lei de estranxeiría (LO 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereito e 

liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social) o conxunto de dereitos e 

liberdades que se lle recoñecen aos estranxeiros. Considerándose estranxeiro todo aq

titución española nos termos establecidos na citada lei e os tratados internacionais, 

interpretados de acordo coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos e outros tratados 

vixentes sobre dereitos humanos. Se non existise norma específica, entenderase que os 

estranxeiros exercen os seus dereitos en condicións de igualdade cos españois. A lei foi 

reformada pola LO 8/20

o recurso de inconstitucionalidade interposto polo Parlamento de Navarra. O seu 

actual regulamento de desenvolvemento foi aprobado polo Real Decreto 2393/2004, do 30 

de decembro. 

Como novidades normativas do ano a que se refire a memoria, é conveniente 

destacar o Real decreto 240/2007, do 16 de febreiro, sobre entrada, libre circulación e 



 

residencia en España de cidadáns dos estados membros da Unión Europea e doutros 

estados parte no Acordo sobre o espazo económico europeo e as ordes ministeriais 

PRE/1282/2007, do 10 de maio, sobre medios económicos cuxa disposición haberán de 

do 10 de maio, pola que se establecen os termos e requisitos para a expedición da carta de 

invitación de particulares a favor de estranxeiros que pretendan acceder ao territorio 

nacional

nosos emigrantes no exterior, a Xunta de Galicia, a través 

da Secretaría Xeral de Emigración, promóvense distintos programas e proxectos de 

integraci

s para a realización de accións de acollida e integración. 

s Comunidades Autónomas (artigo 149.1.7º).  

o, o artigo 33.2 do Estatuto, establece que en materia de Seguridade 

Social corresponderá á Comunidade Autónoma o desenvolvemento lexislativo e a 

execució

acreditar os estranxeiros para poder efectuar a súa entrada en España, e a PRE/1283/2007, 

 por motivos de carácter turístico ou privado. 

Polo que se refire aos 

ón destinados a retornados inmigrantes, tanto para retornar a Galicia de forma 

definitiva, coma para visitala, así como bolsas de estudos, programas de campamentos, 

subvencións e outro tipo de axuda

Traballo e Seguridade Social 

De conformidade co establecido na Constitución española, o Estado ten 

competencia exclusiva sobre a lexislación laboral, sen prexuízo da súa execución polos 

órganos da

O artigo 29.1 do Estatuto de autonomía dispón que corresponde á Comunidade 

Autónoma a execución da lexislación do Estado en materia laboral, asumindo as 

facultades, competencias e servizos que neste ámbito, e a nivel de execución, ten 

actualmente o Estado respecto ás relacións laborais, sen prexuízo da alta inspección deste. 

Así mesm

n da lexislación básica do Estado, salvo as normas que configuran o réxime 

económico desta. 
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1.8.2 QUEIXAS RECIBIDAS E O SEU ESTADO DE TRAMITACIÓN 

O número de queixas correspondentes ao ano 2007 distribúese do seguintes modo: 

ANO 2007 
Queixas ingresadas 87    

Admitidas 36  41,37% 
Non admitidas 34 39,08%  

Remitidas ao Defensor del Pueblo 17 19,55% 
 

do ao finalizar o período, é o seguinte:  

 

 
Do número total de queixas, o seu esta

ANO 2007 
En  trámite 8 22,22%  
Concluidas 28 77,78% 

 

presentación 31-12-2006 
n trámite ao  

31-12-2007 

No relativo á situación das queixas presentadas en anos anteriores ao da presente 

memoria, cuxo trámite estivo activo durante o ano 2007, o cadro é o seguinte: 

Ano de En trámite ao Reabertas Total Resoltas E

2002 0 2 2 2 0 

2003 0 3 3 3 0 

2004 0 3 3 3 0 

2005 0 8 8 8 0 

2006 15 0 15 15 0 

Total 15 16 31 31 0 

. 
Xa que logo, non queda ningunha queixa en trámite correspondente a anualidades 

anteriores á que se está comentando. 
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1.8.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE 

Como quedou dito anteriormente, do total das queixas ingresadas, oitenta e sete, 

foron admitidas a trámite pouco máis do corenta por cento, trinta e seis. Delas, chegáronse 

a arquivar por inactividade do reclamante, seis. 

Emigración 

Nesta epígrafe hai que dicir que a maior parte de todos os rexistros efectuados non 

se corresponden propiamente con reclamacións con actuacións de órganos administrativos, 

se non que nos encontramos, en realidade, con solicitudes de información sobre posibles 

subvencións, dereitos dos estranxeiros, onde acudir para localizar familiares ou 

documentos. 

Cómpre salientar a queixa Q/2/2007 na que a reclamante poñía de manifesto a 

imposibilidade de poder ac   coprodución de películas 

sobre temas da emigración, xa que era residente en territorio español e non no exterior. 

Traballo e Seguridade Social 

Igualmente a maioría das queixas presentadas, non se corresponden de forma clara 

cunha queixa, en moitas ocasións trátase de solicitudes de información ou aclaración de 

actuacións, que se cumprimenten co traslado, ben dos enderezos de correo da oficina 

correspondente ben da documentación que se considera oportuna para completar a 

devandita información. 

Por exemplo, na Q/451/07 expoñíase unha delicada situación económica por terlle 

rescindido o contrato de traballo, e dirixíase aos servizos sociais do concello da súa 

residencia ou á Delegación Provincial de Vicepresidencia. 

Na Q/517/07 formulábase a posibilidade dunha pensión de orfandade como 

consecuencia da discapacidade que padecía, o que non lle era recoñecido. Pero recoñecía 

ceder aos fondos para participar na
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que non estaba impedido para todo traballo, polo que se lle informaba que para obter a 

devandita pensión era requisito tal incapacidade para todo traballo e non a simple 

declarac

rego, un contrato laboral, un expediente 

de reintegro á Seguridade Social, unha pe

ión do IMSERSO de minusvalía superior ao 65%. 

1.8.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE 

Como se sinalou anteriormente, das queixas que foron rexistradas nesta 

anualidade, foron declaradas non admitidas a trámite por diversos motivos un total de 34, e 

o foron polas seguintes causas: 

1.- Por falta de actuación administrativa previa: Por este motivo rexeitáronse un 

total de catorce queixas, das que nove corresponderon á subárea de traballo e as restantes á 

de emigración.  

2.- Por non atoparse actuación administrativa irregular: Son seis as que se poden 

incardinar nesta epígrafe. Unha na que se formulaba o problema sobre as axudas para 

implementar empresas, outra nun expediente de invalidez total, o funcionamento do 

programa LABORA da Xunta de Galicia e os restantes sobre expedientes de distintas 

pensións. 

3.- Por tratarse de competencia xudicial: Son cinco as queixas que ingresaron 

neste punto, todas en materia de traballo, por problemas que se encontraban pendentes de 

resolución perante a autoridade xudicial correspondente. Foron as queixas Q/18, 105, 616, 

1222 y 2145/07, por unha prestación por desemp

nsión de xubilación e unhas prestacións por 

accidente laboral. 

4.- Por ser una relación xurídico-privada: Non se admitiron catro queixas por este 

motivo, relacionadas coa falta de aboamento de salarios por empresas ou o funcionamento 

dunha mutualidade laboral. 
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5.- Por non corresponder o coñecemento a esta institución: Foron tres, a Q/484 e 

2155/07 na área de traballo, e a Q/761/07, na da emigración, relativa esta última a posibles 

axudas aos españois na emigración. 

6.- Por falta de concreción na queixa manifestada: Unha queixa da área de 

emigraci

omo xa se indicou no correspondente cadro, durante esta anualidade nas queixas 

relativas a esta materia, remitíronse ao Defensor do Pueblo, por incompetencia desta 

institució

a do Valedor do Pobo.  

A Q/509/07, a Q/1545/07 e a Q/2016/07 tratábanse de reclamacións sobre 

determin

 por altas, cotas ou incapacidades. 

ón, a 77/07, na que don A.O.L manifestaba o seu interese na busca de parentes. 

7.- Por non demostrar un interese lexítimo: Unha soa queixa, a Q/1698/07 na que 

don B.R.B. manifestaba un posible mobbing laboral que afectaba a outras persoas que 

estaban a traballar nun concello da provincia de Ourense. 

1.8.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO 

C

n, un total de dezasete, das que, como xa se deixou dito, se deu coñecemento a 

este, en cumprimento do artigo 38. 3 da lei regulador

Delas a Q/8/07, a Q/1755/07, a Q/1774/07 e a Q/2223/07 eran por materias 

relativas ao Instituto Nacional de Emprego. 

ación ou contía de pensións de viuvez. 

A Q/388/07 poñía de manifesto un deficiente funcionamento do consulado 

español en Xerusalén, a Q/1322/07 era relativa ao da embaixada española en Dublín e a 

Q/1308/07 sobre a obtención dun visado dunha cidadá colombiana.  

As restantes referíanse a problemáticas relacionadas co Instituto Nacional da 

Seguridade Social,
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mundial, a solidariedade humana e a democracia, a saúde pode ser percibida como fonte da 

vida hum

ana. Así mesmo, que 

a acción da Com

apoiando a investigación da súa etioloxía e a súa prevención, así como a información e 

educació

ero 2 os poderes públicos da 

organización e a tutela da saúde pública a través das medidas preventivas e das prestacións 

e servizo

ade para o desenvolvemento lexislativo e a 

execución da lexislación básica do Estado na materia de sanidade interior. En 

consecue

prevención da enfermidade, a asistencia sanitaria e a rehabilitación, así como a regulación 

de todas as actuacións que permitan facer efectivo o dereito dos cidadáns á protección da 

1.9.1 INTRODUCIÓN 

O dereito á saúde é un dos dereitos fundamentais básicos, sen o que é imposible, 

ou desde logo moi difícil, poder acceder a outros dereitos. Sobre a base dos valores da paz 

ana  pracenteira, o que é o primeiro e maior ben da humanidade. 

A Declaración Universal dos Dereitos Humanos desenvolve este dereito no seu 

artigo 25, cando di que toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que lle 

asegure, así como á súa familia, a saúde e o benestar…  

O Tratado Constitutivo da Comunidade Europea, da que o noso Estado forma 

parte, no seu artigo 152 establece que ao definirse e executarse todas as políticas e accións 

da Comunidade se garantirá un alto nivel de protección da saúde hum

unidade, que se complementará coas políticas nacionais, se encamiñará a 

mellorar a saúde pública, previr as enfermidades humanas e evitar as fontes de perigo para 

esta, acción que abranguerá a loita contra as enfermidades máis graves e difundidas, 

n sanitaria. 

A Constitución española no seu artigo 43 recoñece o dereito dos cidadáns á 

protección da saúde, responsabilizando no seu núm

s necesarios.  

De conformidade co Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 33.1, 

corresponde a esta Comunidade a plena capacid

ncia, o sistema sanitario de Galicia, entendendo por tal o conxunto dos recursos, 

actividades, servizos e prestacións que teñen por finalidade a promoción da saúde, a 



 

saúde na nosa Comunidade Autónoma, se encontra regulado, na actualidade, na Lei 

7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia, malia que no momento de 

redactar esta memoria, como xa teremos oportunidade de comentar máis adiante, se 

encontra

7 de xaneiro de 2008. 

ixto, é dicir, regúlase a rede e atención sanitaria de 

utilización pública, composta polos recurso, actividades e prestacións de natureza pública 

ou priva

epicentro do sistema, promovendo a garantía de calidade dos servizos, todo 

nun esforzo decidido para intentar asegurar un sistema sanitario eficaz, equitativo e 

solidario

O Servizo Galego de Saúde é o organismo autónomo de natureza administrativa, 

con per

ón primaria. Son reguladas tamén a 

atención sociosanitaria, atención en materia de drogodependencias e a atención continuada 

e de eme

 en trámite perante o Parlamento de Galicia o Proxecto de lei de saúde de Galicia, 

aprobado polo Consello da Xunta o 1

Establécese o sistema como m

da, financiados con diñeiro público, como o instrumento ordenado para facer 

efectivo o dereito constitucional de protección á saúde e á atención sanitaria na nosa 

Comunidade Autónoma. Os principios que inspiran o sistema sanitario responden a unha 

vontade, como di a exposición de motivos da citada Lei de ordenación sanitaria, de situar 

os cidadáns no 

. 

Organízase territorialmente a sanidade en áreas sanitarias e, dentro delas, en 

distritos hospitalarios e zonas de atención primaria. 

sonalidade xurídica propia, integrado por todos os centros, servizos e 

establecementos sanitarios de titularidade da administración autonómica galega. 

Na lei establécense as prestacións sanitarias financiadas pola Xunta de Galicia, 

incluíndose nelas: a atención primaria, a atención especializada e as prestacións 

farmacéuticas e complementarias, así como os servizos de información e documentación 

sanitaria, resaltándose a necesidade de preservar a confidencialidade dos datos de saúde 

dos cidadáns. A atención pediátrica, a fisioterapia e a atención á saúde bucodental dos 

cidadáns inclúense como modalidades de atenci

rxencias. 
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Novidades normativas no ano 2007 

Non corresponde neste punto facer relación de todas as normas publicadas no 

Diario Oficial de Galicia pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, sen embargo, 

é necesa

Tanto o artigo 4 da Lei 16/2003, do 28 de maio, de cohesión e calidade do sistema 

nacional

pcións clínicas 

posibles. 

 enfermidades 

neoplásicas malignas, neurolóxicas inflamatorias ou dexenerativas invalidantes, graves con 

causas h ida ou “raras”, entendendo por tales aquelas patoloxías 

con perigo de morte ou invalidez crónica de baixa prevalencia.  

Emitirase a segunda opinión nun período de quince hábiles desde a consulta ou 

recepción da documentación ou proba que fose necesaria e, emitido, garántese ao paciente 

rio facer mención, pola súa importancia, das seguintes: 

1.- Decreto 205/2007, do 27 de setembro, polo que se regula o dereito á segunda 

opinión médica no sistema sanitario público galego. 

 de saúde, coma o artigo 133.1º t) da Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación 

sanitaria de Galicia, establecen entre os dereitos dos cidadáns, o dereito a unha segunda 

opinión médica co obxecto de fortalecer a relación médico-paciente e complementar as 

posibilidades da atención sanitaria. En consecuencia, este decreto vén a desenvolver o 

dereito descrito, aínda que é certo que soamente se establece a segunda opinión en 

situacións graves. 

Defínese a “segunda opinión” como o informe facultativo emitido como 

consecuencia da solicitude realizada polo usuario do sistema sanitario público galego, coa 

finalidade de contrastar un primeiro diagnóstico completo ou proposta terapéutica e 

facilitarlle, se é o caso, a maior información posible para decidir entre as o

O exercicio ao dereito da segunda opinión garántese para

ereditarias claramente defin

Só se poderá exercitar unha vez en cada proceso asistencial e co único obxecto de 

contrastar o primeiro.  
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a atenció

la a terapias respiratoria a 

domicilio no Servizo Galego de Saúde, disposición que desenvolve no noso ámbito o Real 

Decreto ue se establece a carteira de servizos comúns 

do Sistema Nacional de Saúde. 

rtigo 45 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de RXAP e PA, e o 

establecido na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 

públicos

n clínica que precise, dentro da carteira de servizos do sistema sanitario galego e 

tendo en conta o seu dereito a decidir libremente, logo de recibir a información adecuada 

entre as opcións clínicas dispoñibles. 

2.- Orde do 17 de outubro de 2007, pola que se regu

1030/2006, do 15 de setembro, no q

3.- Resolución do 17 de decembro de 2007 da Secretaría Xeral da Consellería de 

Sanidade pola que se aproba o programa de comunicación por móbil e/ou correo 

electrónico. 

De acordo co a

,  esta resolución establece unha nova canle de comunicación do cidadán coa 

administración sanitaria, para poder recibir información do seu interese  sobre a prestación 

dos servizos, recordatorios de citas para consultas e outros avisos de interese. É preciso 

inscribirse no servizo a través da web da Consellería.  

4.- Resolución da mesma data, tamén da Secretaría Xeral da Consellería de 

Sanidade, pola que se aproba o programa de acceso a través da web ás listas de espera 

cirúrxicas. 

Dereito á asistencia sanitaria 

Como xa se deixou expresado, o artigo 33.1 do Estatuto de Autonomía establece 

que lle corresponde á Comunidade Autónoma o desenvolvemento lexislativo e a execución 

da lexislación básica do Estado en materia de sanidade interior. O dereito á saúde debe de 

estar suficientemente garantido por toda a regulación, tanto estatal coma autonómica e 

incluso tendo presente todas as normativas europeas. É necesaria unha verdadeira 
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asistenci

non 

existan uns equipos profesionais que non poidan ser prestixiosos, efectivamente, con gran 

frecuenc

ez máis innovadores, lograrase 

un desenvolvemento continuo das actividades no campo da investigación, que nos 

permitirá

a sanitaria, por medio dunha adecuada prevención da saúde pública e unha 

promoción desta. 

A atención sanitaria debera de entenderse como de calidade, total, tanto en todos 

os aspectos coma durante todas as etapas da súa vida e, sobre todo rápida. 

A atención debe de ser de calidade. Non quere dicirse que no noso país 

ia podemos ter noticias de todas as actividades que desenvolven e que, nos 

congresos e reunións científicas, os nosos doutores e demais profesionais das categorías 

sanitarias, teñen un gran prestixio. Sen embargo, é necesario manifestar que debe poñerse a 

disposición dos devanditos equipos, que deben ser ampliados, para que á súa vez poidan 

atender os enfermos que os precisen, toda clase de recursos materiais innovadores, así 

como os correspondentes hospitais e demais centros de asistencia. 

Co desenvolvemento dos recursos materiais, cada v

 o mantemento de todos os profesionais na nosa Comunidade. 

A atención ha de ser total. Total no sentido de que deberá prestarse durante toda 

as etapas da vida das persoas, tendo presente que, na actualidade, o desenvolvemento da 

nosa sociedade provoca un maior avellentamento da nosa poboación o que obriga, á súa 

vez, que deba necesitar unha maior asistencia sanitaria.  

Tamén ha de ser total no sentido de integral, cada persoa ten dereito a unha 

protección da saúde mediante un tratamento completo, así como personalizado, 

correspondente ás súas necesidades individuais, que se ocupe tanto da súa saúde física 

coma psíquica ou mental. 

Por último, a asistencia sanitaria ha de ser rápida. Como veremos posteriormente 

en forma pormenorizada, na actualidade estanse a producir unhas excesivas demoras en 

 485



 

calquera

e co sistema e ao 

tratar os problemas de saúde dunha forma integral contribúe a mellorar o nivel da mesma 

da poboaci

A atención mo di a Lei 7/2003, de ordenación sanitaria de Galicia,  

constitúe o primeiro ceso ordinario da poboación á rede galega de atención 

sanitaria de utilización pública e caracterízase por un enfoque global e integrado da 

atención e por asum aliz asistencia requirida polo 

paciente en calquera punto da rede sanitaria ou sociosanitaria. 

festo o importante documento auspiciado polo Ministerio de Sanidade e 

Consumo en outubro de 2006 denominado “Estratexias para a atención primaria do século 

XXI” (P

rgados dela. 

 tipo de nivel e especialidade asistencial, o que debe de procurarse evitar coa 

achega de todos os medios precisos. 

Seguidamente, relacionaremos os dous tipos de atención sanitaria fundamentais, a 

atención primaria e a especializada. 

Atención Primaria 

A atención primaria como primeiro nivel de atención do sistema sanitario 

desempeña un papel primordial nel. É o nivel máis accesible ao cidadán e condiciona o 

acceso racional á atención especializada. É o primeiro contacto do pacient

ón. 

 primaria, co

 nivel de ac

ir un papel orientador e de can ación da 

Foi un elemento clave no sistema nacional da saúde española, pero o transcurso 

dos anos desde o inicio da súa reforma, fai pensar na súa modificación, polo que hai que 

poñer de mani

roxecto AP21), que realiza unha valoración da situación, sinalando a estratexia da 

súa  mellora, o que obriga os cambios experimentados na nosa sociedade (o 

avellentamento, o incremento das situacións de dependencia, a esixencia dos usuarios na 

recepción do servizo, o aumento da poboación inmigrante) o que provoca un incremento da 

carga de traballo dos profesionais enca

Con toda a problemática descrita, a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e 

o Servizo Galego de Saúde asinan coas organizacións integrantes da Plataforma 10 
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Minutos e outros colectivos profesionais e sindicais, tras o desenvolvemento de tres grupos 

de traballo, o Plan de Mellora da Atención Primaria de Galicia 2007-2011 no mes de abril 

de 2007. 

No referido plan preténdese a modernización da atención primaria, o que esixe 

novas formas de traballo, que deben estar marcadas por criterios de calidade óptima e de 

orientación ao paciente. Céntrase en tres áreas estratéxicas claves: a calidade dos servizos, 

a capacidade de resolución e a continuidade asistencial, todo o que, necesariamente ten que 

comportar unha mellora da organización da atención primaria. 

da poboación dado o número de pacientes que 

acoden a ela. Pero, como se recoñece no plan, estes datos provocan que se desatenda en 

parte a promoción tos moi importantes 

que hai que recoñecer q en fomentar. 

A continuidade asistencial, a coordinación entre a atención primaria e a 

especializada, como se recoñece no plan, non está ben resolto, polo que é necesario e 

estase a estudar acom nación e a comunicación entre elas, de forma que o 

cidadán non perciba interrupción entre os seus coidados e o seu tratamento. 

Asistencia especializada 

Ninguén dubida da calidade dos servizos que o sistema público sanitario oferta e 

da capacidade de resolución da atención primaria, na que se resolve diariamente non 

menos do 85% dos problemas de saúde 

 da saúde e a prevención das enfermidades, aspec

ue se pretend

eter a coordi

Con todos os puntos desenvolvidos no plan, si efectivamente son levados a efecto 

no período citado, lograrase unha mellora substancial da sanidade pública. 

A atención especializada é o nivel de asistencia que, logo de superadas as 

posibilidades de diagnóstico e tratamento da atención primaria, se caracteriza por unha alta 

intensidade dos coidados requiridos ou pola especificidade do coñecemento e/ou a 

tecnoloxía que os pacientes precisan para a súa adecuada atención sanitaria.   
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Aínda que con relación á atención primaria o índice de queixas ingresadas é 

practicamente insignificante, non sucede o mesmo coa asistencia especializada, xa que a 

inmensa maioría das queixas que teñen a súa entrada na institución relativas á sanidade se 

refiren a este tipo de  de sinalar, e sobre 

todo, polo atraso n onsulta c ica. 

Problemá spera 

Pouco  punto qu on estea xa  que non estea 

resente todos os días, tendo en conta as denuncias nesta institución, das que supoñen  con 

relación 

n especializada. 

 dereito se realizaría 

dun modo progresivo de conformidade coa gravidade da patoloxías e as dispoñibilidades 

financeir

003, da Consellería de Sanidade, normalízase o 

sistema de información e control da demanda de actividade programada de hospitalización, 

cirurxía 

 asistencia, como despois teremos oportunidade

a atención, tanto de c om rxa cirú

tica das listas de e

se vai poder dicir neste e n  dito e

p

ás queixas iniciadas un 38.83 %, e con relación ás admitidas, un 49,60%,  xa que 

en realidade, das queixas por lista de espera se admite a trámite practicamente a súa 

totalidade e delas, un 95% aproximadamente se refiren a actos médicos relacionados con 

atenció

O artigo 133 da Lei 7/2003, de ordenación sanitaria de Galicia, que establece os 

dereitos dos cidadáns no sistema sanitario, na súa aliña 1.u) sinala como un deles o que 

determinadas prestacións sanitarias financiadas publicamente lles sexan dispensados nuns 

prazos previamente definidos e coñecidos, malia que a extensión do

as da Administración. En todo caso, establece que as intervencións cirúrxicas 

deberán executarse nun prazo máximo de 180 días desde a inscrición do paciente na lista 

de espera.  

Pola Orde do 19 de maio de 2

e salas na rede de hospitais do Servizo Galego de Saúde, disposición na que se 

establece que o rexistro de pacientes en espera inclúe todos os que están pendente da 

prestación dun servizo asistencial, con prescrición non urxente dunha atención médica 

indicada por un facultativo e aceptada polo paciente, para a que está prevista a utilización 

dun recurso dependente do hospital (propio ou concertado). Esta disposición foi 

modificada por outra do 13 de maio de 2005. 
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O Real Decreto 605/2003, do 23 de maio, polo que se establecen medidas para o 

tratamento homoxéneo da información sobre as listas de espera no Sistema Nacional de 

Saúde, tanto das consultas externas coma das probas diagnósticas e as intervencións 

cirúrxicas, co fin de alcanzar un tratamento homoxéneo que permita unha análise dos seus 

resultados, o que garante a transparencia e uniformidade na información facilitada ao 

cidadán, estruturándoas a partir de rexistros de pacientes con indicadores básicos que 

permitan

trutural (cando é atribuíble á organización dos recurso dispoñibles) e non 

estrutural (cando é atribuíble á vontade propia do paciente). 

Por último, no Decreto 104/2005, do 6 de maio, do Consello da Xunta de Galicia, 

desenvó

rteira de  servizos incluíndo os tempos máximos de espera 

estrutural dos servizos sanitarios de consulta, probas diagnósticas e outras modalidades 

asistenci

e asumirá o pagamento dos custos coas 

circunstancias e excepcións contidas no decreto. 

 a homoxeneidade na avaliación global obxectiva, con mellora da súa xestión. 

A Orde do 13 de xullo de 2004 da Consellería de Sanidade, normaliza o sistema 

de información e control da demanda de actividade programada de consultas externas 

médicas da rede de hospitais do Servizo Galego de Saúde. Partindo de que estas consultas 

constitúen o principal sistema de acceso dos pacientes ao hospital, para conseguir que a 

atención especializada sexa a máis áxil e fluída, efectúanse as definicións normalizadas de 

consulta externa, consulta inicial e consulta sucesiva. Así mesmo se clasifican os pacientes 

en espera es

lvese a garantía dos tempos máximos de espera en atención sanitaria, creando un 

rexistro de tempos de garantía para atención sanitaria non urxente, adscrito na Secretaría 

Xeral da Consellería de Sanidade, e integrado co sistema de xestión de listas de espera de 

cada centro hospitalario. No decreto establécese que o tempo máximo de espera estrutural 

nas intervencións cirúrxicas será de 180 días naturais e que mediante orde se definirán os 

tempos máximos de acceso á ca

ais. Sinálase a forma de cómputo, e determínase a posibilidade de que, 

transcorridos 140 días en espera estrutural nas intervencións cirúrxicas, o usuario poderá 

optar por continuar na lista de espera no centro ou requirir a atención sanitaria en calquera 

outro centro debidamente acreditado na Comunidade. Terao que comunicar e se se acepta, 

expresa ou tacitamente,  o Servizo Galego de Saúd
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Como se pode apreciar, o tratamento das listas de espera está profundamente 

regulado no noso ordenamento e o Servizo Galego de Saúde ten que coordinar os recursos 

dos centros da rede sanitaria pública, establecendo, de ser o caso,  programas de actividade 

extraordinaria e facilitará a utilización complementaria dos centros concertados, coa 

finalidade de que as atencións sanitarias programadas se realicen en tempos axustados 

desde o punto de vista clínico e social. En consecuencia, é necesario facer un pequeno 

estudo sobre o estado dos pacientes e listas de espera. 

Do exame dos datos que se encontran na web do devandito organismo, resulta 

que, con relación aos pacientes que se encontraban pendentes de ser consultados nas 

diversas especialidades médicas dos distintos hospitais eran os seguintes: 

Pacientes en lista de espera de consultas médicas especialistas 
Data Total 

06-06-2005 197 775 
31-12-2005 223 396 
06-06-2006 212 390 
31-12-2006 231 613 
06-06-2007 223 567 
31-12-2007 226 646 

 

Desde o momento en que figuran os datos pode apreciarse que de xuño do 2005 a 

decembro do mesmo ano, se produce un incremento do 14,59% e desde ese momento, ata 

finais de

 e 12 meses resultan un total 

de 15 918 pacientes, é dicir, un 7,02% do total. Chama a atención o número de pacientes 

 2007, as alteracións en máis e en menos, non poden considerarse como moi 

significativas. 

Se examinamos, igualmente, os datos polos distintos hospitais da rede pública 

galega, resulta que, do total de pacientes, levaban esperando máis de doce meses pola 

consulta un total de 1478, deles 1 no Hospital Juan Canalejo da Coruña, 348 do Hospital 

Xeral-Calde de Lugo, 1 do Hospital de Burela-A Costa e 1128 de CHU de Vigo ( dos que 

1079 eran do servizo de xinecoloxía). 

Dos que se encontraban pendentes de consulta entre 6
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neste tramo existente no CHU de Vigo (6138) e dentro deles os da especialidade de 

xinecoloxía (4430). Séguelle os hospitais  Xeral-Calde de Lugo (2896 pacientes), Juan 

Canalejo

Neste tramo de atraso na co

significativo que un total de 7077 pacientes (o 44,46%) son de xinecoloxía, e outros 5430 

pacientes (el 34,11%) o son de oftalmoloxía. Do resto de especialidades, só é 

numericamente nxiolo e cir ular con 906 

pacientes (o 5,69%).  

de, 

polo que se refire aos pacientes que se encontran á espera dunha intervención cirúrxica, 

podemos obter o seguinte cadr

Pacientes en lista de espera  estrutural cirúrxica 

 da Coruña (2572) e Arquitecto Marcide de Ferrol (2469 pacientes).  

nsulta, polo que se refire ás especialidades, é 

relevante con relación ao total a a xía urxía vasc

Seguindo co exame dos datos que figuran na web do Servizo Galego de Saú

o de datos. 

Data Total 
06-06-2005 39 284 
31-12-2005 39 512 
06-06-2006 36 335 
31-12-2006 33 277 
06-06-200 296 7 34 
31-12-200 436 7 33 

 

Os datos expresados refírense aos pacientes e se encon  en espera estrutural, 

é dicir, a espera que se define como atribuíble á organización d istema e os recursos 

dispoñibles e non a circunstancias que  deban ao p io paciente

áis 

de doce meses, nas especialidades de cirurxía xeral e dixestiva (135) así como en 

traumatoloxía (317), todos eles localizados en Hospital POVISA de Vigo, clínica privada 

to singular co Servizo Galego de Saúde 

para un período de dez anos e que cobre a atención especializada da poboación procedente 

do Val M

ue se fose o propio Servizo Galego de Saúde. 

 qu tran

o s

 se rop . 

Do total de pacientes en lista de espera, 452 (o 0,65%) agardan pola súa cita m

que, en decembro do ano 2000 asinou un concer

iñor, Morrazo e os centros de saúde de López Mora, Coruxo, Orillamar e Coia 

téndoo como hospital de referencia ao igual q
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Os pacientes que agardan en lista de espera un período entre 6 e 12 meses 

totalizan  os hospitais do seguinte modo:  2629, é dicir, un 7,68%, que se reparten entre

PACIENTES EN ESPERA DE 6 A 12 MESES 
Hospital Pacientes Porcentaxe 

Hospital POVISA  1457 55,42% 
CH Xeral- Calde 472 17,95% 
CH Juan Canalejo 412 15,67% 

CHU Vigo 217 8,25% 
H Barbanza 69 2,62% 

CH Arquitecto Marcide 2 0,09% 
 

 
O atraso maior por especialidades corresponde a traumatoloxía, no que esperan 

1047 persoas, das que 800 dependen do Hospital POVISA de Vigo, 107 do CH Xeral-

Calde de Lugo, 54 ao C.H. Juan Canalejo, 51 ao Hospital de Barbanza, e 35 ao CHU de 

Vigo. 

A de Vigo, 68 no Xeral-Calde e 6 

no CHU de Vigo. Na especialidade de uroloxía están pendentes 241 pacientes e en 

oftalmol

s existentes para poder rebaixar as listas de espera, tanto de primeira 

A seguinte especialidade é a cirurxía xeral e dixestiva, que eleva a súa cifra a 487 

pacientes, dos que 413 están á espera no Hospital POVIS

oxía 236, destes últimos, 120 dependen do CH Xeral- Calde. 

Cómpre poñer de relevo que as listas de espera, en conxunto,  tanto a nivel de 

primeira consulta coma cirúrxica, son sobranceiramente importantes en todas as 

especialidades que atenden a saúde da muller, así como as que atenden a enfermos maiores 

(oftalmoloxía, cirurxía vascular, traumatoloxía), o que, en definitiva, supón a existencia de 

discriminación con ambos os colectivos. 

Á vista dos datos expostos, obtidos dos oficiais subministrados polo Servizo 

Galego de Saúde, debemos poñer de relevo, como xa se dixo e como manifestan todos os 

sectores da sociedade e a administración encargada da xestión da sanidade, a necesidade 

dunha maior dotación de medios, tanto persoais coma materiais, e unha vontade política de 

melloras na xestión dos centros hospitalarios. É necesario intentar aproveitar ao máximo 

todos os recurso
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consulta

Acábase de presentar o Plan Director de Infraestruturas Sanitarias para Galicia 

2008-20

erces fundamentais nos que 

se asenta o estado do benestar. 

saúde de Galicia”. 

 como cirúrxicas. Listas de espera que non se presentan como uniformes en todos 

os centros hospitalarios, senón que cada un deles dá unha imaxe propia e determinada, ás 

veces mesmo dependendo da especialidade concreta, o que se pode atribuír ás 

circunstancias existentes no período.  Certamente existe unha tendencia cara á diminución 

no atraso na atención aos pacientes, pero de momento pouco perceptible na totalidade.  

13 pola Consellería de Sanidade, no que, como di a conselleira de Sanidade, aínda 

que a política sanitaria é moito máis que infraestruturas, que é fundamentalmente servizos 

ás persoas, actividade profesional e organización, nada de todo isto pode garantirse cun 

nivel de calidade axeitado se non se dispón dunhas infraestruturas –tanto de instalación 

coma de equipamento- modernas e eficaces. Con estas palabras queda resumida toda a 

necesaria actuación que precisa a nosa  organización sanitaria para poder chegar a 

conseguir que a cidadanía teña o necesario nivel de asistencia que constitucionalmente está 

recoñecido. 

Proxecto de lei de saúde de Galicia 

No momento da redacción desta memoria estase a tramitar no Parlamento de 

Galicia un Proxecto de lei de saúde de Galicia, que foi aprobado polo Consello da Xunta 

de Galicia o día 17 de xaneiro de 2008. Nel, segundo se manifesta, preténdese  que a 

protección da saúde pase a ser unha política xeral que deberá terse en conta nas políticas 

sectoriais, tendo presente que a saúde e a sanidade é un dos alic

Sen entrar a valorar o seu contido e as súas posibles modificacións, o que poderá 

efectuarse en sucesivas memorias,  logo de que sexa aprobado o proxecto de lei, si é 

preciso poñer de manifesto a creación da figura do vicevaledor do paciente, que contempla 

o capítulo V do título I do devandito proxecto “Da defensa e promoción dos dereitos dos 

usuarios do sistema público de 
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Na vixente Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria de Galicia, no 

capítulo III do título VIII, que regula os dereitos e deberes dos cidadáns, no artigo 136 e 

seguintes, establécese a creación dunha figura denominada o vedor do paciente, que non 

chegou a desenvolverse en ningún momento. Esta figura é un órgano da administración 

sanitaria que estaría encargado da xestión das suxestións, queixas e reclamacións que 

puideran formular os pacientes ou o seus lexítimos representantes en relación cos dereitos 

e debere

natureza consultiva, aínda que independente da estrutura da 

administración sanitaria, podendo iniciar de oficio a instancia de parte calquera 

investiga  ben, como xa se dixo, esta figura 

non chegou a entrar en funcionamento.  

acientes, establece que as atribucións do Valedor do Pobo en relación coa 

administración sanitaria serán exercidas a través dun dos seus vicevaledores, que terá a 

consider

ara a defensa dos dereitos da infancia e a 

adolescencia, os nenos e as nenas e os adolescentes e as adolescentes para a defensa dos 

seus der

s establecidos nesa lei, sen prexuízo das reclamacións ou recursos establecidos na 

lexislación vixente que puideran utilizar en defensa dos seus dereitos. Está establecido 

como un órgano e 

ción relacionado cos servizos sanitarios. Pois

O novo Proxecto da lei de saúde de Galicia, nos artigos 18 e seguintes (sen 

prexuízo do que resulte da súa tramitación parlamentaria), directamente relacionado cos 

dereitos dos p

ación de vicevaledor/a do paciente e terá atribuída a defensa e promoción dos 

dereitos e intereses dos usuarios do sistema público de Saúde, baixo a supervisión do 

Valedor do Pobo, con ámbito no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 

De aprobarse esta nova regulación, encontrarémonos cunha figura incardinada 

dentro da oficina do Valedor do Pobo, con todas as súas funcións e atribucións e 

totalmente independente da Administración sanitaria, con todas as vantaxes de actuación e 

control que iso poida reportar, nunha figura equivalente á establecida no artigo 9 da Lei 

3/1997, do 9 de xuño, da familia, a infancia e a adolescencia, tamén aprobada polo 

Parlamento de Galicia, cando establece que p

eitos poderán persoalmente ou a través do seu representante legal poderán 

interpoñer queixas ante o Valedor do Pobo e que con tal fin un dos vicevaledores se fará 

cargo de modo permanente dos asuntos relacionados con eles. 
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1.9.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

O número de queixas correspondentes ao ano 2007 distribúese do seguinte modo: 

AÑO 2007 
Iniciadas 173 100% 

Admitidas 125 72,27% 
Non admitidas   47 27,16% 

Remitidas ao Defensor del Pueblo   1    0,57% 
 

Das queixas que foron admitidas, ao finalizar o ano, o seu estado é o seguinte: 

ANO 2007 
 En trámite  54 43,20% 
Concluídas 71 56,80% 

 

No relativo á situación das queixas presentadas en anos anteriores ao da presente 

memoria, cuxo trámite estivo activo durante o ano 2007, o cadro é o seguinte: 

Ano de 

presentación 31-12-2006 

Reabertas Total Resoltas En trámite ao  

31-12-2007

En trámite ao 

2004 0 1 1 1 0 

2005 0 1 1 1 0 

2006 17 1 18 18 0 

Total 17 3 20 20 0 

 
En consecuencia, non queda ningunha queixa en trámite correspondente a 

anualidades anteriores á que se está comentando. 

1.9.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE 

Neste punto faremos mención, en distintos epígrafes, dalgunhas das que tiveron 

entrada e foron tramitadas nesta institución. 
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Queixas relacionadas coas listas de espera 

e todas as demais nos 

restantes hospitais e servizos de atención primaria. 

o, tendo que esperar case medio 

ano para que lle practicasen a resonancia. A partir dese momento quedou en lista de espera 

no Hosp

Do total das recibidas, houbo un total de 62 relativas a problemas relacionados 

coas listas de espera, tanto pola problemática do atraso en consultas de primeira asistencia, 

é dicir, a inicial, coma as sucesivas ou as de actividades de tipo hospitalario cirúrxico. O 

número máis importante delas, un total de 18, procedían de queixas contra o Complexo 

Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Hai que manifestar que quizá o 

feito de que a sede desta institución está na mesma cidade pode influír no incremento das 

correspondentes a este hospital. Seguen en número o CHU de Vigo, con 8 queixas, e o CH 

Juan Canalejo da Coruña e o CH de Ourense con 5, repartíndos

No conxunto das queixas rexistradas teremos que facer constar que, na súa 

maioría, os problemas se solucionaron adiantándose a consulta ou intervención que estaba 

sinalada ou sinalando a que no tiña data. Faremos, a seguir, unha pequena recensión das 

presentadas, sen querer facer un exhaustivo relato delas. 

Por exemplo, na Q/125/07 dona PEA pon en coñecemento desta institución que a 

partir do ano 2005 comeza con doenzas no xeonllo esquerd

ital Montecelo de Pontevedra para a operación de xeonllo, acudindo en outubro do 

2006 á consulta do anestesista quen, á vista das arritmias que aparecen no 

electrocardiograma, a remite á consulta do Servizo de Cardioloxía, que tivo lugar o 18 de 

xaneiro de 2007. O cardiólogo remítea a novas probas con carácter preferente, unha 

ergometría (para a que lle dan cita o 22 de xuño) e unha ecocardiografía (cita para o 30 de 

outubro), sinalando a consulta sucesiva do cardiólogo para o día 30 de novembro. 

Presentara a correspondente reclamación ante o Servizo de Atención ao Paciente de do 

devandito hospital. Admitida a queixa a trámite, reclamouse o correspondente informe, no 

que participan con data 19 de abril, que a ecocardiografía se practicara o día 1 de marzo e 

con data 25 e 26 de abril se levarían a efecto a ergometría e consulta, polo que finalizou a 

nosa actividade. 
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Na Q/508/07 dona CRV presentaba problemas de dixestivo e foi citada para o 

Servizo no Hospital Abente y Lago da Coruña para novembro do 2007. Como inicialmente 

a súa cita non tiña carácter preferente, así llo fixeron saber. Posteriormente pedíuselle a cita 

con tal carácter, pero mantívoselle a data. Ao recibir o informe, nel maniféstase que xa tiña 

sinalada

ada a nosa actuación. 

a ser intervida con 

anestesia local, como é habitual nestas operacións e ao estar a tratamento con 

anticoagulantes, tiña que suspender o tratamento unha semana antes. O Servizo de 

Oftalmoloxía só podía dispoñer dos quirófanos unha ou dúas veces ao mes, o que dificulta 

a program

mante, arquivándose a queixa. 

 a cita para o 24 de setembro e que as demoras no servizo se deberan a un déficit 

circunstancial de recursos humanos, co que se deu por finaliz

A Q/821/07 foi presentada por dona RMRS contra o Hospital Xeral de Vigo xa 

que a súa sogra, de 82 anos, tiña que operarse de cataratas e estaba en lista de espera desde 

xuño do 2006. Solicitado o informe, nel indícase que aos catro días da súa inclusión na 

lista de espera (26 de xuño do 2006) se lle ofertou a posibilidade de ser intervida nun 

centro concertado, sendo rexeitada a opción. A enferma non podí

ación. Esperábase poder sinalar a proba para antes de final do mes de xullo do 

2007, o que se trasladou á recla

Na Q/1273/07 don IFV poñía de manifesto que o 28 de xuño de 2007 solicitara no 

Hospital do Barbanza unha cita no Servizo de Traumatoloxía para súa nai e lle 

manifestaron que non a podían dar porque a lista estaba pechada e no había horarios para 

consulta. Recibido o informe correspondente o día 5 de outubro, particípase que a enferma 

fora atendida o día 27 de xullo, polo que se arquivou a queixa. 

Na Q/1354/07 dona LPG o 15 de xullo de 2007 presenta a súa queixa sobre o 

Servizo de Xinecoloxía dependente do CHU de Santiago de Compostela xa que solicitou 

cita co correspondente volante do médico de atención primaria e lle manifestaron que 

estaban pechadas as listas ata o ano 2009. Solicitado o correspondente informe,  contéstase 

que lle fora concedida data para a cita o día 24 de marzo de 2008, ás 8,45 horas, polo que 

se deu por concluída a queixa. 
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A Q/2058/07 foi promovida por don RCV o día 26 de novembro de 2007 xa que, 

tendo solicitado co correspondente volante unha consulta no especialista de traumatoloxía, 

con carácter preferente, no CHU de Santiago, lle fora concedida para o día 1 de outubro de 

2008. Solicitado o correspondente informe, maniféstase que a consulta fora reprogramada 

para o día 23 de xaneiro de 2008, co que finalizaron as nosas actuacións. 

s hospitais da rede galega. Como exemplo sirvan 

os seguintes. 

Podería seguirse co relato de queixas similares ás descritas, ata completar a 

totalidade, pero, en realidade, no se obterían datos novidosos que nos permitisen obter 

conclusións distintas.  

Queixas relacionadas con servizos médicos 

O número das queixas desta epígrafe é o máis numeroso despois do 

correspondente ás listas de espera. Son trinta expedientes os que se tramitaron por 

reclamacións contra distintos servizos do

Na Q/25/07 don MSC manifesta que era un enfermo de oncoloxía que se 

encontraba en fase de desatención. Que fora operado dun tumor renal e que lle ían 

subministrar un novo fármaco a partir do 21 de decembro de 2006, pero dinlle que hai un 

problema, porque necesita autorización. Que levaba esperando varias semanas e non tiña 

ningún aviso. Reclamado o informe, contéstase que o fármaco a subministrar era de “uso 

compasivo”, correspondente a medicación non comercializada en España e aínda non 

aprobada para o uso, polo que require autorización por parte da Dirección Xeral de 

Farmacia do Ministerio de Sanidade. Que tras o trámite, se lle subministrara o fármaco 

durante o mes de xaneiro no Hospital de Día a cargo do Servizo de Oncoloxía, co que, tras 

o traslado ao reclamante, se arquiva a queixa. 

Na Q/306/07 o Dr.CR do Complexo Hospitalario de Pontevedra, poñía de relevo a 

problemática xurdida no Servizo de Cardioloxía do devandito centro pola convocatoria dun 

concurso para a adquisición de marcapasos feito ás agachadas do servizo, polo que os 

adquiridos e dispoñibles na actualidade teñen menos funcións que os anteriores, o que 
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presenta problemas nos pacientes. Reclamado o correspondente informe, nel maniféstase 

que a contratación da subministración sucesiva de marcapasos se levou a cabo polo 

procedemento aberto en forma de adxudicación por concurso, conforme o establecido na 

lexislaci

e prescricións técnicas particulares, solicitando do Servizo de Cardioloxía a 

emisión de informes técnicos, limitándose a sinalar os lotes por orde de preferencia e a 

indicar q

Queixas relacionadas con historia clínica 

A problemática exposta neste punto está regulada na Lei 3/2001, do 28 de maio, 

regulado

Complexo Hospitalario Universitario de 

Santiago de Compostela unha copia íntegra do seu historial médico para atender as súas 

necesida 3 de 

xullo presenta unha reclamación no hospital. Admitida a trámite a queixa, solicitouse a 

devandit

mbro, sendo contestado con data 23 seguinte, que fora avisada a reclamante 

con data 30 de outubro anterior para a recollida da documentación clínica pedida, polo que 

se proce

o 

mesmo complexo hospitalario, sendo resolta de igual modo na mesma data. 

ón vixente de contratación pública. Con tales efectos elaborouse e aprobouse un 

prego d

ue todos os modelos cumprían os requisitos mínimos. Con iso levouse a efecto a 

adxudicación do concurso e, respecto dos marcapasos non incluídos nel, modelos que tiñan 

outras conexións, despois dos informes do facultativo sobre a súa necesidade, aprobouse a 

súa adxudicación pola Dirección do centro como contrato menor de subministración, non 

sendo enviado ningún enfermo a outro centro. Deste informe deuse traslado ao reclamante, 

sen que formulase ningunha alegación, procedéndose ao arquivo da queixa. 

ra do consentimento informado e da historia clínica do paciente, do Parlamento de 

Galicia, que no artigo 19 establece o acceso á devandita historia. Houbo seis queixas 

relacionadas con esta materia. 

Na reclamación Q/1338/07 dona AGT pon de manifesto que o 19 de xuño de 

2007 solicitou no servizo correspondente do 

des médicas e as do seu fillo acabado de nacer. Ante a falta de resposta, o 1

o hospital a remisión do correspondente informe, que tivo que ser reclamado con 

data 19 de nove

deu ao arquivo da queixa. 

Igual problemática era a exposta por don JFL na Q/1344/07, tamén contra 
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Queixas relacionadas con cuestións de persoal 

Na reclamación Q/1659/07 dona MLML pon de manifesto que ao persoal que 

presta o

te en primeiro ou segundo grao. 

Tamén se refire ao feito de que ao persoal interino/eventual non se lle recoñece a 

 corresponderían por 

trienios. Admitiuse a trámite a queixa e solicitouse o correspondente informe á Dirección 

Xeral d

emento que o persoal 

pertencente ao Servizo Galego de Saúde é, na súa maioría, estatutario, sometido ao réxime 

xurídico regulado fundamentalmente no estatuto marco aprobado pola Lei 55/2003, do 16 

de decembro. Por outro lado, algunha das cuestións expostas son obxecto de regulación e 

desenvolvemento polo Acordo de Concertación Social subscrito entre a administración 

sanitaria e as centrais sindicais CCOO, CIG, CESMSATSE, CSI-CFI e UGT sobre 

retribucións e condicións de traballo do persoal sanitario non facultativo e persoal non 

sanitario, aprobado por resolución do 1 de marzo de 2001. 

Coa publicación da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado 

público, suscitáronse unha serie de dúbidas sobre os termos en que resulta afectado por 

este o réxime xurídico do persoal estatutario dos servizos de saúde. En consecuencia, para 

harmonizar a nova regulación articuláronse unha serie de medidas para facerlles efectivos 

os dereitos recoñecidos aos empregados públicos. Así elaborouse un cadro resumo de 

permisos, que se entregou ás organizacións sindicais con representación na Mesa Sectorial 

no que se recollen os permisos aludidos na queixa. Polo que respecta ao recoñecemento de 

trienios ao persoal estatutario temporal, sendo necesario unha normativa especifica, 

estábase a tramitar unha orde para regular o procedemento do devandito recoñecemento, 

que se trasladara tamén ás devanditas organizacións sindicais para a súa ulterior 

tramitación, pero tendo presente que os trienios perfeccionados como consecuencia de 

s seus servizos no Servizo Galego de Saúde non se lle recoñecen os mesmos 

dereitos que ao persoal que os presta na Xunta de Galicia, referíndose concretamente aos 

días de vacacións anuais, os días por falecemento de paren

antigüidade nin, en consecuencia, se lle aboan as retribucións que lle

e División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional do Servizo 

Galego de Saúde, na Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.  

No informe  remitido pola administración, ponse en coñec
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servizos previos prestados con anterioridade á entrada en vigor do Estatuto básico do 

empregado público, terían efectos retributivos desde a data da súa entrada en vigor, o día 

13 de maio de 2007. 

Toda esta información foi trasladada á reclamante dando por concluída a 

intervención na queixa, xa que no houbo nova reclamación. 

Houbo tamén outra queixa, a Q/2095/07, na que don JCF poñía de manifesto que 

o Servizo Galego de Saúde  non estaba recoñecendo ao seu persoal temporal os trienios, 

nin habilitando ou instrumentalizando as correspondentes medidas para o recoñecemento, 

reclamación que, tras o seu trámite, loxicamente tivo o mesmo fin que a precedente, dando 

igualmente traslado da resposta, non se presentaron novas alegacións. 

Queixas sobre outras materias 

Como exemplo de queixas de asuntos varios, tamén sen ánimo de ser exhaustivo, 

podemos relatar as se

D. JLFS na Q/3/07 formulaba a reclamación que, como consecuencia de ter 

padecido un cáncer de vexiga, no ano 2004 lle foi extirpada esta. Como consecuencia diso, 

con parte do seu intestino implántanlle un conduto que leva a ouriña dos riles á parte 

dereita do abdome, onde se acopla unha bolsa para a recollida daquela. Presentábase o 

problema coa recollida nocturna, na que a bolsa de 2 litros tiña un tubo de 90 cm o que 

provocaba desprendementos na cama, producíndose vertidos no chan, roupas e cama. Sen 

embargo, isto poderíase solucionar se a bolsa puidera ter un tubo de 120 cm existentes no 

mercado pero non financiados polo sistema nacional de saúde. Solicitado o correspondente 

informe, a Consellería de Sanidade contesta que de conformidade co establecido no Real 

decreto 9/1996, do 15 de xaneiro, que regula a selección de efectos e accesorios, así como 

o do seu financiamento con fondos da Seguridade  Social ou fondos estatais afectos á 

sanidade e o seu réxime de subministración e  dispensa a pacientes non hospitalizados, 

establece no seu anexo III, modificado por orde do Ministerio de Sanidade e Consumo 

470/2002, do 20 de febreiro, as características dos cupóns-precintos dos efectos e 

guintes: 
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accesorios, requisito imprescindible para o financiamento de calquera produto sanitario. 

Como as bolsas con tubo de 120 cm non dispoñen do devandito cupón, non poden ser 

financiadas. O devandito informe trasladouse ao reclamante, procedéndose ao arquivo da 

queixa. 

Na Q/34/07 don ABG, que dicía falar tamén en nome doutros veciños, do 

municipio pontevedrés de Tomiño, expuña os problemas de tres granxas avícolas que se 

encontraban nos arredores, dedicadas ao engorde de polos para o consumo humano. 

Granxas que, ocupadas ao cen por cento, teñen unha capacidade de 100 000 polos, se 

encontran nunhas condicións penosas e teñen unha antigüidade de corenta anos. Producen 

problemas á veciñanza lindeira de cheiros moi desagradables, cantidades desmesuradas de 

moscas e mosquitos, ratas e ratos, lixo ás estradas lindeiras cando proceden á limpeza delas 

tras o traslado dos polos ao matadoiro. Comprobouse que carecían de licenza municipal, 

presentaron escritos no concello e tras diversos problemas, o alcalde contéstalles por 

escrito que las granxas están legalizadas. 

Reclamado o informe correspondente da Consellería de Medio Rural, contéstase 

que en setembro do 2006 tivo entrada na Subdirección Xeral de Gandería nota interior da 

Secretaría Xeral Técnica da consellería coa indicación de emitir informe en relación ao 

escrito de queixa do reclamante en relación coas condicións dunha explotación avícola sita 

cerca do seu domicilio. Identificada a explotación, que consta no rexistro de explotacións 

desde o ano 1969, solicitouse unha visita de inspección e informe aos servizos veterinarios 

oficiais da consellería. Realizouse a visita o 27 de setembro de 2006 e o informe tivo 

entrada na consellería o 9 de outubro seguinte. Segundo as actas, o protocolo de inspección 

e o informe, indicouse o seguinte: que na inspección o veterinario actuante comprobou que 

se respectaba o período de baleiro sanitario establecido no RD 1084/2005, de ordenación 

da avicultura de carne; no momento da inspección non existían malos cheiros ou sucidade 

nos arredores da granxa, salvo os normais da actividade gandeira e comprobouse que a 

granxa estaba suxeita aos correspondentes controis oficiais, segundo o plan inspector 

establecido pola consellería.  Dado traslado do informe ao reclamante, presentou novas 

alegacións e, en consecuencia, procedeuse a levantar novas actas e a granxa foi visitada 

polos servizos veterinarios da zona en tres ocasións. Nas actas levantadas, indicáronse ao 

 502



 

titular a necesidade de levar a efecto certas medidas correctoras, máis relacionadas coas 

boas prácticas gandeiras e sen repercusións para terceiros. 

A Q/2033/07 foi presentada o 22 de novembro de 2007 por don JDLR 

manifestando que con data 22 de setem

inistrativa irregular. É o grupo máis 

itiron 6 

reclamacións. 

a,  3 queixas. 

ulada, arquiváronse 2 queixas. 

Recibida a precedente información, comunicouse ao reclamante, e arquivouse a 

queixa. 

bro de 2005 iniciara un expediente de reclamación 

de responsabilidade patrimonial perante a Consellería de Sanidade e Servizos Sociais, por 

unha defectuosa asistencia sanitaria. Que pese ao tempo transcorrido non fora resolto. 

Solicitado o correspondente informe, ponse en coñecemento desta institución que, con data 

17 de decembro de 2007 se ditara resolución rexeitando a reclamación de responsabilidade, 

o que se comunica ao reclamante e polo que se conclúe a nosa actuación. 

1.9.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS  A TRÁMITE 

Como se sinalou anteriormente, das queixas que foron rexistradas nesta 

anualidade, foron declaradas non admitidas a trámite por diversos motivos un total de 47, e 

fórono polas seguintes causas: 

1.- Por non apreciar unha actividade adm

numeroso, suman un total de 22 reclamacións.  

2.- Por non existir actividade administrativa previa, rexistráronse 11 queixas. 

3.- Por non ser competencia do Valedor do Pobo, non se adm

4.- Por tratarse dunha relación xurídica privad

5.- Por falta de interese lexítimo na cuestión form
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6.- Por transcorrer máis dun ano desde o momento en que se produciron os feitos 

que se denuncian, foi 1 a reclamación arquivada. 

 á saúde mental,  por se no futuro 

puidera iniciarse algún estudo sobre as materias expostas. 

nha se remitiu ao Defensor 

del Pueblo en cumprimento do establecido no artigo 38.3 da Lei do Valedor do Pobo, 

tendo en

7.- Nas dúas restantes, non se admitiron por tratarse de formulacións xerais, pero 

tomouse coñecemento da problemática exposta, relativa

1.9.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO 

Do total da queixas ingresadas na área de sanidade só u

 conta a exposición que realizaba sobre a falta de atención aos nenos celíacos, xa 

que dirixía a súa queixa cara á actuación do Ministerio de Sanidade. 
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1.10 ÁREA DE XUSTIZA
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1.10.1 I

non impide que sexa un auténtico 

dereito fundamental con caracteres autónomos e cun contido individual, definido pola 

ampla xurisprudencia do Tribunal Constituciona

o que 

presta aos cidadáns, sexa co m

ñen dereito a obter a tutela efectiva dos 

xuíces e tribunais no exercicio 

- Aspect

a comprende os seguintes aspectos:  

2.- O dereito a obter unha decisión xudicial. 

NTRODUCIÓN 

O obxecto da actuación do Valedor do Pobo nesta área é contribuír, no marco das 

competencias que lle encomenda a súa lei reguladora, a que a tutela xudicial se converta, 

día a día, nunha realidade efectiva. 

A Constitución española regula o dereito á tutela xudicial efectiva como 

fundamental, cunha garantía de protección máxima. Trátase de protexer con iso unha serie 

de dereitos procesuais que permitan garantir os demais dereitos. É un dereito dunha 

extraordinaria potencialidade e a súa instrumentalidade 

l. Contido que afecta ás prestacións 

obrigatorias dos poderes públicos, do que esixe que manteñan a Administración de Xustiza 

dotada dos medios persoais e materiais suficientes para facelo efectivo e que, o serviz

aior grao de efectividade posible. 

O artigo 24.1 da Constitución española recoñece o dereito á xurisdición dun modo 

xenérico cando establece que todas as persoas te

dos seus dereitos e intereses lexítimos, sen que, en ningún 

caso, se poida producir indefensión. 

os e garantías do dereito fundamental 

Segundo a interpretación doutrinal do propio Tribunal Constitucional (sentenza 

26/1983) o artigo 24 da Constitución español

1.- O dereito ao libre acceso aos xuíces e tribunais. 

3.- O dereito á execución da devandita decisión. 



 

Este é o contido mínimo do dereito e, ao seu núcleo, engádense unha serie de 

garantías incardinadas na nosa cultura xurídica: 

1.- O dereito ao xuíz ordinario predeterminado pola lei (art. 24.2 CE), coa 

prohibición dos tribunais de excepción (art. 117.6 CE). 

2.- Os dereitos á asistencia de letrado, a ser informado da acusación formulada, ao 

proceso público sen dilacións indebidas e con todas as garantías, á utilización de todos os 

medios de proba pertinentes para a defensa, a non declarar contra si mesmo e a non 

confesarse culpable e á presunción de inocencia (art. 24.2 CE). 

3.- As garantías penais e penitenciarias do artigo 25 CE, é dicir, o principio de 

legalidade e irretroactividade das normas penais, a prohibición de impoñer penas privativas 

de liberdade pola administración civil e os principios que inspiran o réxime penitenciario. 

A posibilidade de intervención da institución nas problemáticas suscitadas vén 

limitada

ará no exame individual 

daquelas queixas sobre as que estea pendente resolución xudicial e os suspenderá se, 

iniciada

, como xa se dixo, polas atribucións que na materia establece a Lei do Valedor do 

Pobo. O principio de independencia xudicial, establecido no artigo 117.1 CE leva ás 

previsións do artigo 2 da Lei orgánica do poder xudicial e o artigo 20 da Lei do Valedor do 

Pobo, cando este último di: o Valedor do Pobo de Galicia non entr

 a actuación, se interpuxese por persoa interesada demanda ou recurso perante os 

tribunais ordinarios ou o Tribunal Constitucional. Isto non impedirá, sen embargo, a 

investigación sobre os problemas xerais formulados nas queixas presentadas. En calquera 

caso, velará porque a administración resolva expresamente, en tempo e forma, as 

peticións e recursos que lle fosen formulados. 

Actuación da institución 

En consecuencia, a actuación do Valedor do Pobo está lexitimada só nos casos 

nos que aspectos formais da Administración de Xustiza son obxecto da queixa, 

especialmente a dilación inxustificada do proceso. A dilación na resolución dos 
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procedementos xudiciais é un punto que se pon constantemente de manifesto por todos os 

estamentos involucrados no mundo da xustiza e é unha lacra que incide sobre ela. Tanto a 

nivel oficial, polas administracións encargadas do seu mantemento, coma por todas as 

demais institucións, colexios e colectivos que, directa ou indirectamente, se relacionan con 

ela, en t

dade ante o 

funcionamento da nosa xustiza. 

oda clase de memorias, estudos ou manifestos fálase do atraso na Administración 

de Xustiza, atraso que non se pode constrinxir ao ámbito da nosa Comunidade Autónoma 

senón que, en maior ou menor medida, afecta a todas as comunidades do noso Estado. A 

necesaria modernización da Xustiza, evitando a súa burocratización, cunha completa e 

definitiva informatización, co desenvolvemento da nova oficina xudicial que permitise 

desenvolver todas as posibilidades de actualización tanto do persoal coma dos 

procedementos, faría que o dereito á tutela xudicial efectiva fose máis real e actual, no 

sentido temporal do termo, xa que, como sabemos, unha xustiza tardía, non é xustiza, nin 

para quen a pide nin para o que a outorga. 

Malia que é certo que o número de queixas iniciadas neste período en materia de 

xustiza non podemos considerar que sexa moi elevado, xa que supón menos dun cinco por 

cento do total de todas as materias, si temos que dicir que é significativo. Como veremos 

máis adiante na descrición das queixas que se tramitaron nesta institución, de todas as 

admitidas a trámite o 94,91% refírense a atrasos na tramitación dos procedementos 

xudiciais, o que nos demostra o grave problema que se sofre na nosa socie

Sen necesidade de facer un exhaustivo exame de todos os órganos xudiciais 

existentes na nosa Comunidade Autónoma, tendo en conta as estatísticas publicadas polo 

Consello Xeral do Poder Xudicial, poderiamos salientar o seguinte: 

1.- Polo que se refire á xurisdición civil, en todos os seus órganos, tanto 

unipersoais coma colexiados, a finais do ano 2004 estaban pendentes un total de 42 787 

procedementos e a finais do 2007 un total de 46 982, o que supón un incremento dun 

9,80%. 
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2.- En canto á xurisdición penal, en todos os xulgados ou tribunais da 

Comunidade, a finais do 2004 estaban pendentes de resolución un total de 57 113 asuntos, 

mentres que, en decembro do 2007,  o número de asuntos pendentes ascendía a 60 682, o 

que supu

Na Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, 

poñía un incremento do 22,14%. 

 

xudiciais, estes sexan insuficientes para poder chegar a conseguir o que nos permitiría unha 

xustiza r

xo un incremento dun 6,25%. 

3.- As cifras da xurisdición contencioso-administrativa foron realmente 

destacadas en canto se refire aos órganos unipersoais. Así, a finais do ano 2004 estaban 

pendentes 3032 procedementos, mentres que a finais do ano 2007, a cifra elevábase a 

5664, o que facía que o incremento porcentual fose a incrible cifra dun 86,81%. 

ao finalizar o ano do 2004 atopábanse pendentes 9915 asuntos, número que en 

decembro do 2007 tamén se incrementaba, chegando a 11 473, o que viña a supoñer un 

incremento do 15,71%. 

4.- Por último, polo que se refire á xurisdición social, nos seus órganos 

unipersoais a finais do 2004 a cifra de asuntos pendentes de resolución era de 8987, que se 

elevaba a 10 074 a finais do 2007, o que supoñía un incremento dun 12,21%. 

A Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no 2004 tiña sen 

resolver unha cantidade de 8055 asuntos, que eran 9839 a finais do 2007, o que, 

igualmente, su

Como se pode apreciar con todas as cifras ás que se fixo recensión a título de 

exemplo, na nosa Comunidade, en todas as xurisdicións, se elevou o número de asuntos 

pendentes. Isto supón que, aínda coas mellores intencións dos compoñentes dos órganos

ápida, áxil e executiva. O continuo incremento do número de asuntos pendentes ao 

finalizar cada período, ponnos de manifesto a incapacidade da Administración de Xustiza, 

na forma que está desenvolvida neste momento, para facer efectivo o dereito á tutela 

xudicial efectiva.   
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A Constitución española, no seu artigo 149.1.5º establece que a competencia 

exclusiva en materia de Administración de Xustiza corresponde ao Estado e á Comunidade 

Autónoma, de acordo co establecido no artigo 20.1 do Estatuto de Autonomía para Galicia, 

correspo

ase e cos acordos da Comisión Mixta de Transferencias 

prevista na disposición transitoria cuarta do Estatuto, ditáronse con relación ás 

compete

RD 2397/1996, do 23 de novembro, sobre traspaso de funcións e servizos da 

persoais ao 

servizo da Administración de Xustiza. 

RD 1380/1997, do 29 de agosto, sobre traspaso complementario ao aprobado polo 

RD 2166/1994 en materia de provisión teriais e económicos. 

RD 233/1998, do 16 de febreiro, sobre ampliación de funcións, servizos e medios 

traspasados polos reais decretos 2166/1994 e 2397/1996, en ma

medios persoais, m icos. 

rio ao aprobado polo 

RD 2166/1994. 

En toda a norm  cales son as com tonómicas 

e estatais para o conveniente desenvolvemento da nosa adm nistración xudicial.  

nde exercer as facultades que as leis orgánicas do Poder Xudicial e do Consello 

Xeral do Poder Xudicial atribúan ou recoñezan ao Goberno do Estado. O Real decreto 

581/1982, do 26 de febreiro, determina as normas e o procedemento ao que han de 

axustarse os traspasos de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade 

Autónoma de Galicia, sobre esta b

ncias nesta materia os seguintes reais decretos: 

O RD 2166/1994, do 4 de novembro, sobre traspaso de funcións da 

Administración do Estado en materia de provisión de medios materiais e económicos para 

o funcionamento da Administración de Xustiza. 

Administración do Estado á Comunidade Autónoma en materia de medios 

de medios ma

teria de provisión de 

ateriais e económ

RD 372/1999, do 5 de marzo, sobre traspaso complementa

ativa citada queda definida petencias au

i
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O estado de atraso da nosa Xustiza fai necesario que as administracións 

encargadas do seu mantemento, tanto a nivel de persoal coma de medios materiais, leven a 

efecto unha actuacións de colaboración para poder conseguir unha mellor efectividade do 

der titu  xu tiva. Na considerac e 

cidadanía, é necesario aproxi a 

aos cidadáns, axilizar os seus procedementos, conseguir que sexa va rada positiva

que confíen nela, a fin de adaptala ás necesidades da sociedade española do século XXI. 

Estes cam a da concertación de esforzos e vontades, a 

través do diálogo con todos os operadores, xestores e profesionais do mundo do dereito, 

incluídas as administracións públicas e as instancias garantes de dereitos funda ntais 

mo as que protexen a privacidade ou a intimidade das persoas no tratamento 

automati

 autónomas cuxa competencia na xestión 

dos medios materiais e persoais da Administración de Xustiza as converte en actores 

rgano de goberno do Poder Xudicial.   

nuír, a carga de traballo existente. A súa creación corresponde á 

administración estatal, sen prexuízo das propostas que efectúa a Comunidade Autónoma e 

as peticións que formula nas súas memorias tanto a Presidencia do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia coma o Consello Xeral do Poder Xudicial. Sábese que a creación de 

novos órganos xudiciais supón un gran desembolso económico, pero necesítase para 

eito cons

garantía última dos dereitos fundamentais da 

cional á tutela dicial efec ión de qu a Xustiza é a 

mar a Xustiz

lo mente e 

bios teñen que inserirse na procur

me

co

zado dos datos persoais. Este diálogo debe levarse a cabo cos colectivos que 

contribúen á acción da Xustiza, coas comunidades

principais e co Consello do Poder Xudicial como ó

A consecución destas metas sobre a base do diálogo fará que a Xustiza logre a 

eficacia. Unha Xustiza ineficaz, ademais de ser un lastre político, económico e social, 

constitúe unha fonte de erosión ao crédito do Estado e un déficit moi difícil de soportar por 

unha sociedade avanzada en termos de lexitimación democrática.  

Os órganos xurisdicionais, polo crecemento da litixiosidade nos últimos anos, 

experimentaron un notable incremento das cargas de traballo que asumen, o que esixe un 

reflexo na adaptación da planta xudicial que permita restablecer o equilibrio necesario. 

Nun primeiro termo deberase determinar, á vista dos resultados estatísticos e o estudo do 

funcionamento dos distintos órganos xudiciais tanto unipersoais coma tribunais, a 

necesidade  de  creación de novas prazas de xuíces e maxistrados que permitan asumir e, 

co tempo, dimi
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conseguir o que debe ser a Xustiza, un servizo público de calidade. É necesario adaptar a 

planta xudicial ás necesidades reais, deseñando o novo modelo de Administración de 

Xustiza.

 desenvolvendo 

o novo modelo da Administración de Xustiza, centrado na oficina xudicial, é dicir, a 

organiza

cionamento 

dos órganos xudiciais, a falta de medios informáticos. Certamente, tal necesidade está 

cuberta n

información e certeza a todos os estamentos que forman parte do proceso xudicial, e as 

  

Cómpre abordar os problemas estruturais do noso sistema xudicial

ción de carácter instrumental que serve de soporte e apoio á actividade 

xurisdicional de xuíces e tribunais, que debe de ser homoxénea en todo o territorio 

nacional e funcionará cos criterios de axilidade, eficacia, eficiencia, racionalización do 

traballo, responsabilidade pola xestión, coordinación e cooperación entre 

administracións, de maneira que os cidadáns obteñan un servizo próximo e de calidade, 

con respecto aos principios recollidos na Carta de Dereitos dos Cidadáns ante a Xustiza. 

Así é como se describe na Lei orgánica 6/1985, do Poder Xudicial, tras a súa reforma pola 

tamén LO 19/2003, do 23 de decembro. Modelo que deberá ir precedido coa determinación 

de todas as relacións de postos de traballo (RPT) necesarios para o seu desenvolvemento, a 

do número de unidades procesuais de apoio directo e a dos servizos comúns procesuais, 

nos termos establecidos na Lei do Poder Xudicial, que servirán para substituír as actuais 

secretarías dos órganos xudiciais, armazón burocrático de axuda ao seu funcionamento e á 

realización da actividade xurisdicional que xa que non corresponde adecuadamente coa 

situación que precisa a nosa sociedade para o áxil armazón procesual vixente. 

En definitiva, debe mellorar a planta xudicial, coas súas consecuencias na oficina 

xudicial, do persoal adscrito a ela e de toda a súa dotación material. Dotación  material que 

é preciso manter sempre ao día e que corresponde a súa subministración en exclusiva á 

nosa Administración Autonómica. Hoxe non é imaxinable, para o perfecto fun

a práctica totalidade dos existentes na Comunidade, sen embargo, é necesario que 

o seu uso sexa totalmente obrigatorio e que exista unha aplicación informática xeral 

uniforme, compatible con todas as que se poidan utilizar no resto do Estado, á que poidan 

acceder tanto todos aqueles que poidan ter coñecemento dos determinados procesos, coas 

garantías correspondentes, coma os que deban traballar neles. É moi importante ofrecer 

 513



 

novas tecnoloxías son o único medio que permiten dar un servizo adecuado aos nosos 

administrados. 

Esta institución é sabedora da existencia dos traballos e experiencias no ámbito da 

Administración de Xustiza de Galicia, elaboradas pola Dirección Xeral de Xustiza da 

Xunta de Galicia.  Crear un sistema de información xudicial é unha tarefa titánica e na que 

converxen gran cantidade de factores como a dispersión xeográfica, diversidade de 

usuarios, idénticas organizacións con distintos métodos de traballo, necesidade de medios 

para a explotación diaria, capacidade de decisión moi distribuída, manexo de información 

en múltiples soportes. Unificalo todo é o obxectivo do “Proxecto Xiana”.   

acenamento, audio, videoconferencia, dixitalización documental. 

Simplifícase así a solución, minimizando e reaproveitando todos os recursos necesarios, 

persoais

O proxecto Xiana permite ver o expediente xudicial como unha agrupación de 

documentos multimedia, obtido de fontes IP, acompañados dun trámite asinado 

electronicamente polo secretario xudicial. A partir desta sinxela premisa elimínase a 

complexidade, conseguindo melloras tanxibles non só para o conxunto da organización, 

senón a cada un dos elementos que a conforman. Baséase en reconstruír o quebracabezas 

buscando tecnoloxías de integración para as solucións a implantar, todo iso baixo o prisma 

da voz IP, alm

 e materiais, ferramentas que permitirán que a entrada da nova oficina xudicial 

(NOX) e os seus novos métodos de traballo se vexan reflectidos no sistema de 

información. 

Na actualidade, de momento, só está a proba o proxecto Xiana no Decanato dos 

Xulgados de Ourense, no seu  servizo de xestión de escritos e nas notificacións, así como 

na Audiencia Provincial de Pontevedra, na axenda de prazos e o servizo de notificacións.  

En definitiva, esta institución quere poñer de relevo que é necesario un esforzo 

investidor para poder conseguir que a Administración de Xustiza se achegue cada vez máis 

aos cidadáns, logre axilizar os seus procedementos, con todas as medidas e reformas 

lexislativas necesarias, e, en definitiva, sexa valorada positivamente. Así afondarase no 
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ámbito do exercicio dos dereitos e liberdades das persoas afectadas por ela, conseguindo 

que sexa unha referencia na loita contra a inseguridade e a delincuencia. 

Tamén esta institución está lexitimada para o coñecemento das queixas que 

poidan presentarse nos aspectos da xestión da Administración de Xustiza que é 

competencia da Comunidade Autónoma de Galicia e nas materias conexas a ela, como 

pode ser o funcionamento dos colexios profesionais de avogados e procuradores e dos 

rexistros e notarías, por exemplo. 

En canto ás queixas relativas á administración penitenciaria, é importante a 

informac

ESTADO DE TRAMITACION 

ión que se subministra en canto ao que se refire ao seu número, xa que a 

Administración Penitenciaria depende da Administración Central e, polo tanto, esta 

institución non ten competencias directas para o estudo das queixas, sendo remitidas ao 

Defensor del Pueblo da Nación para a súa tramitación, de conformidade co establecido no 

artigo 38 da Lei do Valedor do Pobo. 

1.10.2 QUEIXAS RECIBIDAS E O SEU 

O número de queixas correspondentes ao ano 2007 distribúese do seguinte modo: 

ANO 2007 

Iniciadas 105 

Admitidas 59 56,19% 

Non admitidas 36 34,28% 

Remitidas ao Defensor del Pueblo 10 9,53% 

 
Das queixas que foron admitidas, o seu estado é o seguinte: 

ANO 2007 

Concluídas 99 94,37% 

En trámite 6 7% 
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No relativo á situación das queixas presentadas en anos anteriores ao da presente 

memoria, cuxo trámite estivo activo durante o ano 2007, o cadro é o seguinte: 

Ano de 

presentación 

En trámite ao 

31-12-2006 

Reabertas Total Resoltas En trámite ao 

31-12-2007
2002 0 2 2 2 0 

2003 0 1 1 1 0 

2004 0 1 1 1 0 

2005 0 1 1 1 0 

2006 6 1 7 7 0 

Total 6 6 12 12 0 

. 
En consecuencia, non queda ningunha queixa en trámite correspondente a 

anualidades anteriores á que se está comentando. 

1.10.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE 

Esta epígrafe dividirémola entre as que fundamentalmente ocupan o labor da 

institución e as restantes. As primeiras son as que se refiren ao atraso na tramitación dos 

procedementos xudiciais. Os órganos aos que se refire son do máis variado e en case todas 

as cidades. Neste exercicio, o volume de queixas céntrase principalmente no Tribunal 

Superior de Xustiza, nas súas salas do Contencioso-Administrativo e Social, órganos que, 

atendidas as memorias anuais do devandito tribunal, son sobre os que recae a maior carga 

de traballo e nos que os atrasos medios son, na actualidade, esaxerados e aos que debera 

poñerse solución. En todas as queixas iníciase a tramitación cunha solicitude de informe, 

en moitas ocasións telefónico, sen prexuízo de reproducilo por escrito, ao órgano xudicial 

denunciado, debendo de poñer de manifesto que, na súa totalidade, as respostas se remiten 

dentro de prazo. 
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Queixas

dementos xudiciais e, neste punto, sobre todo na non execución das sentenzas que 

puxeron fin a aqueles. Faremos mención a algunhas das queixas recibidas. 

 sociais de Ronda (Málaga), onde constaba que residía a apelante (reclamante nesta 

queixa). Ao non residir alí, inícianse xestións e acabouse localizándoa en Ferrol, sendo 

recoñeci

 por atraso na tramitación dos procedementos 

Das 59 queixas admitidas a trámite, 56 fórono por atrasos na tramitación dos 

proce

Ben é certo que, ás veces, nas reclamacións se producen situacións curiosas como 

no suposto da Q/68/07, na que MRN formula una denuncia polo atraso na resolución dun 

recurso de apelación do ano 2004, na Sección Terceira da Audiencia Provincial da Coruña, 

interposto contra a sentenza que nun procedemento de separación contenciosa ditara o 

Xulgado número 6 de Ferrol. Tramitada a queixa e solicitado o correspondente informe, a 

devandita sección emitiu un detallado informe, do que resulta que na apelación se sinalara 

votación e decisión o día 8 de xuño de 2004, pero que, por auto do seguinte día 30, se 

acordara dilixencia final que un psicólogo ditaminase sobre a personalidade da recorrente e 

a súa capacidade para facerse cargo da súa filla menor, así como que informasen os 

servizos

da polo psicólogo adscrito aos Xulgados de Familia da Coruña en xuño do 2006. 

Emitido o informe no mes de setembro, inténtase dar traslado ás partes, o que, ao non 

compareceren perante a Audiencia no recurso de apelación, tivo que facerse mediante 

exhorto. Un dos procuradores de primeira instancia, o da parte apelada, xubilárase, polo 

que se acordou notificalo persoalmente, non residindo tampouco, no domicilio que 

figuraba nas actuacións. En consecuencia, como se dixo no seu día ao poñer fin a esta 

queixa decretando o seu arquivo, neste suposto, o problema do atraso non era do órgano 

xudicial, senón que correspondía ao entorpecemento das actuacións das partes. 

Na Q/467/07 AFG, a través do Diputado del Común de Canarias, pon de 

manifesto o atraso na resolución do recurso de suplicación perante a Sala do Social do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, recurso que tivera entrada o 2 de marzo de 2006 e 

se interpuxera contra unha sentenza do Xulgado do Social número 1 de Ferrol, por un 

accidente laboral. Tramitada a queixa e recibido o informe en xullo do 2007, ponse de 
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manifesto que nese momento se estaban resolvendo os recursos que ingresaran en outubro 

de 2004, do que se dá traslado á reclamante, arquivándose a queixa. 

Igual problemática formula na Q/1323/07 JAR, que no seu día interpuxera 

demanda

 no Xulgado número 3, pero que xa fora expedido o mandamento con 

data 9 de novembro, o que se participa telefonicamente á reclamante. O día 3 de decembro 

recíbese

, ao igual 

que os asinantes das restantes queixas, poñían de manifesto que no seu día tomaran parte 

no proce

As sentenzas ditáranse ao longo do 

ano 2006, eran todas firmes e estaban sen executar. Admitidas a trámite as queixas, 

reclamou

 perante o Xulgado do Social número 2 de Pontevedra, tamén por accidente 

laboral, que foi rexeitada, estando pendente de resolución o recurso de suplicación perante 

ao Sala do Social citada anteriormente, rexistrado co número 5916/05 e que, no momento 

de emitir o informe (setembro do 2007) se estaban resolvendo os recursos que ingresaran 

en outubro do 2004, o que se pon en coñecemento do reclamante, arquivando as 

actuacións. 

MASV, na Q/1988/07, presenta una reclamación contra o Xulgado número 1 de 

Ferrol polo atraso no aboamento dunha consignación efectuada por unha compañía de 

seguros. Reclamado o informe o 19 de novembro, maniféstase que a consignación fora 

efectuada por erro

 a confirmación da reclamante de que fixo efectivo o mandamento, co que se 

arquiva a queixa.  

Na Q/2105/07, e 42 queixas máis ingresadas no mes de decembro, FGR

so selectivo para o ingreso no Corpo Facultativo Superior da Xunta de Galicia, 

Grupo A, Escala de Veterinarios, convocado pola Orde do 29 de decembro do 2004 e que 

interpuxeran recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-

Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra o rexeitamento tácita do 

recurso de alzada, por silencio administrativo, recurso que se interpuxera perante o 

conselleiro da Presidencia, contra a resolución do 2 de decembro de 2005 do tribunal 

encargado de cualificar o devandito proceso selectivo. 

se informe á Sección Primeira da Sala, encargada da tramitación dos 

procedementos, que contesta que está aínda pendente de ditar sentenza nun dos recursos 

relativos ao devandito asunto, pero que, con data 10 e 11 de decembro, se ditaran autos de 
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execución de sentenza, requirindo á Xunta de Galicia para que, no prazo máximo de dous 

meses, executase todas as sentenzas ditadas. Á vista da devandita contestación, ponse de 

manifesto aos reclamantes e, asemade fáiselle partícipes de que, de conformidade co artigo 

20 da Lei do Valedor do Pobo, ao tratarse de cuestións sometidas ao coñecemento da 

autoridade xudicial, esta institución non pode continuar co coñecemento da devandita 

reclamación, sen prexuízo de poder reabrir as queixas se se producise un novo atraso na 

tramitación da devandita execución. 

Outras queixas 

Destaca, pola gravidade dos feitos, a queixa de oficio Q/1955/07. Iniciámola 

como consecuencia das noticias contidas en diferentes medios de comunicación sobre a 

brutal malleira recibida por un menor en Boiro, que foi gravada e difundida a través de 

teléfonos móbiles e por outros medios; sobre a difusión dunha agresión a un neno de 15 

anos de Nigrán; sobre a difusión en internet dun vídeo cunha pelexa de dous compañeiros 

dun centro escolar en Tomiño; e sobre a circulación en Ribeira de vídeos dunha pelexa e 

dunha rapaza denudándose. 

No que se refire ao primeiro suceso, no vídeo gravado cun móbil vese como un 

escolar recibe unha brutal malleira. Esta gravación circulou de teléfono en teléfono entre 

moitos 

is do tratamento legal que corresponda pola propia 

agresión, parece lóxico que debera ter un tratamento adecuado o feito de que esta se 

cometes

rapaces de Boiro; algúns pais tamén tiveron acceso a el e os feitos foron 

investigados pola Garda Civil e tratados pola Fiscalía de Menores. Segundo parece, a 

agresión tivo lugar no peirao de Escarabote; alí, entre un grupo de menores que encerraban 

e que gravaban cun móbil, un escolar emprendeuna a golpes e patadas con outro rapaz ata 

o punto de deixalo semiinconsciente, con dous dentes rotos, algunhas costelas afectadas e 

numerosas contusións. Na gravación podía oírse outros escolares dicindo “dálle máis, que 

vai a ter o seu prezo en ouro”. Adema

e co fin de difundir as imaxes a través dun medio a disposición xeral do público, 

posiblemente co fin de que o sentimento de vergoña ou humillación sexa moito maior, e, 

polo que din os propios agresores, posiblemente tamén cun fin crematístico. Desde a 
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agresión, o menor, de 14 anos, non volveu asistir á escola e trasladouse á casa dunha tía 

por medo a ser atacado de novo, polo que está recibindo atención psicolóxica. 

Pola súa banda, o vídeo do adolescente agredido en Nigrán gravouse nun colexio. 

Os autores da filmación teñen 14 anos de idade e compareceron ante o fiscal de Menores. 

A inves

i do pequeno denunciou a agresión na 

Policía Local de Nigrán. O ataque e as humillacións tiveron lugar nunha ducha, onde o 

menor fo

s do 

primeiro curso da ESO comezaron a pegarse durante un recreo sen saber que outro 

compañe

tigación comezou a raíz dunha denuncia presentada ante a Garda Civil pola 

existencia dun vídeo de poucos segundos de duración no que, ao parecer, se observa un 

compañeiro dos presuntos agresores con mazaduras. A vítima, un menor de 15 anos veciño 

de Panxón, foi sometida a golpes e humillacións diversas, segundo a denuncia que 

presentou a súa nai. Os axentes detiveron os menores e puxéronnos baixo a custodia dos 

seus pais. Durante todo o día permaneceron nos seus respectivos domicilios e 

previsiblemente serán presentados ante o fiscal. A na

i sometido a vexacións, segundo algúns coñecedores do vídeo. O vídeo circulaba 

hai varios días entre os alumnos do Instituto Val Miñor, cuxos responsables o detectaron. 

Ademais, outro rapaz ao parecer protagonizou outro episodio deste tipo ao gravar 

supostamente co seu teléfono móbil unha pelexa entre dous menores e difundir as imaxes 

por internet durante un mes. O suceso tivo lugar en Tomiño. Dous adolescente

iro os gravaba. Os profesores obrigaron os rapaces a facer as paces cando 

souberon do altercado, pero non sabían  que a pelexa fora filmada. O rapaz subiu as imaxes 

á páxina de vídeos de YouTube co título Presing catch Tomiño 2. A gravación puido 

contemplarse por espazo de catro semanas ata que, durante os pasados días festivos, unha 

das nais descubriu o seu fillo na pelexa. Inmediatamente denunciou o caso no centro e 

abriuse unha investigación ata dar co suposto autor. A directora do instituto recoñeceu que 

nun centro con 400 alumnos é imposible controlar o que fan durante os recreos, a pesar de 

teren profesores encargados da vixilancia. Afirmou que foi unha pelexa suave, como as 

que adoitan producirse en todos os centros e que hoxe en día os dous rapaces son máis 

amigos que nunca. 
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Tamén se tivo noticia de que circulaba por Ribeira un vídeo dunha pelexa e dunha 

rapaza denudándose. Os móbiles de adolescentes intercambiaron imaxes dunha rapaza 

bailando que acaba espida, e tamén dun enfrontamento entre dúas rapazas nunha céntrica 

rúa. 

Todos os sucesos anteriormente descritos teñen o seu tratamento disciplinario ou 

penal previsto na lexislación vixente, e se coñecen polos órganos xurisdicionais 

competentes, polo que esta institución non pode intervir no concreto tratamento que se dá a 

cada un deles, de acordo co previsto no artigo 20 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor 

do Pobo, que preceptúa que a institución “... non entrará no exame individual daquelas 

queixas sobre as que estea pendente resolución xudicial ...”. Todo iso ten como fin dar 

efectividade aos principios constitucionais de independencia e exclusividade na actuación 

dos diferentes xulgados ou tribunais (artigo 117.1 e 3 da Constitución). Non obstante, isto 

non impedirá a investigación sobre os problemas xerais detectados, de acordo co previsto 

no mesmo artigo 20 in fine, que é o que precisamente se pretendeu con esta queixa de 

oficio. 

Os devanditos problemas xerais centraríanse en coñecer se existe un adecuado 

tratamento legal e práctico das circunstancias sinaladas anteriormente e que se engaden á 

agresión en si mesma, isto é, a publicidade dos feitos a través das novas tecnoloxías, 

fundamentalmente a través de internet, e a posibilidade de que exista ánimo de lucro. 

Ademais, a difusión faise ás veces polos medios de comunicación, nalgúns casos aínda de 

forma continuada a través de páxinas web. Precisamente por este motivo unha asociación 

de protección da infancia promoveu unha queixa (Q/1927/07) facendo constar que 

diferentes TV emitiron o vídeo da agresión de Boiro, e ademais este permanece nas súas 

páxinas web, como nas doutros medios escritos. Por iso, requiriron a eses medios que o 

retirasen, posto que supón unha clara intromisión ilexítima nos dereitos do menor e 

prexudica a súa intimidade e imaxe. Así mesmo, a Federación de Asociacións para Previr 

o Maltrato Infantil (FAPMI) promoveu outra queixa (Q/1944/07) na que se sinala que 

“existen determinados medios que máis que contribuír á solución do problema parecen 

utilizalo unicamente de forma sensacionalista e morbosa con fins exclusivamente 

comerciais”, engadindo que “se a pretensión dos adolescentes era a de difundir o vídeo, os 
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medios os reforzaron. [...] Se o compoñente de difusión dunha agresión é un dano máis 

engadido á agresión, esta difusión masiva coloca a vítima nunha indefensión absoluta que 

agrava aínda máis o dano sufrido”.   

Esta situación de publicidade prexudicial dáse aínda en casos nos que non se 

promoveran ou realizaran accións violentas, pero se se persegue a vexación; así sucedeu no 

caso do vídeo colgado en YouTube no que uns descoñecidos insultaban e se rían dun menor 

de Móstoles con discapacidade psíquica. Iso levou o seu pai a emprender unha dura loita 

para que o vídeo se descolgase; durante meses estivo aparecendo e desaparecendo da rede, 

ata fina

 posible carácter lucrativo da 

conduta. Loxicamente, estas circunstancias aumentan o grao de sufrimento das vítimas, 

polo qu

 cando se trata de colectivos necesitados dunha especial 

lmente desaparecer, aínda que polo que parece non por intervención das 

autoridades. De feito, o pai segue á espera de coñecer o presunto autor ou autores desta 

conduta, pero non o consegue “posto que o remiten a Estados Unidos”. O pai sinala que 

“fixo moito dano á súa familia, de feito non fun capaz de terminar de ver o vídeo pola súa 

indignidade”. Coa súa denuncia trata de evitar que volvan aparecer e a colgarse máis 

vídeos deste tipo. 

Segundo sinalou a prensa, o Goberno de Galicia ve con preocupación a 

proliferación de vídeos con situacións violentas, e os servizos xurídicos están a estudar a 

forma en que se pode actuar para frear estas prácticas. O presidente de Xunta sinalou que 

“debemos ser capaces de corrixir en profundidade e de evitar (estas situacións)”. 

Un motivo de preocupación pode encontrarse na suposta insuficiencia de 

normativa que posibilite unha investigación eficaz e a rápida corrección destas formas de 

actuar, isto é, a difusión de feitos violentos provocados con ese mesmo fin, a publicidade; a 

isto engádense as dúbidas sobre o correcto tratamento do

e debe considerarse a presenza dun ben xurídico ou dereito que merece ser 

protexido, co fin de previr novas actuacións deste tipo. 

A mesma pregunta sobre as habilitacións legais suficientes podería formularse en 

relación con supostos de gravacións de feitos que resulten claramente prexudiciais para a 

dignidade da persoa, sobre todo
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protecció

ítimas son menores ou pertencen a 

algún colectivo que mereza un grao de protección engadido; solicitamos información á 

Xunta de

sulta tan habitual é a aparición nos últimos tempos dun fenómeno 

emerxente, que consiste na gravación, xeralmente mediante o teléfono móbil ou cámara de 

vídeo, d

n, como o caso das persoas con discapacidade psíquica; cabería preguntarse se a 

normativa permite unha intervención rápida e eficaz para evitar que a difusión das imaxes 

continúe, e para corrixir a conduta. Nesta orde de cousas sinálase que fontes policiais 

indican que empresas como YouTube e similares colaboran de inmediato nos casos de 

delitos como agresións sexuais ou agresións violentas, pero non noutro tipo de casos. 

Como exemplo cítase o caso do menor de Móstoles, onde a empresa alegou que “non era 

ilegal”, aínda que acabou retirándoo “voluntariamente”. Neste tipo de casos as empresas 

requiren a autorización xudicial, polo que só podería intervirse mediante un procedemento 

internacional, posto que as empresas non adoitan ser do país.    

Polo exposto iniciamos a correspondente investigación para o esclarecemento das 

circunstancias obxecto da queixa de oficio, e en concreto para coñecer, en primeiro termo, 

se se pode considerar adecuada e suficiente a normativa que trata os supostos 

mencionados, e, en segundo lugar, se se actúa con dilixencia para evitar a difusión dos 

contidos violentos ou vexatorios, en especial cando as v

 Galicia, á Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e á Dirección Xeral 

da Policía e da Garda Civil para que se facilitase información, no ámbito das respectivas 

funcións. 

A Fiscalía resaltou que as agresións físicas entre menores de idade constitúe desde 

sempre unha das condutas máis habituais das que veñen coñecendo as distintas fiscalías de 

menores. O que xa non re

as agresións, para a súa posterior difusión mediante a realización de copias da 

propia gravación e a súa distribución entre o grupo de iguais ou no seu contorno social, ou 

ben para difundila a través de internet. 

Respecto da cualificación do delito, sinala que, ademais do delito ou a falta de 

lesións pola agresión, a súa gravación e posterior difusión a terceiras persoas constituiría 

de por si un delito contra a intimidade, do artigo 197 CP; é evidente que a comisión de 

tales condutas supoñen unha intromisión ilexítima nos dereitos dos menores, prexudicando 
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gravemente a súa intimidade e a súa imaxe. Ademais, aqueles que, presenciando a 

agresión, non impediran a súa comisión nin acudiran á autoridade ou aos seus axentes para 

que estes a impidan, incorrerían nun delito de omisión dos deberes de impedir 

determinados delitos ou de promover a súa persecución, previsto no artigo 450 CP. 

Estes dereitos atópanse moi protexidos polo noso ordenamento xurídico, posto 

que a súa posible vulneración pode perturbar o correcto desenvolvemento físico, mental e 

moral, afectando a personalidade e á futura estima social. O Código penal, ao regular os 

tipos de delitos contra a intimidade, estrutura como tipo agravado a lesión á intimidade do 

menor (art. 197.3.5 CP), asimilando estes ataques por razón da idade do suxeito pasivo aos 

segredos que afectan ao núcleo duro da privacidade (datos relativos á saúde, á ideoloxía, ás 

crenzas relixiosas, ás orixes raciais e á vida sexual). 

Esta protección reforzada foi posta de manifesto pola doutrina do Tribunal 

Constitucional. A protección dos dereitos do menor anteponse ao exercicio doutros 

dereitos e opera aínda que a noticia xa fora divulgada con anterioridade, ou a información 

sexa veraz (STC 134/1999, do 15 de xullo). O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos 

considerou que a protección da xuventude pode xustificar a limitación da liberdade de 

expresión (STEDH do 7 de decembro de 1976, caso Handyside contra Reino Unido). 

ue a entidade do dano se multiplica cando o ataque aos 

dereitos do menor se realiza a través dos medios de comunicación. Cando nos atopamos 

ante un con

Segundo a normativa vixente, fundamentalmente a Lei orgánica 1/1982, do 5 de 

maio, de protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia 

imaxe, e a doutrina legal, a intensificación nos niveis de protección e a súa publicación 

xustifícanse tendo en conta q

flito entre a liberdade de expresión ou de información e o dereito ao honor, á 

intimidade e á propia imaxe dos menores, a ponderación entre os dereitos non debe ser a 

mesma que cando a protección se refire a persoas adultas, pois a liberdade de expresión ou 

de información nestes casos ha quedar moi relativizada. O superior interese do menor 

haberá de ser, á hora de colocar na balanza os diferentes intereses en conflito, o de maior 

peso, segundo expresa a Fiscalía. 
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A Instrución da Fiscalía Xeral do Estado, 2/1993, do 15 de marzo, sobre a función 

do Ministerio Fiscal e o dereito á intimidade dos menores vítimas dun delito, xa instaba 

aos fiscais a valorar a conveniencia de dirixirse formalmente aos representantes legais do 

menor e, de ser o caso, ao medio de comunicación que anunciara a divulgación da noticia, 

a fin de advertilos das consecuencias xurídicas que puidesen chegar a producirse. A 

Instrución 3/2005, do 7 de abril, sobre as relacións do Ministerio Fiscal cos medios de 

comunicación, pronunciábase no sentido de que o posible interese informativo da noticia 

cede an

 investigacións as Forzas e Corpos de 

Seguridade do Estado, especialmente se os delitos cometidos entrañan unha certa 

gravidad

.1 d) CE (SSTC 185/2002, do 14 de outubro e 127/2003, do 30 de xuño). Pois 

ben, a necesidade de preservar a identidade da vítima intensifícase cando esta é menor de 

te a necesidade de protección dos intereses do menor afectado. Finalmente, a 

Instrución 2/2006, do 15 de marzo, sobre o fiscal e a protección do dereito ao honor, 

intimidade e propia imaxe dos menores, aborda de forma sistemática a materia, dándose 

por primeira vez pautas interpretativas á luz da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, 

introducindo disposicións que fortalecen extraordinariamente a posición do Ministerio 

Fiscal. 

Segundo a Fiscalía, no tratamento informativo de menores vítimas de delitos debe 

partirse de que non hai ningunha dúbida en orde á conveniencia de que a comunidade sexa 

informada sobre sucesos de relevancia penal, e iso con independencia da condición de 

suxeito privado da persoa ou persoas afectadas pola noticia (SSTC 178/1993, do 31 de 

maio; 320/1994, do 28 de novembro; 154/1999, do 14 de setembro; e 185/2002, do 14 de 

outubro), e de que reviste relevancia ou interese público a información sobre os resultados 

positivos ou negativos que alcancen nas súas

e ou causaron un impacto considerable na opinión pública, estendéndose aquela 

relevancia ou interese a cantos datos ou feitos novos poidan ir descubríndose, polas máis 

diversas vías, no curso das investigacións dirixidas ao esclarecemento da súa autoría, 

causas e circunstancias do feito delituoso (SSTC 219/1992, do 3 de decembro; 232/1993, 

do 12 de xullo; 52/2002, do 25 de febreiro; 121/2002, do 20 de maio; e 185/2002, do 14 de 

outubro). Sen embargo, cando a información revela datos sobre a vítima e permiten a súa 

completa identificación, exceden de canto pode ter transcendencia informativa e por iso 

ese contido concreto da información non merece a protección constitucional que outorga o 

artigo 20
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idade, e

 familia 

próxima, imaxes do seu domicilio, etc.) que sexan aptos para facilitar a identificación das 

14 de outubro). 

que realicen actividades de intermediación; 

imponlles o deber de colaboración para impedir que determinados servizos ou contidos 

ilícitos c

tecnoloxías da información para a difusión de contidos contra os dereitos dos menores de 

idade, si

 polas correspondentes brigadas 

territoriais de policía xudicial”.  

 cando ademais os feitos investigados, axuizados ou sentenciados se refiran a 

delitos contra a liberdade sexual, pola mesma índole deste tipo de informacións e no 

entanto poden orixinar devastadores efectos na evolución das vítimas, multiplicando os 

danos xerados polos feitos en si. Nestes casos deben redobrarse as garantías. Haberá de 

evitarse non só a identificación polo nome e apelidos das vítimas menores e a captación da 

súa imaxe, senón tamén a información sobre datos colaterais (identificación da súa

vítimas (SSTC 127/2003, do 30 de xuño e 185/2002, do 

O artigo 8.1 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da 

información e de comercio electrónico (LSSI), dispón que no caso de que un determinado 

servizo da sociedade da información atente ou poida atentar contra os principios que a lei 

recolle, os órganos competentes para a súa protección, en exercicio das funcións que teñan 

legalmente atribuídas, poderán adoptar as medidas necesarias para que se interrompa a súa 

prestación ou para retirar os datos que os vulneran. Entre tales principios inclúese o da 

protección da xuventude e da infancia (letra d). A LSSI establece tamén as obrigacións e 

responsabilidades dos prestadores de servizos 

ontinúen a se divulgar; estes prestadores deben colaborar para evitar a comisión de 

delitos ou actividades ilícitas na rede en canto tomen coñecemento delas, retirando e 

imposibilitando o acceso daquela información que sexa así cualificada coa debida 

dilixencia. Con tales efectos, o fiscal dirixirase formalmente ao prestador de servizos, 

comunicándolle aqueles contidos que se estimen antixurídicos e advertíndolle que, de non 

retirar os devanditos contidos no prazo prudencial sinalado, se procederá ao exercicio das 

correspondentes accións en defensa dos dereitos do menor. 

Pola súa banda, a Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil sinala que “toma 

con interese as inquietudes manifestadas por esa institución sobre o problema do uso das 

gnificando que ese tipo de infracción penal xa é obxecto de análise e seguimento 

pola Brigada de Investigación Tecnolóxica..., así como
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A Xunta responde, a través da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, que en 

relación cos supostos denunciados, a súa intervención consistiu na execución das medidas 

acordadas polos xulgados. Respecto do tratamento legal e práctico deste tipo de condutas, 

sinala o previsto na Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, a infancia e a 

adolescencia, concluíndo que o disposto nela non é suficiente para perseguir actuacións 

dado que a difusión 

destas se realiza a través das novas tecnoloxías, supostos non contemplados polos 

precepto

dutas como as 

que son obxecto da presente queixa”. Engade que este tipo de situacións son consecuencia 

dun pro

O Defensor del Pueblo, no seu Informe do 2007, dentro do capítulo dedicado á 

violencia

eiteración das queixas deu lugar a que se iniciara 

un estudo detallado da situación normativa e da eficacia das accións previstas en tales 

normas. 

como as que tristemente acontecen cada vez con máis frecuencia, 

s anteriormente sinalados. A administración autonómica está revisando a 

normativa reguladora de menores, e “tal vez sexa o momento oportuno de adaptala ás 

necesidades que os novos tempos demandan, co fin de poder perseguir con

blema socioeducativo grave e demandan a intervención de distintos ámbitos 

(xudicial, educativo e social) e a implicación dos responsables do tratamento da 

información a través das novas tecnoloxías, dos medios de comunicación social no 

tratamento desta problemática e da sociedade en xeral. 

 escolar, efectuou unhas recomendacións para combater o fenómeno coñecido 

como cyberbullying, o acoso de escolares a través das modernas tecnoloxías de 

información e comunicación, cuxas características específicas de anonimato e de 

reiteración requiren a adopción de solucións adecuadas, por canto se produce unha 

ampliación dos seus efectos perniciosos ante o elevado número de persoas que poden 

contemplar as agresións. 

Ademais, segundo comunicou o propio Defensor del Pueblo en relación coas 

queixas que lle foron remitidas por estes casos, está adoptando diversas iniciativas de cara 

á defensa dos dereitos dos menores. A r

Conclúe que tanto o panorama normativo coma a eficacia das medidas previstas 

distan de ser as óptimas en orde á protección da infancia e xuventude, que en si mesmo dispón 

de escasos recursos para a defensa dos seus propios dereitos e intereses; nuns casos porque as 

normas se limitan a conter declaracións xenéricas e principios de actuación de escasa o nula 
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eficacia práctica, e noutros porque os mecanismos concretos de defensa que se articulan non 

son utilizados coa frecuencia que sería de desexar. Sinala que “con lamentable asiduidade 

intereses económicos, comerciais, profesionais e incluso ideolóxicos, se sobrepoñen aos 

dereitos dos menores, limitando a súa efectividade, cando non ignorándoos 

absolutamente”. Por iso suxeriu ás Cortes a adopción dunha serie de medidas precisas para 

a mellor protección dos menores fronte aos medios de comunicación, entre elas a relativa a 

creación dunha autoridade independente a que se encomende exercer un control efectivo 

sobre o cumprimento por parte das cadeas de televisión e outros medios de comunicación 

das normas que regulan entre outras materias a protección da xuventude e a infancia. A 

través del Real decreto 744/2004, do 23 de abril, constituíuse o Consello para a Reforma 

dos Medios de Comunicación de titularidade do Estado, entre cuxas propostas, contidas no 

informe final, figura a creación dunha autoridade audiovisual de carácter similar a que vén 

reclamando o Defensor desde hai tempo. As conclusións e recomendacións da comisión 

plasmáronse parcialmente na Lei 17/2006, da Radio e a Televisión de titularidade estatal, 

na que, polo que se refire a RTVE, se dispón que a autoridade audiovisual corresponde “a 

supervisión do cumprimento da misión de servizo público de radio e televisión por parte da 

corporación RTVE, para o que poderá adoptar as recomendacións ou resolucións que 

prevexa a súa regulación”. 

Por outra banda, o Informe Anual do 2005 do Defensor del Menor da Comunidade 

Autónoma de Madrid recolle con amplitude o impacto de internet e en xeral das 

tecnoloxías da información e da telefonía móbil no benestar dos menores, resaltando a súa 

enorme extensión e os perigos do seu emprego para facer apoloxía e/ou incitación a 

violencias contra os menores. 

A Axencia Española de Protección de Datos sinala que todas a autoridades 

europeas da materia reclaman especial cautela cos datos de menores en centros escolares; 

respecto das gravacións de audio e vídeo efectuadas con teléfonos móbiles nos centros 

escolares, encoméndase aos colexios a tarefa de alertar convenientemente os estudantes de 

que a utilización de imaxes sen o consentimento do interesado pode supoñer un 

incumprimento grave do dereito de privacidade e protección de datos do menor. 
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Como vemos, a información proporcionada pode considerarse suficientemente 

esclarecedora respecto do tratamento penal dos feitos tratados na presente queixa de oficio; 

non só se perseguen as agresións en si mesmas, senón tamén a intromisión ilexítima nos 

dereitos dos menores e o prexuízo grave na súa intimidade e imaxe que supón a difusión 

daquelas. Ademais perséguese tamén os que non as impediran ou non acudiran á 

autoridade para impedilas. 

Non podemos dicir o mesmo verbo das respostas relativas á intervención para 

tratar con eficacia a difusión das imaxes violentas ou vexatorias. Como pode comprobarse, 

non se especifican as actuacións que se levan a cabo para impedir que as imaxes sigan 

tendo difusión. Esta debera ser obxecto dun tratamento específico que a impedira, posto 

que esa difusión é precisamente o obxecto do delito e o fin perseguido polo agresores. 

Cando concretamos a presente queixa de oficio sinalamos que os pais procuran sen moito 

éxito que cese a difusión das imaxes ás veces en internet e ás veces aínda nas televisións e 

nas súas hemerotecas web. Se se trata de internet resulta decepcionante comprobar a 

como puido comproba pcionante que este tipo 

de condutas teñan lugar e incluso se manteñan nos medios de comunicación social 

convencionais, que é o que ao parecer sucedeu no caso de Boiro, no que unha asociación 

de protección da infancia denunciou que diferentes medios emitiron o vídeo da agresión, 

que ademais permaneceu nas súas páxinas web.  

Na Q/80/07 o letrado en exercicio MLT pon en coñecemento da institución que a 

Xerencia Territorial en Galicia do Ministerio de Xustiza lle denegou a expedición dun 

certificado de antecedentes penais dun cliente, do que levaba a oportuna autorización, e a 

quen estaba realizando uns trámites no seu despacho. Admitida a queixa e reclamado o 

correspondente informe, remítese un amplo informe no que se discrimina as actuacións do 

letrado en canto exerce a función que lle é propia de tutela xurídica e aquelas nas que 

simplemente efectúa una simple xestión de carácter administrativo, propias dos xestores, 

que non lle corresponden. Deuse traslado da contestación ao reclamante e arquivouse a 

queixa. 

lentitude con que se intervén ante os responsables ou  intermediarios, ou a resposta destes, 

r o pai de Mósteles; pero é aínda máis dece
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Na Q/870/07 RIUG manifestaba que tiña a nacionalidade española por residencia 

e que no Rexistro Civil Central se confundiran no seu segundo apelido, polo que devolvera 

o certificado erróneo a través do Rexistro da Coruña, pero malia o tempo transcorrido, non 

podía solicitar o DNI español, xa que non llo devolvían en forma correcta. Realizadas as 

oportunas xestións, o Rexistro Civil da Coruña fíxolle entrega da correspondente 

certificación da inscrición para tal fin, polo que se procedeu ao arquivo da queixa.  

1.10.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE 

Como quedou dito con anterioridade, neste período houbo un total de 36 queixas 

declaradas non admitidas. Delas, a súa meirande parte, 20 queixas, arquiváronse polo 

estrito cumprimento do artigo 20 da Lei do Valedor do Pobo, é dicir, pola existencia dun 

procedemento xudicial en trámite, pendente de sentenza, ou no que, ditándose ditado xa a 

resolución definitiva deste, se encontrase en trámite a súa execución e, en ambos os casos, 

non se apreciase un atraso que permitise a esta institución interesarse pola resolución 

expresa, en tempo e forma, de todas as peticións ou recursos que puidesen formularse polas 

partes. 

Entre estas queixas poderiamos citar, por exemplo, a Q/1652/07 na que D.ª SVD, 

con data 11 de setembro, manifesta o atraso nun procedemento xudicial sobre unha 

reclamación por incumprimento de contrato de obras e solicitude de indemnización de 

danos e perdas, iniciado no ano 2006. Ante a falta de datos, solicítase por escrito do 25 de 

setembro documentación para poder proceder ao estudo da queixa e con data 8 de outubro 

preséntaa, con indicación do xulgado perante o que se está a tramitar o procedemento. Do 

estudo de toda ela, resulta que, con data 18 de setembro, se acordara oficiar ao Colexio de 

Arquitectos Técnicos da Coruña para que procedesen a designar un que aceptase o cargo, 

tendo en conta a renuncia de todos os que foran designados con anterioridade, polo que, 

ante este feito, se procedeu a declarar a inadmisibilidade da queixa acordando o arquivo. 

De entre as restantes nesta epígrafe, 6 fórono por desconformidade co contido da 

sentenza ditada polo xulgado ou tribunal correspondente. 
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Así mesmo foron declaradas non admitidas 4 queixas que se consideraron que non 

as que nos encontrabamos perante unha relación xurídico privada, unha por non actuación 

administrativa previa, dúas por non estim

reta e as restantes por outras causas. 

1.10.5 Q

 se deu coñecemento a 

este, en cumprimento do artigo 38.3 da lei reguladora do Valedor do Pobo.  

As queixas número Q/1642/07, 1773/07, 2010/07, 2040/07, 2046/07, 2162/07 e 

2232/07 ref ento nos centros 

penitenciarios de Teixeiro, A Lama e Pereiro de Aguiar, dependentes da Dirección  Xeral 

de Institucións Penitenciarias, que forma parte do Ministerio de Xustiza do Estado español, 

polo que o Valedor non ten competencias na súa tramitación. 

Na Q/1710/07, os reclamantes JMF e JMC poñían en coñecemento da institución 

que foran a Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña como autores 

dun delito de lesións á pena de seis anos de prisión e como autores dun delito de atentado á 

pena dun ano de prisión. Que posteriormente solicitaron do Goberno da Nación a 

concesión dun indulto, que era apoiado polo Concello de Santiago de Compostela e outros 

estamentos da sociedade. Sen embargo, o indulto foi denegado, polo que solicitaban que se 

tomasen salvagardar os dereitos 

fundamentais consagrados na sección primeira, capítulo segundo, do título primeiro da 

Constitución espa titución, ao trata un acto d erno da Nación, carece 

de competencias para a súa supervisión. 

Por último, na Q/1926/07, JVL facía unha reclamación con respecto ao Consulado 

de España na Habana pola imposibilidade de legalización do matrimonio contraído nesa 

cidade cunha súbdita cubana, e na Q/1962/07 MAC poñía de manifesto a imposibilidade 

de que o Rexistro Civil Central lle expedise unha certificación de defunción dun cuñado.

arse actuación irregular, unha que se trataba 

dunha consulta asesoramento, outra inconc

UEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO 

Na epígrafe de queixas remitidas ao Defensor del Pueblo, pola incompetencia 

desta institución, houbo un total de 10, das que, como xa se dixo,

írense a denuncias por distintas condicións de internam

 condenados pol

 as medidas que se considerasen oportunas a fin de 

ñola. Esta ins rse d o Gob
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1.11 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA, COMUNICACIÓNS 
E NOVAS TECNOLOXÍAS 
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1.11.1 I

nsportes e 

comunicacións (servizos de correos e de telefonía, e audiovisuais). 

293 

NTRODUCIÓN 

Durante o ano 2007 recibimos 293 queixas relacionadas coas materias deste 

epígrafe. 

Agrúpanse asuntos de variadas materias, ademais das propias da actividade 

tributaria, pois comprende outras relativas á ordenación da actividade económica 

(entidades financeiras, seguros) e tamén abrangue os servizos públicos de tra

1.11.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

O estado de tramitación das queixas desta área é o seguinte: 

Iniciadas 

Admitidas 70 24% 

Non Admitidas 204 69% 

Remitidas ao Defensor do Pueblo 19   7% 

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluídas 51 73% 

En trámite 19 27% 



 

1.11.3 Q

1.11.3.1 

Título competencial 

sobre 

as base enda 

Xeral (

unidade Autónoma ten plenas 

atribucións para a execución e organización das tarefas de inspección dos seus propios 

tributos. e por delegación do 

Estado a inspección dos tributos cedidos, sen prexuízo, en ambos os casos, da colaboración 

que poida establecerse entre as dúas administracións. 

e a anterior do 1963, que constitúe o 

eixe central do ordenamento tri

tonómico hai que citar a Lei 6/2003, do 9 de decembro, do 

Parlamento de Galicia, reguladora de prezos, taxas e exaccións parafiscais. 

UEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE 

Para un mellor seguimento das queixas, distinguiremos os seguintes epígrafes en 

función do seu contido. 

Facenda 

A Constitución española establece que o Estado ten competencia exclusiva 

s e coordinación da planificación xeral da actividade económica e sobre a Fac

artigo 149.1. 13 e 14). 

O Estatuto de Autonomía establece que a Com

 Igualmente establece que a Comunidade autónoma asum

No ámbito normativo dos tributos, hai que destacar en primeiro lugar a Lei xeral 

tributaria 58/2003, do 17 de decembro, que substitú

butario. Nela recóllense os principios esenciais e regúlanse 

as relacións entre a administración  tributaria e os contribuíntes. 

O Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, aproba o Regulamento xeral de 

recadación, para adaptalo á nova lei. 

No ámbito au
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No que atangue á administración  local, na súa vertente tributaria e financeira, a 

súa normativa reguladora contense no texto refundido da Lei de facendas locais, aprobado 

polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

O Decreto 61/2005, do 7 de abril, dita normas para a aplicación das taxas e prezos 

da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Temos pois que subliñar a limitada capacidade normativa da Comunidade 

autónoma en materia tributaria. De aí que o motivo principal das queixas tramitadas é a 

discrepancia dos afectados polas liquidacións tributarias efectuadas pola administración 

compete

ro 

de taxas e prezos públicos. 

n motivo das 

queixas formuladas polos cidadáns, sen que se poida dar un tratamento homoxéneo a toda 

a proble

nte da comunidade autónoma nos impostos que xestiona (transmisións 

patrimoniais, sucesións...). E no ámbito das facendas locais constitúe o motivo das queixas, 

a liquidación dos tributos que competen á administración local, impostos sobre bens 

inmobles, imposto de actividades económicas, incremento de valor dos terreos de natureza 

urbana e sobre vehículos de tracción mecánica. Outras queixas son motivadas polo cob

Nos epígrafes seguintes abórdanse algúns problemas que xurdiron co

mática que suscita a tributación. 

Os tributos xestionados pola Administración  da Comunidade Autónoma 

Hai que facer unha advertencia previa, distinguindo nos escritos recibidos, os 

tributos propios da Comunidade Autónoma, e aqueles tributos cedidos, cuxa xestión asume 

por delegación do Estado, caso dos impostos sobre transmisións patrimoniais e actos 

xurídicos documentados e de sucesións e doazóns. 

Nos impostos transmisorios de inmobles, a facultade da administración tributaria 

de comprobar o valor declarado polos interesados para determinar o valor real, continúa 

sendo motivo de queixa. 
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Un exemplo destes tributos constitúeno varias queixas motivadas por liquidacións 

efectuadas por transmisións inter vivos suxeitas ao imposto de transmisións patrimoniais. 

As discrepancias sobre a valoración do ben transmitido para os efectos de 

determinar a base liquidable continúan sendo un dos motivos de queixa máis frecuentes. 

Son os 

Un caso particular constitúeo a transmisión dunha vivenda de protección oficial 

acollida 

 

Decreto 199/2002, polo que se concretan as axudas públicas en materia de vivenda a cargo 

da Com

aradas protexidas pola Comunidade Autónoma 

destinadas a domicilio habitual e permanente do adquirente, e fíxase un límite de ingresos 

familiare

coa 

normativa citada, a equiparación de ambos os tipos de vivenda non se produce en todo 

caso, xa

das de protección 

oficial. A oficina liquidadora dependente da Consellería de Economía e Facenda non 

admitiu 

terior. 

supostos en que a administración tributaria modifica os valores declarados polo 

contribuínte e fixa unha valoración motivada dos bens obxecto de transmisión (expedientes 

1101, 1576 e 1893/07). 

ao Real decreto 1/2002, que regula o plan de vivenda 2002-2005. 

Para a aplicación das medidas de financiamento establecidas, a Comunidade 

Autónoma de Galicia asinou un convenio co Ministerio de Fomento, e aprobouse o

unidade Autónoma e se regula a xestión das axudas previstas no real decreto 

estatal. Introdúcese a figura de “vivendas de protección autonómica” como as vivendas de 

protección oficial de nova construción decl

s, así como a superficie máxima da vivenda. A discrepancia radica na posible 

equiparación das vivendas de protección oficial e as vivendas de protección autonómica 

para os efectos de aplicar a exención establecida para as primeiras. De conformidade 

 que para aplicar a exención establecida para as vivendas de protección oficial a 

aquelas de protección pública que dimanen da lexislación propia das comunidades 

autónomas é necesario que a superficie máxima protexible, o prezo da vivenda e o límite 

de ingresos dos adquirentes non excedan dos establecidos para as viven

a solicitude de exención e xirou a liquidación correspondente, expediente 

506/2007, similar ao 441/2006 recollido no informe an
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Por último, mencionamos varias queixas sobre liquidación do imposto de 

sucesións e doazóns (expedientes 463, 858, 1049, 1088, 1299 e 2261/2007). Tres delas 

refírense ao diferente tratamento fiscal que reciben as herdanzas causadas en Galicia, con 

respecto

 

Autónoma de Galicia, e remitimos as queixas ao Defensor del Pueblo por corresponder ás 

Cortes X a básica do imposto. 

 demora excesiva nos trámites e en particular o atraso en resolver os recursos. 

utarios, no exercicio das facultades conferidas polo 

artigo 32.1 da lei reguladora, formulou o recordatorio de deberes legais seguinte:  

delegación territorial tramite os procedementos de xestión tributaria e, 

m olva os recursos de reposición

 a outras comunidades autónomas. Expuxemos a cuestión ao Parlamento de 

Galicia para os efectos do disposto na Lei 18/2002, do 1 de xullo, que regula o réxime de 

cesión de tributos do Estados e o alcance das competencias normativas da Comunidade

erais a competencia para lexislar sobre a normativ

Outra queixa está relacionada coa tramitación de varios expedientes tributarios 

pola Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de Vigo (Pontevedra). 

Denúnciase a

A delegación territorial afectada informa da situación dos expedientes tributarios, 

e aínda que recoñece a necesidade de acelerar os trámites, alude ás medidas de defensa do 

contribuínte previstas na Lei xeral tributaria. 

Esta institución do Valedor do Pobo á vista da inactividade da Administración en 

tramitar e resolver os expedientes trib

“Que de conformidade co mandato constitucional recollido nos 

artigos 9.1 e 103.1 da Constitución española que consagran os principios 

de legalidade e eficacia na actuación da administración pública, esa 

áis en concreto, res  nos prazos previstos 

legalmente.” (véx. a resolución n.º 2 das desta área) 

A delegación territorial comunícanos a súa aceptación e a súa disposición a 

solucionar o problema. 
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Outra queixa que motivou un recordatorio de deberes legais foi tramitada o ano 

anterior 2006, expediente número 1666. Tamén se producira un apreciable atraso en 

resolver un recurso de reposición na liquidación dun imposto sucesorio, por parte da 

Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda da Coruña. 

Formulamos á citada delegación territorial o recordatorio de deberes legais 

seguinte: 

solva os recursos de reposición

“Que de conformidade co mandato constitucional recollido nos 

artigos 9.1 e 103.1 da Constitución española que consagran os principios 

de legalidade e eficacia na actuación da administración pública, esa 

delegación territorial tramite os procedementos de xestión tributaria e, 

máis en concreto, re  nos prazos previstos 

legalmente. (véx. a resolución n.º 1 das desta área) 

A administración afectada comunicounos a súa aceptación. 

Os tributos locais 

Nos tributos locais hai que distinguir os impostos, propiamente ditos, e as taxas e 

prezos p

n mecánica (IVTM), a xestión municipal do 

imposto depende da actuación previa de órganos supramunicipais, cales son na nosa 

comunid

óns sobre a base dos cales se xiran 

os impostos sinalados. 

Esta organización administrativa que afecta a órganos territoriais diferentes xera 

en non 

frecuentemente porque a incorporación de datos no padrón se produce tardiamente.  

úblicos. 

Con respecto aos primeiros, cómpre advertir que tanto no imposto de bens 

inmobles (IBI) coma no de vehículos de tracció

ade autónoma, as xerencias territoriais do catastro e as xefaturas provinciais de 

tráfico, que son os organismos que confeccionan os padr

poucas ocasións disfuncións administrativas que prexudican os contribuíntes. 

Nalgúns casos pola falta de coincidencia entre os padróns e os recibos emitidos, e máis 
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Cando non se produce a adecuada coordinación entre estes organismos da 

administración pública, cáusase confusión ao contribuínte (dificultades para reclamar en 

tempo oportuno, descoñecemento das competencias de cada organismo, etc.). 

Como vimos dicindo en informes de anos anteriores, a figura impositiva que 

suscita f a é a relativa ao imposto de bens inmobles IBI (anterior 

contribución territorial urbana), que se regula pola lei estatal de facendas locais, texto 

refundid

ularidades producidas por cobro de recibos 

atrasados en caso de cambio de titular e falta de coordinación entre catastro e xestión 

tributaria

recuentes escritos de queix

o aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, no que introduce 

modificacións a Lei 6/2006, do 29 de novembro. 

Aínda que o fundamento das queixas non é uniforme, neste ano 2007 os escritos 

recibidos e admitidos a trámite refírense a irreg

. Noutros casos de revisión de valores catastrais nalgúns municipios, informouse 

aos interesados sobre a normativa reguladora de facendas locais e catastro inmobiliario. 

Cómpre destacar as subidas no imposto de bens inmobles que se producen a 

consecuencia da revisión dos relatorios de valores dos diferentes municipios. 

A determinación do valor catastral dos bens inmobles resulta de suma importancia 

no sistema tributario español, especialmente no imposto sobre bens inmobles, xa que o 

artigo 65

rbana, o Real decreto 1020/1993, do 25 

de xuño, aproba “as normas técnicas de valoración e cadro marco de valores do solo e das 

construc

 do texto refundido de facendas locais identifica a base impoñible do tributo co 

citado valor. 

Para a valoración dos bens de natureza u

ións para determinar o valor catastral dos bens inmobles de natureza urbana”. 

É importante destacar que o Real decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo, 

aproba o texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, parcialmente afectado por varias 

disposicións posteriores.  
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De xeito, que xunto á súa finalidade tributaria, principal uso e orixe do Catastro, 

na actualidade “se converteu nunha grande infraestrutura de información territorial 

dispoñible para todas as administracións públicas, fedatarios, empresas, cidadáns en 

xeral...”, como reza a súa exposición de motivos. 

Hai que seguir insistindo na falta de coordinación interadministrativa entre os 

organism

e por non verificar en prazo as variacións nos datos catastrais e a 

súa comunicación ao organismo xestor do tributo. 

ectuar coa 

maior brevidade a regularización tributaria que proceda, acorde cos novos datos catastrais. 

nha vivenda en concepto do IBI 

correspondente ao ano da súa transmisión. 

interesada. 

Noutro expediente (1171/2007), o Concello de Ourense xirou recibos do IBI a 

nome do transmitinte dun soar vendido no ano 2000. 

O reclamante interpón recurso de reposición contra as liquidacións do imposto, 

que segundo informa o concello, foron remitidas á Xerencia Territorial do Catastro, 

os con competencia en xestión catastral e en xestión tributaria do imposto de bens 

inmobles, que se produc

O incumprimento da normativa sobre colaboración das administracións públicas 

en materia de xestión catastral e tributaria, revela a necesidade de que se potencie a 

devandita coordinación a fin de que os órganos xestores do imposto poidan ef

Como exemplo citamos o expediente 288/2007, no que o Concello de Marín 

(Pontevedra) require o pagamento ao adquirinte du

O concello informa que a notificación ao vendedor (por correo certificado) foi 

devolta “por encontrarse ausente”, sendo requirido de pagamento o comprador, que 

presenta recurso de reposición, pendente de trámite, entrementres se aclara a situación. 

Noutra queixa de cambio de titular (expediente 1870/2007), o adquirente reclama 

a devolución de ingresos indebidos por pagamento de recibos atrasados. A Xerencia do 

Catastro de Lugo acorda a modificación da titularidade catastral, e o Servizo de 

Recadación Provincial recoñece ao reclamante a devolución 
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organismo competente para a súa resolución “por basearse no seu acto de xestión censal e 

non tributario do imposto”. 

, que por referirse a actuacións exclusivas da Xerencia Territorial se remitiron 

ao Defensor del Pueblo, para a súa tramitación (expedientes 114, 878, 1569 e 1629/2007). 

Recibimos tamén varias queixas sobre corrección de datos no Catastro 

Inmobiliario

O imposto sobre vehículos de tracción mecánica 

Polo que respecta a este imposto é problemática a xestión municipal deste, 

particularmente no que afecta ás baixas no padrón ou aos cambios de domicilio do titular 

do vehículo. 

Nalgunhas ocasións, tras un longo procedemento chégase a reclamar o imposto en 

vía exec on constar a 

baixa na xefatura de tráfico (é o caso dos expedientes 1867 e 1932/2007). 

A motivación doutras dos queixas débese ao rexeitamento da exención do imposto 

pola discapacidade dos seus titulares. 

utiva, ben por cambio de domicilio do titular do vehículo, ou ben por n

No primeiro caso, o Concello de Oleiros denegou a exención con efectos 

retroactivos aos períodos anteriores á solicitude; e no segundo o Concello de Vilagarcía de 

Arousa a rexéita porque o solicitante “no cumpría a esixencia da ordenanza fiscal de que o 

vehículo se destine para uso exclusivo do discapacitado” (expedientes 489 e 1221/2007). 

As taxas municipais 

O fundamento legal das taxas é avaliar o custo do servizo que se presta pola 

administración, de maneira que, con carácter previo á aprobación da ordenanza fiscal 

correspo

A taxa por prestación do servizo de recollida de lixo e residuos sólidos urbanos 

orixinou varias reclamacións en queixa, (expedientes 519, 1625 e 1851). A primeira delas 

ndente, debe existir un estudo económico que valore e cuantifique o seu importe. 
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está aínd

a consagrado no artigo 24 do texto 

constitucional. 

denanza fiscal reguladora da taxa resulta 

que “inclúe os dereitos de enganche, colocación e utilización de contadores”, polo que o 

cobro da

No segundo caso, tamén se xustifica o incremento da taxa, mediante a 

modifica

ocupación de 

terreos de uso público” no municipio da Coruña (expediente 462/2007). O interesado, logo 

de incoa

forma que o expediente se tramitou correctamente, achegando 

fotocopias das notificacións efectuadas ao destinatario. 

Os tributos estatais 

a en trámite, pendente de resolución polo Tribunal Económico Administrativo do 

Concello de Vigo (Pontevedra). Nas outras dúas queixas non se achegan datos que 

permitan advertir irregularidades administrativas que impliquen infracción do ordenamento 

xurídico ou lesionen algún dos dereitos fundamentais recoñecidos na Constitución 

española, especialmente o dereito de defens

Tamén se tramitaron dúas queixas motivadas polo cobro de taxa por 

subministración de auga, unha no Concello de Burela (Lugo) e outra en Redondela 

(Pontevedra). No primeiro caso, consultada a or

 taxa se axusta á citada ordenanza aprobada de acordo co previsto na normativa 

reguladora do réxime local. 

ción da ordenanza fiscal aprobada polo concello e publicada oportunamente. 

Informamos á reclamante que para o incremento da taxa é necesario incluír no expediente 

administrativo a correspondente memoria económico financeira que determine o custo real 

do servizo (expedientes 1812 e 1094/2007). 

Tamén tramitamos unha queixa relativa a un “prezo público por 

do o procedemento de constrinximento, alegaba que non recibira as notificacións 

da liquidación e tamén prescrición da débeda. 

O concello in

 

As queixas promovidas por cuestións relacionadas co imposto sobre a renda, que 

afectan a actuacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria, organismo 
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dependente do Ministerio de Economía e Facenda, foron remitidas ao Defensor del Pueblo 

para a súa tramitación. 

1.11.3.2 Ordenación da actividade económica 

As entidades financeiras 

A motivación das queixas recibidas débese a desacordos con determinadas 

actuacións das entidades bancarias (incumprimentos contractuais, abusos de comisións...). 

Todas elas son cuestións de natureza privada nas que esta institución do Valedor do Pobo 

non pod

Nos casos de prácticas abusivas nas relacións contractuais, os interesados deberán 

acudir e

e reforma do sistema financeiro 

establece a necesidade de atender as reclamacións a través dos departamentos de atención 

ao clien

No que afecta ás caixas de aforro galegas, o Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de 

maio, po

e intervir, limitándonos a informar aos interesados da posibilidade de dirixirse ao 

Servizo de Reclamacións do Banco de España. 

n primeiro lugar ao defensor do cliente da entidade bancaria e, en caso de 

discrepancia, ao Servizo de Reclamacións do Banco de España, que ten competencia para 

formular ás entidades de crédito as recomendacións e requirimentos que considere 

oportunos (Lei 13/1994, de autonomía do Banco de España). A orde ministerial do 12 de 

decembro de 1989 (BOE do 19), desenvolvida na circular do Banco de España 8/1990, do 

7 de setembro (BOE do 20), regula a organización e funcionamento deste servizo. 

A Lei 44/2002, do 22 de novembro, de medidas d

te cos que necesariamente deberán contar as entidades de crédito, e 

potestativamente a través dun valedor do cliente. 

lo que se aproba o texto refundido das leis 7/1985, do 17 de xullo e 4/1996, do 31 

de maio, de caixas de aforro de Galicia sométeas ao protectorado da Xunta de Galicia a 

través da Consellería de Economía e Facenda. Establece normas de protección aos clientes 

(seguridade), regula a figura do valedor do cliente, e dispón a creación dunha oficina de 

reclamacións na devandita Consellería de Economía e Facenda. O Decreto da Xunta de 
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Galicia núm. 270/1998, do 24 de setembro (DOG 195, do 7 de outubro), crea a oficina de 

reclamacións de clientes das caixas de aforro, e establece o procedemento para presentar as 

queixas e reclamacións. 

Seguros 

Recibimos cinco escritos de queixa respecto de discrepancias coa actividade de 

entidade

es 

anónimas, de natureza mercantil, polo que suxerimos aos interesados que eleven consulta á 

Direcció

do asegurado). 

 das sociedades filatélicas “Forum Filatélico e AFINSA”, nas que se pon de 

manifesto a vulnerabilidade dos pequenos investidores fronte a este tipo de organizacións. 

Informo

eblo, que no seu día iniciou investigacións 

de oficio coas administracións implicadas na regulación e control da materia. Por outra 

parte, o 

s aseguradores. 

O obxecto das reclamacións dos asegurados é a interpretación das pólizas 

concertadas coas entidades aseguradoras. Estas entidades revisten a forma de sociedad

n Xeral de Seguros, dependente do Ministerio de Economía e Facenda. 

O Real Decreto 303/2004, do 20 de febreiro, de protección do consumidor, aproba 

o Regulamento dos comisionados para a defensa do cliente dos servizos financeiros (créase 

a figura do comisionado para a defensa 

Tamén se presentaron numerosas queixas individuais polos usuarios de servizos 

financeiros

use a cada un dos afectados que o Valedor do Pobo non podía intervir neses casos, 

que non se refiren a actuacións da Administración Pública da Comunidade Autónoma. O 

asunto estábase tramitando polo Defensor del Pu

complexo caso é obxecto de varios procesos xudiciais, o que tamén sería motivo 

suficiente para declinar a intervención do Valedor do Pobo. 
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1.11.3.3 Transportes 

A competencia da Comunidade Autónoma en materia de transportes 

fundaméntase nos artigos 148.1.5. da Constitución española e 27.8 do Estatuto de 

autonomía. 

A Xunta de Galicia asumiu a súa competencia, e regulou determinados aspectos 

do serviz

e concesións administrativas de 

transporte de viaxeiros por estrada. 

Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. 

Real Decreto 1211/1990, do 28 de setembro, aproba o Regulamento. 

DOG núm. 141, do 

18 de xullo), o Decreto 230/1986, do 10 de xullo, polo que se regula a estrutura, 

composición e funcións do Consello Galego de Transportes (DOG núm. 147, do 31 de 

xullo) (parcialmente modificado posteriormente por decretos do 1994 e de 1998) e 

recentem

ce escritos sobre cuestións relacionadas co 

servizo público de transportes. Dous deles foron remitidos ao Defensor del Pueblo. 

o de transportes, tales como a utilización de autoestradas nos servizos reguladores 

de transportes de viaxeiros, prestacións dos servizos de transporte escolar e de obreiros, 

outorgamento, modificación  e extinción de autorizacións 

Normativa estatal: 

Normativa autonómica: 

Mencionaremos soamente a Lei 6/1996, do 9 de xullo, de coordinación dos 

servizos de transportes urbanos e interurbanos por estrada de Galicia (

ente polo Decreto 144/2006, do 27 de xullo (DOG núm. 174, do 8 de setembro). 

A orde do 9 de outubro de 1991 crea a Xunta Arbitral de Transportes de Galicia (DOG 

núm. 205, do 23 de outubro). 

Durante o ano 2007 recibimos cator
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Verbo do transporte interurbano, unha cidadá de Tui (Pontevedra) manifesta a súa 

desconformidade co servizo regular que se presta entre A Guarda, Tomiño e Tui con Vigo, 

en canto que non se adapta aos horarios dos estudantes que se desprazan ao Colexio 

Universitario desta última cidade, na xornada matinal para regresar ás 14 horas e na 

xornada 

rritorial, Obras Públicas e 

Transportes de Pontevedra informounos da frecuencia de horarios dos autobuses e 

solicitam

efírense á incoación de expedientes sancionadores a dous 

empresarios por infracción da normativa reguladora do transporte (expedientes 1154 e 

2205/20

No que atangue ao transporte urbano, unha usuaria da Coruña expón a dificultade 

para acc

te a súa adecuación á legalidade”, se prevé retirar os sistemas mecánicos 

de control de acceso en todos os autobuses urbanos (expediente 2173/2007). 

Como resumo e comentario, diremos que o escaso número de escritos recibidos, 

así como

de tarde para asistir a clase ás 16 horas. 

A Delegación Provincial da Consellería de Política Te

os nova información sobre a posibilidade de axustar o servizo ás necesidades do 

colectivo de estudantes (expediente 1907/2007). 

Outras dúas queixas r

07). 

eder aos autobuses urbanos cunha cadeira ou coche de bebés, derivada da 

instalación de tornos de control de acceso. O concello informa indicando a posibilidade de 

utilizar unha porta habilitada para o acceso de persoas con mobilidade reducida e tamén 

“que non obstan

 a non actuación previa da administración nalgúns dos casos, nos impiden sacar 

conclusións xerais sobre a problemática dos servizos de transporte de viaxeiros nas súas 

distintas modalidades. 
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1.11.3.4 Comunicacións 

Servizo de telefonía 

Como vén ocorrendo en anos anteriores, tamén en este ano 2007 son numerosas as 

as expostos son: 

atrasos na atención de novas solicitudes

queixas relativas á prestación do servizo telefónico. Os principais problem

, deficiente prestación do servizo no medio rural, 

polas dificultades de acceso ás novas tecnoloxías, e noutros casos, desconformidade coa 

facturación por consumo ou ben atrasos en tramitar baixas do servizo. 

Como trazo xeral as queixas diríxense contra as empresas que prestan o servizo 

telefónico, que actualmente revisten a forma de sociedades anónimas e actúan no tráfico 

como entidades privadas. 

Respecto da utilización dos servizos de telefonía, recentemente se produciu unha 

abundante regulación normativa, que parte do Real decreto 1912/1997, do 19 de decembro, 

que aproba o Regulamento técnico e de prestación do servizo telefónico básico, e Real 

decreto 424/2005, do 15 de abril, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións 

para a prestación de servizos de comunicacións electrónicos, o servizo universal e a 

protección dos usuarios. Os reais decretos citados establecen o procedemento de 

reclamación sobre o funcionamento do servizo telefónico, prezos, facturación ou calquera 

outra cuestión que poida presentarse en relación con este. 

A orde do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio do 29 de marzo de 2006 

(BOE do 21 de marzo), desenvolve o previsto no regulamento relativo á prestación do 

servizo universal e á protección dos usuarios. 

Por conseguinte a reclamación debe facerse en primeiro lugar á empresa 

operadora, podendo o abonado en caso de non recibir unha resposta satisfactoria elixir 

entre dúas posibles vías de recurso, excluíntes entre si: o sistema de consumo, ou a 

reclamación ante o órgano administrativo competente en materia de telecomunicacións. No 

primeiro caso, deberá acudir ao Servizo Arbitral de Consumo, regulado por Real decreto 
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636/1993, do 3 de maio, que ten como finalidade resolver, con carácter vinculante e 

executivo para ambas as partes as queixas ou reclamacións dos consumidores ou usuarios. 

Para utilizar esta vía de reclamación o abonado debe dirixirse á Xunta Arbitral de 

Consumo do seu lugar de residencia, directamente ou a través dunha asociación de 

consumidores. O laudo arbitral ten carácter vinculante para as partes. 

No caso de que o operador ou o abonado non se sometan ao sistema arbitral, o 

usuario poderá dirixirse á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade 

da Información do Ministerio de Industria, que ditará resolución que esgota a vía 

administrativa, que pode ser recorrida perante a xurisdición contencioso-administrativa.  

Como advertimos en informes anteriores, existe unha gran desorientación dos 

usuarios para presentar as súas reclamacións á empresas de telefonía, que se debe á 

insuficiente información que lles facilitan Telefónica e o resto de operadores. Á ausencia 

de oficinas abertas ao público, únese a falta, nas facturas e impresos das compañías, dun 

enderezo onde enviar as reclamacións. 

No ano 2007 recibimos 28 queixas contra empresas que prestan os servizos de 

telefonía. 

Na maioría das queixas solicitábase á empresa Telefónica de España o cambio de 

liña para adaptala ás novas tecnoloxías, corrección de deficiencias na prestación do servizo 

e implantación de banda ancha no medio rural. 

Nestes casos dirixímonos á Dirección Territorial de Telefónica con sede na 

Coruña que contesta as nosas solicitudes informando nuns casos das actuacións realizadas 

en beneficio do usuario, e noutros, da posibilidade de normalizar o servizo solicitado 

(expedientes 23, 63, 129, 478, 483, 674, 1383, 1539, 1549, 1583, 1609, 1798, 1857, 1910, 

1960, 2089, 2143 e 2233/2007). 

Noutras queixas trátase de reclamacións a distintos operadores sobre facturación, 

que presentan o común denominador de que os interesados non reclamaron previamente 
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perante a administración o posible recoñecemento dos dereitos que puideran 

de control e supervisión das empresas de telefonía son 

competencia da Secretaría Xeral de Comunicacións e para a Sociedade da Información, 

adscrita ao Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. 

 e 1633/2007). 

corresponderlle fronte ás empresas de telefonía. Nestes casos informamos aos interesados 

da normativa aplicable e orientámolos respecto do camiño a seguir nas súas 

reivindicacións. As funcións 

En caso de discrepancias respecto á facturación do consumo, pódese dirixir a 

reclamación á Xunta Arbitral de Consumo adscrita á Consellería de Innovación e Industria 

da Xunta de Galicia (expedientes 107, 1311

A nosa intervención perante a Delegación Territorial de Telefónica Empresas 

evita trámites administrativos aos usuarios e resulta máis eficaz para unha posible solución 

do problema. 

Televisión 

Por último, presentáronse dúas queixas sobre a deficiente cobertura do servizo de 

televisión dixital en lugares de Laza (Ourense) e A Fonsagrada (Lugo). Informamos aos 

interesados que a Xunta de Galicia regula a xestión do servizo de televisión dixital polo 

Decreto 

Servizo de Correos

81/2005, do 14 de abril; e suxerímoslles que dirixan os seus escritos á Dirección 

Xeral de Comunicación Audiovisual (expedientes 1610 e 1792/2007). 

 

 servizo de correos, 

pero aínda non iniciaran a súa reclamación perante a administración competente en materia 

de serviz

Soamente recibimos dúas queixas relacionadas co funcionamento do servizo de 

correos. En ambas, as interesadas quéixanse da deficiente prestación do

os postais, polo que lles suxerimos que se dirixisen á Subsecretaría do Ministerio 

de Fomento (expedientes 1276 e 2057/2007). 
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Nas queixas relativas ao servizo de correos hai que ter en conta a normativa 

reguladora dos servizos postais e a administración competente para supervisar a súa  

actividade. 

A Lei 24/1998, do 13 de xullo, regula “o servizo postal universal” e o Real 

decreto 1829/1999, do 3 de decembro aproba o regulamento da lei. O Real decreto 

503/2007, de 20 de abril, modifica parcialmente o regulamento. 

os y 

Telégra n do 

servizo con 

person

Regúlase “a responsabilidade dos operadores pola prestación dos servizos postais, 

e dispon

O Ministerio de Fomento ten atribuídas as competencias nesta materia, que 

exercerá

1.11.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE 

ero tan elevado débese a que un colectivo de 

afectados p

testamos cada unha 

delas indicando as causas da non admisión. A este caso fixemos referencia anteriormente, 

no epígr

isión: relacións xurídico privadas excluídas da 

competencia do Valedor do Pobo, non actuación administrativa previa perante a 

Pola Lei 14/2000, do 29 de decembro, créase a “Sociedad Estatal Corre

fos, S.A.”, que se subroga na condición de operador habilitado para a prestació

 postal universal. Ten natureza de sociedade mercantil de capital estatal 

alidade xurídica propia. 

se un procedemento de resolución de conflitos”. 

 a través da subsecretaría. Correspóndelle a inspección e control de calidade dos 

servizos postais, coñecemento das reclamacións dos usuarios e resolución de controversias 

cos operadores. 

204 queixas non foron admitidas a trámite nestas materias de economía, facenda, 

transportes e comunicacións. Un núm

ola xestión das sociedades filatélicas “Forum Filatélico e AFINSA”, 

presentaron as súas queixas individualmente en número de 161. Con

afe dedicado a “entidades financeiras”. 

Son varias as causas de non adm
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administración afectada, intervención xudicial e outros casos nos que non se advirten 

irregularidades na actividade da administración. En todas as queixas non admitidas 

infórmase aos interesados das competencias da institución do Valedor do Pobo, e, de ser o 

caso, do

tigos 2.3 da Lei 36/1985, do 6 de novembro e 16.3 da Lei do Valedor do Pobo. Na 

maioría dos casos, a administración afectada é a periférica do Estado no ámbito da nosa 

Comunid

 camiño a seguir para efectuar as súas reclamacións. 

1.11.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO 

Dezanove queixas remitíronse ao Defensor del Pueblo para os efectos do disposto 

nos ar

ade Autónoma. Nove escritos están relacionados co pagamento de impostos de 

cidadáns galegos que teñen contratos laborais en oficinas de consulados de España en 

EE.UU., polo que tamén se enviaron ao Defensor del Pueblo. 
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1.11.6 RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE 

UNICACIÓNS E NOVAS 

TECNOLOXÍAS. 

 reposición interposto con data 20 de decembro de 2004 no expediente 

2401/01, en liquidación do imposto de sucesións. 

para os interesados, contra os actos que poñen fin á vía administrativa. 

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA, COM

1.- Recordatorio de deberes legais dirixido á Delegación Territorial da 

Consellería de Economía e Facenda na Coruña, o 23 de xaneiro de 2007, para que se 

tramiten os procedementos tributarios e se resolvan os recursos de reposición nos 

prazos previstos legalmente. (Q/1666/06) 

Nesta institución recibimos escrito de D. R.P.G., no que manifesta a tardanza en 

resolver o recurso de

Solicitamos informe desa delegación territorial sobre a tramitación do recurso de 

referencia. Mediante oficio (R.S. n.º 276, do 17 de xaneiro) comunícase a esta institución 

que “con data 16 de xaneiro de 2007 se procedeu á notificación da resolución do recurso... 

practicada polo Servizo de Xestión Tributaria...”. 

Á vista da inactividade da administración  para resolver o recurso de reposición, 

durante tan prolongado período de tempo, procede examinar a normativa aplicable nesta 

materia: 

A Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, que modifica a Lei 30/1992, reguladora do 

procedemento administrativo, restablece o recurso de reposición, con carácter potestativo 

O artigo 117.2 da Lei 30/92, aplicable a todas as administracións públicas, 

establece que o “prazo máximo para ditar e notificar a resolución do recurso será dun 

mes” 



 

Por outra parte a Lei xeral tributaria regula o recurso de reposición en vía 

administrativa (cap. III-título V), e establece que “o prazo máximo para notificar a 

resolución será dun mes contado desde o día seguinte ao da presentación do recurso”. 

En consecuencia, en exercicio das facultades conferidas polo artigo 32.1 da Lei do 

Valedor do Pobo, formulamos o recordatorio de deberes legais seguinte: 

“Que de conformidade co mandato constitucional recollido nos 

artigos 9.1 e 103.1 da Constitución española que consagran os principios 

de legalidade e eficacia na actuación da administración pública, esa 

delegación territorial tramite os procedementos de xestión tributaria e, 

máis en concreto, resolva os recursos de reposición nos prazos previstos 

legalmente.” 

Resposta da Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda da 

Coruña: Aceptado. 

2.- Recordatorio de deberes legais dirixido á Delegación Territorial da 

Conselle

inistración para tramitar os expedientes, e, en 

particula rencia, procede examinar a 

normativa aplicable nesta materia. 

ría de Economía e Facenda en Vigo, o 15 de novembro de 2007, para que se 

tramiten os procedementos tributarios e se resolvan os recursos de reposición nos 

prazos previstos legalmente. (Q/858/07) 

Nesta institución recibimos escrito de Da. M.R.S.L.C., no que manifesta a 

tardanza en resolver os recursos de reposición interpostos nos expedientes tributarios T-

5514/05 e S-1.692/88. 

Esa delegación territorial infórmanos sobre a situación deses expedientes 

tributarios mediante oficio de data 30 de outubro 2007 (R.S. 100.754). 

Á vista da inactividade da Adm

r, o atraso en ditar resolución nos recursos de refe
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A Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, que modifica a Lei 30/1992, reguladora do 

procedem rácter potestativo 

para os interesados, contra os actos que poñen fin á vía administrativa. 

O artigo 117.2 da Lei 30/92, aplicable a todas as administracións públicas, 

establece  ditar e notificar a resolución do recurso será dun 

ento administrativo, restablece o recurso de reposición, con ca

 que o “prazo máximo para

mes” 

Por outra parte a Lei  xeral tributaria regula o recurso de reposición en vía 

administrativa (cap. III-título V), e establece que “o prazo máximo para notificar a 

resolución será dun mes contado desde o día seguinte ao da presentación do recurso”. 

Aínda que se acepten as consideracións legais recollidas no informe para evitar a 

indefensión dos obrigados tributarios, e, tendo en conta tamén o carácter masivo dos 

procedementos tributarios, procede que no exercicio das facultades conferidas polo artigo  

32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulemos o recordatorio de deberes legais seguinte: 

“Que de conformidade co mandato constitucional recollido nos 

artigos 9.1 e 103.1 da Constitución española que consagran os principios 

de legalidade e eficacia na actuación da administración pública, esa 

delegación territorial tramite os procedementos de xestión tributaria e, 

máis en concreto, resolva os recursos de reposición nos prazos previstos 

legalmente.” 

Resposta da Delegación Territorial da Consellería de Economía e Facenda de 

Vigo: Aceptado.  
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1.12.1 I

 e o deber legal de facer fronte aos 

pagamentos con celeridade, tanto do principal coma dos xuros, sen deixar pasar longos 

períodos de tempo. 

Como sinalamos nos informes correspondentes ao 2005 e 2006, corrixíronse en 

parte alg

 liquidación daquela débeda, que a propia administración viña 

denominando antiga, non podiamos considerar definitivamente resoltos todos os 

problemas detectados. Agora resulta necesario coñecer se as demoras se producen por 

outras causas, en especial pola lentitude no coñecemento dos expedientes de fixación do 

prezo xusto. Observamos que as non poucas demoras que se producen se deben ao atraso 

na realización das certificacións urbanísticas que deben acompañar os expedientes cando 

son remitid  de expropiación. Ademais, tamén observam adecuado 

tratament uros, o que leva a xerar xuros de xuros e a 

facer interminable o expediente global de compensación dos expropiados.  

 expropiatoria, todos os 

anos nos diriximos á CPTOPT co fin de coñecer os datos que permitan realizar esa 

avaliación. Este ano, co fin de complementar nformación que obtemos a través das 

queixas, solicitamos os datos sobre posibles débedas, é dicir, esperas nos pagamentos de 

prezos xustos e xuros, facendo mención aos an a ocupaci a sinalización do prezo 

NTRODUCIÓN 

1.12.1.1 A situación xeral das expropiacións forzosas 

O atraso no aboamento dos prezos xustos e xuros derivados das expropiacións 

promovidas pola Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 

(CPTOPT) é motivo de preocupación desde hai tempo. Esta situación e as súas 

prexudiciais consecuencias para moitos cidadáns son tratadas habitualmente nos nosos 

informes anuais e queixas. En ambos puxemos de manifesto a necesidade de tramitar con 

celeridade os expedientes de fixación dos prezos xustos

unhas das disfuncións que se viñan observando no tratamento das expropiacións, 

en especial os amplos atrasos nos pagamentos. A débeda máis antiga liquidárase na súa 

totalidade. Sen embargo, coa

os ao xurado os un in

o da liquidación e pagamento dos x

Para coñecer a situación xeral dos problemas en materia

 a i

os d ón e d



 

xusto. T

tes expropiatorios nos que aínda 

non se sinalou o prezo xusto a pesar de que xa se ocupara o terreo, con referencia ao ano 

des ción  p ación ezo ( a a

nalando neste último caso en que data se 

rem pediente). 

os anos precedentes a consellería comp etérase a mitir unha detallada 

inform rm lorar de f a precisa o tado da cu n. Non coñecemos 

os datos xerais en relación a posibles demoras inxustificadas nas sinalizacións dos prezos 

 precedentes solicitaramos coñecer estes 

datos, posto que de nada serviría que os pagamentos se produciran con dilixencia se 

previamente se sufrira un significativo atraso á hora de sinalar as cantidades a pagar. No 

 destes 

datos, circunstancia que reiterou no 2006. 

dente de pagamento ningún expediente. 

Máis do 50 % deste importe corresponde a expedientes expropiatorios relativos á 

construc

amén solicitamos o momento en que se sinalaron os prezos xustos dos pagamentos 

recentes, para determinar o tempo de espera; os expedien

a ocupa

expropiadora ou nos xurados de expropiacións, si

e ao estado da eza de fix  do pr se está n dministración 

itiu o ex

N rom re

ación que pe itira va orm  es estió

xustos ou no cálculo dos xuros. Xa os dous anos

2005 a Consellería respondeu que estaba confeccionando un sistema de xestión

A resposta recibida foi a seguinte: 

“En relación aos pagamentos dos prezos xustos fixados para os bens afectados por 

obras de construción e conservación de estradas autonómicas, o pasado ano tramitouse o 

pagamento de todos os expedientes expropiatorios (mutuos acordos, prezos xustos, xuros 

de demora...) que entraron na Dirección Xeral de Obras Públicas para habilitación de 

crédito. A cantidade pagada por este concepto ascende a 39 300 554,98 euros. O pasado 

ano recibíronse aínda expedientes para habilitación de crédito correspondentes a obras con 

declaración de utilidade pública anterior ao 1998. Do importe aboado o pasado ano, 

5.243.808,33 euros (13,34 %) corresponden a obras con declaración de utilidade pública 

anterior a decembro do 1998, non quedando pen

ión da autoestrada do Val Miñor. 

Expedientes con DUP posterior a decembro do 1998 
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A data 31 de decembro de 2006 aboáronse expropiacións por importe de 

34.056.746,65 euros, sen que quedase pendente de pagamento ningún expediente. En canto 

a natureza do importe aboado, este distribúese do seguinte modo: 

-Prezos xustos fixados polo Xurado de Expropiación: 49,33 %  

-Mutuos Acordos: 15,11% 

-Xuros de demora: 3,60% 

ade Autónoma para o ano 2008 figura unha dotación 

destinada ao pagamento das expropiacións que ascende a 29 748 965 euros. A este importe 

hai que 

termina o prezo xusto e os xuros, remítense os devanditos expedientes á 

Dirección Xeral de Obras Públicas, sen que se estean rexistrando demoras como as que 

ocorrían en anos pasados por falta de crédito. 

-Cantidades límite: 10,47% 

-Prezos xustos administración: 10,22%  

-Depósitos Previos: 6,07% 

-Contenciosos: 4,46% 

Exercicio-2008 Dotación económica para o pagamento de expropiacións 

Nos orzamentos da Comunid

engadir os remanentes do pasado exercicio que se incorporan e xeran crédito no 

exercicio actual e que ascenden a 41 384 774,08 euros. Toda a información anterior se 

refire a expedientes que se recibiron na Dirección Xeral de Obras Públicas durante o 

período mencionado para habilitación de crédito, concluíndo que non se deixaron de aboar 

ningún dos importes por falta de crédito. O tempo transcorrido entre a fiscalización do 

gasto e os pagamentos efectivos aos expropiados é o marcado polo propio procedemento: 

transferencia ás delegacións provinciais, órganos encargados da incoación e tramitación 

dos expedientes, e a convocatoria aos afectados ao acto de pagamento. Polo tanto, logo de 

que se de
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Outra información solicitada 

Polo que respecta aos datos solicitados que permitan coñecer ou identificar 

demoras na fase de determinación do prezo xusto, situación dos expedientes expropiatorios 

nos que aínda non se sinalou o prezo xusto a pesar de que xa se ocupara o terreo, tal e 

como se informara, se estaba desenvolvendo unha aplicación informática para a xestión e 

tramitación dos expedientes expropiatorios, permitindo o control exacto do estado das 

distintas fases de tramitación do expediente expropiatorio, a posibilidade de realizar 

buscas, listar informes do estado de tramitación e analizar os datos de cada un dos 

expedien

 desa 

institución. 

tes. Este recurso informático foi probado experimentalmente, non sendo os 

resultados satisfactorios. Neste momento estase a analizar, polos servizos informáticos da 

consellería os feitos que permitan adoptar a mellor solución das posibles: perfeccionar, na 

medida do posible, a aplicación desenvolvida, introducindo os cambios que se definan, ou 

descartala e desenvolver unha nova partindo de cero. Polo tanto, segue pendente o 

desenvolvemento dun programa de control da xestión e tramitación dos expedientes 

expropiatorios que permita non só coñecer con rapidez a situación dos bens afectados 

polos diversos procesos expropiatorios que promove esta dirección xeral, senón tamén 

facer unha tramitación na que presida a eficiencia e a celeridade, evitando demoras. Polo 

exposto, non resulta posible atender na súa totalidade a solicitude de información

Por último, expresar que esta dirección xeral fixou como obxectivo axilizar e 

mellorar a xestión deste tipo de expedientes a fin de garantir os dereitos dos afectados.” 

Por tanto, observamos que continúa a tendencia a reducir as demoras nos 

pagamentos que constatamos en anos precedentes. Sen embargo, eses pagamentos refírense 

a prezos xustos concretados despois dos correspondentes procedementos, e con respecto ao 

tratamento destes seguimos sen coñecer os detalles que permitan valorar se se tramitan con 

dilixencia ou non. Non coñecemos os datos xerais en relación a posibles demoras 

inxustificadas nas sinalizacións dos prezos xustos ou no cálculo dos xuros. Xa no 2005 e 

2006 solicitaramos coñecer estes datos, posto que de nada serviría que os pagamentos se 

producisen con dilixencia se previamente o atraso fora significativo á hora de sinalar as 
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cantidades a pagar. Para confeccionar o Informe do 2005 a CPTOPT respondeu que estaba 

confeccionando un sistema de xestión destes datos e, como vemos, este compromiso non 

tivo efectividade, posto que a aplicación informática para o correcto tratamento dos datos 

non está operativa. 

Outro problema comunmente apreciado nos procedementos de expropiación  é o 

frecuente atraso na emisión dos informes municipais sobre a cualificación do solo, o que 

adoita demorar a fixación do prezo xusto. Trátase dun tema relevante cuxa 

responsabilidade en principio corresponde aos concellos; sen embargo, as administracións 

expropiadoras deben procurar que se dea efectividade aos principios de preferencia e 

rapidez, polo que participan desa responsabilidade. 

Para coñecer e abordar o problema coñecemos unha queixa de oficio, a 

Q/1009/

ións envíanse os expedientes aos xurados sen elas, e 

cando se pide, a administración expropiadora adoita non actuar de oficio para reiterar a súa 

necesida

06. Na nosa solicitude de información indicabamos á CPTOPT que parecía 

necesario o estudo dunha fórmula que permitise axilizar o trámite municipal referido, o que 

podería darse, por exemplo, mediante a regulación dun prazo para que os concellos emitan 

a documentación requirida. A consellería respondeu por medio do Xurado de Expropiación 

de Galicia, órgano con independencia funcional. A devandita resposta deu lugar a que 

suxerísemos á administración que con urxencia se avalíese a posibilidade de promover as 

medidas necesarias, incluso de tipo normativo, se fose necesario, para que estes concellos 

se encontren obrigados a achegar a certificación urbanística relativa ao soar expropiado 

nun breve prazo, co fin de que as pezas separadas de acordo cos  principios de preferencia 

e rapidez (véx. a resolución n.º 4 da área de obras públicas do Informe do 2006). Ao non 

existir un marco regulador da materia, moitos entes locais non expiden a certificación con 

dilixencia. Pero as administracións expropiadoras tampouco mostran moito interese para a 

súa rápida achega. En moitas ocas

de. Non resulta infrecuente que a reiteración da petición se dea como 

consecuencia de reclamacións dos interesados polo atraso constatado despois de moito 

tempo, ou mesmo por queixas ante esta institución, momento en que finalmente se produce 

a reiteración do requirimento. O prazo que suxerimos debera ser curto, posto que falamos 

de procedementos de urxencia. 
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Pois ben, nas súas primeiras respostas a CPTOPT limitouse a remitir un informe 

da Dirección Xeral de Obras Públicas que alegaba que a cuestión excedía do ámbito 

competencial da dirección. Sinalamos entón que a cuestión lla trasladáramos á consellería, 

que era a que debía responder e á que se lle atribuían as funcións sobre as que versaba a 

nosa suxestión. Finalmente esta respondeu que ante a dificultade na emisión dos 

certificados urbanísticos en prazo polos concellos, e tamén dunha oportuna modificación 

lexislativa no ámbito local para establecer unha norma expresa que os obrigue a acurtar o 

prazo para a súa emisión, “nesta consellería estanse estudando as posibles solucións co fin 

de conse

amos que a consellería tomase conciencia das graves 

consecuencias da situación, que a abordara, e que o fixera polo medio que considerase 

máis op

 medidas a adoptar. 

r iso os afectados necesitan ver reforzado o réxime de garantías. Sen 

embargo, o que observamos en non poucas ocasións é o contrario; non se respectan os 

dereitos 

guir que os expedientes que se remitan ao Xurado de Expropiación de Galicia se 

completen coa maior brevidade posible, coordinando as actuacións das distintas unidades 

deste departamento como a do propio xurado...”. A CPTOPT comprométese a dar conta 

dos detalles neste sentido. Diso deducimos que se acepta plenamente a recomendación; 

pola nosa parte coa suxestión pretendi

ortuno. Ao parecer xa se encontra en marcha esta solución, aínda que pola nosa 

parte pretendemos que se concreten as

Outro problema que observamos con carácter xeral é que a liquidación e o 

pagamento dos xuros ordinarios e dos xuros de xuros non se dá ao mesmo tempo, ou con 

pouca separación do pagamento das cantidades principais, o que sería perfectamente 

posible se temos en conta que os xuros son cantidades líquidas. Isto trae consigo que se 

xeren novos xuros, e que a falta de compensación íntegra se manteña durante moito tempo. 

En diferentes ocasións suxerimos á consellería a revisión das prácticas administrativas 

observadas nesta orde, e solicitamos aclaración sobre a solución adoptada; a pesar da nosa 

insistencia a consellería segue sen aclarar como vai abordar esta cuestión. 

As expropiacións de vivendas habituais resultan frecuentes, e merecen un 

comentario específico por diferentes razóns. En primeiro lugar, porque resultan moi 

gravosas, e po

de realoxamento e retorno, as valoracións resultan desproporcionadamente baixas, 

e as ocupacións prevense para un momento anterior á obxectivación do prezo.  
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Todas estas circunstancias traen como resultado que a expropiación dunha 

vivenda en ocasións se converta en algo dramático, que comeza pola recepción de 

valoracións que ao afectado lle resultan incomprensibles, contrarias aos principios máis 

elementais de xustiza, loxicamente recollidos como garantía na nosa Constitución, como o 

mantemento do equilibrio económico como formulación básica de toda expropiación (art. 

33.3 CE). Segundo a xurisprudencia constitucional (sentenza Rumasa 2), a garantía 

constitucional de indemnización no procedemento expropiatorio concrétase no dereito a 

percibir 

 E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

o valor real dos bens e dereitos expropiados, garantindo o razoable equilibrio entre 

o dano expropiatorio e a súa reparación, e nun sistema de economía de mercado (art. 38 

CE), o valor real resulta do mercado mesmo, que é onde o expropiado debe encontrar o 

equivalente do ben ou dereito do que se ve despoxado. 

1.12.2 QUEIXAS RECIBIDAS

O número de queixas recibidas na área de obras públicas e xestión do dominio 

público ao longo do 2007 foi de 319 e o estado de tramitación no que se encontran é o que 

a continuación expresamos: 

Iniciadas 319 

Admitidas 60 19% 

Non Admitidas 248 78% 

Remitidas ao Defensor del Pueblo  11 3% 

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluídas 27 45% 

En trámite 33 55% 
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No relativo ás queixas presentadas en anos anteriores e pendentes de resolución 

nalgún momento do 2007, a situación actual é a seguinte: 

Ano de 

presentación 

En trámite ao 

31-12-2006 

Reabertas Total Resoltas En trámite ao 

31-12-2007
1999 1 0 1 1 0 

2002 1 0 1 1 0 

2004 1 0 1 1 0 

2005 42 1 43 43 0 

2006 49 3 52 49 3 

1.12.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE 

1.12.3.1  O exercicio da potestade expropiatoria polas administracións galegas 

A Constitución configura o dereito á propiedade privada limitándoo pola súa 

función social, polo que, entre outras cousas, se articula un mecanismo para a privación 

dos dereitos dos propietarios en interese da comunidade ou, como sinala a propia 

Constitución, por causa xustificada de utilidade pública ou interese social (artigo 33.2 e 3). 

Pero o propio texto fundamental condiciona o exercicio da potestade expropiatoria á 

correspondente indemnización, e a que esta se determine e pague de acordo co 

procedemento sinalado na lei (artigo 33.3 in fine CE). Da mesma forma que a expropiación 

forzosa impón ao propietario dos bens a súa cesión en favor dun determinado beneficiario, 

á vez impón tamén unha xusta contraprestación, ou o pagamento da cantidade que se sinala 

como prezo xusto, nacendo a obrigación do pagamento e o correlativo dereito de cobro coa 

determinación firme do prezo. Á súa vez, imponse un procedemento que pretende garantir 

a preservación dos dereitos individuais afectados. 

A pesar diso resultan frecuentes as actuacións afectadas por algún tipo de 

irregularidade. Estas obsérvanse nas expropiacións de residencias habituais, nas que 

resultan especialmente graves, pero tamén nas expropiacións ordinarias, sobre todo por 
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atrasos nos trámites de sinalización dos prezos xustos, no seu pagamento, na liquidación e 

aboamento dos xuros, ou na falta de pagamento de xuros de xuros. 

1.12.3.2 As expropiacións de vivendas 

a) Os problemas ocasionados por este tipo de expropiacións 

Como xa apuntamos en informes precedentes, as expropiacións de vivendas que 

constitúen o domicilio habitual dos afectados adoitan resultar moi gravosas e presentan 

certas singularidades que merecen un tratamento específico. A privación coercitiva deste 

ben de primeira necesidade e de tanto valor non pode recibir o mesmo tratamento có resto 

das expropiacións, algo que prevé o ordenamento, pero que, como veremos, con certa 

frecuencia non resulta atendido con rigor polas administracións. Os problemas individuais 

e sociais destas expropiacións resultan de enorme entidade, ata o punto de afectar a algún 

dereito fundamental e a outros dereitos constitucionais. 

O respecto polas garantías legalmente previstas e a interpretación dos aspectos 

máis obsoletos da normativa expropiatoria á luz da Constitución merecen unha especial 

dilixencia cando se trata de privar un cidadán da vivenda na que desenvolve a esfera máis 

íntima da súa vida persoal e familiar. 

Sen embargo, observamos que non resulta infrecuente encontrar supostos nos que 

non se respectan esas garantías, polo menos de principio, como sucede a miúdo cos  

dereitos de realoxamento e retorno, un mecanismo amortecedor dos prexuízos individuais 

dos que ven expropiadas as súas vivendas por desenvolvementos ou reformas urbanísticas. 

Tampouco parece terse en conta o carácter restritivo deste tipo de expropiacións, que 

deberían ser unha posibilidade excepcional ou última ratio do proceso urbanizador, cando 

non resulta posible a exclusión da vivenda preexistente do procedemento expropiatorio por 

incompatibilidade da edificación coas previsións do plan urbanístico que se pretenda 

executar. 
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A afectación directa dun dereito fundamental de aplicación directa, como é o 

dereito á intimidade persoal e familiar no ámbito domiciliario (artigo 18. 1 e 2 CE), debería 

ter como consecuencia unha interpretación más flexible das potestades administrativas 

xerais e, sobre todo, unha máis xenerosa á hora de concretar as garantías dos afectados. Un 

plus de garantías para o exercicio da potestade expropiatoria cando se trata vivendas 

habituais resulta derivación lóxica do dereito fundamental citado, como tamén doutros 

dereitos de diferente natureza constitucional, como o dereito a unha vivenda digna e 

adecuada (artigo 47 CE). 

Deixando á marxe o debate acerca da posible exixencia constitucional do previo 

pagamento do prezo xusto, o certo é que cando se trata dunha vivenda habitual, o carácter 

previo debe afirmarse como consecuencia lóxica das previsións constitucionais e das 

circunstancias. Dificilmente vai poder considerarse unha privación deste tipo de bens se 

antes non se realizou a compensación prevista, e antes de que o prezo xusto se poida 

considerar sinalado cun mínimo carácter obxectivo por órganos independentes e por tanto 

non interesados na contía ou valoración do ben a expropiar. Só a través deste mecanismo, 

ou de ser o caso da garantía do realoxamento, se garantise o dereito de substitución, eixe 

sobre o que pivota a regulación do prezo xusto; pois ben, no caso dunha vivenda habitual a 

substitución require que se concretase obxectivamente o prezo e que este se pagase.  

Se non contemplamos este plus de garantías que tratamos, as dificultades que 

encontramos habitualmente en materia expropiatoria veríanse seriamente agravadas debido 

á singularidade do ben. Xa de ordinario resulta dificultoso harmonizar a vella lexislación 

expropiatoria coas exixencias constitucionais, sobre todo coa proliferación de lexislación 

sectorial que chegou a desnaturalizar algunha das garantías fundamentais da lexislación 

xeral. Os problemas crónicos que afectan ao sistema expropiatorio e que vimos salientando 

nos diferentes informes, adquiren maior relevancia cando se trata privar da vivenda, polo 

que parece adecuado propoñer á administración un exercicio moderado das súas 

potestades. Así,  nas Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo celebradas en 

León en outubro de 2006, todos os valedores españois concluímos que “cando para a 

execución dun plan urbanístico se utilice o sistema de expropiación e quede afectado algún 

inmoble que constitúa a vivenda habitual dos interesados, nos casos nos que non fose 
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posible a exclusión dunha vivenda preexistente do procedemento expropiatorio, por 

incompatibilidade da edificación coas previsións do plan urbanístico que se pretende 

executar, a actuación do órgano expropiador debe conducir á obxectivación do prezo, de 

maneira que o valor de expropiación sexa coincidente co valor de mercado dunha vivenda 

de similares características á expropiada. Así mesmo, deberían establecerse os mecanismos 

legais adecuados para que non se leve a cabo a privación da vivenda ata que se fixe a 

obxectivación do prezo. Naqueles supostos nos que os interesados opten pola adquisición 

de novas vivendas, sobre as que deberían ter dereito preferente, e se vexan privados das 

súas vivendas preexistentes durante o proceso de execución do plan, terán dereito ao 

realoxamento nunha vivenda de similares características, se é preciso mediante actuacións 

singulares, garantindo en todo caso o exercicio do dereito que os propietarios das vivendas 

afectadas teñen ao goce dunha vivenda digna”. 

De non aplicarse o esquema proposto, aos problemas comúns das expropiacións 

que vimos poñendo de relevo en informes ao Parlamento de Galicia (por todos, Informe 

Anual do 2000: 81-87) engadiríanse outros prexuízos; ao tratarse dun ben de primeira 

necesidade, se non existen perspectivas claras de substitución pódense producir situacións 

certamente forzadas e inxustas, como a compra precipitada de vivendas de valor e calidade 

inferior á expropiada debido á incerteza con respecto ao prezo final, ou traslados 

provisionais que se engadirían ao definitivo e en principio a custa do afectado. A iso únese 

a grande incerteza xerada polo descoñecemento do complexo procedemento, o que, unido 

ás dificultades comúns en materia de expropiacións e ao seu xeral coñecemento (sobre 

todo, baixas valoracións administrativas e atrasos nos trámites e pagamentos), pode dar 

lugar ao exercicio de presións dos axentes privados intervenientes no proceso urbanizador, 

que coñecen mellor os sarillos dos procesos expropiatorios e que poñen ao servizo da 

consecución dun prezo máis baixo. 

A suma das valoracións habitualmente baixas e a posibilidade de ocupar co 

pagamento desa cantidade (debido á implícita urxencia na ocupación en materia 

urbanística), trae consigo a perspectiva de ter que abandonar a vivenda sen que antes se 

determinase un prezo que reequilibre a situación ou sexa acorde co valor de substitución, o 

único que permite que inmediatamente despois do desaloxamento o afectado poida adquirir 
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unha vivenda de iguais características ou valor que a que tiña, mantendo desta forma o 

equilibrio anterior ao proceso expropiatorio e evitando tanto prexuízos singulares 

inxustificados como enriquecementos inxustos. Os axentes privados poñen de relevo estas 

circunstancias nas súas negociacións cos propietarios e en ocasións contan coa pasiva 

complici

b) Tratamento xeral dos problemas ocasionados por expropiacións de 

vivenda

 ou por medio da entrega previa do valor da 

vivenda. A obxectivación do prezo xusto en vía administrativa non se daría, como mínimo, 

ata que 

dade dalgunhas administracións, que, como veremos, parecen comportarse como 

se a expropiación a realizasen axentes privados ou promotoras urbanísticas e non elas 

mesmas, que son as únicas titulares da potestade expropiatoria. 

Como sinalamos amplamente no pasado informe, esta exposición resulta avalada 

por determinadas resolucións parlamentarias e sentenzas do Tribunal de Xustiza das 

Comunidades Europeas, do Tribunal Constitucional e dos tribunais ordinarios, que 

cuestionan algúns aspectos do noso dereito urbanístico e en especial o seu tratamento da 

propiedade (Informe Anual do 2006). 

s; algúns casos ilustrativos 

Dada a singularidade do problema, no tratamento das queixas en primeiro termo 

adoitamos advertir á administración que poderían encontrarse prexudicados determinados 

dereitos constitucionais, especialmente un fundamental, o dereito á intimidade persoal e 

familiar no ámbito domiciliario (artigo 18. 1 e 2 CE), e sempre procuramos que a 

administración expropiadora obxective suficientemente o prezo sinalado xa en vía 

administrativa e o pague antes de que se produza a ocupación da vivenda, de tal maneira 

que os afectados vexan garantido o seu dereito á substitución. Isto pódese dar por medio da 

posta a disposición dunha vivenda adecuada

se producise a correspondente resolución do xurado que corresponda, o de 

expropiación de Galicia ou o provincial, sen prexuízo dos posteriores recursos 

xurisdicionais. 

Tamén advertimos da necesidade de respectar os dereitos de realoxamento e 

retorno. O artigo 16.1.e da Lei 08/2007, do solo (antes a disposición adicional cuarta do 
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texto refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana) sinala que “as actuacións 

de transformación urbanística comportan, segundo a súa natureza e alcance, os seguintes 

deberes legais: (...) garantir o realoxamento dos ocupantes legais que se precise desaloxar 

de inmobles situados dentro da área da actuación e que constitúan a súa residencia 

habitual, así como o retorno cando teñan dereito a el, nos termos establecidos na 

lexislación vixente”. 

A pesar do claro desta disposición observamos que en numerosas expropiacións 

de vivendas, a administración actuante non articula a peza separada de realoxamento como 

condición previa ou simultánea ao desenvolvemento do plan. De cumprirse esta exixencia 

no momento adecuado, as expectativas dos afectados cambiarían radicalmente, ao 

reducirse as súas incertezas e tamén a capacidade de presión irregular que exercen 

determinados axentes privados. 

Observamos a falta de expediente de realoxamento, ou que se ofrece ou xestiona 

de forma inadecuada, nas queixas Q/1052 e 1053/05 (Consellería de Vivenda e Solo -

CVS), Q/1088/06 (Concello de Ferrol), Q/103/07 (CPTOPT), Q/1573/07 (CVS), 

Q/1646/07 (CVS), Q/1971/07 (Concello de Pontevedra) ou Q/2170/07 (Concello de 

Ferrol). Nelas non se organizou a cesión ordenada dunha das vivendas que se promoven no 

sector desde o principio do procedemento. A administración non adoita ofrecer esta 

posibilidade, non a impulsa de oficio, a pesar de que resulta unha obrigación; colócase aos 

afectados na necesidade de reclamala cando a coñecen, polo que temos a percepción de 

que en moitos casos este dereito queda frustrado. 

O dereito de realoxamento é unha opción que os afectados poden aceptar ou non. 

A aceptación parece o máis común cando se trata de vivendas de valor limitado, posto que 

o realoxamento suporá o acceso a unha vivenda nova en réxime de protección pública, e 

normalm  valor resulta 

plausible o rexeitamento do dereito, aínda que tamén pode aceptarse como parte do 

pagamen

ente comportará unha mellora. Para o caso de vivendas de certo

to, se o que se pretende é non ter que comprar unha vivenda e ao tempo lograr 

unha lexítima compensación pola totalidade do prexuízo patrimonial sufrido. 
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Existe a posibilidade de que se dea un realoxamento provisional, pero neste caso 

ocasionaríase un prexuízo engadido de difícil compensación debido ao dobre traslado ao 

que se obriga aos afectados, o que resulta especialmente preocupante cando se trata de 

persoas de avanzada idade e con graves problemas engadidos para afrontar estes trámites. 

Como veremos, esta circunstancia deuse na queixa de oficio Q/1971/07, relativa a unha 

expropiación promovida polo Concello de Pontevedra. 

Pola súa parte, o rexeitamento do realoxamento pode ter como obxectivo adquirir 

unha vivenda similar á expropiada, ou polo menos do mesmo valor. Para este tipo de 

suposto xa adiantamos que razóns de elemental xustiza aconsellan a suficiente 

obxectivación do prezo da expropiación con carácter previo á privación efectiva da 

 substitución. 

 do prezo e 

ao seu pagamento previo. Debería garantirse o dereito de realoxamento, ou a substitución, 

é dicir, 

vivenda habitual, garantindo desta forma a

Xa o ano pasado tratáramos o sucedido co desenvolvemento urbanístico do SUNP 

13, en Santiago de Compostela (Q/1052 e 1053/05). Nada máis recibir a queixa puxemos 

de relevo que a actuación do IGVS (CVS) debería conducirse á obxectivación

unha compensación previa que permitise adquirir outra equivalente en valor de 

mercado. Sen embargo, o IGVS non parecía entender a súa función como a propia dunha 

administración que decide executoriamente sobre os incidentes da expropiación, senón 

como unha especie de árbitro ou mediador entre dúas partes en suposto conflito, os 

propietarios e a promotora; chegou a emitir un suposto laudo, circunstancia 

completamente atípica. O labor da administración expropiadora inclúe sinalar todas as 

obrigacións que corresponden ao beneficiario, entre elas o realoxamento, a sinalización 

dos prezos xustos, a resolución sobre a obrigación de pagamento, ou unha combinación de 

realoxamento e pagamento, de ser o caso. Os afectados concluían que os seus dereitos 

estaban sendo conculcados por unha entidade privada debido á pasividade da 

administración, que non realizaba as funcións legalmente previstas, basicamente garantir 

os seus dereitos, entre os que se contaba o relativo á intimidade persoal e familiar no 

ámbito domiciliario (art. 18. 1 e 2 CE), o que necesariamente significa non ser premidos en 

circunstancias á marxe da legalidade. A promotora pareceu aproveitar a confusión en canto 

ao procedemento e finalmente, xa no 2007, se chegou a un acordo. Sen embargo os 
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afectados manifestaron as súas dúbidas ao respecto, posto que entendían que en certa 

maneira se viran abocados a un acordo desvantaxoso debido ao esgotamento polas 

tensións, presións e actuacións irregulares das que foron vítimas, que os levaron a aceptar 

a última

 o 

rexeitamento da valoración municipal. Tampouco se aclarara o realoxamento. Todo iso se 

estigación 

recomendamos ao Concello de Ferrol que concretara as condicións nas que se daría 

efectivid

 non se correspondían cos criterios de compensación previstos na 

Constitución e no resto do ordenamento para o exercicio da potestade expropiatoria, e que 

logo de 

 proposta. Todo iso se tería evitado se desde o primeiro momento a administración 

establecera claramente a obrigación de realoxamento dos afectados e unha taxación de 

acordo con criterios reais, de substitución ou de mercado. 

Tamén o ano pasado puxemos de relevo o sucedido na queixa Q/1088/06. Unha 

empresa promovía o desenvolvemento dun sector urbanístico en Ferrol. O concello 

realizou valoracións que en principio parecían baixas; así, un edificio con baixo e dous 

pisos taxábase inicialmente en 40 000 €. Nesa situación de infravaloración encontrábanse 

máis de dez veciños. A peza separada de fixación do prezo xusto non fora remitida ao 

xurado de expropiación despois do final do expediente de taxación e de constatarse

daba cando xa se anunciara a entrada na vivenda. Despois da correspondente inv

ade ao dereito de realoxamento de todos os interesados, que debería comprender o 

dereito a unha nova vivenda, preferentemente no sector por urbanizar, e ao pagamento das 

cantidades requiridas para o aloxamento provisional e do resto dos gastos xerados polo 

traslado forzoso. Tamén recomendamos que non se ocupara ningunha vivenda habitual ata 

que se determinase e dese efectividade ao dereito de realoxamento, ou, en caso de non 

aceptarse este por algún interesado, ata a obxectivación inicial do prezo xusto por medio da 

resolución do xurado de expropiación; e que se revisasen os criterios de valoración 

utilizados, que

concluídos os trámites anteriores, sen máis dilación se remitisen os expedientes de 

fixación dos prezos xustos ao xurado de expropiación correspondente (véx. a resolución n.º 

3 da área de obras públicas do Informe Anual do 2006). O pasado ano quedou pendente a 

resposta do Concello de Ferrol; agora, despois de moito tempo finalmente respondeu á 

recomendación. En primeiro termo concretou o envío do expediente ao xurado, e máis 

recentemente respondeu ao resto dos aspectos da recomendación. Sen embargo, a resposta 

resulta sorprendente; sinálase que non se ofreceu realoxamento a un dos reclamantes 
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debido a que non lle correspondía, por non tratarse de vivenda habitual, a pesar de que a 

documentación obrante, achegada polo propio ente local, si recoñecía ese dereito, e  nas 

sucesivas respostas non se puxo en dúbida a condición de vivenda habitual. Só cando se 

chegou 

ste dereito, ou polo 

menos o concello non informou diso, a pesar da nosa insistencia, o que parece demostrar 

que non

e entendiamos que a queixa só se aceptaba parcialmente, polo que 

considerabamos de aplicación o disposto no artigo 33.2 da Lei do Valedor do Pobo, que 

sinala q

seu ocasiona a expropiación, polo menos se verían 

reducidos ao estritamente imprescindible. Polo contrario, o concello enfocou o asunto de 

a un acordo coa empresa o concello entrou a valorar a cuestión desta maneira, o 

que significa que aquela puido negociar cos afectados sen que existise pronunciamento do 

concello. Por tanto, dunha forma similar á descrita no suposto precedente, os interesados 

padeceron a negociación cunha sensación de desvantaxe, premidos, sen que se recoñecese 

previamente o seu dereito ao realoxamento. En ningún caso se iniciou a peza separada de 

realoxamento; ningún dos residentes veu recoñecido formalmente e

 existiu interese en facelo efectivo. As negociacións cos propietarios realizáronse 

case en exclusiva pola empresa beneficiaria, sen intervención do concello, que debería ter 

sentado as bases de compensación de acordo cos criterios legais apuntados. O exercicio da 

potestade expropiatoria corresponde ao concello, que é quen expropia e por tanto quen 

resolve sobre o procedente en dereito. Ao non existir esas bases a empresa puido xestionar 

o asunto dunha forma máis próxima aos seus intereses. Por iso, anunciamos ao Concello de 

Ferrol qu

ue se este non obtivese unha xustificación adecuada (como resposta ás súas 

resolucións) incluirá o asunto no seu informe anual ou especial, con mención dos nomes 

das autoridades ou funcionarios que persistan naquela actitude (alcalde de Ferrol), 

especialmente nos casos nos que, considerando o Valedor que era posible unha solución 

positiva, esta non se conseguise. 

A queixa Q/1971/07 iniciouse de oficio como consecuencia dunha noticia de La 

Voz de Galicia na que se sinalaba que o Concello de Pontevedra expropiara unha casa de 

235 metros cadrados cunha valoración aparentemente baixa. A través da investigación 

iniciada coñecemos que non se realizara un trámite de realoxamento adecuado, e que o 

expediente de prezo xusto tampouco resultara acertado. Se estes dous aspectos da 

expropiación se trataran de forma adecuada os afectados terían cubertas todas as garantías 

legais, e os prexuízos que xa de 
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tal mane

ondicións cá anterior. Ademais, en relación co 

preceptivo realoxamento, que debera ser unha opción para o caso de que os afectados non 

desexase

 lugar, para que se ofreza unha vivenda definitiva de realoxamento aos afectados, 

sen previo paso por unha provisional, de tal forma que poidan contar con esta como 

pagamen

iciou a queixa de oficio Q/1536/07, consecuencia 

das noticias do Faro de Vigo e La Voz de Galicia que sinalaban o desaloxamento dunha 

familia e

ira que a valoración resultase baixa e que non se puidera corrixir polos órganos 

encargados con carácter previo á ocupación; e negando ou condicionando en primeira 

instancia o dereito de realoxamento, e posteriormente derivándoo a un futuro incerto, posto 

que se realiza provisionalmente. Como consecuencia diso os afectados só contan cunha 

pequena cantidade, o depósito previo, claramente insuficiente para comprar unha vivenda 

do mesmo tipo e  nas mesmas ou parecidas c

n facer efectiva a substitución pola anterior vía, o concello pretende que se faga de 

modo provisional, isto é, que primeiro se faga un cambio de domicilio, que se descoñeza 

canto tempo se permanecerá nel, e que posteriormente se sinale a vivenda definitiva que 

proporcionará o concello, o que resulta excepcionalmente gravoso, sobre todo tendo 

presente que os afectados xa veñen de ser gravados polo exercicio da propia expropiación. 

Por iso recomendamos ao Concello de Pontevedra que corrixise o expediente, en primeiro 

termo para revisar a valoración, que parece claramente inferior ao valor de substitución ou 

de mercado; en segundo, para que non se fixese efectiva a ocupación ata que se sinale o 

prezo xusto de forma obxectiva, coa intervención dos órganos alleos ao concello que se 

prevén na lexislación expropiatoria e urbanística, ou se chegue a un mutuo acordo; e, en 

terceiro

to total ou parcial do prezo xusto sinalado (véx. a resolución n.º 2 desta área). A 

resposta do ente local encóntrase pendente. 

Por un caso similar tamén se in

ncadeada á súa casa, en Salvaterra de Miño, expropiada para executar un polígono 

industrial (o Plisan). Os afectados víronse na obrigación de trasladarse a un piso duns 

familiares, e despois a un de alugamento, onde permanecen; víronse forzados a unha 

situación provisional que podería terse evitado se se coñecesen adecuadamente os 

diferentes aspectos deste tipo de expropiacións. A cantidade de compensación 

encontraríase sinalada definitivamente, obxectivada e entregada, e os afectados terían a 

opción de comprar unha vivenda adecuada ou de substitución, ao que se engadiría a opción 

de aceptar a vivenda de realoxamento, ou a combinación de ambas as posibilidades, a 
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vivenda de realoxamento e a diferenza ata o valor sinalado como prezo xusto. Por iso, 

formulamos á CVS unha recomendación (véx. a resolución n.º 4 desta área) cun contido 

similar á anterior. A resposta da consellería tamén se encontra pendente neste caso.  

Pola súa parte, a queixa Q/1573/07 referíase á ausencia de realoxamento nunha 

expropiación promovida en Ferrol polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), 

dependente da CVS. Como no suposto anterior, tampouco neste se cumpriron todos os 

requisitos previos á ocupación: a concreción formal da opción de realoxamento e a espera 

ata a obxectivación do prezo. Se fose así a cantidade de compensación encontraríase 

sinalada definitivamente, obxectivada e entregada, e os afectados terían a opción de 

comprar

ue sen embargo 

leva mái

 unha vivenda de substitución, ao que se engadiría a opción de aceptar a vivenda 

de realoxamento, ou a combinación de ambas as posibilidades, é dicir, a vivenda de 

realoxamento e a diferenza ata o valor sinalado como prezo xusto. Por iso, ao peche deste 

informe redactamos unha recomendación a dirixir á consellería. 

Polo que se refire ao dereito de retorno en arrendamentos, a través da queixa 

Q/1646/07 un inquilino sinalaba que a CVS non o incluíra como tal na relación de 

afectados, e tamén reclamaba o dereito a volver a esa situación logo de promover a 

urbanización. A cuestión reclamouna por vía de recurso de reposición, q

s dun ano sen resolverse. O IGVS entende cuberto ese dereito polo programa de 

vivenda en alugamento, a través do cal pode obter o alugamento dunha vivenda de renda 

taxada con posible subvención. Sen embargo, o dereito referido non parece que poida 

asimilarse á aplicación xeral dun programa público deste tipo. Por iso nos vimos na 

necesidade de trasladar estes argumentos á consellería e solicitar información 

complementaria sobre as medidas a adoptar. 

Tamén coñecemos o desaloxamento dunha vivenda en Ferrol como consecuencia 

da intervención do concello desa localidade nunha situación certamente confusa, pero que 

este segue sen aclarar, a pesar da nosa insistencia (Q/2170/07). A casa do afectado 

encontrábase afectada por un desenvolvemento urbanístico promovido por unha empresa, e 

incorporouse á xunta de compensación. O Concello de Ferrol iniciou un expediente de 

expropiación forzosa por taxación conxunta dos bens e dereitos de propietarios non 
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incorporados a esa xunta; por tanto, o reclamante non estaba nesa lista e as súas 

propiedades non foron valoradas, como tampouco se coñeceu expediente ningún respecto 

del. Sen embargo, o ente local solicitou do xulgado do contencioso-administrativo 

autorización para a entrada no seu domicilio para os efectos de executar as resolucións 

correspondentes ao expediente expropiatorio. O xulgado concedeuna por medio de auto, pero 

a propia xunta de compensación recoñecía que non había expropiación e que “o feito de que 

figuren na relación de bens e dereitos a expropiar realizada polo Concello de Ferrol 

obedece a un mero erro...”. Sorprendentemente anúnciase a ocupación do domicilio, polo 

que o in

r é a circunstancia que podía afectar ao 

reclaman

formalmente non se require un previo realoxamento; sen embargo, parecería lóxico que se 

teresado acode a esta institución. Á vista das circunstancias a institución entrou en 

contacto telefónico co concello para solicitar expresamente que non se fixera efectiva 

ningunha actuación irreversible ata tanto se aclarasen as circunstancias postas de relevo e que 

se trasladaran con urxencia. A pesar diso o concello non paralizou a medida e ao pouco 

tempo demoleuse a vivenda, sen explicación ningunha. Ao cabo dun tempo recibiuse o 

informe municipal, no que unicamente se sinala que existía autorización xudicial de entrada 

en domicilio e que se deu para a execución das determinacións do planeamento. Por tanto, 

seguen sen aclarase as obxeccións postas de relevo tanto de forma directa coma por escrito. 

Parece que por parte do concello se creou unha aparencia de que o interesado se encontraba 

incurso no procedemento de taxación conxunta (expropiación urbanística), ao citalo na 

correspondente listaxe. Isto mestúrase coa mención da súa intención de facer efectiva as 

determinacións do planeamento, que ao parece

te. Sen embargo, esta circunstancia tería que facerse valer por outro medio e nun 

expediente contraditorio independente, que debería impulsar a xunta, cousa que non se fixo, 

ou polo menos non consta. A grave consecuencia de todo iso é que se derrubou a súa casa 

sen aparente procedemento e que por tanto se encontra sen ela e sen sequera realoxamento. 

Ao peche deste informe encontrámonos redactando unha resolución que se dirixirá ao 

Concello de Ferrol. 

c) Expropiacións de vivendas para execución de obras públicas 

Aínda que as expropiacións de vivendas normalmente se dan no ámbito 

urbanístico, en ocasións tamén se relacionan coa promoción de obras públicas. Nese caso 
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asumise pola administración como opción para o afectado, da mesma forma que a espera 

para a ocupación ata a obxectivación e o pagamento da cantidade sinalada, como 

recomendamos  nas expropiacións urbanísticas. En relación con este tipo de problemas 

coñecemos a queixa Q/103/07; pretendíase expropiar unha vivenda habitual e a súa 

explotación anexa no Milladoiro-Ames para a construción da autoestrada AG 56, Santiago-

Brión. A compensación ofrecida resultaba moi baixa, e, con respecto ao realoxamento, a 

empresa concesionaria ofrecía unha vivenda antiga, de características moi inferiores, sen 

terreo e deteriorada (terían que asumir os gastos de arranxala e o traslado, e liquidar os 

impostos e os gastos). Finalmente chegouse a un acordo respecto do valor da vivenda 

considerablemente superior ao ofrecido con anterioridade. 

1.12.3.3 As expropiacións urbanísticas 

As expropiacións urbanísticas prodúcense como consecuencia de operacións de 

desenvolvemento ou reforma urbana das cidades ou vilas reguladas pola lei estatal do solo, 

ou, en Galicia, pola lei de ordenación urbanística e protección do medio rural. 

En relación coa práctica administrativa relativa a este tipo de expropiacións, a 

Asociación de Propietarios de Terreos de A Sionlla e 5000 cidadáns promoveron a queixa 

Q/854/07, relativa á promoción dun polígono industrial en Santiago. Nela expoñían o 

carácter subsidiario co que debía elixirse o sistema de expropiación, reclamaban a 

capacidade dos propietarios para promover o desenvolvemento urbanístico, e que se dese 

igual trato cós futuros propietarios ou empresas, ás que si se permitía desenvolver 

urbanisticamente os polígonos. No 2005 empezaron a interesarse polo futuro polígono 

SUNP-40 de Santiago, que afectaba a terreos da súa propiedade. O IGVS ía desenvolvelo 

polo método de expropiación, aínda que como método subsidiario, se non era posible 

aplicar outra forma de xestión. Os interesados comezaron os traballos para agruparse e 

propoñer alternativas, con proxectos e avais económicos. A pesar diso a administración 

comunicoulles que non aceptaba as súas propostas. Por contra, no SUNP-29, xusto ao 

outro lado da autoestrada, producíronse numerosos cambios de propietarios nos últimos 

meses, pasando a mans de empresas ou particulares que cualifican de especuladores. Neste 

caso a administración non empregara o mesmo medio, polo que sinalan que “se a 
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consellería quere terminar cos  especuladores, que tamén expropie eses terreos ao mesmo 

prezo”. Nese polígono ofrécese alternativas previas á expropiación, pero non a eles. 

 solo para desenvolver o plan. Segundo sinalan, esta forma de 

actuar foi criticada por informes da Unión Europea, ao favorecer que grandes empresas 

adquiran

O atraso na fixación e pagamento dos prezos xustos e xuros derivados das 

expropia

entes atrasos na emisión dos informes municipais 

sobre a cualificación do solo, e demoras nas liquidacións e pagamento dos xuros, que xeran 

xuros de xu

dación e pagamento se debería realizar de forma 

simultánea ao aboamento do capital, posto que se trata dunha cantidade líquida. En 

primeiro termo o seu cálculo realízase con atraso, e, logo de ser realizar, ponse ao afectado 

en lista de espera para o seu cobramento, co que comezan a xerarse novos xuros –xuros de 

Sinalan tamén que Galicia é unha excepción, ao aplicar o método de expropiación 

directa de terreos non urbanizables para a execución de polígonos industriais, tan virulento 

e lesivo para os lexítimos dereitos dos propietarios. Isto supón a privación do lexítimo 

dereito á propiedade privada, salvo que se trate de propiedades de empresas, aos que si se 

permite participar nos aproveitamentos. Nin sequera lles consulta se queren colaborar no 

proceso transformando o

 terreos a prezos extraordinariamente baixos e os desenvolvan despois, sen que tal 

cousa se permite aos propietarios orixinais, nin sequera cando promoven propostas viables, 

amplas cesións de terreos e avais económicos e técnicos que aseguran a súa viabilidade. 

1.12.3.4 A actuación das administracións galegas en materia expropiatoria 

cións e as disfuncións detectadas neste terreo foron o obxecto de diferentes 

queixas, aínda que se observa unha tendencia ao descenso das reclamacións polo segundo 

motivo (o pagamento), sendo aínda frecuentes os atrasos na sinalización de prezos xustos. 

Como adiantamos, obsérvanse frecu

ros e, cando se reclaman, provocan que os expedientes resulten practicamente 

interminables. 

O atraso no aboamento dos prezos xustos prodúcese pola demora na súa fixación e 

por posteriores atrasos nos propios pagamentos, o que produce unha acumulación de atrasos 

que en ocasións é de moitos anos. Os atrasos afectan á cuantificación e aboamento dos 

xuros, a pesar de que a súa liqui
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xuros–, alongándose a situación irregular e convertendo esta problemática nunha sucesión 

de incidentes que non ten un punto e final previsible. 

As disfuncións neste terreo teñen consecuencias prexudiciais para moitos 

cidadáns, e non se evitarán de todo ata que os expedientes de fixación do prezo se tramiten 

con máis celeridade, e os pagamentos, tanto do principal coma dos xuros, tamén se dean 

rapidamente, sen deixar pasar tanto tempo. Ademais, estas circunstancias adoitan a 

producirse despois da declaración da urxencia na ocupación e, por tanto, despois de que o 

afectado se vexa privado do seu ben ou dereito sen previo pagamento. 

Como mostra dos atrasos na tramitación da fixación de prezos xustos e por tanto 

tamén no seu pagamento podemos citar o caso das queixas Q/414/07, Q/669/07, Q/1831/07 

ou Q/2213/07. Na primeira confirmouse o atraso na tramitación da peza separada de prezo 

xusto tramitada pola CPTOPT, sen que as circunstancias que expuxo puideran xustificalo. 

Ademais, respecto dos xuros, non foron calculados e pagados ao tempo que se aboou o 

principal, co que se produce o efecto comentado; de feito, descoñecíase cando se farían 

efectivos. 

Na Q/1831/07 coñeceuse outro evidente atraso, esta vez como consecuencia da 

usual falta de certificacións urbanísticas. Desde febreiro de 1998 obraba o rexeitamento 

dos expropiados ás valoracións, pero os expedientes non avanzaban. Os xurados 

(provincial e galego) sinalaban que estaban incompletos, e a CPTOPT sostiña que os 

remitira ao Concello de Padrón para certificación, que o negaba. Ademais, a consellería 

recoñeceu despois que perdera os expedientes, e comprometeuse a localizalos e darlles 

curso. Finalmente a administración (agora a CVS) recoñeceu o atraso debido aos 

incidentes relacionados cos  informes sobre a clasificación e cualificación do solo, aínda 

que debe concluírse que estes non xustifican o sucedido. Ademais, parecía interpretar que 

co pagamento da oferta da administración, de acordo co disposto na lei do solo, a 

administración cumprira coa súa responsabilidade, cando tamén era preciso coñecer con 

rapidez a parte do expediente administrativo que restaba, o que evidentemente non se fixo, 

posto que pasaron 10 anos sen iso. 
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Polo anterior motivo (atraso das certificacións) coñeceuse a queixa Q/901/06, 

relativa a unha expropiación para a construción do enlace da Cidade da Cultura de Galicia 

coa AP-9. A demora na emisión das certificacións que debía achegar o Concello de  

Santiago foi de 9 meses, de outubro a xullo; pero ademais a CPTOPT non remitiu os 

expedientes ao Xurado de Expropiación de Galicia ata o 20 de novembro, 4 meses despois, 

co que este atraso se acumulou ao anterior.  

Outra importante demora coñecémola no expediente Q/669/07, sobre 

expropiación promovida polo Concello de Miño para a execución dunha urbanización. 

provincial por erro, segundo recoñecía o propio ente local, circunstancia finalmente 

corrixida

 

sinalización de prezos xustos, e máis en concreto polo atraso das certificacións 

urbanísticas, encontrámolo na Q/379/06. A administración expropiadora (Consellería de 

a responsable do atraso 

constatado p

Unha serie de expedientes de fixación de prezos xustos non se enviaran ao xurado 

. Ademais, coñeceuse que se delegara a tramitación dos expedientes na empresa 

beneficiaria, cando en realidade a entidade expropiadora era o propio concello, que debería 

ter sido quen se responsabilizase do cumprimento das prescricións legais, e, entre elas, da 

tramitación das pezas separadas de prezo xusto de acordo cos  principios de preferencia e 

rapidez (artigo 52.7 LEF). Polo contrario, o ente local deixou esta tarefa en mans da 

empresa promotora da urbanización e beneficiaria da expropiación, do que resultou este 

atraso. 

Na Q/2213/07 coñecemos que os prezos de varios terreos expropiados pola 

CPTOPT para o acondicionamento da vía rápida do Barbanza, sinalados no 2002 

(interpuxérase un recurso contencioso-administrativo, pero desistiuse del), aínda non se 

pagaran, a pesar dos anos transcorridos. 

Outro claro exemplo de demora provocada pola mala xestión dos expedientes de

Innovación e Industria) entendía que o Concello de Outes er

orque demorou a achega desas certificacións. Non obstante, a consellería non 

daba conta da súa intervención no curso dese concreto trámite; non requirira ao concello a 

certificación pendente, senón que fora a empresa beneficiaria do proxecto, un parque 

eólico, a que fixera múltiples xestións, segundo o seu informe. Sen embargo, o expediente 
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administrativo é unha responsabilidade da administración actuante, polo que debería ter 

sido a consellería a que realizara as devanditas xestións para a fixación do prezo xusto, 

requirindo formalmente a expedición dos certificados. Á empresa beneficiaria corresponde 

o aboamento do prezo xusto e os xuros; pero corresponde á administración a determinación 

das condicións de pagamento (día e lugar) e, de ser o caso, a aplicación das medidas 

coercitivas precisas para facer cumprir o ordenado previamente. Estes criterios foran 

expresados polo Valedor do Pobo á consellería con ocasión de recomendacións e outro tipo 

de comunicacións con ocasión de queixas precedentes, a pesar do cal foi necesario 

reiteralos, como vemos. 

Tamén se coñeceron atrasos na fixación das compensacións e nos seus 

pagamentos na queixa Q/1783/07, na que a CPTOPT non propiciara a sinalización do 

prezo xusto desde 2001 ata hoxe; a Q/1497/07, referida a unha expropiación tamén da 

CPTOPT, con ocupación no 2002 e resolución do xurado de expropiación do 2005, na que 

só se produce o pagamento despois da queixa, concretamente en novembro do 2006, e na 

que aínda restaba a liquidación e aboamento dos xuros; a Q/1154/05, referida ao atraso no 

pagamento comprometido. Para conseguir a información foi preciso declarar o Concello de 

Boiro como hostil e entorpecedor do labor da institución. Finalmente coñecemos que se 

aboaría a indemnización estipulada ata a realización da acta de ocupación. 

Un exemplo de atraso no pagamento dos xuros coñecémolo na queixa Q/19/07, 

sobre unha expropiación da CPTOPT, que confirmou a ampla demora na liquidación e 

pagamento, razón pola que insistimos para que se corrixise. Tamén indicamos ao 

interesado que debido a esa demora poderían terse xerado xuros de xuros, polo que podía 

reclamalos. Liquidaríanse desde o momento en que reclamara formalmente (por escrito) os 

ordinarios, despois do pagamento do prezo xusto. 

Por xuros de xuros coñecéronse as queixas Q/1206/99, Q/1251/02 e Q/1093/06. 

Un claro exemplo dos efectos prexudiciais que se producen como consecuencia da mala 

xestión das liquidacións e pagamentos de xuros son as dúas primeiras queixas, que nas 

súas exposicións orixinais se referían a problemas cos seus respectivos prezos xustos. A 

Q/1206/99 dera lugar a unha recomendación para o pagamento urxente da expropiación 

dun soar ocupado no 1991 para a construción da autoestrada da Coruña a Carballo (cf. 
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resolució

itido á CPTOPT en marzo 

do 2003 (véx. a resolución n.º 4 da área de obras públicas do Informe Anual do 2003) para 

que se p

n 92, Informe Anual do 1999). Os xuros ordinarios non se liquidaron ata o 2005, 

comprometéndose daquela os xuros de xuros. Sen embargo, ao non aboarse o interesado 

reclamounos, sen recibir resposta. Por tanto, despois de moitísimo tempo desde a 

ocupación, aínda non se liquidara a totalidade da débeda xerada. A Consellería só sinalou 

que procedería a unificar os criterios de liquidación de tales xuros, co que non se aclaraba 

se finalmente serían aboados e o momento en que se daría tal pagamento. Finalmente, ao 

cabo dun tempo considerable coñeceuse o pagamento dos xuros de xuros recoñecidos. 

Na queixa Q/1251/02 informouse de que finalmente, despois de moito tempo, se 

daría efectividade total a un recordatorio de deberes legais rem

agasen o prezo xusto sinalado no 2001, xunto cos xuros xerados. Debido ás 

circunstancias amplamente tratadas con anterioridade, a lenta sucesión de sinalizacións, 

liquidacións e pagamentos demorou en gran medida o final do procedemento, sendo 

necesario recoñecer a obrigación de pagamento de xuros de xuros, non aboados ata 

mediados do 2007. Ademais, resulta significativo que polo atraso no coñecemento do 

expediente para sinalar o prezo formuláramos unha recomendación á Dirección Xeral de 

Obras Públicas no 1997, que fora aceptada. Por tanto, como vemos, ata ese momento non 

se finalizou un expediente de expropiación con ocupación do terreo no 1994, o que resulta 

ilustrativo do que vimos salientando. 

Finalmente, na queixa Q/1093/06 coñeceuse a falta de resposta da Deputación 

Provincial de Lugo a unha reclamación para o pagamento de xuros. Logo de concluír a 

investigación formulamos unha recomendación para que se respondese á reclamación, e 

sobre todo para que se aboasen os xuros dos xuros debido ao atraso no aboamento dos 

ordinarios desde o momento en que eran líquidos, o día do pagamento do principal (véx. a 

resolución n.º 1 desta área). O organismo provincial opúñase a atender a reclamación por 

considerar que se trataba dun caso de anatocismo. Sen embargo, á marxe da cualificación 

da reclamación, o se reclamaba era unha liquidación engadida polo atraso no aboamento 

dos xuros ordinarios, ou os xuros dos xuros. O reclamante acreditaba que os prezos xustos 

se aboaron o 29-10-97 e 14-12-98, pero para pagar os xuros foi preciso esperar ata o 23-3-

2000. Tamén acreditou a reclamación expresa do pagamento dos xuros ao se recibir a 
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liquidación, condición da doutrina legal para que a administración incorra en mora e por 

tanto teña que aboar eses novos xuros. Efectivamente, os xuros xéranse automaticamente 

por imperio da lei, segundo establece de modo unánime a doutrina legal; os xerados pola 

urxente ocupación xéranse desde o día en que esta se produce e ata o momento do 

pagamen

Esta sentenza continúa indicando que “os datos ou elementos 

de cálculo dos xuros de demora na tramitación e pagamento do prezo xusto son o importe 

deste, fi

disposto polo artigo 1.101 do Código civil, unha 

obrigación de indemnizar danos e perdas se se incorrese en mora, na que a súa 

indemnización vai consistir (salvo

que fora 

obxecto de contradición razoad

o pendente eran os xuros dos xuros. Esa obrigación non ten que ver co 

anatocismo, como sostiña a deputación, senón coa aplicación do dereito correspondente. 

Finalmente o organismo provincial comprometeuse ao pagamento pendente, realizando o 

cálculo que corresponder.  

to, salvo no caso de que transcorran seis meses desde o inicio do expediente 

expropiatorio sen que se dese a ocupación, suposto no que o inicio do dereito a percepción 

se produce co transcurso deste período. Esta débeda resulta líquida (STS do 15 de febreiro 

de 1997); non só son débedas líquidas aquelas cunha contía perfectamente determinada, 

senón tamén aquelas nas que o seu montante pode quedar establecido mediante unha 

simple operación aritmética. 

xado definitivamente, o prazo establecido legalmente (lei e regulamento de  

expropiación forzosa) e o tipo de xuros tamén taxado pola lei (leis de orzamentos xerais do 

Estado). En consecuencia, os xuros por demora na fixación e pagamento do prezo xusto 

constitúen, ao momento de se aboar, unha débeda de cantidade líquida, que, de non 

pagarse, terá que xerar, conforme o 

 pacto en contrario), ao tratarse dunha obrigación 

diñeiraria, no xuro legal, segundo dispón o artigo 1.108 do Código civil. Ao non existir 

pacto nin norma expresa ao respecto (a diferenza do que sucede coa demora na fixación e 

pagamento do prezo xusto), incórrese en mora, segundo o disposto polo artigo 1100 do 

mesmo Código civil, desde que o acredor da indemnización por xuros de demora na 

tramitación e pagamento do xusto prezo esixa xudicial ou extraxudicialmente á 

administración expropiadora ou ao beneficiario, segundo os casos, o cumprimento da súa 

obrigación de pagar tales xuros de demora”. En principio a deputación rexeitara a 

recomendación, argumentando o mesmo que se informara anteriormente e 

a pola nosa parte. Á marxe de que houbese certa confusión 

á hora de definir a reclamación, o certo é que se deducía claramente que o que se 

reclamaba com
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1.12.3.5 O exercicio do dereito de reversión 

En relación coas posibles reversións, é dicir, a devolución dos bens ou dereitos 

expropia

o 1967, que agora van ser obxecto dunha operación urbanística. 

Non obstante, a operación non se documentaba suficientemente; en especial non se 

achegab

dos e non utilizados, as queixas adóitanse referir a atrasos no coñecemento das 

solicitudes para que se recoñeza este dereito, como sucedeu na Q/1343/07, na que a 

CPTOPT estaba demorando a resolución respecto dun terreo non utilizado para a 

construción da rotonda de conexión do 2º cinto de Vigo co polígono de Balaídos, en Vigo. 

Finalmente a consellería sinala que a obra se recibira e xa se coñecía o expediente no que 

se valoraría a reversión. 

Un suposto parecido é o da queixa Q/1783/07, na que se reclamaba porque en 

2001 a CPTOPT expropiara un terreo para a execución de obras na estrada PO-403 

(Ponteareas-Salvaterra de Miño), aínda que despois se modificou o proxecto, o que deu 

lugar a unha menor ocupación e á solicitude no 2004 da reversión do non utilizado. A 

única resposta (verbal) foi que “o tiñan que ver”. Ao peche do informe aínda non se coñece 

o que se resolveu finalmente. 

Tampouco se coñece a resposta da administración (Consellería de Innovación e 

Industria) na queixa Q/2165/07, na que se reclamaba por unha suposta resolución 

incorrecta da solicitude de reversión por non execución da obra (explotación a ceo aberto 

do xacemento de lignito das Pontes). 

Diferente é o caso da Q/1787/07, na que se reclama a reversión duns terreos 

supostamente expropiados (cualifican a operación como de “venda forzosa”) polo antigo 

Ministerio do Exército n

an datos sobre os trámites previos que permitisen determinar o carácter 

expropiatorio ou forzoso do procedemento (anuncios oficiais, declaración de utilidade 

pública, notificacións persoais, etc.). 
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1.12.3.6 

 Universidade 

da Coruña. 7 anos despois aínda non se pagara o prezo determinado polo xurado 

provinci

do e o sinalado polo Xurado Provincial de Expropiación, de 

acordo co que resolva a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (á 

cións precisas para dar cumprimento 

aos compromisos financeiros asumidos en relación con esta expropiación a través de 

convenio

ra a 

liquidación definitiva que se derive do que se resolva en vía xudicial. O feito de que se 

asinase 

O pagamento anticipado das cantidades coñecidas como “límite de acordo” 

Xa o pasado ano sinalamos que as queixas Q/556 a 591/05 se referían á 

expropiación de terreos ocupados en 1998 para construír unha facultade da

al. Por iso formulamos suxestións ao Concello da Coruña, á Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria (CEOU) e á Universidade da Coruña (véx. a 

resolución n.º 1 da área de obras públicas do Informe Anual do 2006) para que, de acordo 

co establecido no artigo 4 do regulamento da LEF, se resolvese con urxencia sobre as 

obrigacións do beneficiario, a universidade (á CEOU); para que o beneficiario pagase a 

diferenza entre o xa aboa

universidade); e para que se leven a cabo todas as ac

 subscrito (ao concello e á consellería). A resolución administrativa que fixa o 

prezo xusto ten carácter executivo e salvo suspensión debe aboalo a universidade, 

beneficiaria formal da expropiación, sen prexuízo das garantías que poidan esixirse pa

un convenio de repartición dos pagamentos entre diferentes administracións non 

debía repercutir no atraso dos pagamentos por parte da administración beneficiaria e 

directamente obrigada ao pagamento, que é a universidade. Esta aceptou a resolución; 

ademais informou de que se resolvera a peza de medidas cautelares dos recursos 

contenciosos que daquela coñecemos, e que o auto estableceu que se debía pagar a 

diferenza entre o xa entregado e o sinalado polo Xurado Provincial de Expropiación, aínda 

que con garantía. Por tanto, o resolto coincide co exposto pola nosa parte na suxestión, na 

que sinalabamos que se debía teren conta o carácter executivo do acordo do xurado, de tal 

maneira que debía pagarse ata o sinalado neste, e iso sen prexuízo das garantías 

económicas que se quixeran impoñer para asegurar o que se resolva definitivamente no 

recurso contencioso, ou, como di a STS do 28 de xuño de 1997, citada literalmente na 

resolución, “sen prexuízo de que a súa liquidación definitiva se axuste ao que 

xurisprudencialmente se declare ao resolver o recurso contencioso-administrativo...”. 

Sinalaba tamén “a executividade dos acordos administrativos de fixación do prezo xusto”, 
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e que a súa “impugnación pode comportar a petición das medidas cautelares que se 

estimen pertinentes para asegurar o resultado do preito, e suxeitas ás normas e principios 

reguladores destes”. A universidade aceptou a suxestión, pero non a consellería, a pesar do 

auto. A consecuencia foi que todo o período de atraso do pagamento repercutiu 

negativamente nos afectados, e ademais xerou xuros de mora, en prexuízo do erario 

público. Pola súa parte, o Concello da Coruña nin tan sequera respondera cando 

confeccionamos o anterior informe, aínda que posteriormente rectificou e deu conta do 

cumprimento das obrigacións financeiras que lle incumbían nesta operación. 

1.12.3.7 Información xeral sobre os procedementos expropiatorios 

En ocasións os afectados por procedementos expropiatorios acoden á institución 

debido á falta de claridade das notificacións que reciben, ou para coñecer os dereitos que 

os asisten, en especial a forma de contradicir e xestionar as valoracións recibidas das 

administracións, ou para solucionar as súas dúbidas respecto da actuación daquelas. Neste 

caso infórmase do procedemento xeral e das garantías que os asisten. Á marxe dalgún caso 

con especificidades marcadas, adoita sinalarse que despois do levantamento da acta previa 

á ocupación e do pagamento do depósito previo, debe iniciarse a peza separada para sinalar 

o prezo xusto, que, de acordo coa LEF, debe resolverse de forma preferente e rápida. 

Notificarase a valoración que a administración fai dos bens e dereitos, e o interesado 

poderá opoñerse a elas sinalando outros valores. Se finalmente rexeita o valor ofrecido na 

última comunicación da administración, daquela o asunto trasladarase ao Xurado de 

Expropiacións de Galicia, que resolverá definitivamente en vía administrativa sobre o 

prezo xusto, sen que o procedemento represente gasto para o interesado. Ademais esa 

resolución pode ser recorrida perante a xurisdición contencioso-administrativa. 

1.12.3.8 Os danos ocasionados con motivo das obras públicas 

Non son infrecuentes as reclamacións por danos producidos por obras públicas, ou 

pola falta do seu mantemento, ou en xeral dos bens de dominio público. Especialmente 

gravoso para o cidadán resultan os supostos en que a responsabilidade é discutida entre 

varias administracións; o afectado vese inmerso nunca sorprendente dialéctica entre 
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administracións co fin de eludir asumir a responsabilidade patrimonial mediante a súa 

atribución á outra. Moi ilustrativa ao respecto resulta a queixa Q/172/06, na que os danos 

se produciran debido a un accidente sufrido en Coia-Vigo como consecuencia do mal 

estado d

o que non dera efectividade á 

obrigación expresada no artigo 17.1 do Regulamento de bens das corporacións locais, 

aprobado

úas  

obrigacións ao respecto, de tal maneira que finalmente resolvera sobre a súa eventual 

responsa

én o expediente de responsabilidade patrimonial promovido 

pola interesada despois de sufrir unha caída na rúa en cuestión, que non consta no 

inventario debido á inactividade municipal (véx. a resolución n.º 1 desta área). O ente local 

aceptou a recomendación. 

unha beirarrúa. Despois de numerosas comunicacións co Concello de Vigo e a 

administración autonómica, que respectivamente atribuían á outra administración a 

responsabilidade, finalmente reclamamos ao ente local aclaración sobre as causas polas 

que non tramitaba o expediente de responsabilidade patrimonial, ao tratarse dunha rúa da 

cidade transferida despois das obras de mellora comprometidas pola administración 

autonómica e realizadas había moito tempo. O Concello de Vigo alegaba que non figuraba 

no inventario municipal de bens, circunstancia que loxicamente el mesmo debía 

solucionar. Finalmente coñecemos que o feito de que a rúa na que se produciu o suceso 

non se atopa dada de alta como propiedade municipal no correspondente inventario, que 

era o único que alegaba o concello, era produto da voluntaria abstención da entidade local 

á hora de formalizar as súas obrigacións ao respecto, derivadas dun convenio coa 

administración que antes era titular. Coa mención de que a rúa non se incluíra no 

inventario o concello unicamente estaba recoñecend

 polo Real decreto 13/1986, do 13 de xuño, que preceptúa que “as corporacións 

locais están obrigadas a formar inventario de todos os seus bens e dereitos, calquera que 

sexa a súa natureza ou forma de adquisición”. O feito de que se formulase a reclamación 

patrimonial referida e que como consecuencia dela se fixesen patentes todas as 

circunstancias descritas debería ter servido ao Concello de Vigo para poñer ao día as s

bilidade patrimonial, sen eludir (reiteradamente) pronunciarse sobre o asunto 

argumentando unha circunstancia formal que se encontra á súa enteira disposición e que 

resulta ser a omisión dun deber legal. Por iso formulamos ao Concello de Vigo unha 

recomendación para que con urxencia se iniciasen os trámites para completar o inventario 

de bens municipais, como tam
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Pola súa parte, na queixa Q/1213/06 coñeceuse que unhas obras de mellora da 

estrada de San Lorenzo a Vidán, en Santiago, incluíron un desaugadoiro que deriva sen 

permiso 

o consecuencia da indefinición detectada, que 

seguimos poñendo de relevo. Só a mediados do 2007 se puido coñecer que a deputación 

comprom

ais, a deputación pareceu cambiar de criterio ao indicar que non o 

executaría o proxecto de corrección das deficiencias, insistindo na responsabilidade da 

CPTOPT

ao soar da interesada, polo que reclamara á Deputación Provincial da Coruña. Esta  

respondeu que o Concello de Santiago, que recibira a queixa en primeira instancia, non lla 

enviaran. Sen embargo, pola nosa parte xa ilustraramos ao organismo provincial do 

obxecto da queixa de forma directa, polo que debería terse comprobado e respondido, 

sobre todo para determinar a responsabilidade, a forma e o momento de dar solución ao 

problema que a interesada vén sufrindo com

etera a solución do problema creado. 

Outro significativo caso encontrámolo na queixa Q/968/06. As obras de mellora 

da estrada Portonovo-Adina provocaran situacións perigosas para os viandantes debido á 

altura das beirarrúas e a que se encontraban sen protección lateral. A Deputación 

Provincial de Pontevedra respondeu que a responsable era a CPTOPT, que redactara e 

executara o proxecto, e que ela se limitara a poñer a disposición os terreos. Sen embargo, 

ao tempo informaba que redactara un proxecto de reforma da vía para solucionar os 

problemas detectados, pero non aclaraba se o executaría. Pola súa parte, a consellería 

sinalou que só lle correspondía executar o proxecto, de acordo co previsto no convenio 

subscrito coa deputación; o resto das cuestións correspondían ao organismo provincial, 

titular da estrada. A cuestión continuaba sen solución debido á discrepancia entre as dúas 

administracións, ás que indicamos que sería conveniente que se puxesen de acordo sobre a 

necesidade de realizar as obras correspondentes para asegurar a seguridade. Pero isto non 

se logrou. Adem

. Á vista desta situación consideramos preciso acudir ao lugar e citar alí as dúas 

administracións; puidemos comprobar que a situación de perigo era evidente, e que en 

parte se derivaba da execución do proxecto, que logo de executado dera lugar a unhas 

beirarrúas sen protección lateral e de altura considerable. Calquera persoa podía caer por 

un pequeno descoido, en especial nenos e maiores. Por iso indicamos á deputación 

provincial que, dado que ao parecer o proxecto convido se executara de acordo co previsto, 

parecía que debía ser ela a que realizara as obras complementarias que se derivan da 
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operatividade dos novos servizos, neste caso as beirarrúas. Finalmente o organismo 

provincial comunicounos que levaría a cabo as obras de seguridade necesarias, e o faría 

con urxencia, de acordo co expresado pola nosa parte. 

A queixa Q/1086/06 refírese a reclamacións promovidas en relación coas obras de 

acondicionamento da estrada AC-403, de Muros a Santa Comba. A CPTOPT respondeu 

que se realizaran acondicionamentos de camiños de servizo afectados polas chuvias e o 

recrecido dunha atarxea; e os accesos limitáronse atendendo a criterios de seguridade 

viaria. Non obstante, estudáranse novos posibles accesos se se presentaran as 

correspondentes solicitudes. 

Na Q/1023/07 tratáronse os supostos danos producidos nun muíño como 

consecuencia das obras do corredor do Morrazo. Sen embargo, a actuación pareceu 

adecuada, posto que o muíño fora expropiado pola CPTOPT precisamente co fin de 

asegurar a súa conservación, e foi trasladado a un lugar próximo, previo informe favorable 

da Consellería de Cultura e Deporte. 

Noutras ocasións as queixas refírense aos posibles prexuízos que producirían os 

proxectos se chegasen a executarse. En especial reclámase a pouca dilixencia da 

administración para evitalos e a dificultade para a súa reparación ou indemnización. Como 

exemplo diso podemos citar a Q/492/07, na que un grupo de veciños de Teo reclama pola 

falta de resposta da CPTOPT á súa solicitude para a construción dunha ponte sobre a vía de 

gran capacidade alternativa á C-541, no lugar de Penelas. Na súa primeira resposta a 

Consellería deu a entender que o realizaría, pero os veciños sinalaron que non foi así, e que 

faltaba pouco para a apertura da estrada, polo que de novo nos diriximos á administración, 

que aínda non aclarou definitivamente a efectividade do sinalado anteriormente. 

En moitas ocasións trátase de verdadeiras vías de feito, ou de ocupacións 

irregulares de terreo prescindindo por completo do correspondente procedemento 

expropiatorio. 
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1.12.3.9 A xestión das estradas galegas. O estado de conservación das infraestruturas 

e a súa repercusión na seguridade viaria 

Resulta frecuente o coñecemento de situacións de perigosidade das estradas tanto 

para condutores coma para peóns. Dada a transcendencia do tema no presente exercicio 

presentamos un Informe Extraordinario sobre a Seguridade Viaria en Galicia. Nel 

facemos mención, entre outras cosas, a que se producen un gran número de accidentes de 

tráfico que ocasionan un elevado número de vítimas cada ano. Entre 1994 e 2005 morreron 

en Galicia 5963 persoas como consecuencia destes accidentes. Outras 103 311 resultaron 

feridas, moitas delas con gravísimos traumatismos que cambiaron dramaticamente a súa 

vida e a das súas familias. Este problema adquiriu tal magnitude  nas últimas décadas que é 

unánime

zóns do aumento ou diminución 

dos accidentes de tráfico. Existe coincidencia ao considerar que Galicia presenta factores 

 avellentamento da poboación, 

abundancia de fauna...) que inciden de maneira importante na problemática. Ademais, non 

conta c

ión como leve. Non obstante, comprométese a 

que “nun breve prazo” se procederá ao pintado da estrada e a solucionar o problema. 

 a chamada de atención sobre a necesidade de acometer accións decididas para 

solucionalo ou polo menos para situalo en parámetros aceptables. Non existe ningún 

observatorio da seguridade viaria no que se analice especificamente a realidade do tráfico 

en Galicia, non se realizan auditorías de seguridade viaria e a única Comisión Galega do 

Consello Superior de Trafico e Seguridade Viaria non se reuniu entre os anos 2002 e 2006. 

Nestas condicións é moi difícil coñecer e interpretar as ra

específicos (orografía, clima, dispersión, travesías,

on servizos públicos alternativos de transporte público por estrada; é das poucas 

comunidades autónomas sen servizo de proximidades por FFCC. Requiren un tratamento 

especial os problemas relativos aos condutores novos e ao exceso de velocidade ou 

consumo de alcohol e outras drogas. Ademais, a resposta de atención nos accidentes 

debería ser máis rápida.  

Os casos más significativos de deterioración de estradas coñecémolos na queixa 

Q/1164/07, debido ao perigo que supón para os condutores e os peóns o mal estado da 

estrada Marín-Bueu-Cangas, ao ter a pintura deteriorada, ou non tela en tramos. Na súa 

resposta, a CPTOPT recoñece que a sinalización horizontal, é dicir, a pintura, se encontra 

deteriorada, aínda que cualifica a deteriorac
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Iniciouse unha queixa de oficio como consecuencia da noticia de “La Voz de 

Galicia” na que se sinalaba que o Ministerio de Fomento instalara os valos que rexeitan os 

usuarios de motos en Cornes–Santiago (Q/2169/07); solicitamos a colaboración da 

Delegación do Goberno en Galicia para coñecer os detalles da información. 

Tamén se coñeceu unha queixa de oficio debido ao mal estado da vía que conecta 

co edificio de Facenda e o ambulatorio, en Carballo (Q/1922/07). Á vista do informado 

polo concello desa localidade, ao peche deste informe encontrámonos redactando unha 

recomendación para que se promova unha solución, de tal forma que se execute a obra 

urbanizadora que permita dispoñer das vías necesarias para o actual uso que se dá aos dous 

edificios públicos citados. 

1.12.3.10 A xestión do dominio público hidráulico 

Polo que se refire á xestión das augas continentais, recíbense queixas relativas ao 

seu uso irregular, por falta de autorización ou por abuso da que se ten; a atrasos na 

tramitación das peticións de aproveitamento privativo; ou a contaminación das augas. 

O organismo xestor da conca Galicia-Costa é Augas de Galicia, integrado na 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible (CMADS). En relación cun 

aspecto do seu funcionamento xeral coñeceuse a queixa Q/1664/07, promovida por unha 

organización de defensa ambiental debido á non convocatoria periódica da xunta de 

goberno do organismo. Segundo sinalaba, non se convoca desde novembro de 2002, o cal 

impide a participación das organizacións ecoloxistas na xestión da conca; e iso a pesar de 

que sofre numerosos problemas ambientais, como o urbanismo excesivo, a falta de 

depuración das augas residuais urbanas e industriais, e a destrución de espazos con elevado 

valor ambiental. Este mesmo problema coñecérase na queixa Q/505/05, como conclusión 

da cal formulamos unha recomendación á (anterior) Consellería de Medio Ambiente, que 

fora aceptada. Entón outra organización ambiental indicaba que a última reunión desa 

xunta de goberno se celebrara precisamente o 12 de novembro de 2002, en contra do 

previsto polo Decreto 108/1996, do 29 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de 

Augas de Galicia. Incluso antes coñecéramos esta mesma forma de proceder de Augas de 
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Galicia (Q/403/2000). A última reunión da xunta celebrárase o 22 de decembro de 1997; 

sen embargo, o organismo autónomo recoñecía que non se estaba cumprindo o previsto e 

manifestaba a súa vontade de reconducir as prácticas anteriores. A resposta dada á última 

queixa p

o e na súa organización. Sen embargo, estas 

supostas dificultades non poden entenderse como eximentes do pleno cumprimento das 

disposic

fosen infrecuentes, en ningún caso poden desculpar o 

incumprimento das disposicións relativas á materia que tratamos. Ademais, debe terse en 

conta qu

emorada, non pode obviarse que a queixa resultou 

fundada, posto que se confirmou que por un tempo moi considerable a administración 

incumpr

primento á normativa relativa ás 

convocatorias periódicas de todos os órganos administrativos a través dos que se produce a 

ara explicar o sucedido de forma moi similar ás anteriores queixas; pretende 

desculpar a súa actuación facendo mención de certas dificultades, fundamentalmente aos 

cambios operados na adscrición do organism

ións vixentes en cada momento. As circunstancias que se mencionan non son máis 

que avatares propios de calquera labor administrativo, que se producen con certa 

frecuencia. E aínda que 

e a realización rápida ou dilixente deses trámites se encontra a disposición da 

propia administración. As circunstancias postas de relevo ata agora resultan especialmente 

negativas por todo o sinalado, ao que podemos engadir que tamén coñecemos máis queixas 

relativas á ausencia de convocatoria doutros órganos de participación social incardinados 

na Consellería de Medio Ambiente, como o Consello Galego de Medio Ambiente 

(Q/991/2002) ou o Observatorio Galego de Educación Ambiental (Q/1105/03). Ambos os 

expedientes finalizaron con recomendacións dirixidas ao Conselleiro de Medio Ambiente, 

a pesar do que nesta ocasión volvemos encontrar un suposto en que non se deu 

cumprimento ás previsións de convocatorias periódicas dos instrumentos de participación 

social en materia de medio ambiente. Por iso, pese a que o 4 de decembro se celebrou 

finalmente a xunta amplamente d

iu o seu deber legal de convocatoria periódica da xunta de goberno, o que 

aconsellaba formular un recordatorio de deberes legais á CMADS. Indicóuselle que se 

debía dar estrito cumprimento ás previsións do Decreto autonómico 108/1996 relativas ás 

convocatorias periódicas da xunta de goberno do organismo autónomo Augas de Galicia, 

e, conseguintemente, que se debían convocar os plenos ordinarios cunha periodicidade de, 

polo menos, un ano, e sempre que se produza calquera das circunstancias previstas para tal 

convocatoria. E que, en xeral, se debía dar estrito cum
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participa

Coñecéronse diferentes queixas e consultas como consecuencia dos danos 

ocasiona

n. Reclamábase a reparación duns danos ocasionados por ADIF 

(Ministerio de Fomento) nun aproveitamento privativo, polo que, de confirmarse, o que 

parecía 

sa fora que a 

documentación achegada era incompleta e confusa, en expresión de Augas de Galicia, polo 

que se re

ción social na xestión dos asuntos públicos en materia de medio ambiente (véx. a 

resolución n.º 4 desta área). A consellería aceptou plenamente o recordatorio. 

dos en canais ou canles de rega por obras públicas, en especial polas obras do 

AVE. Así, na queixa Q/1519/06 reclamábase polo taponamento dun regacho en Enfesta–

Santiago derivado das obras do FFCC. Ao recibir o informe de Augas de Galicia 

puxémonos en comunicación directa co organismo, que nos indicou que en breve faría 

outra comprobació

más oportuno sería reclamar explicacións do sucedido ao ADIF ou ao propio 

Ministerio, non á empresa concesionaria da execución da obra, co fin de procurar a súa 

rápida reposición sen necesidade de acudir a trámites más custosos ou complexos. De feito, 

xa se requiriu á empresa concesionaria da obra que adecuase e limpase a zona de 

servidume do regacho Vilasuso, e legalizase, de ser o caso, as obras, o que confirma que se 

deron irregularidades pendentes de corrección na zona. 

Por captacións sen autorización coñeceuse a Q/1969/07, na que se reclamaba 

debido a unha suposta falta de actuación de Augas de Galicia ante a denuncia dunhas obras 

para captar auga sen autorización. A comunidade de montes promotora do aproveitamento 

solicitou o permiso de investigación das augas subterráneas en cuestión, e Augas de 

Galicia realizou a inspección e comprobou que non se captara auga de forma irregular. 

Polo que se refire á falta de efectividade dos aproveitamentos debido á necesidade 

de impoñer servidumes de acueduto coñecemos a Q/940/07, na que se reclamaba pola 

demora na tramitación do correspondente expediente; sen embargo, a cau

quiriu a súa emenda. 
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1.12.3.11 A xestión da costa e dos portos 

A protección da ribeira do mar e en xeral da costa debe ser un obxectivo público 

prioritario. A competencia autonómica en relación con este espazo refírese ás zonas de 

servidume do dominio público marítimo-terrestre. Como sinalamos, na actualidade 

encóntra

as, unha revisión do plan galego de acuicultura, que, no caso 

de ser aprobado, modificaría o anterior plan sectorial. Na revisión contémplase a 

posibilid

se en tramitación un proxecto de lei de medidas urxentes en materia de ordenación 

do territorio e do litoral de Galicia, que fundamentalmente aborda as circunstancias 

urbanísticas que inciden na franxa costeira. 

Este ano recibíronse un número considerable de queixas contrarias á instalación 

ou ampliación de piscifactorías. As queixas Q/637/07, Q/1290/07, Q/1551/07, Q/1538/07, 

e Q/1901/07, que tratamos amplamente na área de medio ambiente, referíanse a esta 

cuestión. A Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos (CPAM) está promovendo, no 

exercicio das súas competenci

ade de realizar a instalación obxecto da queixa. Non obstante, a día de hoxe non se 

pode prexulgar o resultado do procedemento desta revisión do plan sectorial, posto que 

aínda se encontra en trámite. Neste momento coñécese a avaliación dos efectos ambientais 

do plan, de acordo co previsto na Lei 9/2006, e o seu resultado condicionará o contido final 

do plan; xa existe documento de referencia da CMADS, e agora o procedemento segue o 

seu trámite, ata a memoria ambiental. Aínda no caso de que se aprobase a revisión do plan, 

para a execución de cada proxecto sería necesario coñecer a cualificación de sometemento 

a avaliación de impacto ambiental, e a devandita avaliación, si se considerou necesaria no 

primeiro trámite. 

Desde hai tempo tratamos nos informes a falta de solución a determinados 

problemas aparecidos en relación coa aplicación da normativa de costas. En relación coa 

zona de servidume de protección obsérvase que algunhas solicitudes se demoran ou mesmo 

parecen paralizadas por obxeccións que en principio parecen pouco razoables, posto que o 

que reclaman os cidadáns está habilitado pola Lei de costas e incluso se considera 

necesario ou conveniente para facer valer a preservación dos valores estéticos do litoral en 

zonas de urbanización consolidada. Como exemplo, no 2005 e 2006 salientamos o 
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problema que afecta a dous cidadáns de avanzada idade e que padecen diferentes 

discapacidades –un permanece nunca cadeira de rodas– (Q/182/2005). Desexan facer valer 

o seu dereito a construír unha pequena vivenda unifamiliar nun terreo situado en pleno 

núcleo urbano do Grove, situado en zona de servidume de tipo urbano (20 metros) e 

encadrado nunha fachada urbana con casas apegadas por medianeiras comúns 

(aparentemente un soar), polo que encher o oco que neste momento se observa na fachada 

marítima resulta conveniente para a estética da zona. Como é lóxico, esta posibilidade 

encóntrase prevista na normativa de costas, en concreto na disposición transitoria 9ª do 

regulamento da lei de costas; sen embargo, ata agora resultou imposible realizar o 

proxecto, no que un dos afectados ten un interese engadido, dada a súa condición de 

discapac

nalmente 

outorgue a autorización sectorial. Constátase unha clara falta de coordinación entre as 

administ

 nesa zona de servidume precisan autorización. A 

queixa Q/1021/06 referíase a unha construción ao lado da súa vivenda e sen autorización, 

en zona 

 vencera había tempo. Por iso 

formulamos á CPTOPT unha recomendación (véx. a resolución n.º 2 da área de obras 

itado en cadeira de rodas, posto que a vivenda, ao dispoñer de planta baixa, lle 

facilitaría unha maior calidade de vida polo seu fácil acceso e desprazamentos interiores. 

Para promover un uso adecuado do terreo e acorde co resto da zona (zona urbana do 

Grove, polo tanto densamente construída con vivendas de paredes medianeiras) sería 

necesario realizar e aprobar un estudo de detalle que defina a fachada marítima e que 

finalmente a CPAM antes, e hoxe a CPTOPT, o informe positivamente e fi

racións local e autonómica, a pesar de que ambas se comprometeran a impulsar o 

estudo. O asunto encontrábase pendente despois de moito tempo, razón pola que entramos 

en contacto directo coa CPTOPT (antes tiveramos unha reunión coa CPAM). Finalmente 

se comprometeu a facilitar a información precisa e a coordinar as actuacións necesarias 

para que o estudo resulte tramitado adecuadamente e de ser o caso aprobado. A previsión 

regulamentaria citada refírese a zonas densamente urbanizadas pero incompletas, para as 

que pretende (á marxe doutras consideracións relativas a dereitos precedentes) que os 

espazos vacantes non resulten excepcións antiestéticas. 

En calquera caso as construcións

de servidume de protección de costa. O expediente sancionador resolveuse con 

sanción e orde de repoñer os terreos ao seu anterior estado, pero a resolución foi recorrida 

no 2004, recurso que non se resolvera a pesar de que o prazo
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públicas

xeral se examinase se esa mesma circunstancia (o posible 

atraso na resolución de recursos) se estaba producindo noutros expedientes, e, en caso 

positivo,

obra permanece no mesmo estado que cando se iniciaron as 

actuacións correctoras. A consellería aceptou a resolución e anunciou a creación da 

Axencia ación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia.  

de 

reposición; o interesado sinalaba que non había aumento de volume, pero a CPTOPT 

deunos c

 

calquera

 do Informe Anual do 2006) para que con urxencia se resolvese o recurso 

administrativo e con carácter 

 se corrixise. Tamén recomendamos que se avaliase o nivel de eficacia dos 

servizos autonómicos  nas funcións de vixilancia da zona de servidume de protección, e de 

ser o caso se habiliten as medidas adecuadas para reforzar a vixilancia; e para que no caso 

examinado se comprobe se a 

 de Protección da Legalidade Urbanística, xa prevista na Lei 9/2002, de orden

Na queixa Q/1349/07 coñecemos outro expediente sancionador e orde 

onta dun lixeiro aumento de volume respecto da edificación anterior. Ao parecer 

non contaba coas fotos que ilustran o resolto e  nas que se aprecia esa circunstancia. En

 caso informamos que podería solicitar a legalización pola vía do previsto na 

disposición transitoria 9ª do regulamento da lei de costas. 

1.12.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE 

Nesta epígrafe recóllense as queixas que non foron admitidas a trámite por non 

reuniren os requisitos formais establecidos no artigo 18 da Lei do Valedor do Pobo, ou por 

concorrer calquera das circunstancias enumeradas nos artigos 20 e 21 do mesmo texto 

legal. As circunstancias que motivan con maior frecuencia a non admisión a trámite son o 

coñecemento xudicial presente ou pasado da queixa; a non reclamación previa á 

administración competente; a ausencia de indicios de actuación irregular da 

administración; e a natureza xurídico-privada do problema. En calquera caso, sempre se 

comunica a non admisión a tramite da queixa e se especifica o motivo concreto desa 

decisión, informando ao interesado do máis oportuno na defensa dos seus dereitos ou 

intereses lexítimos, se observamos a existencia dunha actuación alternativa que poida 

promoverse. 
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Na maioría das ocasións a non admisión a trámite produciuse pola ausencia de 

intervención previa da administración competente. Así sucedeu, por exemplo,  nas queixas 

Q/1080/07 (expediente de expropiación para a variante da estrada Gontán a Ferreira, no 

Valadouro), ou Q/1791/07 (depósito previo dun prezo xusto por expropiación para a 

autoestrada do Val Miñor). Este ano foron moi numerosos os expedientes abertos polo 

trazado da autovía A-76, de Ponferrada a Ourense. O proxecto encontrábase en fase de 

determinación das alternativas; os reclamantes consideraban adecuada a proposta n.º 3 

porque beneficiaría a súa comarca. As queixas non se puideron admitir a trámite debido a 

que a administración aínda non tomara unha determinación, polo que non se podía 

prexulgar o resolto; ademais, a actuación era da Administración Xeral do Estado, polo que 

de ser o caso as queixas deberían dirixirse ao Defensor del Pueblo.  

1.12.5 Q

refírense a problem

UEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO 

Cando se reciben reclamacións relativas a competencias da Administración Xeral 

do Estado, de inmediato se remiten ao Defensor del Pueblo, que é a institución 

constitucional habilitada para a supervisión do seu labor, de acordo co previsto no art. 54 

CE. A maior parte das queixas que debemos enviar ao Defensor del Pueblo nesta área 

as de diferente tipo relacionados con infraestruturas competencia desa 

administración, como a Q/1082/07 (AVE), Q/1364/07 (estrada N-634), Q/1915/07 (prezo 

xusto por un soar para construción da A-8), ou Q/1966/07 (expropiación para a execución 

da depuradora de Bens, na Coruña). 
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tación provincial aclaración sobre os criterios para o cálculo destes, ao 

apreciar que non se axustaba ao legalmente previsto. Así, recibiu a conta o diñeiro da 

liquidación, pero expresando a súa desc

ades reclamadas. 

1.12.6 RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE OBRAS 

PÚBLICAS E EXPROPIACIÓNS 

1.- Recomendación dirixida á Deputación Provincial de Lugo o 1 de marzo de 

2007 debido á falta de resposta a unha reclamación de xuros por unha expropiación 

(Q/1093/06) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. D.V.P. referente á non contestación ás súas reclamacións relativas aos xuros  dunha 

expropiación que o afectou. 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que foi afectado polas expropiacións 

realizadas por ese organismo provincial para a execución das obras 1/91, de Friol-Begonte, 

e 173/92, en Begonte. Despois de recibir a correspondente liquidación dos xuros xerados 

demandou da depu

onformidade e solicitando a rectificación. O 

anterior deuse o 18-2-2000, e reiterouse os días 8-2-2001, 7-3-2002,     22-5-2003, 18-3-

2004 e 24-1-2005. Así pois, solicitouse a rectificación do cálculo dos xuros, o aboamento 

dos xuros non aboados, e así mesmo os xuros xerados por esta nova demora. Sen embargo, 

a pesar do tempo transcorrido, o interesado non recibiu ningunha resposta, nin se deu o 

ingreso das cantid

Ante iso solicitamos información a esa deputación provincial, que recentemente 

nola remitiu. Este recibiuse cun atraso moi considerable, ata o punto de que en primeiro 

termo foi necesario recordar ao organismo provincial o seu deber legal de colaborar nas 

investigacións desta institución e advertilo da súa posible declaración como hostil e 

entorpecedor do labor da institución, para posteriormente, ante a falta de resposta, facer 

efectiva a advertencia e declarar o presidente da deputación como hostil e entorpecedor das 

funcións do Valedor do Pobo no relativo a esta queixa. 



 

Na resposta da Deputación Provincial de Lugo sinalase que “reiterando escritos 

anteriores, achego os criterios para o cálculo de xuros atribuíbles a D. D.V.P. Esperamos 

que queden, ao fin, aclaradas as dúbidas existentes sobre o particular”. 

O primeiro que cabe dicir ao respecto é que descoñecemos a que reiteracións de 

escritos anteriores se refire a deputación, posto que, como sinalamos, o organismo 

provincial non respondeu ao solicitado desde había un tempo considerable ata que 

finalmente foi declarado hostil e entorpecedor, despois de diferentes reiteracións da 

solicitude orixinal. 

Con respecto aos diferentes motivos da queixa, deben diferenciarse os formais e 

materiais ou de fondo. Os primeiros refírense á ausencia de resposta da deputación 

provincial á reclamación do 18-2-2000, que se reiterou ata en 5 ocasións, concretamente os 

días 8-2-2001, 7-3-2002, 22-5-2003, 18-3-2004 e 24-1-2005. En relación con este aspecto 

da queixa a deputación non respondeu nada. Sobre este aspecto non pode máis que 

afirmarse a obrigación que concirne a todas as administracións de resolver expresamente e 

notificar as resolucións en todos os procedementos e calquera que sexa a súa forma de 

iniciación (artigo 42.1 LRXAP e PAC). A previsión relativa ao silencio administrativo ou 

aos actos presuntos non é máis que unha simple garantía para os efectos dun posible 

recurso contencioso-administrativo promovido polo afectado, e garantía establecida ao fin 

única e exclusivamente en beneficio do afectado polo incumprimento da obrigación que lle 

incumbe á administración de resolver. Por tanto, o silencio non substitúe en ningún caso á 

resolución, permanecendo a obrigación de ditar resolución expresa, co fin de que o 

interesado poida coñecer persoalmente e en detalle os criterios que a administración está a 

manexar para a denegación anticipada de forma tácita. Esta obrigación formal aínda 

permanece, posto que non parece que se dera resposta directa ao interesado. 

Polo que se refire ao fondo do asunto, nel deben diferenciarse aspectos ben 

distintos e que parecen mesturados tanto na reclamación coma na argumentación da 

administración provincial. Efectivamente, o primeiro que parece reclamarse é a expresión 

concreta do método de cálculo como a revisión deste, posto que se presupón que non é 

correcto, presentando o interesado outro alternativo. Finalmente a deputación trasládanos a 
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liquidación que fixo, e esta parece correcta, de acordo cos datos de ocupación e pagamento 

expresados polo propio interesado, posto que se liquidan de acordo co xuro legal previsto 

para cada período, de ano en ano, e tendo en conta só os días transcorridos no caso do 

primeiro e o último ano. 

Sen embargo, tamén se reclamaba unha liquidación engadida polo atraso no 

aboamen

u a 

reclamación expresa do pagamento dos xuros ao se recibir a liquidación, condición da 

doutrina

caso de que 

transcorran seis meses desde o inicio do expediente expropiatorio sen que se dese a 

ocupació scurso deste período. 

Esta débeda de xuros resulta ser unha débeda líquida, como indica a sentenza do Tribunal 

Supremo

ración aritmética, caso dos xuros de demora 

despois de fixar definitivamente o prezo xusto. Esta sentenza continúa indicando que “os 

datos ou

xusto constitúen, ao momento de se aboar este, unha débeda de 

cantidade líquida, que, de non pagarse, terá que xerar, conforme ao disposto polo artigo 

to dos xuros ordinarios, ou os xuros dos xuros. Efectivamente, aínda que a 

deputación non sinala nada ao respecto, o reclamante acredita que os prezos xustos se 

aboaron nas datas 29-10-97 (a primeira parcela) e 14-12-98 (a segunda), e sen embargo os 

xuros non se aboaron ata o día 23-3-2000, moito tempo despois de que a cantidade debida 

en concepto de xuros fose líquida e por tanto debera aboarse. Tamén acredito

 legal para que a administración incorra en mora e por tanto teña que aboar eses 

novos xuros, como veremos. 

A anterior obrigación das administracións expropiadoras vén recoñecida pola 

xurisprudencia. Os xuros xéranse automaticamente por imperio da lei, segundo establece 

de modo unánime a doutrina legal, e os causados pola urxente ocupación xéranse desde o 

día en que esta se produce e ata o momento do pagamento, salvo no 

n, suposto no que o inicio da xeración se produce co tran

 do 15 de febreiro de 1997, posto que non só son débedas líquidas aquelas coa súa 

contía perfectamente determinada, senón tamén aquelas nas que o seu montante pode 

quedar establecido mediante unha simple ope

 elementos de cálculo dos xuros de demora na tramitación e pagamento do prezo 

xusto son o importe deste, fixado definitivamente, o prazo establecido legalmente (lei e 

regulamento de expropiación forzosa) e o tipo de xuros tamén taxado pola lei (leis de 

orzamentos xerais do Estado). En consecuencia, os xuros por demora na fixación e 

pagamento do prezo 
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1.101 do

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 3

 Código civil, unha obrigación de indemnizar danos e perdas se se incorrese en 

mora, na que a súa indemnización vai consistir (salvo pacto en contrario), ao tratarse  

dunha obrigación diñeiral, no xuro legal, segundo dispón o artigo 1108 do Código civil. Ao 

non existir pacto nin norma expresa ao respecto (a diferenza do que sucede coa demora na 

fixación e pagamento do prezo xusto), incórrese en mora, segundo o disposto polo artigo 

1100 do mesmo Código civil, desde que o acredor da indemnización por xuros de demora 

na tramitación e pagamento do prezo xusto esixa xudicial ou extraxudicialmente á 

Administración expropiadora ou ao beneficiario, segundo os casos, o cumprimento da súa 

obrigación de pagar tales xuros de demora.” 

Así, a demora no aboamento dos xuros á súa vez xera novos xuros, sen que iso se 

poida considerar un suposto de anatocismo, no que se acumulan os xuros líquidos e non 

satisfeitos ao capital para xerar novos réditos, senón unicamente a consecuencia lóxica do 

falta de pagamento dunha obrigación diñeiral líquida e vencida, que comporta a 

responsabilidade de reparar o dano causado co incumprimento ao ter incorrido en 

morosidade. Así o recoñece a xa consolidada xurisprudencia na liña que citamos. 

É máis, dado que o interesado reclamou hai tempo o pago dos xuros dos xuros e 

estes eran cantidades tamén líquidas, de acordo coa doutrina legal expresada, aínda podería 

seguir reclamando novos xuros, dado que a liquidación e o pagamento non se fai cun atraso 

moi considerable en relación co momento en que debera facerse. Como sinalamos en 

diferentes informes anuais dirixidos ao Parlamento de Galicia, se a liquidación e o 

pagamento dos xuros ordinarios e dos xuros dos xuros non se fai ao mesmo tempo ou con 

pouca separación do pagamento das cantidades cando estas son líquidas, a consecuencia é 

que se xeran novos xuros case de maneira indefinida, prolongándose as consecuencias 

económicas do expediente expropiatorio ata un punto de difícil final, e todo iso debido á 

inadecuada actuación da administración. 

2.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa 

Deputación Provincial de Lugo a seguinte recomendación: 
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“Que con urxencia se dea resposta ás reiteradas reclamacións do interesado, 

pendentes desde hai tempo. 

Resposta da Deputación Provincial de Lugo: recomendación aceptada. 

lería de 

Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, e que en 1988 se asinou un convenio 

entre esa Co

E que tamén con urxencia se proceda a liquidar e pagar a cantidade 

correspondente aos xuros dos xuros reclamada polo interesado e que se debe como 

consecuencia do atraso no aboamento dos xuros ordinarios, despois do pagamento 

das cantidades principais”. 

2.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Vigo o 9 de marzo de 2007 debido 

á falta de tramitación dun expediente de responsabilidade patrimonial (Q/172/06) 

Nesta institución iniciouse expediente como consecuencia do escrito de queixa 

presentado por D.ª E.C.A. referente aos prexuízos ocasionados polo mal estado dunha rúa. 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que o 28-3-04 sufriu unha caída na 

beirarrúa de acceso a un centro comercial de Coia, en Vigo, ao parecer debido ao mal 

estado no que se encontraba, polo que sufriu danos nos lentes e no pantalón e foi atendida 

no Hospital Xeral-Cíes. Por iso, o 1-4-04 promoveu unha reclamación de responsabilidade 

patrimonial ante o concello, que despois de solicitarlle documentación ao respecto, 

finalmente resolveu, o 28 de febreiro de 2005, que a reclamación era inadmisible debido a 

que o concello non é titular da vía, acompañando á resolución un informe no que se indica 

que o Polígono de Coia foi recibido do Ministerio de Obras Públicas pola Consel

nsellería e o Concello para a recepción definitiva do polígono, pero seguen a 

existir zonas peonís que non aparecen incluídas no Inventario de bens municipais, entre as 

que se encontraría esta beirarrúa, que non consta no citado inventario. Ante todo iso dirixiu 

ao Valedor do Cidadán de Vigo, que, entre outras cousas, o 30-11-05 lle indicou que 

podería dirixirse á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, como 

así o fixo. Non obstante, a día de hoxe segue sen coñecer a resolución adoptada ou o curso 

dado ao expediente. 
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Ante iso solicitamos información á consellería citada, que cun considerable atraso 

(ata o punto de que foi preciso recordarlle o seu deber legal de colaborar nas investigacións 

desta institución e advertila da súa posible declaración como hostil e entorpecedora do 

labor da institución) finalmente respondeu co envío dun informe da Subdirección Xeral de 

Estradas, no que se sinalaba que a cuestión fora asumida pola nova Consellería de Vivenda 

e Solo. Sen embargo, seguía sen coñecerse porque non se remitira a preceptiva resposta á 

interesada e porque o asunto non se trasladara á consellería agora competente. Despois de 

facer ver esta circunstancia á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Transportes, ese órgano respondeu que se remitía a cuestión á Consellería de Vivenda e 

Solo. En calquera caso, previamente xa nos dirixíramos a esta co fin de requirir aclaración. 

A resposta da consellería foi a seguinte: 

“O Concello de Vigo asinou con data de 11-5-88 un convenio co Instituto Galego 

da Vivenda e Solo (pertencente á Consellería de Ordenación do Territorio e Obras 

Públicas) para a recepción definitiva da urbanización do Polígono de Coia en Vigo, do 

que se achega copia. Na parte expositiva, punto 3, exprésase que “foi ofrecido ao Excmo. 

Concello de Vigo a cesión gratuíta dos vieiros, zonas libres de uso público e as redes...e 

obras de urbanización do polígono en cuestión...”. 

A cláusula 1ª  do convenio establecía o compromiso da Xunta, a través da 

Consellería de Ordenación do Territorio e Obras Públicas, de ceder ao Concello de Vigo 

a urbanización do Polígono de Coia, comprensiva dos vieiros, espazos libres e redes de 

servizo. O Concello de Vigo comprometeuse no mesmo acto a aceptar a urbanización 

citada, coas condicións que resultan das cláusulas seguintes e que comportaban o 

compromiso da consellería de executar obras de reparación de vieiros e saneamento. Con 

estes efectos a cláusula 6a establecía que “logo de se executaren as referidas obras de 

reparación, entenderase levantada acta de cesión e aceptación da totalidade da 

urbanización e servizos do Polígono de Coia a favor do Concello de Vigo”. Resulta tamén 

moi clarificadora a cláusula 5a na que se contempla que, outorgado pola Xunta o contrato 

para a realización das obras de reparación, "estenderanse sucesivamente as oportunas 

certificacións ás fases de obra terminada, entendéndose aceptadas con elas as 

correspondentes actas administrativas de cesión das obras ... sendo desde ese momento 
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a cargo do Concello de Vigo a conservación e mantemento da parte da urbanización 

afectada, aceptando o concello tal fórmula de recepción”. 

Para unha maior aclaración achégase copia do acta de recepción provisional das 

obras citadas, expte. PO-88/URB 03, asinada o 27 de novembro de 1991, e na que se 

contempla que a devanditas obras foron adxudicadas en virtude do convenio de 

referencia, e que se encontran en condicións de seren recibidas polo concello. Así mesmo 

na acta reflíctese que os asistentes, entre os que comparece un representante do Concello 

de Vigo, realizaron un exame visual detallado das obras, coincidindo en que se encontran 

en bo estado. Por último solicitouse que por parte dos asistentes se manifestase o que 

estimen conveniente, non realizándose ningunha obxección ao respecto, polo que se 

procedeu a dar por recibidas provisionalmente as obras, podendo ser entregadas ao uso 

público. A acta finaliza coa prevención de que "se entende levantada a acta de cesión e 

aceptación da totalidade da urbanización e servizos do Polígono de Coia" a favor do 

Concello de Vigo. 

É por iso que esta Consellería de Vivenda e Solo considera as devanditas obras 

recibidas polo Concello de Vigo sen que iso precise dun novo acto formal de entrega, polo 

que a beirarrúa referida no escrito de D.ª E.C.A. está cedida, xunto coa “totalidade da 

urbanización e servizos do Polígono de Coia”, ao devandito concello. Esta consellería non 

ten competencias para a súa inclusión no Inventario de Bens Municipais do Concello de 

Vigo”. 

Ante o claro que parecía resultar o exposto pola Consellería de Vivenda e Solo, 

dirixímonos ao Concello de Vigo coa esperanza de que este finalmente comezase a 

tramitación do expediente que a interesada promovera había moito tempo, de tal maneira 

que se resolvese o procedente. Sen embargo, o concello indicou que achegaba “o informe 

emitido pola Unidade de Patrimonio, na que reitera a inadmisibilidade da reclamación, 

así como información respecto da comunicación notificada á interesada con data 4 de 

marzo de 2005”. 
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En realidade, a información do Concello de Vigo consiste unicamente na 

reprodución íntegra do decreto municipal do 28 de febreiro de 2005 no que se declara 

inadmisible a reclamación co argumento de que a rúa de referencia “non consta de alta 

como propiedade municipal”. O suposto informe non é máis que a reiteración do exposto 

polo con

ervizos do 

Polígono de Coia) enténdese levantada a favor do Concello de Vigo”. 

ade 

municipal no correspondente inventario, que é o único que alega o concello, non é máis 

que unh

s 

cello nun primeiro momento directamente á interesada e que esta xa nos achegara, 

isto é, que a rúa non é de titularidade municipal, sen entrar a valorar no máis mínimo o 

exposto pola nosa parte na solicitude de información dirixida ao concello, na que se incluía 

a documentación achegada pola Consellería de Vivenda e Solo e que parecía acreditar que, 

segundo o convenio asinado, “o Concello de Vigo comprometeuse (...) a aceptar a 

urbanización citada coas condicións que resultan das cláusulas (...) que comportaban o 

compromiso da consellería de executar obras de reparación de vieiros e saneamento (...). 

Logo de se executaren as referidas obras de reparación entenderase levantada acta de 

cesión e aceptación da totalidade da urbanización e servizos do Polígono de Coia a favor 

do Concello de Vigo”. Achegábase copia da acta de 1991 de recepción das obras 

adxudicadas en virtude do convenio e que se encontraban en condicións de ser recibidas, 

como reflicten os asistentes, entre eles o propio Concello de Vigo. A Consellería acaba 

sinalando que “(a acta de cesión e aceptación da totalidade da urbanización e s

Así pois, a falta doutras explicacións por parte do concello, parece claro que o 

feito de que a rúa na que se deu o suceso non se encontre dada de alta como propied

a circunstancia produto da voluntaria abstención da entidade local á hora de 

formalizar as súas obrigacións ao respecto, derivadas do convenio aludido, e dos actos 

materiais de aplicación deste. Por iso, coa mención de que a rúa non se incluíu no 

inventario o concello unicamente está a recoñecer que non deu efectividade á obrigación 

expresada no artigo 17.1 do Regulamento de bens das corporacións locais, aprobado por 

Real Decreto 13/1986, do 13 de xuño, que preceptúa que “as corporacións locais están 

obrigadas a formar inventario de todos os seus bens e dereitos, calquera que sexa a súa 

natureza ou forma de adquisición”. Por tanto, o feito de que se formulara a reclamación 

patrimonial referida e que como consecuencia dela se fixesen patentes todas as 

circunstancias descritas debera ter servido ao concello para recordarlle as súas obrigación
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pendente

“Que con urxencia se inicien os trámites para completar o inventario de bens 

municipais, e que tamén con urxencia se inicie o expediente de responsabilidade 

patrimo

o 

consecue

s ao respecto, de tal maneira que as corrixise e finalmente tramitase e resolvese 

sobre a súa eventual responsabilidade patrimonial, sen eludir (e ademais reiteradamente) 

pronunciarse sobre o asunto argumentando unha circunstancia formal que se encontra á súa 

total disposición e da que, como sinalamos, resulta a súa responsabilidade por omisión dun 

deber legal. 

No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o 

Concello de Vigo non adoptou as medidas adecuadas co fin de facer fronte ás súas 

competencias e responsabilidades, polo que o principio constitucional de eficacia no labor 

das administracións públicas (art. 103.1 CE) non se aplicou con rigor no tratamento da 

problemática, fundamentalmente pola abstención na adopción das medidas adecuadas. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar ao Concello de 

Vigo a seguinte recomendación: 

nial promovido pola interesada despois de sufrir unha caída na rúa en 

cuestión, que non consta no inventario debido á inactividade municipal.” 

Resposta de Concello de Vigo: recomendación aceptada. 

3.- Recomendación dirixida ao Concello de Pontevedra o 28 de decembro de 

2007 debido a unha noticia na que se sinala que expropiara unha casa de 235 metros 

valorándoa en 50 000 euros (Q/1971/2007) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa de oficio en aplicación do 

disposto no artigo 16 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, com

ncia da noticia contida no diario La Voz de Galicia, 8-11-2007: 15, onde se sinala 

que o Concello de Pontevedra expropiou unha casa de 235 metros cunha valoración 

aparentemente baixa. 
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Na noticia indícase tamén que a casa é de D.ª M.J.M. e D. J.M.V., unha parella 

que vive nela cos seus dous fillos. En poucos días deberán abandonar a súa casa debido a 

que o concello xa levantou acta de ocupación. A cambio ofrece algo máis de 50 000 euros, 

43 442 p

nformacións de prensa, o 

concello ofrecera unha vivenda noutro lugar, o que a familia rexeitou, posiblemente porque 

non cons

idades, dentro dos límites establecidos pola 

lexislación protectora”. A disposición final 1ª establece o carácter de lexislación básica 

desta norm

olo piso e 6858 polo baixo e un rocho. Hai dous anos que coñecen esa valoración 

da casa onde viven desde hai máis de vinte, situada na avenida da Coruña, e que ten nove 

cuartos, salón, cocina e dous baños, e que, segundo se sinala, non é de luxo, “pero está 

ben, é habitable e nesta zona se están pagando vivendas a 30 millóns de pesetas”. A razón 

do concello para pretender explicar esta proposta é a cualificación do terreo onde se 

encontra a casa. “Construíuse antes do planeamento, e cando se aprobou, cualificouse 

como zona verde. Non se pode volver construír, pero non deixa de resultar peculiar o uso 

que se lle está a dar a este solo”. Segundo sinala noutras i

iderarían a oferta como suficiente, e foi o Xurado de Expropiacións o que sinalou 

a valoración indicada. O fin da expropiación é executar un convenio entre a Consellería de 

Cultura, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Pontevedra para facer un 

novo estadio de fútbol. O concello comprometíase a achegar os terreos para ampliar unha 

bancada e converter o resto en zona verde. En calquera caso, non se especifica que se 

iniciase formalmente o expediente de realoxamento, de acordo co previsto na disposición 

adicional cuarta do texto refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana, que 

sinala que “na execución de actuacións urbanísticas que requiran o desaloxo dos ocupantes 

legais de inmobles que constitúan a súa residencia habitual, debérase garantir o dereito 

daqueles ao realoxamento, con suxeición ás seguintes regras: 1ª Cando se actúe por 

expropiación, a administración expropiadora ou, de ser o caso, o beneficiario da 

expropiación deberán poñer a disposición dos ocupantes legais afectados vivendas nas 

condicións de venda ou alugamento vixentes para as suxeitas a réxime de protección 

pública e superficie adecuada ás súas neces

ativa. 

Por todo o anterior solicitamos do concello que nos facilitase información sobre as 

causas da actuación indicada, no caso de confirmarse; sobre se se considera que o prezo 

indicado é o de mercado para unha vivenda dese tipo e nesa localización; e sobre as 
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medidas adoptadas ou previstas. O devandito informe xa se recibiu, e nel sinálase o 

seguinte: 

“Dando contestación ao seu oficio de data 15-11-07, polo que comunica a 

apertura dun expediente de queixa de oficio con motivo da noticia contida no periódico La 

Voz de Galicia, 8-11-07: 15, onde se sinala que o Concello de Pontevedra expropiou unha 

casa de 235 metros valorándoa en 50 000 euros (expediente M.6.Q/1971/2007) teño o 

honor de comunicar a esa institución o seguinte: 

PRIMEIRO.- O Pleno da Corporación Municipal, previa a preceptiva 

tramitación, na sesión que tivo lugar o 26-8-05, acordou prestar aprobación definitiva ao 

Proxecto de urbanización do ámbito da unidade de actuación n.° 20 do vixente PGXOU –

polígono lindeiro coa Avenida da Coruña e a zona traseira da tribuna do actual Estadio 

Municip

eu Regulamento 

de aplicación. A instrución do expediente entendeuse cos respectivos titulares de bens e 

dereitos afectados segundo rexistros públicos, así como as sucesivas actuacións cos que 

al de Pasarón– nos termos contidos na documentación integrante do proxecto 

aprobado inicialmente, entre outra, o cadro e a relación concreta e individualizada de 

descrición dos bens ou dereitos de necesaria expropiación, documentos que foran 

elaborados respectivamente polos arquitectos xefes das Oficinas Técnicas Municipais de 

Arquitectura e de Planeamento e Xestión Urbanística, quedando desestimadas as 

alegacións referidas ás valoracións que serían determinadas seguindo o procedemento 

legalmente establecido, sen prexuízo de posteriores rectificacións de erros nas superficies, 

lindeiros ou titularidades, previa xustificación polos interesados e informes procedentes. 

Nese mesmo acto administrativo, dispúxose tamén, entre outros extremos, a publicación 

regulamentaria do proxecto de urbanización para os efectos da súa executividade. 

SEGUNDO.- Efectuados os trámites correspondentes, en virtude do Decreto 

159/2006, do 14 de setembro (DOG n.° 183, 21-9-06) o Consello da Xunta de Galicia 

declarou a urxente ocupación, por este Concello de Pontevedra, dos bens e dereitos 

concretados no expediente administrativo instruído para este efecto e necesarios para a 

execución das obras incluídas no antedito proxecto de urbanización da U.A. n.° 20, cos 

efectos previstos nos artigos 52 da Lei de expropiación forzosa e 56 do s
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respectiv

amento 

(inmediato) da antedita unidade familiar con residencia habitual na Avenida da Coruña 

n.° 64-2

 expropiatoria, mais 

"manifestando así mesmo o seu ofrecemento, sen prexuízo da posta a disposición anterior, 

en chega

amente acreditaron esas titularidades, entre outros, en certeza, D.ª  M.J.M.S., 

propietaria do predio n.° 7 ou Avenida da Coruña, n.° 64, piso 2°, cunha porcentaxe sobre 

o inmoble de 34,4% segundo o perito municipal. Acreditado no procedemento que a 

unidade familiar da Sra. M.S. tiña a súa residencia no antedito predio, este concello, 

previamente á declaración da urxente ocupación, e segundo o establecido na vixente 

disposición adicional cuarta, regra la, do Real Decreto Lexislativo 1/1992, do 26 de xuño, 

polo que se aprobou o texto refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana, 

previa negociación coa Delegación Provincial da Consellería de Vivenda e Solo, obtivo 

que por acordo da súa Xunta Cualificadora de Vivenda do 26-5-06 se puxese a disposición 

deste concello provisionalmente unha vivenda, concretamente a situada na rúa Reino 

Unido, n.º 8-5° 1 (expediente de construción PO-85/220, conta 90) para o realox

° e afectada pola antedita actuación, por un prazo de seis meses, a contar desde a 

entrega efectiva das chaves, que se podería ampliar, mentres este concello como 

beneficiario da expropiación poña a disposición desa familia afectada unha vivenda das 

características tanto desde o punto de vista da superficie e condicións de prezo fixado pola 

lexislación de vivendas de protección oficial. Por oficio do 6-7-06, esta Alcaldía 

comunicou á Sra. M.S. o xa acordado poñendo desde ese mesmo momento tal vivenda a 

disposición da unidade familiar afectada pola actuación

r a un entendemento no ofrecemento e aceptación dun inmoble do patrimonio 

municipal suxeitándoo ás características do punto de vista da superficie e condicións de 

prezo fixadas pola lexislación de vivendas de protección oficial.” 

TERCEIRO.- Seguindo co procedemento expropiatorio, o 28-12-06 procedeuse 

ao levantamento das actas previas á ocupación e por Decreto da Alcaldía do 10-1-07, 

aprobáronse as follas de depósito previo á ocupación dos bens e dereitos necesarios para a 

execución das obras do Proxecto de urbanización no ámbito da U.A. n.° 20 do PXOU. A 

contía do depósito previo, no que afecta a dona M.X.M.S. polo predio n.° 7 ascendeu a  

43 442,46 euros, mentres que o do n.° 4 foi de 6858,03 euros, importes que, non recibidos 

pola afectada, serían posteriormente consignados á súa disposición na Caixa Xeral de 
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Depósitos da Delegación do Ministerio de Economía e Facenda en Pontevedra. Previo 

intento de notificación persoal no domicilio da interesada, no Boletín Oficial da Provincia 

n.° 210 do 30-10-07 publicouse o oficio do Concello citando a D.ª M.J.M.S. para o acto de 

levantamento da acta de ocupación do predio que se realizaría o día 5 de novembro, ás 

13,00 horas na Casa do Concello, procedendo de seguido a trasladarse ao lugar para a 

ocupación definitiva deste, acto que non se realizou por non comparecer a interesada. 

CUARTO.- Neste estado de cousas, logo de que se efectúe a ocupación do predio, 

de acordo co artigo 52.7a da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954, este 

concello ten que proceder á tramitación do expediente expropiatorio, nas súas fases de 

prezo xu

tenderase 

determinado definitivamente o prezo xusto e procederá ao pagamento, mentres que no 

segundo

sto e pagamento, tendo preferencia estes expedientes para a súa resolución, de 

maneira que nos termos do artigo 29 desta norma legal, en cada un dos expedientes así 

formados a Administración requirirá os propietarios para que presenten no prazo 

establecido a súa folla de aprecio, na que concreten o valor en que estimen o obxecto que 

se expropia con cantas alegacións xulguen pertinentes de modo que a Administración 

formalmente deberá aceptar ou rexeitar a valoración. No primeiro caso en

, estenderá folla de aprecio fundada do valor do obxecto da expropiación, de 

modo que a propietaria poderá aceptala ou rexeitala coas alegacións e probas que xulgue 

oportunas, de maneira tal que de rexeitarse o prezo fundado ofrecido pola Administración 

pasará o expediente de prezo xusto ao Xurado de Expropiación de Galicia. Ata aquí os 

trámites realizados e por acometer no procedemento expropiatorio, extremos todos eles 

dos que achegamos o correspondente testemuño. De aí, que se adoptase o procedemento 

substantivamente establecido e, por ende o realoxamento de afectados, de maneira que, 

canto ao prezo xusto, dado que a actuación municipal foi presidida polo carácter pericial 

da valoración confeccionada polo titular da Xefatura da Oficina Técnica Municipal de 

Disciplina Urbanística que, entre outros factores de razón, ten que tomar en consideración 

que a taxación dos seus elementos integrantes se entenderá referidos ao valor obxectivo 

dos bens e dereitos expropiados, con esta data procédese á remisión da comunicación 

desa institución ao antedito facultativo e perito da Administración, que terá que analizar e 

contestar a folla de aprecio dos expropiados, tan pronto se inicie o expediente de fixación 

do prezo xusto, peza separada na que intervirá o Xurado de Expropiación de Galicia que 
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fixará motivadamente, de ser o caso, o prezo que considere xusto e con intervención da 

xurisdición contencioso-administrativa se algunha das partes non chega a aceptar tal 

prezo.” 

Da información transcrita dedúcese que o concello promoveu a execución do 

proxecto de urbanización da zona, e que cando se aprobou definitivamente, o 26 de agosto 

de 2005,

Efectivamente, a primeira deficiencia que adoita observarse nos procedementos de 

expropia

 contiña unha relación de bens e dereitos de necesaria ocupación ou expropiación. 

Posteriormente solicitou a declaración da urxente ocupación deles, o que se deu por 

decreto da Xunta de Galicia do 14 de setembro de 2006. Previamente se acreditara a 

condición de vivenda habitual por parte dos afectados, e en maio de 2006 a Xunta de 

Cualificación de Vivenda (Consellería de Vivenda e Solo) puxo a disposición do Concello 

unha vivenda de realoxamento provisional, por un prazo de 6 meses ampliable, ata que 

este puxese a disposición unha vivenda coas características adecuadas de superficie e 

prezo. Este realoxamento provisional ofrecéraselle, tal e como manifesta o concello, sen 

prexuízo de “chegar a un entendemento no ofrecemento e aceptación dun inmoble do 

patrimonio municipal suxeitándoo ás características do punto de vista da superficie e 

condicións de prezo fixadas pola lexislación de vivendas de protección oficial”. 

Así, o expediente expropiatorio afecta a unha vivenda habitual, e coñeceuse polo 

procedemento de urxencia do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa (LEF), o que, unido 

a outras circunstancias, deu lugar a unha serie de prexuízos que puideron ser evitados. 

ción forzosa é a xeneralizada declaración da urxente ocupación, cando só 

excepcionalmente se podería declarar a inmediata ocupación de bens e dereitos, isto é, 

antes de que se dea o pagamento; ademais, normalmente carecen de motivación suficiente, 

polo que en moitas ocasións resultan anuladas polos tribunais. As administracións 

consideran urxentes case todas as expropiacións, polo que, entre outras cousas, resulta 

materialmente imposible dar efectividade á súa teórica preferencia na fixación e 

pagamento do prezo xusto. En realidade, esa urxencia só supón que a administración se 

asegura a ocupación antes do pagamento, pero non unha urxencia no tratamento das 

cuestións relacionadas coas obrigacións previstas para cubrir as garantías do expropiado. 
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Neste caso o prexuízo desta forma de proceder é aínda maior, ao tratarse dunha 

vivenda. O concello proxectou a actuación pública que dá orixe a expropiación hai moito 

tempo; o proxecto de urbanización aprobárase definitivamente en agosto de 2005, o que fai 

pensar que se previse desde moito antes. A pesar diso, as previsións municipais non 

incluíron a realización ordinaria do expediente, nin a necesidade dun realoxamento 

adecuado. A operación nin se planificou nin executou adecuadamente, o que agora, cando 

se dá a ocupación, trae graves prexuízos para os afectados. O concello preferiu tratar o 

tema como urxente desde o primeiro momento, pero non avanzar nin no realoxamento 

definitivo nin na sinalización do prezo xusto, posiblemente porque xa contaba coa 

posibilid

rocedemento elixido foi o de urxencia. Agora 

nin tan sequera nos encontramos ante unha mínima obxectivación do prezo, posto que ao 

non se te

ntraba afectada unha vivenda habitual. Teríase evitado se se 

tratase o expediente como ordinario, prescindindo da ocupación previa ao pagamento, o 

que supo s se 

podería ter obxectivado en gran medida. Neste caso, os afectados poderían ter optado por 

unha sub

Ademais, como apuntamos, non se formulou adecuadamente o expediente (ou 

peza sep

interesados polo menos verían matizados os evidentes prexuízos da situación e poderían ter 

ade de ocupar antes de pagar, e mesmo antes de determinar un realoxamento 

definitivo. De feito, en todo este tempo podería terse tramitado un prezo xusto pola vía 

ordinaria, pero isto non sucedeu porque o p

r iniciado a peza separada de sinalización do prezo, esta non se enviara ao Xurado 

de Expropiacións, e moito menos se puido coñecer o asunto en vía xurisdicional, de ser o 

caso. 

O resultado desta inadecuada forma de proceder é que os expropiados teñen a 

perspectiva de perder a súa vivenda, e ademais o concello abócaos a realoxarse de forma 

provisional, engadindo un prexuízo máis que non teñen a obrigación de soportar e que era 

perfectamente evitable se o procedemento se tivese enfocado doutro modo, sobre todo 

tendo en conta que se enco

ría coñecer desde o primeiro momento o prezo xusto, que xa a estas altura

stitución adecuada, posto que xa terían un prezo adecuado e poderían chegar a 

comprar unha vivenda de similares características (prezo de substitución). 

arada) de realoxamento, ao definilo partindo dun previo realoxamento provisional; 

se se coñecese adecuadamente este aspecto esencial neste tipo de expropiacións, os 
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aceptado un realoxamento definitivo, saíndo da súa casa sen máis mudanzas que as 

imprescindibles. 

Polo contrario, o concello comezou coñecendo o trámite do realoxamento dun 

modo inadecuado, posto que chegou a indicar aos afectados que solo tiñan un dereito 

condicionado a este, isto é, que só lles correspondería se probaban que se encontraban 

dentro das condicións xerais de acceso á vivenda de protección pública, o que deberían 

acreditar. Esta cuestión formalizouse, e mesmo foi apoiada por determinados informes; 

pero finalmente rectificouse coa intervención da administración autonómica, que ao 

parecer achegou outros informes da Asesoría Xurídica Xeral, que sen embargo só se citan, 

pero non se achegan, deixando a cuestión dun modo indefinido. 

En calquera caso, dado que finalmente se rectificou a anterior exixencia, 

unicamente cabe apuntar que fronte a esta debe afirmarse que a normativa urbanística 

prevé o 

reito en 

favor dos afectados polos desenvolvementos urbanísticos. As limitacións referidas na 

normativ

imen jurídico do 

suelo e gestión urbanística. Ed. Praxis, 463). 

dereito de realoxamento e retorno como mecanismo incondicionado co fin de 

amortecer os prexuízos individuais dos expropiados, configurándoo como un de

a veñen referidas fundamentalmente ao prezo; de feito, non necesariamente debe 

ofrecerse unha VPP, senón que as súas características ou límites serven para fixar as 

condicións de venda ou alugamento das vivendas de realoxamento. Os límites cuantitativos 

veñen referidos á vivenda a ofrecer, xa que a lei non establece límites económicos de 

carácter persoal ao beneficiario do realoxamento, como di Martínez Borobio (Derechos de 

realojamiento y retorno en la gestión urbanística. Ed Montecorvo, 218). Ademais, o 

dereito debe referirse a unha vivenda actual, e non futura ou en construción, posto que 

senón fose así non se cumpriría a finalidade legal (Merelo Abella Rég

Ademais, resulta de relevancia que o ente expropiador teña en conta os posibles 

realoxados no expediente expropiatorio e por iso tramite unha peza separada para o 

recoñecemento do posible dereito e para a súa concreción e efectividade, como sinala a 

STSX de Madrid do 15-11-2002, que esixe a tramitación das fases do expediente de 

realoxamento con coñecemento e participación dos interesados para proceder a instar o 
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desafiuzamento administrativo. Por contra, no caso que coñecemos o concello non dá conta 

do inicio de peza separada formal para a configuración do realoxamento coa anticipación 

precisa, polo menos desde o momento en que se coñeceu a necesidade futura deste; de se 

ter feito naquel momento o concello estaría en disposición de culminar os trámites para 

poder poñer a disposición dos afectados a vivenda de realoxamento nas condicións que el 

mesmo s

nde desaloxar de maneira inminente, 

en función do método elixido. 

 mesmo, que é onde o 

expropiado debe encontrar o equivalente do ben ou dereito do que se ve despoxado. Por 

iso, os d

inala, un “inmoble (de) superficie e condicións de prezo fixadas pola lexislación 

de vivendas de protección oficial”. Sen embargo, parece que se limitou a solicitar 

información acerca das posibilidades provisionais da Consellería de Vivenda e Solo, o que 

ao cabo do tempo levou a que nos encontrásemos con esta situación de provisionalidade, 

algo parecido ao sucedido coa sinalización do prezo xusto, que tamén se encontra nun 

estadio moi demorado, a pesar de que o concello prete

Polo que se refire ás valoracións, isto é, 43 442 € polo piso e 6858 € pola súa parte 

no baixo, chaman a atención as contías destas, referidas a inmobles materialmente urbanos, 

polo que con aparente razón os interesados as cualifican de parcas. Para xustificalas o 

concello fai referencia ao “carácter pericial da valoración confeccionada polo titular da 

Xefatura da Oficina Técnica Municipal de Disciplina Urbanística”. Sen embargo, é de 

sinalar que se debera manter o equilibrio económico como formulación básica de toda 

expropiación, segundo o previsto con claridade no art. 33.3 da Constitución. Segundo a 

xurisprudencia constitucional (por exemplo, sentenza Rumasa 2), a garantía constitucional 

de indemnización no procedemento expropiatorio concrétase no dereito a percibir o valor 

real dos bens e dereitos expropiados, garantindo o razoable equilibrio entre o dano 

expropiatorio e a súa reparación. E o valor real resulta do mercado

iferentes operadores actuantes na valoración, entre eles o concello, deberan ter 

presente esta circunstancia á hora de elaborar as súas valoracións, prescindindo se é preciso 

doutros medios tamén previstos legalmente, de acordo co artigo 43.1 LEF; do contrario  

estaríase abocando ao expropiado a resultar inxustificadamente prexudicado pola 

expropiación, como parece que pode estar sucedendo no caso examinado. 
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Ao anterior (a escasa valoración inicial do concello) engádese a circunstancia de 

que, ao tratarse dun procedemento con ocupación urxente ou previa ao pagamento, os 

afectados deben abandonar a súa casa sen contar coa valoración definitiva e unicamente co 

depósito previo. Efectivamente, sinala o concello non é correcta a afirmación da prensa na 

que se sinala que foi o Xurado de Expropiacións o que fixou a valoración. Polo contrario, 

o concello informa que tales cantidades só supoñen o depósito previo, polo que en 

principio se debería entender que só son unha parte dos xustos prezos calculados polo 

concello. Sen embargo, tal cousa non é así, posto que o concello define o depósito para 

este caso non no sentido do artigo 52.4 LEF, senón como o total da súa propia valoración, 

seguram

é dicir, a vivenda de 

realoxamento e a diferenza ata o valor sinalado como prezo xusto. 

e o sistema de 

expropiación e quede afectado algún inmoble que constitúa a vivenda habitual dos 

interesad

ente para aumentar o dispoñible á hora do desaloxamento, de tal maneira que o 

entregado non resulte unha cantidade aínda inferior e, por tanto, aínda máis parca. 

Non obstante, o anterior non é óbice para que se produza o efecto que tratamos 

criticamente con anterioridade; se o procedemento utilizado desde o primeiro momento 

fora o ordinario, entón neste momento a cantidade de compensación encontraríase sinalada 

definitivamente, obxectivada e entregada, e os afectados terían a opción de comprar unha 

adecuada e de substitución, ao que se engadiría a opción de aceptar a vivenda de 

realoxamento, ou a combinación de ambas as posibilidades, 

Efectivamente, tratándose dunha vivenda, é dicir, dun ben directamente 

relacionado cun dereito especialmente protexido, como é o dereito á intimidade persoal e 

familiar no ámbito domiciliario e a inviolabilidade do domicilio, definido no artigo 18. 1 e 

2 da Constitución, o desapoderamento non se debería producir ata a obxectivación do 

prezo, e sempre previo ofrecemento da posibilidade do realoxamento. Como xa indicamos 

ao concello na nosa solicitude de informe, en recentes Xornadas de Coordinación de 

Valedores do Pobo, as celebradas en León no 2006, todos os valedores españois 

concluímos que “cando para a execución dun plan urbanístico se utilic

os, nos casos nos que non fose posible a exclusión dunha vivenda preexistente do 

procedemento expropiatorio, por incompatibilidade da edificación coas previsións do plan 

urbanístico que se pretende executar, a actuación do órgano expropiador debe conducir á 
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obxectivación do prezo, de maneira que o valor de expropiación sexa coincidente co valor 

de mercado dunha vivenda de similares características á expropiada. Así mesmo, deberían 

establecerse os mecanismos legais adecuados para que non se leve a cabo a privación da 

vivenda ata que se fixe a obxectivación do prezo. Naqueles supostos nos que os interesados 

opten pola adquisición de novas vivendas, sobre as que deberían ter dereito preferente, e se 

vexan privados das súas vivendas preexistentes durante o proceso de execución do plan, 

terán dereito ao realoxamento nunha vivenda de similares características, se é preciso 

mediante actuacións singulares, garantindo en todo caso o exercicio do dereito que os 

propietarios das vivendas afectadas teñen ao goce dunha vivenda digna”. 

Todas as circunstancias sinaladas respecto das expropiacións de vivendas se 

veñen observando en non poucos casos, o que deu lugar a que se deixase constancia dos 

criterios desta institución para unha mellor administración deste tipo de supostos, e, en 

definitiva, para a protección integral dos dereitos afectados. Este comentario deuse en 

diferentes informes anuais dirixidos ao Parlamento, e máis recentemente se fixo un amplo 

comentario monográfico no Informe 2006: 352-373 (www.valedordopobo.com). 

Nel sinalamos, entre outras cousas, que aos problemas habituais das 

expropiacións, as de vivendas que constitúen o domicilio habitual dos afectados se 

engaden

 pola normativa 

constitucional (art. 33 CE). Xa no Informe 2005: 336-337 tivemos ocasión de resaltar o 

 certas singularidades que agravan a situación. O tratamento dunha privación 

coercitiva que se encamiña a algo de tanta transcendencia como a perda da vivenda non 

pode ser o común ou o do resto das expropiacións, posto que os problemas individuais e 

sociais que levan aparellados resultan de enorme entidade, ata o punto de afectar a algún 

dereito fundamental e a outros dereitos constitucionais de diferente tipo. Este enfoque 

singular debe ter por obxecto un tratamento adecuado das graves consecuencias da 

privación dun ben de primeira necesidade e enormemente caro como a vivenda e, sobre 

todo, que a previsión xeral desta posibilidade trae consigo un conflito de intereses que debe 

ser xestionado de acordo cos dereitos e principios constitucionais. O enfoque que parece 

máis adecuado para compatibilizar o inicial conflito ao que nos referimos debe partir de 

dúas consideracións básicas. Por unha parte, os instrumentos contemplados na normativa 

expropiatoria en moitos casos resultan obsoletos e se deben ver matizados
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expeditiv

Como xa tivemos ocasión de apuntar, nestes supostos se encontran afectados 

determin

onal desta potestade, a de postergar o 

desaloxamento. Dada a aplicación do carácter urxente da ocupación, habitualmente 

declarad

rámite do prezo xusto ordinario, podería ter propiciado que neste 

momento os afectados puideran dispoñer das dúas opcións, ou da combinación delas, co 

que os p

as que resultan as amplas habilitacións legais ou poderes ligados á potestade 

expropiatoria. Pois ben, debido ás graves consecuencias da concreta privación que 

tratamos, estes mesmos poderes deberan verse matizados na súa aplicación práctica cando 

se trata de privar un cidadán da vivenda na que desenvolve a esfera máis íntima da súa vida 

persoal e familiar. 

ados dereitos constitucionais, especialmente un de tipo fundamental, o dereito 

definido no art. 18. 1 e 2 CE. Por iso, nos casos en que os bens expropiados son vivendas 

habituais, á exixencia constitucional do pagamento do valor real debera engadirse, como 

corolario lóxico da xeral formulación constituci

o nas expropiacións, en teoría o lanzamento podería producirse co simple 

pagamento da última cantidade ofrecida pola administración expropiadora (nas 

urbanísticas) ou do depósito previo, como pretende o ente local. Pero esta posibilidade, que 

xa resulta difícil de explicar con carácter xeral, parece aínda máis difícil de aceptar no caso 

das vivendas, polas circunstancias amplamente expostas, e fundamentalmente porque 

existen alternativas que resultan máis propias da boa administración, sen ningunha mingua 

do interese público, e porque calquera aplicación da potestade expropiatoria en materia de 

vivenda debe ser realizada á luz do principio de afectación mínima aos expropiados, o que 

claramente se deriva do dereito fundamental que se pode ver prexudicado en caso de non 

ser así. 

Así pois, no caso examinado debemos sinalar que o trámite do realoxamento 

adecuado, unido ao t

rexuízos que xa de por si ocasiona a expropiación polo menos se verían reducidos 

ao estritamente imprescindible. Polo contrario, o concello enfocou o asunto de tal maneira 

que a valoración resultase baixa e que non se puidese corrixir polos órganos encargados 

diso con carácter previo á ocupación; e negando o condicionando en primeira instancia o 

dereito de realoxamento, e posteriormente derivándoo a un futuro incerto, co que se debe 

realizar provisionalmente. Os afectados só contan cunha pequena cantidade, o depósito 
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previo, claramente insuficiente para comprar unha vivenda do mesmo tipo e nas mesmas 

ou parecidas condicións que a anterior; e ademais, en relación co preceptivo realoxamento, 

que debera ser unha opción para o caso de que os afectados non desexasen facer efectiva a 

substitución pola anterior vía, o concello pretende que se faga de modo provisional, isto é, 

que primeiro se faga un cambio de domicilio, que se descoñeza canto tempo se 

permanecerá nel, e que posteriormente se sinale a vivenda definitiva que proporcionará o 

concello

ción: 

r efectiva a ocupación ata que se sinale o prezo xusto de forma 

obxectiva, coa intervención dos órganos alleos ao concello que se prevén na lexislación 

expropi

e 

e Desenvolvemento Sostible, o 28 de decembro de 2007 debido á falta de convocatoria 

periódic

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D. M.F.L.L., en representación da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia 

, o que resulta excepcionalmente gravoso, sobre todo tendo presente que os 

afectados xa veñen de ser gravados polo exercicio da propia expropiación. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello 

de Pontevedra a seguinte recomenda

“Que con urxencia se corrixa o expediente expropiatorio no sentido indicado, 

isto é,  que en primeiro termo se revise o adecuado da valoración realizada, que 

parece claramente inferior ao valor de substitución ou de mercado; que non se 

proceda a face

atoria e urbanística, ou se chegue a un mutuo acordo; e que se ofreza unha 

vivenda definitiva de realoxamento aos afectados, sen o paso previo por unha 

provisional, de tal forma que poidan contar con esta como pagamento total ou parcial 

do prezo xusto sinalado.” 

Resposta do Concello de Pontevedra: pendente de resposta polo Concello 

4.- Recordatorio de deberes legais dirixido á Consellería de Medio Ambient

a da xunta de goberno de Augas de Galicia. (Q/1664/07). 
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(ADEGA

No seu escrito esencialmente nos indica que o regulamento do organismo 

autonóm

vo, a falta de depuración das augas residuais urbanas 

e industriais, e a destrución de espazos con elevado valor ambiental. O anterior fora 

obxecto 

osta á solicitude de información cursada por vostede, en relación coa 

queixa presentada perante esa institución por D. M.F.L.L., en representación da 

Asociaci

 Augas de Galicia o pertinente informe ao respecto. 

cia (que pasou de estar adscrito á Consellería de Política Territorial, Obras 

), referente á non convocatoria periódica da xunta de goberno do organismo 

autónomo Augas de Galicia. 

ico Augas de Galicia obriga a convocar unha reunión anual da súa xunta de 

goberno. Sen embargo, esta non se convoca desde novembro de 2002, o cal impide a 

participación dos membros do órgano citado, e en concreto das organizacións ecoloxistas, 

impedindo a súa participación nas xestións da conca. Esta sofre numerosos problemas 

ambientais, como o urbanismo excesi

doutra queixa con este mesmo contido, a Q/505/05, como conclusión da cal 

formulamos unha recomendación á Consellería de Medio Ambiente, que fora aceptada; sen 

embargo, de confirmarse o indicado na actual queixa, non se lle tería dado efectividade. 

Ante iso solicitamos información á Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible, que recentemente nola remitiu. Nela sinala o seguinte: 

“En resp

ón para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA), identificada co número de 

expediente Q/1664/07, na que se denuncia que a xunta de goberno do organismo 

autónomo Augas de Galicia non se convoca desde novembro do 2002, impedindo deste 

modo a participación das organizacións ecoloxistas (dada a súa condición de membros da 

xunta de goberno) na xestión da conca, a Secretaría Xeral desta consellería solicitou ao 

organismo autónomo

O 30 de novembro de 2007 o organismo autónomo Augas de Galicia emitiu o 

informe requirido en relación coa queixa Q/1664/2007 no que se pon de manifesto a 

convocatoria da xunta de goberno do organismo autónomo Augas de Galicia para o 4 de 

decembro de 2007, normalizándose definitivamente o funcionamento deste órgano, logo de 

superar as disfuncións producidas polo cambio de adscrición do organismo autónomo 

Augas de Gali

 622



 

Públicas

Como indicamos, anteriormente coñecéramos outra queixa (Q/505/05) por esta 

mesma c

ganismo á 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda -Medio Ambiente-, para a súa 

integraci

997. Desde esa data 

non fora convocada. Concluímos que do informe se deducía que o organismo autónomo 

recoñecía, ao non negar os feitos e argumentos da queixa, que a regulamentación sobre a 

 e Vivenda á Consellería de Medio Ambiente) e as distintas reestruturacións 

producidas desde o referido cambio de adscrición coa creación de novos órganos de 

goberno que implicaron unha distinta redistribución de tarefas e un novo 

redimensionamento do organismo autónomo. 

Achégase canda esta, para unha máis completa información, copia do informe do 

organismo autónomo Augas de Galicia do 29 de novembro de 2007, sinalando que a xunta 

de goberno convocada para o 4 de decembro de 2007 foi efectivamente levada a cabo, 

segundo a orde do día previsto e na que o presidente do organismo autónomo Augas de 

Galicia deu conta e expuxo detalladamente as causas que motivaron o atraso da 

convocatoria da xunta de goberno deste organismo.” 

ausa, promovida pola Federación Ecoloxista Galega. Entón indicábase que desde 

había máis de dous anos non se producía a convocatoria de ningunha reunión da xunta de 

goberno do organismo autónomo Augas de Galicia, da que forma parte a Federación. A 

última reunión desa xunta de goberno, creada polo Decreto 108/1996, do 29 de febreiro, 

polo que se aproba o Regulamento de Augas de Galicia, celebrárase o 12 de novembro de 

2002. Desde aquela non se volveu convocar polo seu presidente, que é presidente de Augas 

de Galicia. O citado regulamento non fixa unha periodicidade mínima para a convocatoria 

das reunións da súa xunta de goberno, pero debe reunirse polo menos unha vez ao ano, xa 

que unha das súas funcións é “elevar o anteproxecto dos orzamentos do or

ón no anteproxecto de orzamentos anuais” (artigo 15.1 c). 

O feito sinalado considerouse significativo non só polo incumprimento en si que 

supón da normativa reguladora da materia, senón tamén polo reiterado desta forma de 

proceder por parte de Augas de Galicia, posto que antes coñecéramos outra polo mesmo 

motivo, a Q/403/2000. O motivo desta  queixa era que a última reunión da xunta de 

goberno de Augas de Galicia se celebrara o día 22 de decembro de 1
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materia 

suntos públicos en materia 

de medio ambiente (resolución 13, área de medio ambiente, Informe 2005; 

www.va

, a resposta da administración para pretender explicar o sucedido é 

moi similar ás que no seu momento deu con ocasión das anteriores queixas. A 

administración pretende desculpar a súa actuación facendo mención de certas dificultades, 

non estaba tendo unha efectividade plena, aínda que se pretendía xustificar tal 

circunstancia pola dificultade dalgún dos asuntos a tratar na xunta de goberno. Sen 

embargo, esta circunstancia non podía ser motivo para a non convocatoria deste órgano co 

obxecto de coñecer polo menos os asuntos ordinarios que xorden periodicamente e que se 

encontran enumerados entre as súas funcións. En calquera caso, do informe de Augas de 

Galicia deducíase unha vontade de reconducir as prácticas anteriores, razón pola que non 

pareceu preciso continuar a investigación, sen prexuízo de reabrir o correspondente 

expediente a instancia do interesado. 

Pois ben, moito tempo despois coñecéramos un suposto practicamente idéntico, o 

da queixa Q/505/05, polo que esa vez formuláramos unha recomendación á Consellería de 

Medio Ambiente para que ese órgano dese estrito cumprimento ao decreto regulador das 

convocatorias periódicas da xunta de goberno do organismo autónomo Augas de Galicia, e 

se convocasen cunha periodicidade de, polo menos, un ano, e sempre que se producise 

calquera das circunstancias previstas para tal convocatoria; e en xeral para que se 

respectasen os medios de participación social na xestión dos a

ledordopobo.es). A Consellería aceptou a recomendación. 

Pois ben, a pesar de todo o expresado anteriormente agora coñecemos outro 

suposto idéntico aos anteriores, co agravante de que a queixa se refire á non convocatoria 

desde novembro de 2002, que era a data da última convocatoria cando se coñeceu a queixa 

anterior, a Q/505/05, o que significa que dous anos e medio despois da recomendación 

correspondente e da súa aceptación, aínda non se convocou a reunión da xunta de goberno 

comprometida, polo que desde a última pasaron máis de 5 anos. A pesar de que se insistiu 

nesta problemática ata en dúas ocasións anteriores para que se puxese remedio ás 

disfuncións advertidas, o certo é que agora coñecemos que por terceira vez se fai preciso 

recordar á administración as obrigacións que lle corresponden ao respecto. 

Efectivamente
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fundame

asións, estas supostas dificultades non 

poden entenderse como eximentes do pleno cumprimento das disposicións vixentes en 

cada mo

trativo, que se producen con certa frecuencia. E aínda que fosen 

infrecuentes, en ningún caso poden desculpar o incumprimento das disposicións relativas á 

materia 

a o 

regulamento de Augas de Galicia, modificado polo Decreto 146/2003, do 6 de febreiro, 

establece

o se produza algunha das circunstancias previstas 

no decreto. Esta disposición non se cumpriu no suposto examinado, posto que ao parecer a 

xunta de

o sinalado debe terse presente tamén o tratamento da 

participación social en materia de medio ambiente (a xestión das augas ou do dominio 

público 

rnández, Curso de Derecho Administrativo: 76 e ss.). 

O artigo 9.2 establece que os poderes públicos

ntalmente aos cambios operados na adscrición do organismo e na súa 

organización. Sen embargo, como nas anteriores oc

mento. As circunstancias que se mencionan non son máis que avatares propios de 

calquera labor adminis

que tratamos. Ademais, debe terse en conta que a realización rápida ou dilixente 

deses trámites se encontra a disposición da propia administración. 

O artigo 15.1 do Decreto 108/1996, do 29 de marzo, polo que se aprob

 que “son funcións da xunta de goberno: ... c) elevar o anteproxecto dos 

orzamentos do organismo á Consellería de Medio Ambiente, para a súa integración no 

anteproxecto de orzamentos anuais”. Por tanto, a convocatoria das súas reunións non se 

encontra a disposición do seu presidente, senón que se trata dun acto debido ao regrado, 

que se debe materializar tan pronto com

 goberno estivo sen reunirse desde finais de 2002. 

En relación con todo 

hidráulico é un tema ambiental de primeira orde) nos diferentes instrumentos 

normativos reguladores da materia. Efectivamente, ao máis alto nivel, o fundamento da 

participación cidadá nos asuntos públicos o encontramos nos artigos 9.2 e 23.1 da 

Constitución (García de Enterría e Fe

 se encontran obrigados a facilitar a 

participación dos cidadáns en todos os ámbitos da vida económica e social, mentres que o 

artigo 23.1 recoñece o dereito dos cidadáns a participar nos asuntos públicos. A estes dous 

artigos da Constitución podemos sumar un terceiro, o 129.1, que dispón que a lei 

establecerá as formas de participación dos interesados na actividade dos organismos 

públicos cando a súa función afecte á calidade de vida ou o benestar xeral. 
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Pola súa parte, a Lei galega 1/1995, de protección ambiental, á hora de enumerar 

os principios que a inspiran, sinala os de publicidade, participación e transparencia 

administrativa, que se mencionan xuntos na aliña i do seu artigo 2. a Lei 27/2006, 

reguladora dos dereitos de acceso a información, de participación pública e de acceso á 

xustiza e

de 

políticas orientadas ao desenvolvemento sostible. 

cceso á xustiza en 

asuntos ambientais, sinala como obxectivo dos estados asinantes a protección do dereito de 

cada pe

tais en particular, teñen un importante papel 

na protección do medio; pero para poder desempeñalo e facer valer o dereito a vivir nun 

medio am

n materia de medio ambiente, desenvolve determinados medios para facer efectivo 

o dereito de participación pública en asuntos de carácter medioambiental (título III). 

No campo internacional, o Programa de Acción da Conferencia de Nacións 

Unidas sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento, de 1992, propugna a creación de vías 

de participación das organizacións non gobernamentais na elaboración e execución 

Ademais, o Convenio Aarhus, do 25 de xuño de 1998, sobre o acceso á 

información, a participación do público na toma de decisións e o a

rsoa, tanto das xeracións presentes como futuras, a vivir nun medio ambiente 

adecuado (artigo 1), para o que se esixe ás partes, entre outras cosas, “a participación do 

público na toma de decisións”. Segundo sinala o preámbulo do convenio, todos os 

cidadáns, e as organizacións non gobernamen

biente que garante a saúde e o benestar, debe establecerse como premisa que eses 

mesmos cidadáns teñan acceso á información e se encontren facultados para participar na 

toma de decisións. Ademais, o respecto aos principios de información e participación 

permite tomar mellores decisións, aplicalas máis eficazmente, e, en xeral, axudan ás 

autoridades públicas. 

As circunstancias postas de relevo ata agora resultan especialmente negativas se 

temos presente que, como sinalamos, esta institución xa tivo ocasión de coñecer dúas 

queixas cun obxecto moi similar, a Q/403/2000 e a Q/505/05, formulando unha 

recomendación aceptada neste último caso, e ademais coñeceu outras queixas relativas á 

ausencia de convocatoria doutros órganos de participación social incardinados na 

Consellería de Medio Ambiente, como o Consello Galego de Medio Ambiente 
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(Q/991/2002) ou o Observatorio Galego de Educación Ambiental (Q/1105/03). Ambos os 

expedientes finalizáronse con recomendacións dirixidas ao conselleiro de Medio 

Ambiente. Nesta ocasión volvemos encontrar un suposto en que non se deu cumprimento 

ás previsións de convocatorias periódicas dos instrumentos de participación social en 

materia de medio ambiente. 

oi considerable a 

administración incumpriu o seu deber legal de convocatoria periódica da xunta de goberno, 

o que ac

“Que por esa Consellería se dea estrito cumprimento ás previsións do 

Decreto

Por iso, aínda que se informe de que o día 4 de decembro pasado se celebrou 

finalmente a xunta de goberno demorada moito tempo, non pode obviarse que a queixa do 

interesado resultou fundada, posto que se confirmou que por un tempo m

onsella expresar a necesidade de que non se produzan novas situacións como as 

coñecidas nas queixas de referencia. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible o seguinte recordatorio de 

deberes legais: 

 autonómico 108/1996 relativas ás convocatorias periódicas da xunta de 

goberno do organismo autónomo Augas de Galicia, e,  conseguintemente, que se 

convoquen os plenos ordinarios con unha periodicidade de, polo menos, un ano, e 

sempre que se produza calquera das circunstancias previstas para tal convocatoria. E 

que, en xeral, se dea estrito cumprimento da normativa relativa ás convocatorias 

periódicas de todos os órganos administrativos a través dos que se produce a 

participación social na xestión dos asuntos públicos en materia de medio ambiente.” 

Resposta da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible: 

aceptada 
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5.- Recomendación dirixida á Consellería de Vivenda e Solo o 28 de 

decembro de 2007 debido ao desaloxo dunha familia cuxa casa foi expropiada en 

Salvaterra  (Q/1536/07) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa de oficio en aplicación do 

disposto no artigo 16 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, como 

consecuencia das noticias contidas nos diarios Faro de Vigo, 4-11, e La Voz de Galicia, 3-

11, onde se sinala que a policía desaloxou unha familia encadeada á súa casa, en 

Salvaterra, expropiada para o Plisan. 

Nas noticias menciónase tamén que as máquinas demoleron a vivenda despois de 

que os seus donos fosen desaloxados por axentes da policía autonómica, e que funcionarios 

da Consellería de Vivenda e Solo, axudados polos axentes, procederon desa forma para 

poder continuar coas obras do Porto Seco, tamén coñecido como Plisan. Antes de que 

unha máquina procedese a derruír a vivenda, a policía sacou os ocupantes, que estaban 

encadeados, e dispersou os manifestantes, numerosos familiares e amigos dos propietarios 

obxecto da expropiación. A muller foi sacada nunha cadeira e evacuada en ambulancia nun 

estado de shock. 

Ao parecer o motivo da protesta, á marxe das circunstancias persoais, foi o radical 

desacordo co prezo ofrecido polo ben ocupado, xa que, segundo indicaron os afectados, en 

ningún caso poderían comprar outra propiedade coas mesmas condicións e dimensións –

unha casa de 242 m2 con terreo de 1600 m2–, polo que os abocaban a vivir nun piso. En 

resumo, pretendíase expresar que non se estaba a valorar o ben expropiado de acordo cos 

prezos de mercado. 

Ao parecer a administración expropiadora cerrou o expediente (posiblemente de 

expropiación urbanística) cun prezo xusto de 183 000 €, o que consideraban moi baixo, e 

comunicou o desaloxamento xa o 26 de marzo, co expediente nesas circunstancias. Con 

esa eventual compensación os interesados supostamente deberían facer as súas previsións 

de novo aloxamento, resultando difícil pensar que ese prezo poida asimilarse a un de 

substitución. 
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Tampouco se especifica en ningún momento que a consellería iniciara 

formalmente o expediente de realoxamento, de acordo co previsto na disposición adicional 

cuarta do texto refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana, que sinala que 

“na execución de actuacións urbanísticas que requiran o desaloxamento dos ocupantes 

legais de inmobles que constitúan a súa residencia habitual, debera garantirse o dereito 

daqueles ao realoxamento, con suxeición ás seguintes regras: 1ª Cando se actúe por 

expropia

trada na vivenda e ao seu 

posterior derrubamento”, sinalou a consellería, segundo o expresado na prensa. 

adas á legalidade, o certo é que aínda non se obxectivase en primeira instancia o 

prezo xusto nin tan sequera coa intervención do citado xurado, o que en casos de 

expropia

ción, a administración expropiadora ou, de ser o caso, o beneficiario da 

expropiación deberán poñer a disposición dos ocupantes legais afectados vivendas nas 

condicións de venda ou alugamento vixentes para as suxeitas a réxime de protección 

pública e superficie adecuada ás súas necesidades, dentro dos límites establecidos pola 

lexislación protectora”. A disposición final 1.ª establece o carácter de lexislación básica 

desta  normativa. 

A Consellería de Vivenda e Solo xustificou o desaloxamento e dixo que se 

notificara o pasado 26 de marzo aos interesados que dispoñían dun mes para desaloxar a 

súa residencia motivo da expropiación realizada para as obras da Plataforma Loxística 

Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan). Transcorrido ese mes de prazo, a consellería 

solicitou ao Xulgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pontevedra a autorización 

para a entrada na vivenda. Neste sentido, o auto xudicial de entrada foi notificado á 

administración o 26 de xullo, outorgando un prazo de 15 días para proceder á entrada ao 

domicilio. “Seguindo todos os trámites requiridos procedeuse á en

Entre tanto o Xurado de Expropiación de Galicia, na reunión do 5 de xullo, 

sinalou o prezo xusto en 248 383 €, sen mencionarse cando se notificou. En calquera caso, 

tal e como indicamos, a orde de desaloxamento é moi anterior á intervención do xurado, 

polo que aínda que desde o punto de vista formal as resolucións da consellería parecen 

axust

cións de vivendas que constitúen domicilio parece necesario. 
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Ao respecto é de sinalar que nas últimas Xornadas de Coordinación de Valedores 

do Pobo, celebradas en León en outubro de 2006, todos os valedores españois concluímos 

que “cando para a execución dun plan urbanístico se utilice o sistema de expropiación e 

quede afectado algún inmoble que constitúa a vivenda habitual dos interesados, nos casos 

nos que non fose posible a exclusión dunha vivenda preexistente do procedemento 

expropiatorio, por incompatibilidade da edificación coas previsións do plan urbanístico que 

se pretende executar, a actuación do órgano expropiador debe conducirse á obxectivación 

do prezo, de maneira que o valor de expropiación sexa coincidente co valor de mercado 

dunha vivenda de similares características á expropiada. Así mesmo, deberían establecerse 

os mecanismos legais adecuados para que non se leve a cabo a privación da vivenda ata 

que se fixe a obxectivación do prezo. Naqueles supostos nos que os interesados opten pola 

adquisición de novas vivendas, sobre as que deberían ter dereito preferente, e se vexan 

privados das súas vivendas preexistentes durante o proceso de execución do plan, terán 

dereito ao realoxamento nunha vivenda de similares características, se é preciso mediante 

actuació

constitucional desta  potestade (artigo 33.3 CE), a de postergar o 

desaloxamento ata o momento en que se produza a sinalización final do prezo xusto en vía 

administ

ns singulares, garantindo en todo caso o exercicio do dereito que os propietarios 

das vivendas afectadas teñen ao goce de unha vivenda digna”. 

Efectivamente, no tratamento de queixas con este obxecto encóntranse afectados 

determinados dereitos constitucionais, especialmente un de tipo fundamental, o dereito á 

intimidade persoal e familiar no ámbito domiciliario (art. 18. 1 e 2 CE). Por iso, nos casos 

en que os bens expropiados son vivendas habituais, á exixencia constitucional do 

pagamento do valor real, proponse que se entenda engadida, como corolario lóxico da 

xeral formulación 

rativa e o seu pagamento. Dada a aplicación do carácter “urxente” da ocupación, 

habitualmente declarado no resto das expropiacións e de modo xeral nas urbanísticas, en 

teoría o lanzamento podería producirse co simple pagamento da última cantidade ofrecida 

pola administración expropiadora. Esta posibilidade, que xa resulta difícil de explicar con 

carácter xeral (cando se trata unicamente de terreos), parece aínda máis difícil de aceptar 

no caso das vivendas. 
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Ante iso solicitamos, como vostede coñece, información á Consellería de Vivenda 

e Solo, que xa nola remitiu. Nela sinala o seguinte: 

“En relación ao expediente Q/1536/2007, tramitado polo Valedor do Pobo, 

infórmase o seguinte: 

1) No procedemento expropiatorio dos bens e dereitos necesarios para a 

execución da Plataforma Loxístico Industrial de Salvaterra de Miño - As Neves (PLISAN), 

que afectou a máis de 6000 parcelas, encontrábase o expediente-parcela 2003, a nome de 

M.P.R.. nesta parcela tiña a súa residencia habitual a unidade familiar da interesada. 

3) Na data fixada para o levantamento de actas de pagamento e ocupación (14-

11-2005

2) Con atención á lexislación vixente realizáronse os trámites expropiatorios con 

respecto absoluto ao procedemento establecido, garantíndose todos os prazos de 

información pública para os efectos de alegacións, dándoselle conta das follas de 

valoración e o acceso ao expediente en todo momento. A valoración que foi realizada nos 

termos contidos na lexislación vixente. 

), a interesada acudiu e non asinou, consignándose o prezo xusto na Caixa Xeral 

de Depósitos (achégase copia). 

4) Desde o inicio do expediente ata o primeiro trimestre de 2007, a interesada 

non fixo ningunha xestión para o amaño da súa situación, como fixeron todos os 

afectados de vivendas e industrias no ámbito, cos cales se asinaron mutuos acordos, 

evitando situacións non desexables. 

5) En concreto, ante a necesidade de executar as obras de urbanización do 

ámbito, contratadas polo Autoridade Portuaria de Vigo (acta de inicio de febreiro de 2007), 

verificouse que a interesada seguía a residir na vivenda expropiada. Desde esta data 

convocouse á interesada a varias reunións na Delegación Provincial de Vivenda en 

Pontevedra, para chegar a unha solución acordada entre ambas as partes, incluso a unha 

"mediación" ante o propio Xurado de Expropiación de Galicia, aceptando o IGVS a proposta 
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efectuada polo devandito xurado, que foi rexeitada pola interesada. Sinalar que en ningún 

momento a interesada esixiu ou manifestou a necesidade de realoxamento, senón que 

unicamente centrou as súas peticións en cuestións monetarias. 

6) Paralelamente a administración expropiadora foi realizando os trámites legais 

para dispoñer da parcela 2003, libre de ocupantes. Neste sentido notifícaselle o 28 de marzo 

de 2007 para que desaloxe a vivenda, para o que se lle concede un prazo dun mes (achégase 

copia). 

stablezan as garantías precisas para evitar posibles indefensións. Por outra parte, 

a potestade revisora da actuación administrativa neste caso está sendo realizada tamén na 

vía conte

ún momento a administración 

ofreceu o debido realoxamento nin iniciou peza separada para recoñecelo; que si se 

contacto

desta circunstancia o IGVS sinalou que non se encontraban de acordo coa valoración 

Transcorrido o prazo sinalado, solicitouse autorización xudicial de entrada no 

domicilio: primeiro nos xulgados de Vigo, onde foi rexeitada por incompetencia territorial, e 

logo en Pontevedra, onde foi concedida, fixándose o día 3 de agosto para a súa execución. 

7) Indicar que se levantou a consignación do prezo xusto no día 30-7-2007, a 

petición da interesada, aboándoselle a contía de 183 181,43 €, e ofrecéndoselle o pagamento 

da contía restante fixada polo xurado, o cal foi rexeitado pola interesada. 

8) O expediente expropiatorio foi remitido ao Xurado de Expropiación en xuño de 

2006, e non foi resolto ata xullo de 2007. Indicar que a valoración do Xurado de 

Expropiación non é firme, e temos a constancia de que vai ser impugnada polas outras 

dúas entidades promotoras desta  actuación. 

9) Finalmente sinalar que as expropiacións están xustificadas por razóns de 

interese xeral, que loxicamente prevalecen sobre os dereitos individuais, sen prexuízo de 

que se e

ncioso-administrativa.” 

Pola súa parte, a interesada sinalou que en ning

u coa administración e que se intentou chegar a un acordo, como o proban as 

reunións co representante do IGVS e con membros do Xurado de Expropiación de Galicia 

(XEG), que anticiparon que a posible valoración sería sensiblemente superior; que a pesar 
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anunciada polo XEG e que no seu caso recorrían contra a resolución deste, e que non 

aboarían a diferenza entre o inicialmente ofrecido e o resolto polo XEG; e que 

comunicaron que carecían de medios para a reposición da vivenda, polo que 

permane

Efectivamente, en relación coa valoración, é de sinalar que por esta institución 

non resulta posible coñecer os detalles deste aspecto da expropiación, polo seu carácter 

eminente

io non parecía adecuada para a substitución, ou polo menos non lles pareceu 

aos afectados, e tampouco ao XEG, que a modificou de forma significativa. Esta 

circunsta

titucional (por 

exemplo, sentenza Rumasa 2), a garantía constitucional de indemnización no 

procedem

cerían nela ata que se ditase a resolución do XEG e se lles aboasen as cantidades 

correspondentes. 

Da información achegada dedúcese que no procedemento resultaron diferentes 

cuestións como conflitivas, fundamentalmente a valoración, o aboamento da cantidade 

previa ao desaloxamento, e a ausencia de ofrecemento de realoxamento. 

mente técnico. En calquera caso, a entidade expropiadora ofreceu unha cantidade 

que en princip

ncia (a diferenza entre a valoración da administración e o prezo obxectivado) 

resulta de especial relevancia, como poremos de relevo ao tratar o segundo aspecto 

conflitivo do asunto. 

En calquera caso, en relación coa valoración é de sinalar que debera manterse o 

equilibrio económico como formulación básica de toda expropiación, segundo o previsto 

con claridade no art. 33.3 da Constitución. Segundo a xurisprudencia cons

ento expropiatorio concrétase no dereito a percibir o valor real dos bens e 

dereitos expropiados, garantindo o razoable equilibrio entre o dano expropiatorio e a súa 

reparación. E o valor real resulta do mercado mesmo, que é onde o expropiado debe 

encontrar o equivalente do ben ou dereito do que se ve despoxado. Por iso, os diferentes 

operadores actuantes na valoración, entre eles a consellería, deberan ter presente esta 

circunstancia á hora de elaborar as súas valoracións, prescindindo se é preciso doutros 

medios tamén previstos legalmente, de acordo co artigo 43.1 LEF; do contrario estaríase 

abocando ao expropiado a resultar inxustificadamente prexudicado pola expropiación. 
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A segunda das cuestións a analizar encóntrase relacionada coa anterior, como xa 

adiantamos. Efectivamente, o órgano expropiador ten a habilitación legal para ocupar 

materialmente o ben expropiado previo ingreso da cantidade da valoración inicial, 

consider

iación e quede afectado algún inmoble que 

constitúa a vivenda habitual, nos casos en que non fose posible a exclusión dunha vivenda 

do proce

ecto esta aínda non 

aboara a cantidade fixada por este, que resultou superior ao ofrecido nun primeiro 

moment

itado pola 

interesada”. A interesada concreta que o 1 de agosto a consellería notificou a intención de 

proceder

respostas ás moitas chamadas para interesarse polo asunto 

consistiron na comuni

acredita tal circunstancia (puido consignalo nese mesmo momento, se é que o ofrecera en 

ada neste caso como depósito previo, e de feito así se fixo. Por iso, se a oferta da 

administración resulta escasa, como de feito así se demostrou, posto que foi rectificada 

polo XEG, o afectado vese compelido a buscar a substitución da súa vivenda cuns recursos 

manifestamente insuficientes. Por iso, xa na nosa solicitude de información expresamos á 

consellería que todos os valedores do pobo españois sostemos que cando nunha operación 

urbanística se utilice o sistema de exprop

demento expropiatorio por incompatibilidade da edificación co plan, a actuación 

do órgano expropiador debe conducir á obxectivación do prezo, de maneira que o valor de 

expropiación sexa coincidente co valor de mercado dunha vivenda de similares 

características á expropiada, non levándose a cabo a privación da vivenda ata que se fixe a 

obxectivación do prezo. 

Sen embargo, no caso que nos ocupa o organismo expropiador iniciou os trámites 

do desaloxamento antes da resolución do XEG, e cando levou a ef

o. Ao respecto a consellería sinala que “se levantou a consignación do prezo xusto 

no día 30-7-2007, a petición da interesada, aboándoselle a contía de 183 181,43 €, e 

ofrecéndoselle o pagamento da contía restante fixada polo xurado, o cal foi rexe

 á maior brevidade posible ao ingreso da diferenza entre a cantidade aboada e a 

sinalada polo XEG, e que ao respecto ela solicitou o ingreso urxente desa cantidade, que se fai 

precisa para repoñer o terreo e a vivenda afectados pola expropiación, o que non poden facer 

sen contar coa cantidade sinalada polo XEG. A resposta a esa solicitude de ingreso urxente non 

se deu pola administración, polo menos o 5 de outubro, data da última comunicación da 

interesada, que indicou que as 

cación de que “para o pagamento de expedientes a conta do banco se 

encontra sen saldo”. Por tanto, a administración indica que ofrecera o aboamento, pero non 
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firme e fose rexeitado), e a interesada négao. O certo é que nun momento no que a familia da 

afectada xa levaba certo tempo desaloxada da súa vivenda aínda non dispoñía da cantidade 

finalmente sinalada polo XEG. Neste caso, os afectados poderían ter optado por unha 

substitución adecuada, posto que xa terían un prezo adecuado e poderían chegar a comprar 

unha vivenda de similares características (prezo de substitución). 

Polo que se refire ao realoxamento, na nosa solicitude de información tamén 

expresam

aloxamento dos ocupantes legais 

de inmobles que constitúan a súa residencia habitual, deberase garantir o dereito daqueles 

ao realox

on é dispoñible en primeira instancia; a obrigación 

do inicio da peza separada e do ofrecemento a todos os afectados que se encontren nas 

condició

os á consellería que todos os valedores do pobo españois sostemos que cando 

nunha operación urbanística se utilice o sistema de expropiación e quede afectado algún 

inmoble que constitúa a vivenda habitual debe darse efectividade ao dereito ao 

realoxamento nunha vivenda de similares características. A disposición adicional cuarta do 

texto refundido da Lei sobre réxime do solo e ordenación urbana sinalaba que “na 

execución de actuacións urbanísticas que requiran o des

amento, con suxeición ás seguintes regras: 1ª Cando se actúe por expropiación, a 

administración expropiadora ou, de ser o caso, o beneficiario da expropiación deberán 

poñer a disposición dos ocupantes legais afectados vivendas nas condicións de venda ou 

alugamento vixentes para as suxeitas a réxime de protección pública e superficie adecuada 

ás súas necesidades, dentro dos límites establecidos pola lexislación protectora”. A 

disposición final 1.ª establece o carácter de lexislación básica desta normativa. Un contido 

similar teno artigo 16.1.y) da Lei 8/2007, do 28 de maio, do solo. 

Ao respecto a administración sinala que a interesada non reclamou o 

realoxamento; sen embargo, tal cousa n

ns legais para seren realoxados debe producirse en calquera caso, o que non obsta 

para que logo de concretado e ofrecido formalmente os interesados o acepten ou renuncien 

a el. 

A normativa urbanística prevé o dereito de realoxamento como un mecanismo 

incondicionado co fin de amortecer os prexuízos individuais dos expropiados, 

configurándoo como un dereito en favor dos afectados polos desenvolvementos 
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urbanísticos. O dereito debe referirse a unha vivenda actual, e non futura ou en 

construción, posto que senón fose así non se cumpriría a finalidade legal (Merelo Abella, 

Régimen jurídico del suelo y gestión urbanística. Ed. Praxis, 463). Ademais, resulta de 

relevancia que o ente expropiador teña en conta aos posibles realoxados no expediente 

expropiatorio e por iso tramite unha peza separada para o recoñecemento do posible 

dereito e para a súa concreción e efectividade, como sinala a STSX de Madrid do 15-11-

2002, qu

nto correspondente. 

 realoxamento, ou a combinación de ambas as 

posibilidades, é dicir, a vivenda de realoxamento e tamén a diferenza ata o valor sinalado 

como p

e neste momento os afectados puidesen dispoñer das dúas opcións, ou da 

e esixe a tramitación das fases do expediente de realoxamento con coñecemento e 

participación dos interesados para proceder a instar o desafiuzamento administrativo. Sen 

embargo, a Consellería de Vivenda e Solo parece entender que o dereito de realoxamento 

debera ser reclamado polos afectados, sen ter en conta que, como dixemos, forma parte das 

obrigacións propias da administración como instrumento de garantía do expropiado neste 

tipo de procedementos, polo que debe ser impulsado de oficio e previsto co tempo 

suficiente como para permitir que resulte efectivo no mome

Por todo iso os afectados víronse na obrigación de trasladarse a un piso duns 

familiares, e despois a un de alugamento, onde permanecen na actualidade; víronse 

forzados a unha situación provisional que podería terse evitado se se coñecesen 

adecuadamente os diferentes aspectos deste tipo de expropiacións. A cantidade de 

compensación encontraríase sinalada definitivamente, obxectivada e entregada, e os 

afectados terían a opción de comprar unha vivenda adecuada ou de substitución, ao que se 

engadiría a opción de aceptar a vivenda de

rezo xusto. 

Efectivamente, tratándose dunha vivenda, é dicir, dun ben directamente 

relacionado cun dereito especialmente protexido, como é o dereito á intimidade persoal e 

familiar no ámbito domiciliario e a inviolabilidade do domicilio, definido no artigo 18. 1 e 

2 da Constitución, o desapoderamento non debería producirse ata a obxectivación do 

prezo, e sempre previo ofrecemento da posibilidade do realoxamento. No caso examinado 

debemos sinalar que o trámite do realoxamento adecuado, unido á adecuada valoración, ou 

ao pagamento do prezo minimamente obxectivado e previo ao desaloxamento, podería ter 

propiciado qu
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combin

 Todo iso levou a que xa se tivesen que facer dous 

cambios de domicilio, e que se descoñeza canto tempo se permanecerá no último, o que 

resulta

pecto das expropiacións de vivendas se 

veñen observando en non poucos casos, o que deu lugar a que se deixase constancia dos 

criterios

ación delas, co que os prexuízos que xa de por si ocasiona a expropiación polo 

menos se verían reducidos ao estritamente imprescindible. Polo contrario, a consellería 

tratou o asunto de tal maneira que os afectados só contan cunha cantidade insuficiente para 

comprar unha vivenda do mesmo tipo e nas mesmas ou parecidas condicións que a 

anterior; e ademais, en relación co preceptivo realoxamento, que debera ser unha opción 

para o caso de que os afectados non desexasen facer efectiva a substitución pola anterior 

vía, a Consellería non a considerou.

 excepcionalmente gravoso, sobre todo tendo presente que os afectados xa veñen de 

ser gravados polo exercicio da propia expropiación. 

Todas as circunstancias sinaladas res

 desta  institución para unha mellor administración deste tipo de supostos, e,  en 

definitiva, para a protección integral dos dereitos afectados. Este comentario deuse en 

diferentes informes anuais dirixidos ao Parlamento, e máis recentemente se fixo un amplo 

comentario monográfico no Informe 2006: 352-373 (www.valedordopobo.com). 

Nel sinalamos, entre outras cousas, que aos problemas habituais das 

expropiacións, nas de vivendas que constitúen o domicilio habitual dos afectados se 

engaden

que se encamiña a algo de tanta transcendencia como a perda da vivenda non 

pode ser o común ao do resto das expropiacións, posto que os problemas individuais e 

sociais que levan aparellados resultan de enorme entidade, ata o punto de afectar a algún 

dereito fundamental e a outros dereitos constitucionais de diferente tipo. Este enfoque 

singular debe ter por obxecto un tratamento adecuado das graves consecuencias da 

privación dun ben de primeira necesidade e enormemente caro como a vivenda e,  sobre 

todo, que a previsión xeral desta  posibilidade trae consigo un conflito de intereses que 

debe ser xestionado de acordo cos dereitos e principios constitucionais. O enfoque que 

parece máis adecuado para compatibilizar o inicial conflito ao que nos referimos debe 

partir de dúas consideracións básicas. Por unha parte, os instrumentos contemplados na 

normativa expropiatoria en moitos casos resultan obsoletos e deben verse matizados pola 

 certas singularidades que agravan a situación. O tratamento dunha privación 

coercitiva 
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normativa constitucional (art. 33 CE). Xa no Informe 2005: 336-337 tivemos ocasión de 

resaltar o expeditivas que resultan as amplas habilitacións legais ou poderes ligados á 

potestade expropiatoria. Pois ben, debido ás graves consecuencias da concreta privación 

que tratamos, estes mesmos poderes deberan verse matizados na súa aplicación práctica 

cando se trata de privar un cidadán da vivenda na que desenvolve a esfera máis íntima da 

súa vida persoal e familiar. 

Como xa tivemos ocasión de apuntar, nestes supostos encóntranse afectados 

determinados dereitos constitucionais, especialmente un de tipo fundamental, o dereito 

definido no art. 18. 1 e 2 CE. Por iso, nos casos en que os bens expropiados son vivendas 

habituais, á exixencia constitucional do pagamento do valor real debera engadirse, como 

corolario lóxico da xeral formulación constitucional desta potestade, postergar o 

desaloxamento. Dada a aplicación do carácter urxente da ocupación, habitualmente 

declarado nas expropiacións, en teoría o lanzamento podería producirse co simple 

pagamento da última cantidade ofrecida pola administración expropiadora (nas 

urbanísticas) ou do depósito previo, como de feito sucedeu. Pero esta posibilidade, que xa 

resulta difícil de explicar con carácter xeral, parece aínda máis difícil de aceptar no caso 

das vivendas, polas circunstancias amplamente expostas, e fundamentalmente porque 

existen alternativas que resultan máis propias da boa administración, sen ningunha mingua 

do interese público, e porque calquera aplicación da potestade expropiatoria en materia de 

vivenda debe ser realizada á luz do principio de afectación mínima aos expropiados, o que 

claramente se deriva do dereito fundamental que pode verse prexudicado en caso de non 

ser así. 

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no 

artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa 

Consellería de Vivenda e Solo a seguinte recomendación: 

“Que con urxencia se corrixa o expediente expropiatorio no sentido indicado, 

isto é,  que en primeiro termo se ofreza formalmente unha vivenda de realoxamento 

aos afectados, de tal forma que poidan contar con esta como pagamento total ou 
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parcial do prezo xusto sinalado, á marxe de que este sexa ou non firme, polo exercicio 

do dereito a recorrer contra a resolución de fixación do prezo xusto. 

E que dada a imposibilidade material de corrixir as outras circunstancias 

prexudiciais sinaladas, en próximas actuacións similares a consellería realice de oficio 

a previsión e ofrecemento das vivendas de realoxamento que correspondan, estableza 

valoracións adecuadas, isto é,  acordes co valor de substitución ou de mercado, e que 

non se proceda a facer efectiva a ocupación ata que se sinale o prezo xusto de forma 

obxectiva, coa intervención dos órganos alleos á consellería que se prevén na 

lexislación expropiatoria e urbanística, ou se chegue a un mutuo acordo, e se aboe ese 

prezo.” 

Resposta da Consellería de Vivenda e Solo: pendente da resposta da 

Consellería. 

 

decembro de 2007 dunha expropiación 

promovida polo Concello. (Q/1536/07) 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de 

D.ª M.E.S.O. referente ao atraso na tramitación da peza separada de fixación do prezo 

xusto dunha expropiación promovida polo Concello de Salceda de Caselas. 

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que como consecuencia da execución 

das obras do proxecto “Parque Raíña Aragonta, 2ª fase”, aprobado o 25-6-04, resultaron 

afectadas unhas parcelas. Ela é interesada no citado expediente expropiatorio como 

propietaria dun terreo incluído no citado ámbito de actuación (parcela n.º 6 do expediente 

expropiatorio). O 10-6-05 levantáronse as preceptivas actas previas á ocupación dos 

terreos, e o 14-9-05 o concello fixo depósito previo. O 2-12-05 os propietarios formularon 

a súa folla de aprecio despois de seren requiridos para iso polo ente local, e os demais 

recibiron a súa folla de aprecio municipal. Sen embargo, a interesada non recibiu nada diso 

6.- Recomendación dirixida ao Concello de Salceda de Caselas, o 28 de

 debido a  atraso na tramitación do prezo xusto 
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e entende que está a sufrir a pasividade municipal respecto do seu expediente, o que lle 

ocasiona evidentes prexuízos. 

Ante iso solicitamos información ao Concello de Salceda de Caselas, que sinalou 

o seguinte: “Á vista do escrito recibido neste concello en relación ao expediente n.º 

Q/938/2007, de queixa presentada por D.ª M.E.S.O., teño a ben remitir a achega da copia 

da “folla de aprecio do expediente de expropiación forzosa motivado polas obras do 

Parque Raíña Aragonta”, efectuada a D.ª M.E.S.O. propietaria da parcela n.º 6 (0568), 

realizado polo perito D. Carlos Gil Suárez.” 

Sen embargo, despois de examinar a información municipal deduciuse que co seu 

contido non era posible realizar unha valoración definitiva do obxecto da queixa; 

unicamente se facía referencia a que xa se formulara a folla de aprecio da administración 

municipal, que se achegaba, en concreto en maio, isto é,  despois da reclamación da 

interesada, pero non se daba conta das causas do atraso na tramitación da peza separada da 

fixación do prezo xusto, que en principio non parecía responder aos principios de 

preferencia e rapidez previstos no art. 52.7 da Lei de expropiación forzosa (LEF). Así, de 

novo nos diriximos ao concello, que nesta ocasión sinalou o seguinte: 

“...con data dos correntes, co número 1239 procedeuse a enviar ao Xurado de 

Expropiación de Galicia o expediente de expropiación de terreos do parque Raíña 

Aragonta, a fin de que por este se leve a cabo a determinación do prezo xusto.” 

Así pois, coñecemos que a administración expropiadora, o Concello de Salceda de 

Caselas, xa remitiu o expediente ao Xurado de Expropiación de Galicia, sen que se coñeza 

se este resolveu xa, posto que desde entón o concello non indicou nada máis. Non obstante, 

dado o prazo establecido para as resolucións do citado xurado, posiblemente xa se dese a 

resolución, aínda que neste caso o que se descoñece é se xa se deu o pagamento tanto do 

prezo xusto coma dos xuros. 

En calquera caso, a reclamación da interesada centrábase no aspecto estritamente 

formal, é dicir, no atraso no trámite da peza separada de sinalización do prezo xusto, que, 
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como apuntamos, ao tratarse de un expediente urxente, debera responder aos principios de 

preferencia e rapidez (art. 52.7 LEF). As actas previas á ocupación déronse a mediados de 

2005, polo que en principio os tr

ectados. Ademais, a interesada sinalaba que se lle estaba a 

prexudicar en maior medida porque o resto dos propietarios recibiron a folla de aprecio do 

concello

A Constitución española establece a función social da propiedade privada e por 

interese da com

utilidade p artigo 33.2 e 3). Pero ao tempo sinala tamén que cando 

tal cousa suceda, iso debe traer consigo a correspondente indemnización, e o procedemento 

N

ocupación

xusto e pag do 

darse preferencia a estes expedientes para a súa rápida resolución”. No suposto en que 

polo trámi

prezo xusto

indemnizac

que será d i se 

produce a ocupación de que se trata”. 

 firme do prezo. Sen 

embargo, se o expediente se tramita sen a dilixencia debida e por tanto se demora a 

fixación do prezo xusto a consecuencia inmediata será que non se poida aboar este, a pesar 

de que o ben expropiado xa foi ocupado, e,  ademais, que como consecuencia diso os 

ámites para a fixación da compensación deberían terse 

dado hai tempo para todos os af

, o que non sucedera no seu caso, sen que o concello explicara as causas. 

iso establece tamén os mecanismos para a privación dos seus dereitos aos propietarios en 

unidade, ou, como sinala a propia Constitución, por causa xustificada de 

ública ou interese social (

debe ser acorde co disposto pola lei (artigo 33.3 in fine). 

este sentido é de sinalar que o artigo 52.7º LEF preceptúa que “efectuada a 

 dos terreos, tramitarase o expediente de expropiación nas súas fases de prezo 

amento segundo a regulación xeral establecida nos artigos anteriores, deben

tratamos a preferencia apuntada é aplicable, dado que se trata dunha expropiación realizada 

te de urxente ocupación. Pola súa parte, o artigo 52.8º establece que “sobre o 

 acordado definitivamente para os bens obxecto deste artigo xirarase a 

ión establecida no artigo 56 desta  lei (xuros de demora), coa especialidade de 

ata inicial para o cómputo correspondente á seguinte a aquela en que s

Así, da mesma forma que a expropiación forzosa impón ao propietario dos bens a 

súa cesión en favor da administración, á vez impón tamén a esta, como contraprestación, o 

pagamento da cantidade que se sinala como prezo xusto, nacendo a obrigación do 

pagamento e o correlativo dereito de cobro coa determinación
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custos p

iadora e culpable ten que aboar unha indemnización consistente no 

pagamento do xuro legal do prezo xusto, prexudicando tamén desa maneira as finanzas 

públicas

ormación facilitada por ela mesma parece deducirse que a celeridade 

non presidiu o trámite de fixación do prezo xusto, ata o punto de que na última 

 xusto se demore, e 

aínda máis no caso de que non se produza a compensación (do principal e os xuros) de 

forma inm

litación do artigo 52 

LEF para prom nte ocupación dos bens afectados, e o 

conseguinte dereito á ocupación inmediata. Tal proceder non pode considerarse axustado 

aos principios de eficacia e obxectividade que rexen o funcionamento da administración 

pública, segundo o establecido no artigo 103.1 da Constitución española, 

fundamen  é dificilmente comprensible para un cidadán que ve ocupada a 

súa propiedade e executada a obra de utilidade pública ou interese social, que se dilate por 

máis e m entres a privación xa foi levada a efecto 

previamente. 

ara a administración aumenten, posto que terá que indemnizar unha maior 

cantidade en concepto de xuros. Xérase unha responsabilidade por demora, polo que a 

administración exprop

. 

Os atrasos na fixación e pagamento dos prezos xustos adoitan producirse nos 

procedementos urxentes e despois de que o afectado se vise privado do seu ben ou dereito 

sen o previo pagamento. Logo de consumada a ocupación dos terreos o procedemento 

vólvese extraordinariamente lento, sempre en prexuízo do expropiado, e,  en ocasións, 

como nesta, é o propio afectado o que debe impulsar a actuación da administración para 

que dea curso á peza separada de fixación do prezo xusto, un procedemento que 

correspondería impulsar de oficio á propia administración. 

Neste suposto que examinamos, utilizada unha facultade de habilitación para a 

inmediata ocupación que polo seu carácter excepcional obriga de maneira especial á 

administración, da inf

información aínda non se dera. Isto suporá que o aboamento do prezo

ediata, logo de sinalado o prezo. 

A actuación da administración vén caracterizada por esa demora da que tratamos, 

que se produce nun procedemento no que utiliza a excepcional habi

over a declaración da urxe

talmente porque

áis tempo a súa compensación, m
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En calquera caso, o prexuízo pola demora comprobada non pode ser corrixido, ao 

encontrarse consumado; o único que cabe é recordar ao concello a súa obrigación xeral de 

tratar este tipo de expedientes dun modo adecuado, isto é,  respectando os principios de 

preferen ente coa demora 

no pagamento das dúas cantidades líquidas a percibir logo de sinalado o prezo xusto, o 

principal e os xuros. Para evitar tal cousa sería n sario que mento se producise tan 

pronto se fixara de nitiva. 

Por todo o sinalado ata agora en relación co expediente de expropiación que 

tivemos ocasión de examinar, considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo 

32.1 da 

 seguinte recomendación: 

ue er xe  concell a efect  ob

xpropiatorios urxentes respectando os pr

preferencia e rapidez na fixación dos xustos prezos e no seu pagamento e, no 

caso examinado, logo de determinado o prezo xusto se proceda ao seu inmediato 

pagamento, xunto cos xuros que se xerasen, sen que se produzan demoras 

inxustificadas.” 

esposta Concello de lceda de Ca s:  pende de respost olo 

Concello.

cia e rapidez, e sobre todo, evitar que o prexuízo consumado aum

ece o aboa

 forma defi

Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de 

Salceda de Caselas a

“Q

tratar os e

 con caráct

xpedientes e

ral por ese o se de ividade á rigación de 

incipios de 

; e qu

R do Sa sela nte a p
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1.13 ÁREA DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DE RÉXIME 
LOCAL E PROTECCIÓN CIVIL
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1.13.1 I

No marco xurídico

NTRODUCIÓN 

Tres acontecementos tiveron lugar no ano 2007 que contribuíron a configurar esta 

área con novas perspectivas. 

. Hai que anotar a incidencia no réxime xurídico local 

dalgunhas leis autonóm

u título II, 

capítulos I e II. 

- A Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia. De forma 

l, os artigos 26, 27 e 28, que abranguen as competencias locais 

en materias de protección civil e emerxencias, ou os artigos 43 ao 48 

incendios forestais. En especial os artigos 7, competencia das entidades 

locais, 16 planeamento municipal, 20.4 rede secundaria de bandas de 

icas aprobadas neste período: 

- A Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais. En 

concreto no que se refire aos artigos encadrados no se

especia

referidos ao persoal do sistema integrado de protección civil e 

emerxencia (grupos operativos, persoal colaborador e voluntariado). 

- A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 

xestión de biomasa no ámbito municipal, 22, procedementos de xestión 

e 59 sobre a colaboración interadministrativa coas entidades locais. 

No marco político. A constitución das novas corporacións locais, como 

consecuencia das eleccións que tiveron lugar no último domingo do mes de maio, supuxo a 

extinción dalgúns expedientes abertos de anos anteriores e a formulación de novas 

directrices de xestión sobre as competencias locais e a afirmación dun espírito de 

colaboración sen solución de continuidade, coa oficina do Valedor. 



 

No marco orgánico. Hai que salientar a reorganización das áreas de actuación da 

oficina do Valedor como consecuencia da toma de posesión do novo titular da institución 

con data 27 de xullo. 

En relación coa anterior declaración de hostilidade e entorpecemento do ex 

alcalde de Cuntis, como consecuencia da tramitación do expediente de queixa nº 1452/06, 

por escr

clarou concluso o expediente de 

queixa referenciado. 

 E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

ito nº 3237, do 27 de setembro de 2006, este solicitou a rectificación de tal 

declaración, ditada polo Valedor do Pobo o 18 de setembro de 2002.  Fundamentou a súa 

petición nos apartados sexto e sétimo do fundamento de dereito 1º da Sentenza 171/2005, 

do 19 de decembro, da Sección 002 da Audiencia Provincial de Pontevedra, ditada no 

recurso de alzada interposto contra a sentenza nº 224/05, do 21 de xuño, do Xulgado do 

Penal nº 3 de Pontevedra, polos presuntos delitos de desobediencia grave cometido por 

autoridade pública contra os dereitos individuais e contra as Institucións do Estado.  Ao 

obter sentenza absolutoria polos delitos obxecto de acusación, solicita a rectificación da 

declaración de hostilidade. A oficina do Valedor, baseándose nunha extensa 

fundamentación, denegou a rectificación instada e de

1.13.2 QUEIXAS RECIBIDAS

Os acontecementos expostos coadxuvaron a impulsar a actividade da oficina do 

Valedor sobre o réxime local, reflectida nos datos estatísticos que cifran o número total de 

queixas recibidas no ano 2007 en 115, coa seguinte desagregación: 

Iniciadas 115 

Admitidas 92 80% 

Non Admitidas 23 20% 

Remitidas ao Defensor del Pueblo  0  
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A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluídas 75 82% 

En trámite 12 18% 

 

Ao longo deste ano tamén foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas 

en anos anteriores:  

Ano de 

Presentación 

En trámite 

ao 31-12-06 

Reabertas Total Resoltas En trámite 

ao 31-12-

2007 

2004 5 0 5 5 0 

2005 4 0 4 4 0 

2006 28 0 28 28 0 

 

1.13.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE 

1.13.3.1 Corporacións Locais 

Dado o número de queixas tramitadas e as distintas causas que as orixinaron, 

parece oportuno buscar un criterio de homoxeneidade  para o seu desenvolvemento. 
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1.13.3.1

información en 

dúas modalidades: a inmediata e a autorizada. 

.1 O dereito dos membros das corporacións de acceso á información e 

documentación municipais 

Este dereito instrumental, recoñecido como fundamental pola súa vinculación co 

artigo 23.2 da Constitución española, vén configurado legalmente nos artigos 77 da Lei 

7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local (no sucesivo LRBRL), e 226 da 

Lei autonómica 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (no sucesivo 

LALGA). Na súa interpretación e aplicación debemos invocar unha constante e reiterada 

xurisprudencia da que son testemuños recentes as sentenzas do Tribunal Supremo do 22 de 

novembro e 7 de decembro de 2004, 2 de decembro de 2005, 4 de xuño e 22 de outubro de 

2007.  

Con frecuencia ábrese unha dialéctica entre o que demandan os grupos municipais 

da oposición e as respostas que reciben. Para algúns alcaldes as solicitudes de información 

e documentación resultan improcedentes, abusivas e cando non entorpecedoras do labor 

municipal. E para os grupos municipais na oposición as respostas son nalgúns casos, 

baleiras, insuficientes e tardías. Esta dialéctica ponse de manifesto nas queixas tramitadas 

cos números 110/06, Concello de Avión; 882/06, Concello de Negreira, que motivou unha 

declaración de hostilidade; 1024, 1256, do Concello de Sada; 1437/06, Concello de 

Abegondo; 1544/05, Concello de Fene; 1634 e 1649/06, Concello de Arzúa, 1747/06, 

Concello de Narón, 304, 481, 521, 640 e 1741/07, referidos aos Concellos  de Betanzos, 

Carballo, Mugardos, Fisterra e Beade. 

Para poñer un pouco de orde nestas situacións conflitivas, de forma habitual a 

institución invoca o disposto nos artigos 14 ao 16 do Regulamento de organización e 

funcionamento das corporacións locais, nos que se desenvolve o dereito de 

A primeira habilita os concelleiros a acceder aos documentos e datos que obren 

nos servizos administrativos e que deben incorporarse aos expedientes sometidos a debate 

e votación dos órganos colexiados dos que formen parte, así como ás resolucións e acordos 
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dos órganos municipais e a aqueloutros documentos que sexan de libre acceso para os 

cidadáns. 

A segunda vén unida á decisión do alcalde e enténdese concedida se, no prazo de 

esa e motivada denegando o seu 

traslado. 

ue se di:  

límit

dereitos fundamentais, é tan relevante o principio de goberno das maiorías coma o 

respecto dos dereitos das minorías. O dereito á participación nos asuntos públicos é un 

dereito de todos, e por iso cando a un represen

goberno municipa

acceso a datos e info

gravemente censurable, que atenta a un principio básico no funcionamento do sistema 

democrático... Nun sistema democrático a oposición pode ser -e de feito debe ser molesta 

para quen exerce o poder, ao realizar os seus labores de control, pero iso non lexitima en 

ntorpecer e obstaculizar a 

súa función, impedindo o exercicio de dereitos -como o de información- que as leis 

cinco días naturais, non se dita unha resolución expr

A partir deste criterio normativo, os grupos municipais na oposición tenden a 

cualificar a falta de admisión das súas iniciativas e propostas como un desexo de 

entorpecer o seu labor municipal. Por outra parte, a decisión puntual do alcalde debe ser 

reflexo do cumprimento do deber imposto polo artigo 77 da LRBRL. 

En todo caso, convén recordar o fundamento xurídico segundo, aliña cuarta da 

sentenza do Tribunal Supremo 15/1995, do 22 de xaneiro na q

Nun Estado constitucional e democrático de dereito, entendido como sistema de 

es substanciais impostos xuridicamente aos poderes públicos como garantía dos 

tante dos cidadáns que non forma parte do 

l se lle entorpece no desenvolvemento das súas funcións impedíndolle o 

rmacións aos que ten dereito, estase cometendo unha acción 

absoluto a utilización abusiva das facultades de goberno para e

expresamente recoñecen e que son inherentes ao exercicio do fundamental dereito á 

participación de todos os cidadáns nos asuntos públicos... 
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1.13.3.1.2 O dereito de disposición de locais para reunións 

É un dereito cunha dobre vertente. No artigo 27 do Regulamento de organización 

e funcionamento das corporacións locais (no sucesivo ROF), atribúese aos grupos 

spoñeren dun despacho ou local, na sede do concello, para 

reunións e para recibiren a visita dos cidadáns “na medida das posibilidades funcionais da 

organiza rupos 

municipais o poder facer uso de locais da corporación para celebrar reunións con 

asociació

como sucede coa número 

1741/07, pareceunos oportuno ler e poñer en práctica a interpretación xurisprudencial 

sentada 

 de 

instancia, do réxime xurídico do dereito ao uso por os grupos políticos municipais dos 

blece unha distinción, segundo os 

devanditos locais estean situados na propia sede consistorial ou noutros puntos, xa que 

mentres 

LBRL establece o deber que pesa sobre os concellos de facilitar 

a efectiva participación dos veciños nos asuntos da vida pública local. O correlato dese 

deber xurídico é o dereito recoñecido aos cidadáns de recibir unha ampla información 

sobre a actividade municipal e de participar na vida local. 

municipais o dereito a di

ción administrativa da entidade local...” e no artigo 28 recoñécese aos g

ns veciñais para a defensa de intereses xerais ou de especial importancia para os 

convocados. 

Nalgúns supostos, ao resolver algunha consulta verbal formulada ou no 

procedemento de tramitación dalgunha queixa por escrito, 

na sentenza do Tribunal Supremo do 19 de decembro de 2001, fundamento 

xurídico primeiro: para chegar a este pronunciamento rexeitador, parte a sala

locais da corporación, regulado no ROF, no que se esta

o artigo 27 utiliza o imperativo para establecer que os grupos políticos disporán 

na sede consistorial dun despacho ou local, en cambio o artigo 28 establece unha mera 

posibilidade ao dispoñer que poderán facer uso dos locais da corporación, sendo distinto 

–entende a sala- o valor e autoridade dunha e doutra facultade. 

1.13.3.1.3 O dereito de participación do veciño na actividade municipal 

O artigo 70 bis da 
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Sen limitar esa participación, pero co propósito de facela máis efectiva, o artigo 

72 da LBRL potencia o protagonismo das asociacións veciñais atribuíndolles no artigo 

221.2 d

s razóns expostas xustifican a non admisión a tramite da petición contida no 

expediente de queixa n.º 844/07, formulada polo coordinador do Movemento polos 

Dereitos Civís, o cal sen habilitación suficiente reclamou contra a negativa do Concello de 

Santiago de Compostela por denegarlle a asistencia a un pleno da corporación. 

1.13.3.2 SERVIZOS DAS CORPORACIÓNS LOCAIS 

1.13.3.2.1 Servizos locais 

O artigo 3.1 da Carta europea de autonomía local, ratificada por instrumento 

estatal o 20 de xaneiro de 1988, entende a autonomía local como o dereito e a capacidade 

efectiva das entidades locais de ordenar e xestionar unha parte importante dos asuntos 

públicos, no marco da lei, baixo a súa propia responsabilidade e en benéfico dos seus 

habitantes. 

Unha parte importante da xestión deses asuntos públicos asúmena os municipios a 

través da prestación de servizos públicos, que contribúen a satisfacer as necesidades da 

comunidade veciñal. Dentro destes, ocupa un lugar preferente os servizos mínimos de 

prestación obrigatoria en todos os municipios, servizos que se relacionan no artigo 81, letra 

a) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administración local de Galicia, e sobre os cales 

converxen moitas das queixas que seguidamente imos referir. 

Respecto ao servizo de abastecemento de auga potable a domicilio

o ROF unha facultade da que carecen outras entidades, xa que poden ser 

convocadas para escoitar o seu parecer ou recibir o seu informe respecto a un tema 

concreto incluído na orde do día dunha comisión informativa. 

A

 as queixas son 

recorrentes. Hai núcleos rurais carentes do devandito servizo municipal e noutros 

sucédense cortes frecuentes, pouca presión da auga, mala cantidade da auga subministrada, 

lecturas erróneas, etc. Exemplos desta variedade de denuncias encóntranse nos expedientes 
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1307/04; 1438/06; e 1685/06, concluídos todos no ano 2007 e que afectan aos concellos de 

Muxía, Parada do Sil e A Pobra do Caramiñal. Así mesmo debemos citar os iniciados e 

concluídos dentro do ano 2007, como son os números 491 (Concello de Padrón), 1036 

(Concello de Celanova), 1102 (Concello de Xunqueira de Ambía), 1128 (Amoeiro), 1537 

(Lugo), 1722 (Poio). 

Os problemas derivados do servizo de recollida de lixo e limpeza viaria orixinaron 

frecuentes queixas. Unhas veces por un funcionamento insuficiente do servizo e, na 

maioría das ocasións, pola mala localización ou pola distancia dos colectores instalados. 

Basta con citar os expedientes 1170/04 do Concello de Mos e os tramitados e concluídos 

no ano 2007 cos números 1394 (Concello de Bergondo), 1730 (Tomiño), 1756 (Carral) 

1954 (Redondela) e 1956 (Lugo). En todo caso cómpre recordar a competencia que teñen 

os concellos, en virtude do disposto no artigo 26.2 da Lei 10/1997, do 22 de agosto, de 

residuos sólidos urbanos de Galicia, para fixar os circuítos de recollida, os lugares de 

localización dos colectores, os equipos e instalacións necesarias e o resto dos datos 

relativos para unha adecuada organización do servizo. 

Un capítulo especial ábrese paso dentro deste sector, que é o referente á limpeza 

de soares próximos a vivendas. 

2002, do 30 de decembro, de ordenación urbana 

e protección do m

A defensa do medio ambiente, da saúde pública ou o perigo de incendios forestais 

–despois dos acontecementos sufridos no verán do 2006- motivaron unha denuncia 

xeneralizada dos soares próximos a vivendas, abandonados ou descoidados. Invócase con 

frecuencia os artigos 9.4 e 199.1 da Lei 9/

edio rural de Galicia, e 7.d) e 22 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de 

prevención e defensa contra os incendios forestais en Galicia, para fundamentar un 

importante número de queixas tramitadas no ano 2007, en especial as queixas números 

316/07 (Baiona), 756/07 (Cee), 826/07 (Vigo), 829/07 (Vila de Cruces), 1067/07 

(Mondariz), 1641/07 (Oleiros), 1689/07 (Arteixo), e 1931/07 (Vigo). 

O estudo das referidas queixas ponnos de manifesto a necesidade de establecer 

uns criterios dirimentes na gradación de responsabilidades. 
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O propietario é o primeiro obrigado a manter o solo natural e, de ser o caso, a 

masa vexetal, nas condicións precisas para evitar a erosión e os incendios, impedindo a 

contaminación da terra, do aire ou da auga. O problema xorde cando incumpre esa 

obrigación e hai que acudir á execución subsidiaria dos traballos preventivos. 

No suposto de soares urbanos, a competencia municipal é clara. Pero, qué ocorre 

cos soar

007, do 

9 de abril) e o propietario incumpre coas obrigacións de conservar e limpar o soar, neste 

caso, im

inistración  

autonómica debe dotar en cumprimento do establecido nos artigos 59 da citada Lei 3/2007, 

do 9 de 

es rústicos? Cando se encontran situados en franxas de especial protección ou nas 

redes secundarias de xestión de biomasa (ás que se refire o artigo 21.1.b) da Lei 3/2

pútase aos concellos a súa execución subsidiaria. Estes, con frecuencia, alegan –

sobre todo os pequenos municipios- que para o exercicio desa competencia transferida por 

lei necesitan de medios técnicos, persoais, e económicos suficientes que a adm

abril, e 331.1 da Lei 5/97, de administración local de Galicia. O exposto evidencia 

a necesidade de ditar unha norma co rango necesario para fixar a competencia das distintas 

administracións públicas en orde a requirir e ordenar a execución das actuacións 

preventivas en materia de incendios forestais. En relación con esta materia pode 

consultarse o exposto na área C, na resolución n.º 4. 

Outro sector que concilia un importante número de queixas son as redes de 

saneamento. A carencia de depuradoras e de redes de sumidoiro nalgúns núcleos rurais e 

costeiros, e a insuficiencia dos servizos de mantemento e conservación das citadas redes, 

están pre

 ambiente e na 

preservación da salubridade pública aconsellan un esforzo prioritario das administracións 

públicas implicadas na prestación deste servizo. 

sentes nas queixas que se relacionan seguidamente: 436 (Poio), 989 (Soutomaior), 

1242 (Rois), 1334 (Carnota), 1520 (Fene), 1526 (Marín), 1539 (Ares) e 1585 (Pontevedra), 

todas elas referidas ao ano 2006. Outras circunscríbense ao ano 207, como son a 825 

(Vigo), 837 (Ames), 1703 (A Pobra do Caramiñal), 1797 (Poio) e 1877 (O Barco de 

Valdeorras).  

As deficiencias denunciadas e as súas consecuencias no medio
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Tamén resultan significativas as queixas relativas á reparación de vías públicas e 

iluminación para garantir a seguridade das persoas e dos vehículos obrigados á súa 

utilización. O cumprimento do citado servizo é asumido e recoñecido polos concellos, os 

cales alegan no seu descargo a insuficiencia de recursos orzamentarios e a ampla rede 

municipal que o de 

conce 725 

(Arte elas 

corres e un 

impor star 

que a  vía 

admin

Estreitamente vinculado co referido deber de mantemento e conservación das vías 

públicas

 xestionan -procedente en moitos casos de vías entregadas polo serviz

ntración parcelaria-. As queixas número 1060 (A Coruña), 1078 (Oleiros), 1

ixo), 1757 (Redondela), 1784 (Verín), 2047 (Nigrán) e 2189 (Ribeira), todas 

pondentes ao ano 2007, constitúen unha preocupación constante para os veciños 

tante gasto público para os orzamentos municipais. Por último hai que facer con

 queixa 679/07 respecto a iluminación pública en Frades non se resolveu en

istrativa e está pendente do correspondente contencioso administrativo. 

, encóntrase o de recuperación de camiños públicos ante actos de invasión ou de 

limitación do seu uso por algún veciño. As cuestións formuladas son múltiples e, con 

frecuencia, os conflitos sobre a súa natureza, traen causa dunha confusión interesada entre 

o que é un camiño público, unha servidume de paso ou unha serventía. As queixas que 

seguidamente se relacionan son un reflexo do exposto: 111/07, ocupación de vía en 

Lourenz

Por último e eliminando calquera nota macabra, debemos concluír cunha 

referenc

á; 490/07, acceso a terras privadas en Mugardos; 629/07, servidume de paso no 

Concello de Porqueira; 1170/07, peche de camiño de acceso á súa vivenda en Narón; 

1572/07, delimitación de camiño no Concello de Rianxo; 1682/07, apertura dun camiño en 

Perbes; 1875/07, delimitación de bens de titularidade pública en Curtis e 1974/07, 

instalación de escaleiras nun camiño de servizo a unha vivenda en Carballeda de 

Valdeorras. Naqueles supostos nos que prima a condición de ben de uso público, a 

institución recorda o deber xurídico que teñen as entidades locais de exerceren as accións 

necesarias para a defensa dos seus bens e dereitos (artigo 68.1 da LRBRL). 

ia aos cemiterios parroquiais. En concreto, respecto a cuestións vinculadas á súa 

ampliación ou á titularidade dos nichos, cuestións que afloran nas queixas 382/04 

(Concello de Somozas), 853/06 en  Cercio-Lalín, e 1559/06 no Concello do Barco de 
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Valdeorr

imonial 

tablecidos nos artigos 54 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

LRBLR e 139.1. ao 143 da Lei 30/92, do 26 

tenzas do Tribunal Supremo do 11 de 

outubro de 1075, 22 de novembro de 1991, 11 de maio de 1992, 24 de outubro de 1995, 12 

de maio 

a) Lesión de bens e dereitos que sufriron un dano antixurídico, avaliable 

) da Lei 

9/95, do 10 de novembro, ao Consello Consultivo de Galicia, como recorda  o ditame do 

22 de novembro de 1999. Resulta, por iso, que o Consello Consultivo de Galicia é 

as. Son expedientes que, iniciados en anos anteriores, foron concluídos no ano 

2007. 

1.13.3.2.2 Responsabilidade patr

O funcionamento, normal ou anormal dos servizos públicos locais xera, nalgunhas 

ocasións, un expediente de responsabilidade patrimonial. Para iso é necesario a 

concorrencia dos requisitos es

de novembro, LRXAP, desenvolvidos por 

unha constante xurisprudencia: entre outras as sen

de 1997 e 9 de marzo de 1999. Nelas defínense, como requisitos concorrentes para 

o nacemento da responsabilidade patrimonial, os seguintes:  

economicamente e individualizado en relación a unha persoa ou grupo de 

persoas. 

b) Imputación á administración  pública como consecuencia do funcionamento 

normal ou anormal dos servizos públicos, nunha relación directa, inmediata e 

exclusiva de causa efecto, sen intervención estraña que poida influír no nexo 

causal. 

c) Ausencia de forza maior. 

d) Exención do deber xurídico de soportar o dano.  

As queixas referentes aos expedientes números 1402, 1544, 1881 e 2254, todos 

eles correspondentes ao ano 2007, constitúen un exemplo da apertura ou conclusión de 

expedientes desta natureza, sen esquecer a competencia conferida polo artigo 11.m
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compete

A n.º 609/06 concluíu xa que o consorcio necesitaba do concurso da Deputación 

de Lugo

encia atribuída polo artigo 1.3 da citada lei. E outras, coa finalidade 

de non interferir en cuestións som

medios de com

nte para a emisión de ditame preceptivo nos expedientes de reclamación que, en 

concepto de indemnización de danos e perdas, se formulen contra as entidades locais da 

Comunidade Autónoma  de Galicia. 

1.13.3.3 Protección civil 

Dúas queixas tramitáronse neste ano, e as dúas proceden de anos anteriores. 

A n.º 988/05 sobre o cesamento temporal dun membro da Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil do Concello Vigo. Concluíuse no ano 2007, tendo presente 

o informe do Concello de Vigo, e procedeuse á súa reapertura no segundo semestre de 

2007 por traslado da presidenta do Parlamento, na súa condición de presidenta da 

Comisión de Peticións, encontrándose actualmente en trámite. 

, a cal non considerou procedente a súa participación no acto de constitución.  

1.13.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE 

O seu número elevouse ata a cifra de 23 polos motivos enumerados nos artigos 

14.4, 18.3, 20 e 21 da Lei 6/84, do 5 de xuño, reguladora da institución do Valedor do 

Pobo. A maioría -13- por non existir unha actuación administrativa previa que xere o título 

habilitante da compet

etidas ao poder xudicial. Destaca, polo seu impacto nos 

unicación, a caducidade da concesión administrativa municipal relativa á 

explotación do hotel Monumento Castelo de Maceda, S.L., declarada por acordo plenario 

do 15 de outubro de 2007. 
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1.13.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO  

Todas as queixas recibidas neste ano, por dirixirse ás entidades locais en materia 

de competencia da comunidade autónoma, foron tramitadas ante a oficina do Valedor do 

Pobo, sen que fose necesaria a intervención da administración estatal. 
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 de Manzaneda. O recordatorio de 

deberes leg

1.13.6 RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE 

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DE RÉXIME LOCAL E 

PROTECCIÓN CIVIL 

1 e 2.- Recordatorio de deberes legais e Recomendación do 12 de xaneiro de 

2007, dirixidas ao Alcalde-Presidente do Concello

ais para resolva, dentro de prazo, todas as solicitudes ou recursos que se 

presenten ante o concello e a recomendación para que se garante aos membros da 

corporación o exercicio do dereito de acceso á información e documentación obrantes 

nas dependencias municipais. (Q/1186/06) 

Como sabe con data do 19 de outubro do pasado ano, dirixímonos a vostede pola 

queixa presentada ante esta institución por D. J.A.N.D., na súa calidade de portavoz do 

grupo municipal do BNG nese concello. Segundo esta con data 16 de setembro do ano 

2005 solicitou información e acceso ao expediente do convenio asinado coa empresa 

IBERDROLA, sen que tivera información despois de dirixirse en dúas ocasións máis, 

solicitando así mesmo informe escrito do secretario interventor sobre o devandito 

convenio. 

Coa nosa petición de informe do 19 de outubro sobre os motivos  polos que non se 

lle deu traslado ao Sr. Núñez da documentación solicitada, enviámoslle copia dos escritos 

dirixidos a ese concello. Copia que tamén lle achegamos agora así como o noso de inicio 

de actuacións. 

Así as cousas con data de rexistro de saída dese concello do 15 de novembro de 

2006 e n.º 583 achéganos vostede o informe solicitado (cuxa copia lle achegamos). 

Segundo este e despois das negociacións feitas por IBERDROLA redactouse un convenio 

entre a devandita empresa e o concello o cal, segundo vostede, foi informado pola Asesoría 

Xurídica da Federación de Concellos con centrais hidroeléctricas. Segundo nos participa 

vostede “o grupo municipal do BNG non estivo de acordo coa sinatura do convenio,  polo 

que impugnaron o acordo do Pleno de aprobación deste”. (Sen dicir a esta institución ante 

quen foi impugnado). 



 

Por outro lado, dicíanos vostede que o motivo de non terlle facilitado ao Sr. 

Núñez a documentación solicitada fora o que se estaba reunindo a maior documentación 

posible sobre o asunto “todo isto imposible polo momento por levar o secretario do 

concello

 alegacións tanto sobre o recurso 

presentado coma sobre o expediente administrativo, fondo deste asunto. 

Principio de eficacia que se puxo en cuestión xa que, desde o 19 de setembro de 

2005 en 

expresa en todos os 

procedementos e a notificala, calquera que sexa a súa forma de iniciación. 

 de baixa laboral desde  o pasado mes de febreiro e axiña que este se incorpore ao 

seu traballo lle será facilitada a documentación que recompilase”. 

Por último, manifestábamos que vostede non tiña a mínima intención de 

entorpecer as actuacións de ningún dos grupos políticos membros da corporación. 

Así as cousas, e posto en coñecemento do promotor deste expediente de queixa o 

manifestado no seu informe, este formúlanos unha serie de

Desta forma infórmasenos que o referido recurso foi interposto perante o propio 

concello e rexistrado xa con data do 19 de setembro de 2005, sen que a data do 4 de 

decembro de 2006 fose resolto a pesar da obrigación de resolver que recae nas 

administracións públicas. Neste primeiro aspecto formal deben terse en conta varios 

preceptos de diversos textos legais. A saber, en primeiro lugar, o artigo 103.1 da 

Constitución española establece que “a Administración Pública serve con obxectividade os 

intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, 

desconcentración e coordinación, con sometemento pleno á lei e ao dereito”. 

que se presentou o recurso ata o día da data, non obtiveron resolución do mesmo. 

Neste terreo e en segundo lugar, hai que ter presente o disposto no artigo 42 da Lei 

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do 

procedemento administrativo común que co título “obrigación de resolver”, establece en 

na súa aliña 1.ª que a Administración está obrigada a ditar resolución 
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 Polo dito ata aquí, e de acordo co artigo 32 da Lei do Valedor do Pobo, esta 

institución diríxese a vostede facéndolle o seguinte RECORDATORIO DE DEBERES 

LEGAIS: 

“Que de conformidade co establecido no artigo 103.1 da Constitución 

española e no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 

xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 

común, deberán resolverse no prazo máximo de tres meses todas as solicitudes 

ou recursos que se presenten ante ese concello, ou de ser o caso no que 

puidese vir establecido no procedemento especial que resultase de aplicación, 

tendo en todo caso en conta a obrigación legal de resolver as peticións dos 

cidadáns”. 

Recordatorio de deberes legais que ten que ser aceptado ou non, e neste caso 

motivadamente por ese concello, e dar resposta por escrito a esta institución no prazo 

máximo dun mes. Aceptación ou rexeitamento do que daremos conta, como nos esixe a 

nosa lei reguladora ao Parlamento de Galicia. 

 Polo que se refire ao asunto de fondo, isto é a non posta a disposición do Sr. 

Núñez d

 para revisar o acordo 

no que se aproba o convenio, retirándose da orde do día ao non existir documentación, o 

que se p

erino. 

o expediente administrativo no que se encontra o convenio obxecto do mesmo, 

entendemos que non é de recibo a escusa de que non se puxo a disposición deste a citada 

documentación pola enfermidade do secretario. En primeiro lugar, porque segundo o 

promotor deste expediente de queixa se pediu un pleno extraordinario

roduciu antes da enfermidade do secretario e, en segundo lugar, porque se a baixa 

laboral deste por enfermidade se estendía no tempo sería preciso ser substituído por un 

secretario eventual ou int

Sobre esta falta de posta a disposición do concelleiro da documentación solicitada 

debemos facerlle as seguintes reflexións: 
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A Constitución española no seu artigo 9.2 establece, entre outras precisións, que 

"corresponde aos poderes públicos... facilitar a participación de todos os cidadáns na vida 

política, económica, cultural e social" e,  polo que se refire á participación política, 

determin

 que aquí nos interesa, os 

seguintes: 

mero 2 do art. 23 CE precepto que recoñece, así mesmo, a 

todos os cidadáns o dereito a acceder en condicións de igualdade ás funcións e cargos 

públicos

a o seu artigo 23 que: 

"1. Os cidadáns teñen o dereito a participar nos asuntos públicos, directamente ou 

por medio de representantes libremente elixidos en eleccións periódicas por sufraxio 

universal. 

2. Así mesmo, teñen dereito a acceder en condicións de igualdade ás funcións e 

cargos públicos, cos requisitos que sinalen as leis". 

Sobre este último artigo o Tribunal Constitucional, en numerosas sentenzas, 

elaborou un corpo de doutrina sendo os seus principios xerais, no

"O artigo 23.2. CE protexe o acceso e o pleno exercicio das funcións públicas en 

condicións de igualdade e de acordo coa lei, e ten unha especial transcendencia cando se 

trata de cargos e funcións públicas de carácter representativo, pois en tal caso a violación 

do dereito a acceder e exercer a función e o cargo representativo afecta tamén 

indirectamente ao corpo electoral, cuxa vontade representa, sobre todo cando... se trata 

dunha corporación local cuxa natureza representativa aparece definida na Constitución..." 

(STC 163/1991, do 18 de xullo) 

Cando se denegan datos aos representantes políticos "o dereito fundamental 

afectado é o enunciado no nú

, cos requisitos que sinalen as leis, pois este precepto garante non só o acceso 

igualitario ás funcións e cargos públicos senón tamén que os que accedesen a estes se 

manteñan neles sen perturbacións ilexítimas". (STC 161/1988, do 20 de setembro) 
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O mesmo Tribunal Constitucional insistiu no feito de que a Constitución, como 

norma suprema do ordenamento xurídico, ten eficacia directa e inmediata, sen necesidade 

de esperar a que resulte desenvolvida polo lexislador ordinario no que concirne aos 

dereitos fundamentais e liberdades públicas (así STC 81/1982, do 21 de decembro), aínda 

que existen dereitos fundamentais, como o do artigo 23.2, de "configuración legal". 

alizar as súas funcións de acordo con ela (STC 101/1983, do 18 do 

novembro); o outro principio básico vén dado polo feito de que, segundo o alto tribunal, 

"as leis 

 do pleno nos respectivos concellos, teñen atribuídos uns dereitos pola Lei 

7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e desenvolvidos no 

Regulam

nistración local de Galicia, que se incorporan ao status 

propio do cargo e, en virtude disto, quedan protexidos polo art. 23.2 C.E ao inserirse neste 

dereito f

Seguindo co razoamento, o Tribunal Constitucional tamén incorporou na súa 

doutrina dous principios básicos: un deles derivado da Constitución, como norma suprema, 

e que consiste en que os titulares dos poderes públicos, ao propio tempo que deben de 

absterse de calquera actuación que vulnere a Constitución, teñen ademais un deber xeral 

positivo de re

han de interpretarse no sentido máis favorable para a efectividade do dereito 

fundamental" (STC 69/1984, do 11 de xuño). 

Neste sentido interésanos destacar que os concelleiros, polo mero feito de seren 

membros

ento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (en 

diante ROF) aprobado por Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro; así como pola Lei 

5/1997, do 22 de xullo, de admi

undamental. 

Entre o conxunto de dereitos que posúen os concelleiros figura o de poder acceder 

á información e documentación dos asuntos municipais. En efecto, o artigo 226 da Lei 

5/1997, do 22 de xullo, e o artigo 77 da Lei 7/1985 desenvolvido polos artigos 14 e 

seguintes do ROF, establecen que "todos os membros das corporacións locais teñen dereito 

a obter do alcalde ou presidente ou da comisión de goberno cantos antecedentes, datos ou 

informacións obren en poder dos servizos da corporación e resulten precisos para o 

desenvolvemento da súa función", e nese sentido concibe ese dereito como condición 

necesaria para que os concelleiros poidan afrontar o exercicio das funcións públicas 
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representativas que teñen legalmente atribuídas cun coñecemento cabal dos asuntos 

públicos locais que lles concirnen. Ademais, o Tribunal Constitucional en varias sentenzas 

(SSTC 5/1992, do 4 de febreiro e 161/1988, do 20 de setembro), considerou o dereito de 

información e documentación dos cargos públicos representativos como un verdadeiro 

dereito 

das corporacións locais non debe ser máis restrinxido que o recoñecido aos 

veciños, ou asociacións para a defensa dos intereses destes". 

to 

supón vulnerar o artigo 23.2 da CE. De especial relevancia e contundencia é o que 

establece

instrumental ao servizo do máis amplo da participación política (art. 23.1 da 

Constitución), ao atribuírlle carácter de medio imprescindible para que os cargos elixidos 

democraticamente poidan exercer eficazmente os seus cometidos que deben estar 

orientados á satisfacción dos intereses xerais. 

Sobre este dereito do que nos vimos ocupando tamén se pronunciou o Consello de 

Estado e o Tribunal Supremo. En efecto, o alto corpo consultivo no ditame de data 3 de 

xullo de 1986 evacuado sobre o ROF, ao referirse a este manifestou que "o art. 77 da Lei 

7/1985, do 2 de abril, non contén ningunha limitación expresa a este", e máis adiante 

engadiu, "ha de terse en conta, en todo caso, que o dereito de acceso á información dos 

membros 

O Tribunal Supremo pronunciouse sobre o dereito á información e o acceso á 

documentación dos membros das corporacións locais sendo de destacar, entre outras, as 

sentenzas do 27 de xuño de 1988, 8 de novembro de 1988, 31 de xuño de 1995 e 7 de maio 

de 1996 que sosteñen como liña argumental que a privación ou minoración dese derei

 na sentenza do Tribunal Supremo do 22 de xaneiro de 1996 (Sala 2ª). Así: 

"... Nun Estado constitucional e democrático de dereito, entendido como sistema 

de límites substanciais impostos xuridicamente aos poderes públicos como garantía dos 

dereitos fundamentais, é tan relevante o principio de goberno das maiorías como o respecto 

dos dereitos das minorías. O dereito á participación nos asuntos públicos é un dereito de 

todos, e por iso cando a un representante dos cidadáns que non forma parte do goberno 

municipal se lle entorpece no desenvolvemento das súas funcións impedíndolle o acceso a 

datos e informacións aos que ten dereito, se está cometendo unha acción gravemente 

censurable, que atenta a un principio básico no funcionamento do sistema democrático... 
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Nun sistema democrático a oposición pode ser -e de feito debe ser- molesta para quen 

exerce o poder ao realizar os seus labores de control, pero iso non lexitima en absoluto a 

utilización abusiva das facultades de goberno para entorpecer e obstaculizar a súa función 

impedindo o exercicio de dereitos -como o de información- que as leis expresamente 

recoñecen e que son inherentes ao exercicio do fundamental dereito á participación de 

todos os

 referentes ás actuacións fiscalizadoras e de control dos órganos de 

goberno municipais, así como os concernentes a análise, estudo e información dos 

antecede icipais, para documentarse con vista á 

adopción de decisións futuras. As devanditas funcións non se poderán levar a cabo con 

eficacia 

ode dar lugar ao tipo 

penal previsto no art. 542 do Código penal. 

 (por todas STC 91/1983, do 7 de novembro) non son ilimitados e 

non cabe que poidan ser exercidos de modo absoluto e incondicionado, xa que temos que 

ter en 

ediante 

unha excesiva e desordenada petición de doc

iso, o contemplado no art. 77 da Lei 7/1985 e 226 da Lei 5/97 de Galicia debe 

 cidadáns nos asuntos públicos." 

Así, o concelleiro, cando adquire a súa condición, participa dunha actuación 

pública, que se manifesta nunha ampla gama de asuntos concretos municipais, entre os que 

merece destacar os

ntes necesarios, obrantes nos servizos mun

se se lles priva do coñecemento dos temas da competencia municipal. De aí que o 

dereito recoñecido no art. 77 da Lei 7/1985 e 226 da Lei galega 5/1997 non admita que 

poida estar sometido no seu exercicio ao criterio unilateral dos alcaldes, a un "xuízo de 

oportunidade”. É máis, a súa vulneración na forma máis agravada p

Non obstante, exposto o anterior é necesario efectuar algunha matización. Así, 

todos os dereitos e, xa que logo, tamén os fundamentais, segundo constante doutrina do 

Tribunal Constitucional

conta certos límites xustificados noutros bens e dereitos que son precisos 

salvagardar. Desta forma, no que aquí importa, convén precisar que o dereito á 

información e documentación recoñecido aos concelleiros non pode ser exercido de forma 

tal que os servizos administrativos municipais queden afectados no seu bo e regular 

funcionamento, coas consecuencias desfavorables que se derivarían para os cidadáns, 

circunstancia que se daría se o dereito do que vimos falando, se levase a cabo m

umentos e información obrantes nos arquivos 

e rexistros locais. A lei non protexe o uso abusivo do dereito (art. 7 do Código civil) e, por 
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compatibilizarse co normal discorrer das tarefas administrativas municipais evitando que 

estas se colapsen. 

Deste modo, o lexítimo dereito que comentamos e que asiste aos membros das 

corporacións locais, debe ser exercido con equilibrio e proporcionalidade, para evitar que 

se produzan efectos non desexados no descorrer da actividade administrativa municipal. 

Porque, en efecto, existen concellos no medio rural, con escaseza de recursos persoais e 

materiais que se ven imposibilitados para satisfacer con prontitude, sen que sufran atraso a 

tramitación e despacho ordinario dos expedientes, as solicitudes de información e 

documentación que formulan os concelleiros, dado o volume desta e o curto espazo de 

tempo con que, en moitas ocasións, contan para facilitala. 

Por todo iso esta institución, dentro da complexidade do tema que tratamos, fonte 

de confl

iente que este último se regulase, na súa materialización práctica, a 

través do correspondente regulamento orgánico municipal que, respectando a normativa 

básica n cunstancias de cada concello, tratando 

de compatibilizar así o exercicio do dereito co bo funcionamento dos servizos 

administ

 

ductilidade, para regular con detalle o dereito de información e documentación que posúen 

os conce

nsenso que se traducirá na ausencia de confrontacións. 

itos que poden repercutir na convivencia dos grupos políticos municipais, mantén 

o criterio de que, sendo obrigado garantir o dereito de participación nos asuntos públicos 

(art. 23 da Constitución) e o de acceso á información e documentación municipais (art. 77 

da Lei 7/1985 e 226 da Lei 5/1997 de Galicia) de todos os membros das corporacións 

locais, sería conven

a materia, puidera adaptala á realidade e cir

rativos municipais. 

O regulamento orgánico municipal é o instrumento xurídico adecuado, dada a súa

lleiros e, neste sentido, se suxire que as corporacións locais que non conten con el, 

se doten deste, dando plena participación a todos os grupos municipais na súa elaboración, 

para lograr o co

Sobre a base das consideracións expostas, e de conformidade co art. 32.1. da Lei 

do Valedor do Pobo, diríxome a Vde. formulando a seguinte recomendación: 
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“No seo das corporacións locais -e da súa en particular- hai que garantir aos 

membros que as integren o pleno exercicio do dereito de acceso á información e 

documentación obrantes nas dependencias municipais e que afecten o ámbito de 

compete

n 

encomendadas, non podendo estar sometido, na súa  plasmación práctica, a criterios 

de opor

 correcto 

funcionamento dos servizos administrativos municipais. Do mesmo modo deben 

facilitár

ecomendación de 23 de xaneiro de 2007, dirixida ao Alcalde-Presidente 

do Concello de Sada para garantir aos membros da corporación o exercicio do 

dereito 

diente de queixa, como coñece, trae causa do escrito presentado 

nesta institución por D. C.B.U., na súa condición de concelleiro do grupo municipal do 

BNG ne

En concreto –como lle diciamos no noso escrito dirixido a vostede xa con data do 

5 de xullo 

e auditoría da entidade Radio Sada, S.L., sociedade de 

ncias locais, de acordo cos principios constitucionais descritos e as normas do 

réxime local, na medida en que se trata dun dereito instrumental ao servizo do 

dereito de participación nos asuntos públicos e resulta necesario para que os cargos 

públicos representativos poidan cumprir cabalmente as funcións que teñe

tunidade ou conveniencia por parte dos alcaldes. A obstaculación, restrición 

ou perturbación do citado dereito previsto no art. 77 da Lei 7/1985 e 226 da Lei 

5/1997 de Galicia, supón a lesión do dereito fundamental recoñecido polo art. 23.2 da 

Constitución, non admitindo máis limitación que a xustificada para manter o

selle, con carácter xeral, copia da información municipal aos concelleiros 

para facilitarlle o seu labor, salvo nos casos nos que a propia lexislación local o 

prohibe.” 

Resposta do Alcalde de Manzaneda:   Aceptados 

3.- R

de acceso á información e documentación obrantes nas dependencias 

municipais e, de ser o caso, á reprodución de copias. (Q/1024/06) 

O presente expe

sa corporación. 

do ano pasado e que lle achegamos- indicábanos o Sr. B. que o 9 de xuño 

pasado recibira escrito desa alcaldía no que se poñían á súa disposición as contas anuais, 

memoria abreviada e o informe d
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capital e úa aprobación polo Pleno municipal a 

celebrar o pasado 30 de xuño de 2006. 

entación dos asuntos 

comprendidos na orde do día dos órganos colexiados dos que forma parte (véxase Informe 

Anual do

r. B. que, con data do 16 de xuño (R.S. dese concello 

2047), vostede denega a entrega de copias da documentación requirida en base a que “... é 

entender

lle facilitarán copias destes”. 

re dos concelleiros á información...”, e dentro destes casos, 

sen necesidade de previa autorización, está “cando se trate do acceso de calquera membro 

da corpo

ento orgánico municipal), non entende o Sr. B. que se lle denegue a expedición 

de copias. E máxime, sempre segundo el mesmo, cando a petición de documentación era 

concreta

elleiro, nin que o número de copias sexa excesivo ou que dificulte a súa 

expedición o norm

nteiramente municipal, para os efectos da s

Con data 13 de xuño o Sr. B. solicitou copia da devandita documentación (R.E. n.º 

5431), recordándolle a vostede a queixa presentada por este mesmo concelleiro ante esta 

institución (Q/993/04) sobre a negativa a facilitar copia da docum

 Valedor do Pobo 2005). 

Seguía participándonos o S

 desta alcaldía que os datos que obran nos expedientes non deben facerse públicos 

en tanto non sexan debatidos polo Pleno do concello, e polo tanto poderá acceder aos 

devanditos documentos pero non se 

Toda vez que, segundo establecen os artigos 16.1.a) e 15.b) do Real decreto 

2568/1986, do 28 de novembro,  polo que se aproba o Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, “a expedición de copias limitarase 

aos casos citados de acceso lib

ración á información e documentación correspondente aos asuntos que deban ser 

tratados  polos órganos colexiados de que forman parte...” (igual se manifesta o artigo 13.1 

do Regulam

 e determinada, non moi extensa e necesaria para poder exercer un labor adecuado 

de exame da documentación. 

Ademais, e sempre segundo o Sr. Concelleiro, non alude vostede no seu escrito a 

que a documentación solicitada non sexa necesaria para o exercicio efectivo do seu labor 

como conc

al funcionamento dos servizos municipais. Xustifica soamente a 

negativa en que os devanditos datos “no deben facerse públicos en tanto non sexan 
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debatidos polo Pleno do concello”, o cal non ten moito sentido xa que non se solicita a 

documentación para facela pública senón para examinala, estando suxeitos os concelleiros 

a un deber de reserva, e a materia da documentación nin é reservada nin sequera 

confidencial como establece a lexislación vixente para proceder a negativa de dar copias. 

Á vista dos antecedentes esta institución acordou admitir a queixa a trámite toda 

vez que 

Toda vez que o seu informe non se nos achegaba en tempo, foi preciso facerlle un 

primeiro

Así as cousas con data do 15 de decembro de 2006 ten entrada nesta institución o 

informe 

í mesmo pon no noso coñecemento que o 

dereito de acceso á información que teñen os concelleiros “non comporta necesariamente o 

de obter

reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei do Valedor do Pobo e 

que encontraba cobertura constitucional derivada dos artigos 23.2 e 103.1de a Constitución 

Española, solicitándolle a Vde. que, no prazo de 15 días, nos debería facilitar información 

sobre os motivos reais  polos que non se lle autorizou, ao promotor do expediente, ter copia 

do solicitado. 

 requirimento para o cumprimento da obrigación de informarnos con data 20 de 

setembro de 2006, e, toda vez, que insistía en non enviarnos o citado informe, fixemos un 

segundo requirimento para o efecto con data do 17 de novembro pasado (achegamos copia 

destes). 

dese concello de data 11 de decembro de 2006 (R.S. 4294, do 13 de decembro, do 

que tamén lle achegamos copia). 

Sempre segundo o seu informe, a solicitude do Sr. B. de acceso á documentación 

das contas anuais, memoria abreviada e informe de auditoría da entidade Radio Sada foi 

cumprida xa que “a devandita información foi posta a disposición do devandito 

concelleiro, nos prazos e na forma legalmente establecida, tendo acceso ao seu contido e a 

examinala nas dependencias municipais”. As

 copia íntegra de todo o expediente administrativo, incluso nos supostos de libre 

acceso aos expedientes, por causa de que este tipo de actitudes poden entorpecer o correcto 

funcionamento dos servizos administrativos”. Dicíndonos –non sabemos moi ben o porque 

xa que non é o caso que se dá nesta queixa senón todo o contrario- o que establece o artigo 
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84 do ROF que fala da posibilidade de obter copias de documentos concretos que é 

precisamente o que solicitaba o Sr. B.,  polo que o devandito artigo se volve, entendemos, 

na súa  contra. 

Do mesmo modo, tampouco estimamos moi acertada a sentenza do Tribunal 

Supremo

ormulándolle a seguinte recomendación: 

 as funcións que teñen 

encomendadas, non podendo estar sometido, na súa plasmación práctica, a criterios 

de opor

 que nos cita xa que dela se deriva a que “... debe atender a que se eviten condutas 

abusivas na solicitude de copias que poidan paralizar a actividade municipal. Por iso a 

norma se refire, como principio xeral, a documentos concretos e salvo en circunstancias 

moi concretas exclúe copia de todo o expediente”. E dicimos que non é moi acertada 

expoñer a devandita sentenza –coñecida por esta institución- xa que o que solicitaba o Sr. 

B. eran copias de documentos concretos e ademais vostede alegou, como motivo para que 

non se desen as devanditas copias, non que se puidese paralizar a actividade municipal por 

facer tales copias, senón que simplemente non autorizou a súa realización, ao entender que 

os datos non deberían facerse públicos en tanto non fosen debatidos polo Pleno do 

concello. 

Por todo o exposto, e téndose en conta que o mesmo asunto foi obxecto dunha 

queixa xa no ano 2002 (Q/1512/02) que foi aceptada por vostede por escrito con data de 

saída dese concello do 24 de febreiro de 2003, así como da queixa 993/04, tamén aceptada 

por vostede, esta institución de acordo co establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do 

Pobo volve a dirixirse a vostede, novamente, f

“No seo das corporacións locais -e da súa en particular- hai que garantir aos 

membros que as integren o pleno exercicio do dereito de acceso á información e 

documentación obrantes nas dependencias municipais e que afecten o ámbito de 

competencias locais, de acordo cos principios constitucionais descritos e as normas do 

réxime local, na medida en que se trata dun dereito instrumental ao servizo do 

dereito de participación nos asuntos públicos e resulta necesario para que os cargos 

públicos representativos poidan cumprir cabalmente

tunidade ou conveniencia por parte dos alcaldes. A obstaculación, restrición 

ou perturbación do citado dereito previsto no art. 77 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
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reguladora das bases de réxime local e 226 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, e 

administración local de Galicia, supón a lesión do dereito fundamental recoñecido 

polo art. 23.2 da Constitución, non admitindo máis limitación que a xustificada para 

manter o correcto funcionamento dos servizos administrativos municipais. 

Así mesmo debe de procederse á expedición de copias de documentos 

concretos solicitados  polos concelleiros cando se dean os requisitos esixidos –como é o 

caso- no articulado do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro,  polo que se 

aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais.” 

Resposta do Alcalde de Sada: Aceptada 

4.- Recomendación de 23 de xaneiro de 2007, dirixida ao Alcalde-Presidente 

do Concello de Sada para garantir aos membros da corporación o exercicio do 

dereito de acceso á información e documentación obrantes nas dependencias 

municipais e, de ser o caso, á reprodución de copias. (Q/1256/06) 

O presente expediente de queixa, como coñece, trae causa do escrito presentado 

nesta institución por D. D.B.V., na súa condición de concelleiro do Grupo Mixto nesa 

corporac

 do dereito de acceso á información e 

ión. Este indicábanos as dificultades que ten de acceso á documentación municipal 

e de obter copia desta. 

Estudado o seu informe, reiteradamente solicitado, de n.º de rexistro de saída 

4295, do 13 de decembro, e tendo en conta que o mesmo asunto foi obxecto dunha queixa 

xa no ano 2002 (Q/1512/02), que foi aceptada por vostede por escrito con data de saída 

dese concello do 24 de febreiro de 2003, así como da queixa 993/04, tamén aceptada por 

vostede, esta institución de acordo co establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo  

volve a dirixirse a vostede, novamente, formulándolle a seguinte recomendación: 

“No seo das corporacións locais -e da súa en particular- hai que garantir aos 

membros que as integren o pleno exercicio
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docume

os  polos concelleiros cando se dean os requisitos esixidos –como é o 

caso- no articulado do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro,  polo que se 

aproba 

 e dese Concello. (Q/1520/06) 

ntación obrantes nas dependencias municipais e que afecten o ámbito de 

competencias locais, de acordo cos principios constitucionais descritos e as normas do 

réxime local, na medida en que se trata dun dereito instrumental ao servizo do 

dereito de participación nos asuntos públicos e resulta necesario para que os cargos 

públicos representativos poidan cumprir cabalmente as funcións que teñen 

encomendadas, non podendo estar sometido, na súa plasmación práctica, a criterios 

de oportunidade ou conveniencia por parte dos alcaldes. A obstaculación, restrición 

ou perturbación do citado dereito previsto no art. 77 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

reguladora das bases de réxime local e 226 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, e 

administración local de Galicia, supón a lesión do dereito fundamental recoñecido 

polo art. 23.2 da Constitución, non admitindo máis limitación que a xustificada para 

manter o correcto funcionamento dos servizos administrativos municipais. 

Así mesmo debe de procederse á expedición de copias de documentos 

concretos solicitad

o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 

entidades locais.” 

Resposta do Alcalde de Sada:  Aceptada 

5.- Recomendación do 2 de febreiro de 2007, dirixida ao Alcalde-Presidente 

do Concello de Fene para que se proceda, con urxencia, a arranxar a rede de 

saneamento municipal que afecta ao edifico da Avenida

Como sabe, este expediente de queixa ten a súa orixe no escrito que presentou 

nesta institución D. J.A.P.P. na súa calidade de presidente da comunidade de propietarios 

do Edificio X. 

Así, con data do 2 de novembro de 2006, mediante o escrito que lle achegamos 

solicitábamos de vostede información sobre a posible solución ao problema que nos 
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formula o Sr. P. relativo aos problemas de filtracións nos garaxes de augas residuais, 

posiblemente por un problema na rede xeral da rede de sumidoiro. 

Así as cousas e toda vez que vostede non nos contestara no prazo legal previsto 

para o e

 arquitecto técnico, 

á vista da solicitude presentada pola comunidade de propietarios dos edificios en cuestión, 

así com

. 

“Que por ese concello se proceda de modo urxente a corrixir os problemas 

existent n afectando ao edificio da 

Avenida e n.º X  dese concello”. 

fecto, foi preciso facerlle un requirimento con data do 18 de decembro do pasado 

ano, sendo así que con data do 26 de decembro ten entrada nesta institución o informe 

requirido (data de rexistro de saída dese concello do 20 de decembro de 2006, n.º 4438). 

No seu escrito dicíanos que nos achegaba informe emitido polo

o o escrito de denuncia da delegada provincial da Consellería de Sanidade 

(Denuncia Ambiental R.E. n.º 6718, do 4/11/06). Achegamos estes documentos

Estudado o escrito do arquitecto técnico, este conclúe que as filtracións na rede de 

saneamento do edificio da comunidade denunciante teñen a súa orixe no atasco producido 

na rede de saneamento secundaria, (que discorre pola rúa X) e que acomete a xeral. 

Estando relacionado o atasco co importante caudal de augas pluviais que acomete a rede e 

co estado deficiente da devandita rede que non evacúa satisfactoriamente, procedeuse, 

como medida cautelar por parte de AQUAGEST, S.A., a desatascar as redes de 

saneamento. 

Por último di o arquitecto técnico que “o concello deberá tamén realizar unha 

limpeza de mantemento da rede separatista de pluviais existente, á que deberán ter 

entroncado –en todo caso- as augas desta procedencia provenientes do edificio promovido 

por INMOPANS, S.L.”. 

 Polo exposto no informe referido e de acordo co establecido no artigo 32 da Lei 

do Valedor do Pobo, formulámoslle a seguinte recomendación  

es na rede de saneamento municipal que está
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Resposta do Alcalde de Fene: Aceptada 

6.- Recomendación do 3 de maio de 2007, dirixida ao Alcalde-Presidente do 

Concello de Pontecesures para garantir aos membros da corporación o exercicio do 

dereito 

de queixa, compareceu D. L.A.S.R., na súa 

calidade de concelleiro desa corporación, con domicilio para os efectos de notificacións no 

X, solici

ións, que 

"corresponde a os poderes públicos... facilitar a participación de todos os cidadáns na vida 

política,

seguintes: 

condicións de igualdade e de acordo coa lei, e ten unha especial transcendencia cando se 

de acceso á información e documentación obrantes nas dependencias 

municipais e, de ser o caso, á reprodución de copias. (Q/1409/06) 

Ante esta institución, mediante escrito 

tando a nosa intervención. 

Recibido o seu informe, por nós reiteradamente solicitado, sobre a queixa que 

presentara nesta institución o concelleiro D. L.A.S.R. e despois do seu estudo queremos 

participarlle os seguintes extremos. 

A Constitución española no seu artigo 9.2 establece, entre outras precis

 económica, cultural e social" e,  polo que se refire á participación política, 

determina o seu artigo 23 que: 

"1. Os cidadáns teñen o dereito a participar nos asuntos públicos, directamente ou 

por medio de representantes libremente elixidos en eleccións periódicas por sufraxio 

universal. 

2. Así mesmo, teñen dereito a acceder en condicións de igualdade ás funcións e 

cargos públicos, cos requisitos que sinalen as leis.” 

Sobre este último artigo o Tribunal Constitucional, en numerosas sentenzas, 

elaborou un corpo de doutrina sendo os seus principios xerais, no que aquí nos interesa, os 

"O artigo 23.2. CE protexe o acceso e o pleno exercicio das funcións públicas en 
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trata de cargos e funcións públicas de carácter representativo, pois en tal caso a violación 

do dereito a acceder e exercer a función e o cargo representativo afecta tamén 

indirectamente ao corpo electoral, cuxa vontade representa, sobre todo cando... se trata 

dunha corporación local cuxa natureza representativa aparece definida na Constitución..." 

(STC 163/1991, do 18 de xullo) 

Cando se denegan datos aos representantes políticos "o dereito fundamental 

afectado é o enunciado no número 2 do art. 23 CE, precepto que recoñece, así mesmo, a 

todos os cidadáns o dereito a acceder en condicións de igualdade ás funcións e cargos 

públicos, cos requisitos que sinalen as leis, pois este precepto garante non só o acceso 

igualitario ás funcións e cargos públicos senón tamén que os que accedesen a eles se 

manteña

idade 

de esperar a que resulte desenvolvida polo lexislador ordinario no que concirne aos 

dereitos 

uera actuación que vulnere a Constitución, teñen ademais un deber xeral 

positivo de realizar as súas funcións de acordo con ela (STC 101/1983, do 18 do 

novembr

Neste sentido interésanos destacar que os concelleiros, polo mero feito de ser 

membros d

n neles sen perturbacións ilexítimas". (STC 161/1988, do 20 de setembro) 

O mesmo Tribunal Constitucional insistiu no feito de que a Constitución, como 

norma suprema do ordenamento xurídico, ten eficacia directa e inmediata, sen neces

fundamentais e liberdades públicas (así STC 81/1982, do 21 de decembro), aínda 

que existen dereitos fundamentais, como o do artigo 23.2, de "configuración legal". 

Seguindo co razoamento, o Tribunal Constitucional tamén incorporou na súa 

doutrina dous principios básicos: un deles, derivado da Constitución como norma suprema, 

e que consiste en que os titulares dos poderes públicos, ao propio tempo que deben de 

absterse de calq

o); o outro principio básico vén dado polo feito de que, segundo o alto tribunal, 

"as leis han de interpretarse no sentido máis favorable para a efectividade do dereito 

fundamental" (STC 69/1984, do 11 de xuño). 

o pleno nos respectivos concellos, teñen atribuídos uns dereitos pola Lei 

7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e desenvolvidos no 

Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (en 
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diante ROF) aprobado por Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, así como pola Lei 

5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, que se incorporan ao status 

propio do cargo e, en virtude de isto, quedan protexidos polo art. 23.2 C.E ao inserirse 

neste dereito fundamental. 

Entre o conxunto de dereitos que posúen os concelleiros figura o de poder acceder 

á inform ais. En efecto, o artigo 226 da Lei 

5/1997, do 22 de xullo, e o artigo 77 da Lei 7/1985 desenvolvido polos artigos 14 e 

seguinte

ra que os concelleiros poidan afrontar o exercicio das funcións públicas 

representativas, que teñen legalmente atribuídas, cun coñecemento cabal dos asuntos 

públicos

 cargos públicos representativos como un verdadeiro 

dereito instrumental ao servizo do máis amplo da participación política (art. 23.1 da 

Constituc

o art. 77 da Lei 

7/1985, do 2 de abril, non contén ningunha limitación expresa a este", e máis adiante 

engadiu,

ou asociacións para a defensa dos intereses destes". 

ación e documentación dos asuntos municip

s do ROF-, establecen que "todos os membros das corporacións locais teñen 

dereito a obter do alcalde ou presidente ou da comisión de goberno cuantos antecedentes, 

datos ou informacións obren en poder dos servizos da corporación e resulten precisos para 

o desenvolvemento da súa función", e nese sentido concibe ese dereito como condición 

necesaria pa

 locais que lles concirnen. Ademais, o Tribunal Constitucional en varias sentenzas 

(SSTC 5/1992, do 4 de febreiro e 161/1988, do 20 de setembro), considerou o dereito de 

información e documentación dos

ión), ao atribuírlle carácter de medio imprescindible para que os cargos elixidos 

democraticamente poidan exercer eficazmente os seus cometidos, que deben estar 

orientados á satisfacción dos intereses xerais. 

Sobre este dereito do que nos vimos ocupando tamén se pronunciou o Consello de 

Estado e o Tribunal Supremo. En efecto o alto corpo consultivo en ditame de data 3 de 

xullo de 1986 evacuado sobre o ROF, ao referirse a este manifestou que "

 "ha de terse en conta, en todo caso, que o dereito de acceso á información dos 

membros das corporacións locais non debe ser máis restrinxido que o recoñecido aos 

veciños, 

O Tribunal Supremo pronunciouse sobre o dereito á información e o acceso á 

documentación dos membros das corporacións locais sendo de destacar, entre outras, as 
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sentenzas do 27 de xuño de 1988, 8 de novembro de 1988, 31 de xuño de 1995 e 7 de maio 

de 1996 que sosteñen como liña argumental que a privación ou minoración dese dereito 

supón vulnerar o artigo 23.2 da CE. De especial relevancia e contundencia é o que 

establece na sentenza do Tribunal Supremo do 22 de xaneiro de 1996 (Sala 2ª). Así: 

 iso non lexitima en absoluto a 

utilización abusiva das facultades de goberno para entorpecer e obstaculizar a súa función 

impedin

ntos concretos municipais, entre os que 

merece destacar os referentes ás actuacións fiscalizadoras e de control dos órganos de 

goberno

ditas funcións non se poderán levar a cabo con 

eficacia se se lles priva do coñecemento dos temas da competencia municipal. De aí que o 

dereito r

"... Nun Estado constitucional e democrático de dereito, entendido como sistema 

de límites substanciais impostos xuridicamente aos poderes públicos como garantía dos 

dereitos fundamentais, é tan relevante o principio de goberno das maiorías coma o respecto 

dos dereitos das minorías. O dereito á participación nos asuntos públicos é un dereito de 

todos, e por iso cando a un representante dos cidadáns que non forma parte do goberno 

municipal se lle entorpece no desenvolvemento das súas funcións impedíndolle o acceso a 

datos e informacións aos que ten dereito, estase a cometer unha acción gravemente 

censurable, que atenta a un principio básico no funcionamento do sistema democrático... 

Nun sistema democrático a oposición pode ser -e de feito debe ser- molesta para quen 

exerce o poder ao realizar os seus labores de control, pero

do o exercicio de dereitos -como o de información- que as leis expresamente 

recoñecen e que son inherentes ao exercicio do fundamental dereito á participación de 

todos os cidadáns nos asuntos públicos." 

Así, o concelleiro, cando adquire a súa condición, participa dunha actuación 

pública, que se manifesta nunha ampla gama de asu

 municipais, así como os concernentes á análise, estudo e información dos 

antecedentes necesarios, obrantes nos servizos municipais, para documentarse con vista á 

adopción de decisións futuras. As devan

ecoñecido no art. 77 da Lei 7/1985 e 226 da Lei galega 5/1997 non admita que 

poida estar sometido no seu exercicio ao criterio unilateral dos alcaldes, a un "xuízo de 

oportunidade”. É máis, a súa vulneración na forma máis agravada pode dar lugar ao tipo 

penal previsto no art. 542 do Código penal. 
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Non obstante, exposto o anterior, é necesario efectuar algunha matización. Así, 

todos os dereitos e, xa que logo, tamén os fundamentais, segundo constante doutrina do 

Tribunal Constitucional (por todas STC 91/1983, do 7 de novembro) non son ilimitados e 

non cabe que poidan ser exercidos de modo absoluto e incondicionado, xa que debemos ter 

en conta certos límites xustificados noutros bens e dereitos que son precisos salvagardar. 

Desta forma, no que aquí importa, convén precisar que o dereito á información e 

documentación que teñen recoñecido os concelleiros non pode ser exercido de forma tal 

que os servizos administrativos municipais queden afectados no seu bo e regular 

funcionamento, coas consecuencias desfavorables que se derivarían para os cidadáns, 

circunsta

ue asiste aos membros das 

corporacións locais, debe ser exercido con equilibrio e proporcionalidade, para evitar que 

se produ

e, sen que sufran atraso, a 

tramitación e despacho ordinario dos expedientes, as solicitudes de información e 

documen

íticos municipais, mantén 

o criterio de que, sendo obrigado garante o dereito de participación nos asuntos públicos 

(art. 23 d

través do correspondente regulamento orgánico municipal que, respectando a normativa 

ncia que se daría se o dereito do que vimos falando, se levase a cabo mediante 

unha excesiva e desordenada petición de documentos e información obrantes nos arquivos 

e rexistros locais. A lei non protexe o uso abusivo do dereito (art. 7 do Código civil) e por 

iso o contemplado no art. 77 da Lei 7/1985 e 226 da Lei 5/97 de Galicia debe 

compatibilizarse co normal discorrer das tarefas administrativas municipais evitando que 

estas se colapsen. 

Deste modo o lexítimo dereito que comentamos e q

zan efectos non desexados no discorrer da actividade administrativa municipal. 

Porque, en efecto, existen concellos no medio rural, con escaseza de recursos persoais e 

materiais que se ven imposibilitados para satisfacer con prontitud

tación que formulan os concelleiros, dado o volume desta e o curto espazo de 

tempo con que, en moitas ocasións, contan para facilitala. 

Por todo iso esta institución, dentro da complexidade do tema que tratamos, fonte 

de conflitos que poden repercutir na convivencia dos grupos pol

a Constitución) e o de acceso á información e documentación municipais (art. 77 

da Lei 7/1985 e 226 da Lei 5/1997 de Galicia) de todos os membros das corporacións 

locais, sería conveniente que este último se regulase, na súa materialización práctica, a 
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básica na materia, puidera adaptala á realidade e circunstancias de cada concello, tratando 

de compatibilizar así o exercicio do dereito co bo funcionamento dos servizos 

administrativos municipais. 

ros e, neste sentido, suxírese que as corporacións locais que non conten con el, 

se doten deste, dando plena participación a todos os grupos municipais na súa elaboración, 

para log

Sobre a base das consideracións expostas, e de conformidade co art. 32.1. da Lei 

do Valedor

dereito previsto no art. 77 da Lei 7/1985 e 226 da Lei 

5/1997 de Galicia, supón a lesión do dereito fundamental recoñecido polo art. 23.2 da 

Constitució

ue a propia lexislación local o 

prohibe.” 

O regulamento orgánico municipal é o instrumento xurídico adecuado, dada a súa 

ductilidade, para regular con detalle o dereito de información e documentación que posúen 

os concellei

rar o consenso que se traducirá na ausencia de confrontacións. 

 do Pobo, diríxome a Vde. formulando a seguinte recomendación: 

“No seo das corporacións locais -e da súa en particular- hai que garantir aos 

membros que as integren o pleno exercicio do dereito de acceso á información e 

documentación obrantes nas dependencias municipais e que afecten o ámbito de 

competencias locais, de acordo cos principios constitucionais descritos e as normas do 

réxime local, na medida en que se trata dun dereito instrumental ao servizo do 

dereito de participación nos asuntos públicos e resulta necesario para que os cargos 

públicos representativos poidan cumprir cabalmente as funcións que teñen 

encomendadas, non podendo estar sometido, na súa  plasmación práctica, a criterios 

de oportunidade ou conveniencia por parte dos alcaldes. A obstaculización, restrición 

ou perturbación do citado 

n, non admitindo máis limitación que a xustificada para manter o correcto 

funcionamento dos servizos administrativos municipais. Do mesmo modo deben 

facilitárselle, con carácter xeral, copia da información municipal aos concelleiros 

para facilitarlle o seu labor, salvo nos casos nos q

Resposta do Alcalde de Pontecesures: Aceptada 
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7.- Recordatorio de deberes legais do 14 de xuño de 2007, dirixido ao Alcalde-

Presidente do Concello de Moaña para que se resolvan, dentro do prazo legal 

establec

itando a corta 

dunhas palmeiras no paseo do Con sen que ata a data de presentación da queixa (10 de 

abril do 

Así as cousas solicitámoslle a vostede o correspondente informe, que nos remite 

con data

ero se 

sobre a última cuestión do informe por vostede asinado no que nos di que é habitual “non 

manter c

te último asunto queremos facerlle as seguintes reflexións: 

terada nos seus informes anuais 

sobre a obrigación da administración de contestar debidamente as reclamacións ou 

recursos

istración Pública serve con obxectividade os 

intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, 

desconce to pleno á lei e ao dereito”. Neste sentido, 

o principio de eficacia esixe das ad

amente lle demanda. Precisamente, unha das máis 

ministración de resolver expresamente as peticións e 

reclamac

A este respecto, é necesario sinalar a intención que, en relación coa problemática 

suscitada polo silencio administrativo, anima ao lexislador na recente reforma do 

ido, as solicitudes que se presenten ante o concello. (Q/756/07) 

Como sabe este expediente iniciouse pola queixa presentada por D. F.C.M. que 

xa, o pasado 22 de decembro, lle enviou a vostede unha carta certificada solic

corrente) fose contestado o seu escrito 

 do 31 de maio de 2007 (cuxa copia achegamos). Sobre o aspecto material da corta 

das palmeiras e as competencias para iso, non ten nada que dicir esta institución, p

orrespondencia co solicitante”. 

Respecto a es

Esta institución vense pronunciando de forma rei

 que os cidadáns lle presenten, e así, o noso texto constitucional no seu artigo 

103.1 establece taxativamente: “A Admin

ntración e coordinación, con sometemen

ministracións públicas que se cumpran razoablemente 

as expectativas que a sociedade lexitim

importantes tradúcese no deber da ad

ións que lle presenten os particulares, xa que o coñecemento cabal polo 

administrado da fundamentación das resolucións administrativas, constitúe un presuposto 

inescusable para unha adecuada defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos. 

 681



 

procedem

 

sobre todo, que a obteñan no prazo establecido”. 

Desde esta perspectiva, non se debe esquecer que o primeiro dos preceptos da Lei 

30/92, d

ento administrativo común. Na exposición de motivos da Lei 30/92, do 26 de 

novembro, LRXPAC, sinálase literalmente que “o silencio administrativo, positivo ou 

negativo, non debe ser un instituto xurídico normal, senón a garantía que impida que os 

dereitos dos particulares queden baleiros de contido cando a súa administración non 

atende eficazmente e coa celeridade debida as funcións para as que se organizou”. Así 

mesmo indícase “o obxecto da lei non é dar carácter positivo á inactividade da 

administración cando os particulares se dirixen a ela; o carácter positivo da inactividade 

da administración é a garantía que se establece cando non se cumpre o verdadeiro 

obxectivo da lei, que é que os cidadáns obteñan resposta expresa da administración e,

edicado ao silencio administrativo é o artigo 42, que se titula “obrigación de 

resolver”, poñéndonos de manifesto neste precepto a importancia e primacía que quixo dar 

o lexislador ao deber da administración de ditar resolucións expresas. 

En relación con este deber da administración de resolver expresamente, tamén é 

necesario facer un breve comentario sobre os supostos que o artigo 42 sinala como 

exceptuados da obrigación de ditar resolución expresa, serían os procedementos 

administ

o suposto concreto que motivou esta queixa non se deu 

ningunha das exencións legais de resolver sobre o solicitado e,  polo dito anteriormente, 

esta inst de conformidade con establecido no artigo 32.1 da Lei do 

Valedor do Pobo, formulándolle o seguinte recordatorio de deberes legais: 

rativos nos que se produza a prescrición, a caducidade, a renuncia ou a desistencia, 

así como os relativos ao exercicio de dereito que só deban ser obxecto de comunicación á 

administración, ou aqueles nos que se produza a perda sobrevida do obxecto do 

procedemento. 

Considerando que n

itución diríxese a V.S. 

“Que de conformidade co establecido no artigo 103.1 da Constitución 

española e no artigo 42 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común, deberán 
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resolverse no prazo máximo de tres meses todas as solicitudes que se presenten ante 

ese concello, ou de ser o  caso no que puidera vir establecido no procedemento que 

resultarse da aplicación, téndose en todo caso en conta a obrigación legal de resolver 

as peticións dos cidadáns, e, para o caso que nos ocupa aos escritos presentados polo 

promotor de este expediente de queixa.” 

Resposta do Alcalde de Moaña: Aceptado 

d e-Presidente do Concello de Coirós para que os grupos municipais 

poidan usar locais do concello para celebrar reunións ou sesións de traballo con 

asociacións v

(Q/672/0

de queix

municip

No se

a vosted  Usos Múltiples, co 

fin de manter un encontro con diferentes entidades, informándolle tanto do horario coma 

n

se

“actos d lítico de ningún partido político nos locais do concello”. 

Admi

abril dir ón sobre o problema que motivou a 

queixa. 

 maio de 2007 

no que nos di textualmente que “neste concello o goberno municipal ten o hábito de non 

8.- Recordatorio de deberes legais e Recomendación do 18 de xullo de 2007, 

irixido ao Alcald

eciñais e a conveniencia de establecer un réxime de utilización. 

7) 

Como vostede sabe con data do 26 de marzo tivo entrada nesta institución escrito 

a firmado por D.ª P.F.S., na súa calidade de concelleira-portavoz do grupo 

al do BNG nese concello. 

u escrito, esencialmente, indicábanos que o pasado 11 de xaneiro presentou 

e por escrito solicitude de uso do Salón de Actos do Edificio de

das persoas que asistirían á devandita reunión. Baseaba a devandita solicitude no previsto 

o artigo 28.1 do ROF. Así as cousas e con data do 25 de xaneiro, recibe escrito do 

cretario xeral da corporación denegando o uso das instalacións pola non admisión de 

e signo po

tindo polo noso lado a queixa a trámite, solicitabámoslle en escrito do 26 de 

ixido a vostede que nos facilitase informaci

Así as cousas, recíbese nesta institución o seu informe de data 15 de
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autorizar

partido d

“no loc

afectado

través d

entendem

seu día 

Ademais

de xane

contestá

se están

municip

convoca

Concello

parece c

onamento e réxime xurídico das 

corporacións locais (en diante ROF) establece que: 

ce

colectivos, xerais 

2. O p

establec

corporación, tendo en conta a necesaria coor

represen

 a realización de actos de tipo político nas instalacións municipais, tanto do 

o goberno coma do da oposición ou doutros partidos”. Seguía participándonos que 

al solicitado están programados cursos e actividades diversos que se verían 

s por un uso distinto daquel para o que foi destinado”. 

Por último dicíanos que para “actos de tipo político xa se sinalan dous locais, a 

a Xunta Electoral de Zona, que están á súa disposición”. Esta última aliña 

os por esta institución que está fóra de contexto xa que os locais solicitados no 

o foron o 11 de xaneiro, cando non había convocadas ningunhas eleccións. 

, a contestación denegatoria asinada polo secretario xeral da corporación foi do 25 

iro,  polo que non cabe falar de locais designados pola Xunta Electoral, iso si, 

ndonos vostede máis tarde, o 15 de maio, en plena campaña electoral. Cremos que 

 confundindo datas e a quen corresponde autorizar o uso de locais polos grupos 

ais, xa que no momento da resposta denegatoria, repetimos, nin sequera estaban 

das as eleccións nin constituída a Xunta Electoral. 

Ante todo o exposto -e como xa lle participamos á Federación Galega de 

s e Provincia en escrito do 23.7.1996 co fin do seu traslado a todos os concellos– 

onveniente facerlle as seguintes reflexións: 

O art. 28 do Regulamento de organización, funci

“1. Os grupos políticos poderán facer uso dos locais da corporación para 

lebrar reunións ou sesións de traballo con asociacións para a defensa dos intereses 

ou sectoriais do pobo. 

residente ou o membro corporativo responsable da área de réxime interior 

erán o réxime concreto de utilización dos locais por parte dos grupos da 

dinación funcional e o acordo cos niveis de 

tación política de cada un deles.” 
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O p

política 

27 do RO

para de competencia 

municipal. Encontrámonos aquí, tamén, con previsións normativas que constitúen 

ntos públicos (art. 

23.2 da Constitución) e que deben ser interpretados no sentido máis favorable para a 

efectividade 

locais, fi

o cumpr

consisto

prestació

disposic

lexislativ

locais, a

egulamento de 

servizos das entidades locais e, subsidiariamente, polas previsións do Regulamento de bens 

segundo

os que integran o patrimonio das 

entidades locais e que obedecen á categoría de bens de servizo público, están orientados ao 

cumprim

recepto referido trata de facilitar e facer posible a función de participación 

dos cargos públicos representativos municipais e a súa finalidade, igual que o art. 

F, responde ao feito de que os grupos municipais dispoñan dos medios necesarios 

senvolver eficazmente o seu labor, conectado aos asuntos de 

instrumentos ao servizo do dereito fundamental de participación en asu

do dereito fundamental (STC 67/1984, do 7 de xuño). 

Dentro do conxunto de bens, que forman parte do patrimonio das corporacións 

guran os denominados bens de servizo público que son os destinados directamente 

imento de fins públicos de responsabilidade das entidades locais -como as casas 

riais e, en xeral, edificios que sexan delas– e aqueloutros edificios destinados á 

n de servizos públicos ou administrativos (art. 74 do texto refundido das 

ións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado polo Real decreto–

o 781/1986, do 18 de abril, e art. 4 do Regulamento de bens das corporacións 

probado por Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño). 

O uso de tales bens réxese, en primeiro lugar, polas normas do R

 establece o art. 74.2 desta disposición normativa xeral. 

Do devandito despréndese que os edifici

ento de finalidades públicas, de tal forma que o uso que se poida efectuar destes 

para outras actividades, como reunións, sesións informativas, etc., debe ser obxecto de 

regulación en evitación de prexuízos para os intereses públicos.  

Neste sentido parece oportuno establecer, en cada caso, un réxime de utilización 

dos distintos locais e instalacións municipais por parte dos grupos políticos representados 

nos concellos –dereito instrumental que posúen para facer eficaz a participación política– o 
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cal se debería adoptar previo acordo das distintas forzas políticas con representación nas 

corporacións locais xa que evitaría os conflitos que puidesen xurdir con tal motivo. 

De non existir acordo, as resolucións dos órganos de goberno municipal, recaídas 

sobre o tema en cuestión, deben estar presididas pola ausencia de arbitrariedade e de 

discriminación e, en todo caso, cando deneguen o uso dos locais municipais deben vir 

motivadas. 

es legais: Aos grupos políticos municipais 

representados nese concello asísteos o dereito de usar os locais da corporación para 

cole

servizo do dereito de participación nos asuntos públicos (art. 23.2 da Constitución) 

dest  outro 

que o de atender o cumprimento das finalidades públicas de competencia municipal. 

 municipal sobre a utilización dos 

edificios locais deben estar presididas pola ausencia de discriminación e 

arbitrariedade e, cando non autoricen o uso das instalacións deben estar 

suficientemente motivadas. 

Recomendación: En evitación de conflito, sostense a conveniencia de que o 

réxime de utilización dos locais municipais en xeral, debería regularse previo acordo 

dos grupos políticos municipais con representación nese concello e con ampla 

participación e intervención destes na súa adopción. 

Debe tamén subliñarse dun modo xenérico o mandato contido no artigo 103 da 

Constitución, no que se sinala que a Administración Pública servirá con obxectividade aos 

intereses xerais e actuará con sometemento pleno á lei e ao dereito. 

Por todo o que antecede, e de conformidade co establecido no art. 32.1 da Lei do 

Valedor do Pobo me dirixo a Vde. formulándolle as seguintes resolucións: 

Recordatorio de deber

celebrar reunións ou sesións de traballo con asociacións para a defensa dos intereses 

ctivos, (art. 28 do ROF) e, na medida en que se trata dun dereito instrumental ao 

hai que garantilo, pero, á súa vez, tratando de conciliar o exercicio dese dereito co 

ino dos locais que teñen a condición de bens de servizo público, que non é

En todo caso, as resolucións dos órganos de goberno
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Resposta do Alcalde de Coirós: Aceptados 

9.- Recomendación de 10 de outubro de 2007, dirixida ao Alcalde-Presidente 

do Concello de Ferrol para que inicie expediente de responsabilidade patrimonial,  

polos danos causados á reclamante, e redacte un proxecto técnico para a reforma das 

instalacións de saneamento na zona da Graña e Real Baixa. (Q/1402/07) 

Agradecémoslle a información subministrada, da que damos traslado á interesada 

Sra. P.S.

sí mesmo, formulámoslle unha dobre recomendación, á vista da investigación 

practicada e conforme co disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño. 

Primeira recomendación: Apertura de oficio dun expediente de 

responsabilidade patrimonial para indemnizar a D.ª M.P.S. pola lesión causada nos 

seus bens e dereitos. 

A motivación recóllese nos parágrafos seguintes: 

Examinados os informes e a documentación complementaria obrante no 

expediente de queixa, poden determinarse: 

.- As causas das inundacións sufridas.  

As aliñas 3 ustrial e da empresa mixta 

EMAFESA resultan clarificadores. 

2. Que se trata, sen dúbida, dun problema de capacidade da rede existente, e da 

súa  saída cara á Graña, derivado da conexión á instalación da rede de sumidoiro da rúa 

Real Baixa dos caudais de augas pluviais da rúa Blanco Amor, despois da súa  

pavimentación. 

 

A

1

 dos informes respectivos do enxeñeiro ind
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3.- Pola rúa Real Baixa da Graña discorre unha tubaxe de saneamento de 

diámetro 400 mm de formigón. Esta tubaxe debería actuar como saneamento unitario, 

recollendo só os vertidos achegados polas acometidas domiciliarias, que é para o que foi 

deseñada. Sen embargo, recolle tamén as augas pluviais polas bocas ou sumidoiros, que 

son escasos e están deficientemente mantidos, co cal non reúnen as mellores condicións 

para recoller as augas de chuvia, e menos se esta é copiosa. O diámetro e a capacidade 

desta tubaxe é insuficiente para recoller as augas pluviais, pois foi deseñada para recoller 

as augas residuais de orixe doméstica soamente (é dicir, o que tecnicamente se denomina 

saneamento separativo). Pero nas obras de urbanización conectáronse tamén as pluviais. 

2.- As solucións. 

Ademais da solución puntual  1. Poderíase considerar algunha solución puntual 

que protexa o inmoble sito no número 45 especificamente nas situacións de chuvia, a 

definir  polos responsables municipais de urbanismo, existen dúas definitivas coincidentes: 

5. A solución pasa, necesariamente, pola reforma ou adecuación da instalación 

de saneamento na zona, previa a elaboración do correspondente proxecto construtivo. 

7. As actuacións correctivas nin son fáciles de definir sen un estudo e 

planificación adecuados do desenvolvemento urbanístico da zona e do tipo de saneamento 

que se quere implantar, nin son fáciles de executar pola estreiteza das rúas, as pendentes 

pronunciadas e, en xeral, as especiais condicións topográficas da zona. E, en todo caso, 

requiren unha actuación das autoridades e técnicos municipais que superan as 

competencias de EMAFESA. 

3.- As consecuencias. 

Figuran recollidas no informe da policía municipal e na documentación remitida, 

entre ela, a fotográfica. Nelas evidéncianse uns danos e perdas que habilitan, ao noso 

xuízo, para reclamar a correspondente responsabilidade patrimonial da administración 

municipal, ao amparo dos artigos 54 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de 
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réxime local, 139.1 á 143 da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común, e do Real decreto 

429/93, do 26 de m

ia de responsabilidade patrimonial: 

a) 

obles de madeira, aínda que o olor a 

cuartos do piso afectado. 

Isto sen contar cos danos persoais sufridos por D.ª M.ª V.S.L., que precisou 

dunha intervención cirúrxica no Hospital Arquitecto Marcide. 

ento 

normal ou anormal dos servizos públicos, nunha relación directa, inmediata e 

Basta con reproducir as aliñas 2 e 4 dos respectivos informes do enxeñeiro 

arzo, por concorrer os requisitos que a xurisprudencia do Tribunal 

Supremo (entre outras as sentenzas 11 de outubro de 1975, 22 de novembro de 1991, 11 de 

maio de 1992, 24 de outubro de 1995, 12 de maio de 1997 e 9 de marzo de 1999) ten 

definidos para apreciar a existenc

Lesión de bens e dereitos que sufriron un dano antixurídico, avaliable 

economicamente e individualizado en relación a unha persoa ou grupo de 

persoas. 

O informe da policía local resulta ilustrativo as vivendas presentan 

diferentes mobles afectados, malia que os seus propietarios aínda non poden 

cuantificar o alcance real dos danos... os danos nesta vivenda (de D.ª V.S.L.) son 

igualmente cuantiosos por tratarse de m

augas fecais continúa no lugar a pesar de que se limparon todos e cada un dos 

b) Imputación á administración pública como consecuencia do funcionam

exclusiva de causa efecto, sen intervención estraña que poida influír no nexo 

causal. 

municipal e da empresa mixta EMAFESA.  

2. Que, en efecto, existe un problema grave na instalación de saneamento na 

zona, que se manifesta en casos de avenidas de certa importancia. 
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4. Á tubaxe de saneamento antes mencionada da r/ Real Baixa da Graña tamén 

descarga a tubaxe que baixa pola rúa Blanco Amor. Esta rúa de forte pendente e 

bastante lonxitude descende desde Brión ata A Graña. A tubaxe de saneamento 

ten un diámetro de 315 mm e é de PVC. Esta tubaxee deseñouse para recoller as 

augas residuais de orixe doméstica soamente (é dicir, o que tecnicamente se 

denomina saneamento separativo). Nas últimas obras de urbanización que se 

ficientes e ineficaces 

sumidoiros tamén conectaron á tubaxe de 315 mm, co cal se agrava a súa 

SA). 

levaron a cabo na r/ Blanco Amor foi pavimentada toda ela,  polo que se creou 

unha especie de rampla de auga de escorrentía importante cando chove que 

desemboca na rúa Real Baixa e acaba no punto do sinistro. Ademais, instaláronse 

sumidoiros de pluviais pequenos se temos en consideración a cantidade de auga 

que discorre por alí cando chove. A isto hai que engadirlle que os devanditos 

sumidoiros non están suficientemente mantidos posto que a rúa non ten anchura 

suficiente para que pase o camión municipal de limpeza de sumidoiros. Isto, 

sumado a que a súa disposición (no centro da rúa) e o seu tamaño (reducido) son 

inadecuados, fai que non sexan eficientes "trampas" para a auga que corre en 

avalancha pola mencionada r/ Blanco Amor en momentos de fortes 

precipitacións. Ademais, estes aparentemente insu

insuficiencia para evacuar todo o caudal de auga pluvial que recibe. En 

definitiva, desvirtuouse de novo o uso inicial de saneamento separativo, para o 

cal foi proxectado, polo de saneamento unitario. 

c) Ausencia de forza maior. Os feitos véñense producindo con reiteración desde o 

ano 2004 sendo previsibles e evitables segundo o estado dos coñecementos da 

ciencia ou da técnica existentes no momento de produción daqueles (artigo 

141.1 da lei 30/92, xa citada). 

Prodúcense cando a tubaxe de saneamento de 400 mm de diámetro, -que 

debe actuar como saneamento unitario, recollendo só os vertidos das acometidas 

domiciliarias, que é para o que foi deseñado-, agora recollen tamén as augas 

pluviais e as procedentes das obras de urbanización que baixa da rúa Blanco 

Amor. (Aliña 4 do informe de EMAFE
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Por tanto era previsible e evitable esta situación, como tamén a que se está 

producindo na zona da costa do Chamorro e zona alta de Serantes por falta dunha 

planificación urbanística en relación ás infraestruturas de pluviais, como se 

destaca na nota adicional do informe da empresa mixta EMAFESA. 

d) 

anos causados polo mal funcionamento dos servizos públicos,  polo 

común, cargas non indemnizables, que os administrados teñen o deber xurídico 

 carga xeral de obrigado acatamento. 

 fundamento xurídico 

terceiro da sentenza do Tribunal Supremo 7156/1995, do 24 de outubro, cuxa doutrina 

mutatis m

 

inundación debeuse non tanto á chuvia que caeu naquela data –alcanzando unha 

intensida

 dos desaugadoiros o que provocou o seu retroceso a través das tubaxes de 

evacuación dos inmobles coa conseguinte inundación dos semisotos dos edificios, como 

Que a reclamante non ten o deber xurídico de soportar o dano. 

Este requisito vén reiterado en diversos ditames do Consello de Estado, 14 e 

21 de marzo de 1968, 26 de xuño e 8 de xullo de 1981, no que se manifesta o 

seguinte: os d

de soportar a causa da súa  xeneralidade; sen embargo, cando a carga pasa de 

ser xeral a singular, e entraña un sacrificio excesivo e desigual para algúns dos 

administrados, se converte nunha lesión indemnizable, en razón á particular 

incidencia danosa da actividade administrativa sobre o patrimonio do 

prexudicado.. Esta maior intensidade do sacrificio postula claramente o 

recoñecemento ao administrado do dereito a obter unha indemnización 

compensatoria do dano sufrido, que, pola súa gravidade excepcional, non pode 

ser considerado como unha

Como resumo do exposto, trasládase a doutrina mantida no

utandi resulta aplicable á lesión producida: 

Conforme á  proba practicada nos autos, apreciada no seu conxunto, a

de de 42 litros por metro cadrado  e, fundamentalmente, á insuficiencia da rede 

de sumidoiro municipal, na confluencia da Avda. da Constitución –na que se encontraban 

os locais de negocios inundados- e a Avda. da Montaña ou estrada de Pasarón, rede de 

sumidoiro que era incapaz de absorber as augas pluviais, conxuntamente coas 

procedentes

 691



 

afirma a sentenza recorrida, deducíndoo da proba practicada. Iso significa que os defectos 

da rede de sumidoiros foron a concausa d

 foi o funcionamento anormal do citado 

servizo público de rede de sumidoiro. 

Segunda Recomendación: Para evitar futuras lesións que se poidan producir 

por nov utonomía local para a 

planificación e xestión dos servizos públicos de competencia municipal, entendemos 

procedente que se poña en valor as propostas técnicas formuladas e que se recolle nos 

correspondentes informes, ou sexa: 

- r o correspondente proxecto strutivo pa reforma ou 

adecuación da instalación de saneamento da zona da Graña e Real Baixa. 

- Acometer unha planificación urbanística en relación coas infraestruturas 

Chamos  zona alta de Serantes. 

Resposta do Alcalde de Ferrol: Aceptadas 

ecisiva e eficiente, por unha defectuosa 

construción destes necesitados de ampliación para o desaugadoiro do sector, sobre todo 

en circunstancias de chuvias abundantes. Polo que hai que concluír que a causa 

determinante e adecuada dos danos producidos

as fortes chuvias e respectando, en todo caso, a a

 Elabora con ra a 

que afectan á zona da costa do o e a
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1.14 AREA DE MENORES 
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7 a 

vicevaledora 2ª Mª Dolores Galovart– de modo permanente aos asuntos relacionados con 

menorizada que o vicevaledor responsable 

prestará especial atención a: 

 e a adolescencia a todos os niveis. 

De tales encargos que o lexislador fixo ao Valedor do Pobo non cabe a menor 

dúbida d

1.14.1 INTRODUCIÓN 

Dentro do ámbito das competencias que ten asignado o Valedor do Pobo e de 

acordo co espírito e esencia desta institución, compételle de forma especial indagar e 

amparar, de ser o caso, a situación dos colectivos que precisan de especial protección, entre 

eles os nenos/as e adolescentes. 

A Lei 3/1997, do 9 de xuño, da familia, infancia e adolescencia (LGF) reflicte 

unha especial énfase na relación do Valedor do Pobo cos menores e así no seu art. 9, 

ademais da referencia xenérica á posibilidade de que os menores lle presenten as queixas 

que crean convenientes, adscribe un dos vicevaledores –desde novembro de 200

eles, especificando de forma redundante e por

“- Defender os dereitos da infancia

- Velar polo respecto da lexislación vixente en materia de protección da infancia e 

adolescencia. 

- Propoñer, a través do Valedor do Pobo, medidas susceptibles de mellorar a 

protección da infancia e adolescencia ou de perfeccionar as xa existentes. 

- Propoñer ante a sociedade galega a información sobre os dereitos da infancia e 

adolescencia e sobre as medidas que se han de tomar para a súa mellor atención e 

coidado.” 

e que se trata dunha nova función especial que pon de relevo a preocupación do 

lexislador polos “asuntos” dos menores, e que engade ao Valedor do Pobo unha 

responsabilidade moi concreta que se desmarca das tradicionais funcións dun ombudsman, 

de intercesión nas relacións administración/administrado. 



 

O que a LGF ordena ao Valedor do Pobo é un encargo en toda regra de defender 

os dereitos dos menores con independencia das reclamacións que estes poidan efectuar. E 

tamén o propoñer medidas de cambio e informar á sociedade galega sobre o estado da 

cuestión

ción dos 

dereitos do neno e cooperación en materia de adopción internacional. Tamén por medio 

desta lei

 2007-2010 os obxectivos 

seguintes: Programación dunha prevención primaria; orientar as medidas de protección en 

contexto

, o que, como diciamos, abre unha vía autónoma de actuación nas funcións do 

Valedor do Pobo. 

Antes de afondar nos pormenores deste capítulo dedicado aos menores cómpre 

sinalar, desde o punto de vista normativo, que o 29 de decembro de 2007 se publicou a Lei 

estatal 54/2007, do 28 de decembro, de adopción internacional. Esta institución valora 

positivamente esta lei porque facilita o marco normativo preciso para que a adopción se 

leve a cabo coas máximas garantías respectando os dereitos dos nenos/as e o seu interese 

superior; tomando como eixes os principios da Convención de Nacións Unidas sobre os 

Dereitos dos Nenos e o Convenio da Haia, do 29 de maio de 1993, sobre protec

, e en virtude dos requirimentos do Comité dos Dereitos do Neno, se procedeu á 

modificación de varios artigos do Código civil suprimindo a referencia á facultade de 

corrección moderada que ata agora se recoñecía aos pais e titores. 

Desde o punto de vista das actuacións da administración galega en materia de 

menores ha de destacarse o impulso que se realizou coa aprobación do “Plan Estratéxico 

Galego da Infancia e Adolescencia 2007-20010”, que segue a liña trazada polo Plan 

Estratéxico Nacional de Infancia e Adolescencia 2006-2009, e que ten como obxectivo 

promover o benestar da infancia e adolescencia incrementando a súa calidade de vida e o 

pleno desenvolvemento das súas capacidades como suxeitos activos dos seus dereitos. 

Trátase dunha encomiable iniciativa –cuxas directrices compartimos na súa totalidade e 

desexamos se poñan en práctica– que realiza unha análise cuantitativa e cualitativa da 

poboación galega entre 0 a 18 anos e que persegue para os anos

s familiares normalizados, aplicar o acollemento residencial como último recurso. 

O plan galego prevé os recursos económicos para a súa execución, que terán que ser 

aprobados nos próximos orzamentos da Comunidade, e que ascenden á cantidade total para 

toda a vixencia do plan de 159 700 000 euros. 
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Un dos obxectivos do plan é a creación dun órgano colexiado, de carácter 

permanente, de participación, investigación, asesoramento, análise e estudo das políticas de 

atención á infancia. Con tal fin por Decreto..../2007 creouse o devandito órgano, o 

“Observatorio Galego da Infancia”. 

iador 

entre a cidadanía e a Administración, desaconsella a nosa participación activa nun órgano 

compost

onómico en todo aquilo que sexa mester, 

dada a sa finalidade que persegue.” 

xeral sobre cuestións que consideramos 

relevantes por ter repercusión na realidade dos menores e/ou por xerar alarma social. Os 

asuntos 

Non nos cabe dúbida da importancia que pode ter para a nosa Comunidade a 

existencia e o bo funcionamento deste Observatorio pola carencia e confusión de datos que 

desde sempre existiron sobre a realidade dos nosos menores, o que dificulta enormemente 

unha análise obxectiva desta e o posterior deseño de políticas eficaces no ámbito da 

infancia e xuventude. 

Por último ha de sinalarse que a Secretaría Xeral do Benestar invitou esta 

institución a integrarse no novo organismo. Invitación que tivo que ser declinada pois “...a 

independencia e autonomía que a lei recoñece e exixe ao Valedor do Pobo, como med

o por membros de organismo de clara representación política, institucional e 

asociativa..., o que non exclúe nin un ápice a nosa disposición a colaborar nun futuro, 

desde as nosas competencias, co Observatorio aut

O presente capítulo de menores está dividido en tres partes. 

A primeira parte está dedicada a glosar pormenorizadamente as intervencións 

importantes que realizamos durante 2007 en relación coas queixas recibidas co obxecto de 

supervisar a actuación da administración galega en orde á tutela dos dereitos dos menores. 

Na segunda parte ofrecemos unha visión 

que incluímos son os seguintes: menores violentos nas aulas, menores estranxeiros 

non acompañados, menores con trastornos de conduta e código de autorregulación na 

televisión. 
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Na terceira e última parte sinalamos as actuacións máis importantes da institución 

en defensa dos dereitos dos nenos, as nenas e dos adolescentes, co obxectivo de ir 

consolidando esta función na sociedade galega, nos menores e nos sectores implicados coa 

infancia. 

1.14.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

Durante o ano 2007 tramitaronse nesta área 29 queixas. 

Iniciadas 29 

Admitidas 20 69 % 

Non Admitidas 7 24 % 

Remitidas ao Defensor del Pueblo    2 7 % 

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluidas 11 55 % 

En trámite   9 45 % 
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A seguir pasamos a expoñer a temática das queixas relativas ou que afecten aos 

menores de idade, comezando polas cuestións relacionadas coa área de saúde, educación e 

a específica de menores. 

1.14.2.1 ÁREA DE SAÚDE 

Entre as queixas que recibimos –que se sinalan na área de sanidade deste informe– 

destacamos as relacionadas coa situación das urxencias pediátricas nos hospitais do Sergas 

e coa substitución das ausencias regulamentarias dos pediatras e dos puericultores do cadro 

de persoal dos centros de atención primaria. 

1.14.2.2 ÁREA DE EDUCACIÓN 

As queixas –especificadas na área de educación do presente informe– que 

destacamos nesta área refírense a: 

- Transporte escolar deficiente para os alumnos con domicilios afastados da 

- 

entros de ensino. 

- Educación infantil de 0 a 3 anos. 

- Violencia e acoso nos centros educativos. 

- Transporte escolar adecuado para alumnos con problemas de mobilidade. 

parada de autobús. 

- Atención e recursos especializados para menores superdotados. 

Menús en comedores escolares para alumnos con algún tipo de intolerancia ou 

alerxia alimentaria medicamente documentada. 

- Desatención aos alumnos nos c
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1.14.2.3 

1.14.2.3.1 Datos a destacar 

acionadas especificamente coa 

área de menores a pesar das novas iniciativas en defensa da infancia e de divulgación da 

institució

o ano polas razóns  

anteditas e polas novas actuacións programadas de achegamento do Valedor aos menores, 

entre ela

creto sobre os dereitos da infancia; e a elaboración dun informe 

extraordinario sobre adopción e dun estudo sobre puntos de encontro na nosa Comunidade 

Autónom

a) A maioría das queixas foron presentadas por persoas maiores de idade, salvo 2 que 

tiver

ÁREA ESPECÍFICA DE MENORES 

Como sinalamos no 2007 houbo 28 queixas que se refiren fundamentalmente ao 

sistema de protección, a resolucións xudiciais no ámbito da familia (conflitos 

intrafamiliares e as súas consecuencias sobre os dereitos dos nenos/as) e aos dereitos do 

menor ante as novas tecnoloxías aplicadas á información e á comunicación. 

Este ano non houbo un aumento das queixas rel

n que fomos adoptando e que mencionamos na última epígrafe deste capítulo, así 

como do traballo máis intenso en relación cos anteriores anos que se está levando a cabo na 

área de menores. Entendemos que a razón deste non incremento das queixas estriba en que 

todo o esforzo mencionado aínda non deu os seus froitos pois se levou a cabo nos últimos 

meses do ano, logo de asentado nas súas funcións o novo titular da institución. 

Estimamos que as cifras de queixas van crecer para o próxim

s destacamos a creación dunha web específica para a infancia e do I Concurso 

Valedor do Pobo para os alumnos de primaria e secundaria dos centros de Galicia, sobre 

dereitos humanos e en con

a. 

Do dato numérico das 28 queixas, han de sinalarse as seguintes particularidades: 

on por protagonistas os menores, as relacionadas con discrepancias coas 

resolucións xudiciais, unha referente ao sistema de protección e a outra ao réxime de 

visitas. 
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b) A to

icio foi como consecuencia dunha noticia nun medio de comunicación 

sobre a falta de axudas e a lentitude 

adas, ao igual que o ano pasado, coa 

a adopción internacional, afectando 

loxicamente a institucións e organismos relacionados coa devandita protección. É por 

 sobre a adopción en Galicia. 

recib

osa actuación, de conformidade co establecido no art. 20 da Lei do 

Valedor do Pobo; non obstante facéndonos cargo da transcendencia da situación exposta 

remitimo

talidade das actuacións iniciáronse a instancias de cidadáns/ás, excepto 2 que se 

aperturaron de oficio, unha a raíz dunha noticia periodística referente á difusión por 

menores dun vídeo publicado en diversas web e emitido en varias televisións de ámbito 

nacional no que se mostra unha malleira a outro menor. A outra actuación que tamén se 

iniciou de of

no proceso de adopcións especiais. 

c) As queixas máis significativas están relacion

protección dos menores e sobre todo co

iso que estamos elaborando un informe extraordinario

1.14.2.3.2 Dación de contas 

Esta epígrafe pretende dar conta do actuado pola institución en relación ás queixas 

idas. 

- Queixas O.11.Q/24/07; O.11.Q/83/07; O.11.Q/93/07: Estes expedientes derivan 

dun mesmo asunto, concretamente a situación nun centro de protección dependente da 

Xunta de Galicia dunha menor ingresada no devandito centro despois de interpoñer unha 

denuncia por malos tratos da súa nai e por acoso do seu padrasto. Dado que as cuestións 

formuladas excedían das facultades desta institución por existir unha actuación xudicial 

non foi posible a n

s no seu día copia das queixas ao xulgado competente para axudar á resolución do 

asunto. 

- Queixa O.11.Q/35/07: Refírese ao descontento dun pai polos intercambios de 

xoguetes realizados polo seu fillo durante a celebración dun mercado organizado polo 

Concello de Outeiro de Rei. Remitida polo devandito concello a información solicitada por 

esta institución constatouse que era responsabilidade dos pais o velar polos intereses dos 
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seus fill

- Queixa O.11.Q/133/07: Esta queixa formúlaa directamente ao Valedor do Pobo 

unha me

e de visitas fixado polo devandito 

xulgado. Ante estas resolucións xudiciais procedeuse ao arquivo da queixa por non ser 

posible 

ramite dun proceso xudicial. 

 

esperar para a concesión do permiso de residencia. Solicitada a preceptiva información á 

Secretar

 se levou a cabo a 

tramitación dos permisos de residencia e traballo, a través da Subdelegación de Goberno 

..”, que “...cando a directora do 

ente os 

dous m

esmo tempo que se solicitou o preceptivo informe á administración antes 

sinalada

bro. Á vista de que tal 

os no intercambio devandito, sobre todo os de máis curta idade e por iso se 

procedeu ao arquivo da queixa por apreciarse a correcta actuación do concello. 

nor solicitándolle a súa intervención en relación ao réxime de visitas establecido 

xudicialmente respecto ao seu pai. Da documentación que solicitamos e nos enviou o 

xulgado competente da Coruña resultou que a Audiencia Provincial da devandita cidade 

rexeitou integramente os recursos de apelación interpostos respectivamente no seu día pola 

nai e pai da menor, mantendo no fundamental o réxim

a intervención do Valedor do Pobo ao tratarse dunha cuestión de competencia 

exclusiva das autoridades xudiciais, podendo intervir tan só naqueles supostos –que non é 

o que nos ocupa– de paralización ou de dilación no t

- Queixa O.11.Q/752/07: Presentada pola directora da Casa de Familia Cruz 

Gómez de Marín en relación cos problemas de integración laboral que tiveron dous 

menores estranxeiros non acompañados debido ao prazo de 9 meses que se lles obriga a

ía Xeral da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, esta puxo no noso 

coñecemento que “…desde que se procedeu á tutela dos menores

referido centro remitiu a queixa, xa estaban en curso os 

trámites mencionados..” e que “…os menores xa non residen no centro Cruz Gómez, por 

canto se lles proporcionou formación con vista a súa inserción laboral e actualm

enores alcanzaron a independencia e están traballando, polo que xa non se 

encontran baixo a tutela da administración autonómica, aínda que se lles segue facendo un 

seguimento da súa evolución a través do programa MENTOR”. 

Ao m

, pediuse a cooperación da Delegación de Goberno en Galicia, para que nos 

remitise informe respecto á interpretación que polo Ministerio do Interior se dá ao prazo de 

9 meses que establece o Real decreto 2393/2004, do 30 de decem
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cooperación non foi posible por un problema competencial, esta institución ten previsto 

dirixirse

 “Declaración sobre as responsabilidades 

das administracións públicas respecto aos menores non acompañados” subscrita por todos 

os valed

outubro do 2006), entendemos que as administracións competentes deben 

de empezar a documentar e tramitar a residencia cando quede acreditada a dificultade de 

retorno 

acordo cunha interpretación conforme á lei debe ser considerado un máximo. 

- Queixa O.11.Q/944/07: A cuestión tratada neste expediente versa sobre a 

petición 

ntregou a tutela desta, por entender que “…o Servizo de Menores 

deixou seguir co embarazo unha menor de idade, cun trastorno psicolóxico e a que a nena 

se enfro

Ante o manifestado pola reclamante solicitamos informe á Fiscalía e á Delegación 

Provincial da Vicepresidencia 

 expediente, nos ofreceu unha versión que 

contradicía en parte o manifestado pola interesada e que en conclusión establecía que: 

 ao Defensor del Pueblo por ser da súa competencia o ámbito en que se desenvolve 

esta queixa, de conformidade co establecido no art. 38.3. da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do 

Valedor do Pobo. 

Sen prexuízo diso e de conformidade coa

ores do pobo das comunidades autónomas do Estado nas XXI Xornadas de 

Coordinación (

coa súa familia, de acordo co art. 35.4 da LO 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre 

dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, sen esperar aos 

9 meses de prazo que establece o regulamento (RD 2393/2004, do 30 de decembro), prazo 

que, de 

- Queixa O.11.Q/839/07: Que foi arquivada sen máis trámites por non se 

corrixiren os defectos formais que presentaba o escrito de queixa, de conformidade co 

disposto no art. 18.1 da Lei do Valedor do Pobo. 

de intervención dunha nai dunha menor embarazada de 16 anos polas medidas 

adoptadas pola Delegación Provincial da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar de 

Lugo, logo de que lle e

nte a unha situación desa magnitude…” cando “…aínda está a tempo de abortar 

cunha simple pastilla e a deixan seguir adiante. Todo o meu inferno é culpa da 

administración que non soubo actuar a tempo…”. 

da Igualdade e do Benestar de Lugo, que tras solicitar a 

información oportuna ao técnico responsable do
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“1. Con data 19 de abril de 2007 acórdase asumir a tutela da menor e o seu 

internamento no Centro Nosa Sra. dos Ollos Grandes de Lugo, o que supón a suspensión 

no exercicio da patria potestade pero non na súa titularidade. Convén sinalar que na 

comparecencia efectuada nas dependencias desta delegación provincial a nai manifesta 

que “ent

, a que por outra parte, dada a 

súa idade, é dona de tomar as decisións que afecten ao seu interese á vista do artigo 9 da 

Lei orgá

documentación achegada 

procedeuse ao arquivo da queixa por considerar que as actuacións da administración non 

infrinxía

contrario encamiñadas a defender o seu 

interese superior. 

e de visitas establecido en 

resolución administrativa. Remitida a preceptiva información pola Dirección Xeral de 

Acción 

rego á tutela do Estado a menor embarazada”, e no trámite de audiencia anterior 

á proposta de resolución manifesta “estar de acordo coa asunción da tutela da menor por 

parte da administración para a súa seguridade ante a manipulación psicolóxica de 

persoas alleas á unidade familiar”. 

2. Sentado o anterior, corresponde aos poderes públicos adoptar as medidas 

necesarias para garantir á menor unha adecuada atención

nica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor, estando a 

intervención administrativa guiada polo principio da primacía do interese da menor, 

debendo sempre respectarse o dereito á autonomía da súa vontade.” 

Á vista das consideracións antes indicadas e da 

n o ordenamento xurídico, non impedían nin menoscababan o exercicio dos 

dereitos e liberdades da menor, estando polo 

- Queixa O.11.Q/1038/07: Foi formulada pola avoa materna dunha menor –que se 

encontra en situación de acollemento xudicial de carácter simple non remunerado coa 

devandita avoa– por entender que está sometida a un “desmesurado control” por parte dos 

Servizos de Protección do Menor da Delegación Provincial de Pontevedra da 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar así como a un “constante acoso” por parte dos 

tíos maternos da devandita menor que teñen dereito a un réxim

Social da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e confrontada coa 

documentación obrante no expediente de queixa procedeuse ao seu arquivo pois 

comprobouse que non houbo infracción ningunha do ordenamento xurídico por parte da 
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administración nin que por esta se impedise ou menoscabase o exercicio dos dereitos e 

liberdades da queixosa senón polo contrario se velou polos intereses superiores da menor 

pois o réxime de visitas que se estableceu se levou a cabo nun primeiro lugar por un curto 

espazo de tempo no punto de encontro, tutelado polo persoal do devandito dispositivo 

“dado que inicialmente a avoa desconfiaba do trato que os tíos lle puidesen dispensar á 

menor...

ra que estes contactos se poidan levar a cabo nun ambiente 

máis normalizado, así como a súa ampliación horaria”. E é que “… xunto á avoa os tíos 

maternos son os f

ificada por esta institución a recepción do 

escrito de queixa, comunicouse ao queixoso a necesidade de que nos informe sobre datos 

impresci

icial relativas á patria 

potestade e a pensión alimenticia acordadas en procedemento de separación conxugal. 

... afectante á administración de Galicia para os efectos de 

que esa institución do Valedor do Pobo tome coñecemento dela e inicie a investigación 

correspondente, se o estim

”. “Transcorridos 6 meses da posta en marcha do réxime de visitas ao que nos 

referimos, este servizo conta cun informe do equipo psicosocial do Punto de Encontro 

Aloumiño que reflicte a total normalidade no desenvolvemento das visitas…”, non 

apreciando entorpecementos pa

amiliares máis próximos e que mostran interese polo coidado e a 

evolución da menor. Dada a avanzada idade da actual acolledora é importante que a menor 

conte cos outros referentes por se fose necesario valorar unha substitución dos seus 

coidadores”. 

- Queixa O.11.Q/1155/07: dun pai que protesta porque ao seu entender 

“…quitáronnos o noso fillo menor e non sabemos que procedemento ha de seguirse para 

rebater as súas acusacións pois son falsas…”. Not

ndibles para a tramitación da queixa. Transcorrido un prazo máis que prudencial 

desde tal petición procedeuse ao arquivo da queixa posto que o interesado non respondeu a 

esta. 

- Queixa O.11.Q/1184/07: Foi arquivada por solicitar a interesada a esta 

institución asesoramento sobre cuestións pendentes de resolución xud

- Queixa O.11.Q/1212/07: Iniciada a instancias do Valedor do Pobo Andaluz a 

instancias do pai dun menor “

a oportuno...”. 
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O interesado queixábase ante o Valedor do Pobo Andaluz das dificultades que tiña 

para contactar co seu fillo menor debido ás trabas que lle poñía a súa esposa. 

luz e 

ao interesado, de que “...non podemos facer nada ao respecto, dado que a xestión excede 

das func

ia do exposto procedeuse ao arquivo da queixa. 

eferido a unha denuncia que formulou contra a nai do seu fillos por prohibirlle 

velo e outro ao incumprimento por parte da devandita nai das medidas xudiciais 

provisio

dor do Pobo). 

 

preceptivo informe que se lle solicitou, púxose no noso coñecemento que: 

Estudada a queixa chegouse á conclusión e así se informou ao Valedor  Anda

ións propias desta institución ao non existir actuación inadecuada dalgún órgano 

administrativo e tratarse ademais de cidadáns estranxeiros, descoñecéndose, por outra 

parte, a separación legal dos pais do menor e o paradoiro actual deste. Trataremos, non 

obstante, de facer as xestións privadas máis idóneas para tratar de compracelo”. Como 

consecuenc

- Queixa O.11.Q/1268/07: Nesta queixa o interesado pide a intervención do 

Valedor do Pobo sobre dous asuntos dos que estaban a coñecer os xulgados competentes 

de Tui: un r

nais de separación conxugal. De conformidade co disposto no art. 20 da Lei do 

Valedor do Pobo procedeuse ao arquivo da queixa pois ao estar pendente unha resolución 

xudicial non era posible para esta institución o exame individual desta. 

- Queixa O.11.Q/1563/07: Procedeuse á súa inadmisión a trámite pois segundo 

nos informou o propio interesado, estaba pendente dunha resolución xudicial (art. 20 da 

Lei do Vale

- Queixa O.12.Q/1644/07: Esta queixa iniciouse de oficio a raíz dunha noticia 

publicada no periódico La Voz de Galicia sobre a falta de axudas económicas e a lentitude 

do proceso de adopcións especiais. Remitida pola Secretaria Xeral do Benestar o

“A Vicepresidencia, a través da Secretaría Xeral do Benestar e en colaboración 

coa entidade “Iniciativas de Apoio á Infancia ARELA”, puxo en marcha no mes de 

novembro de 2005 o “Programa de adopcións especiais”. 

 706



 

Este programa, como dicimos, ten como finalidade a sensibilización, formación e 

preparación específica de familias solicitantes ou potencialmente solicitantes de adopción, 

cara aos menores que pola súa situación persoal teñen dificultades engadidas de 

encontrar unha familia na que poidan integrarse plenamente e desenvolver todas as súas 

potencialidades. 

Os beneficiarias do programa son os menores tutelados pola Xunta de Galicia 

que reúnan algunha das seguintes características: 

- 

- Pertencer a un grupo de tres ou máis irmáns. 

 poida 

adoptivo de menores de características es

acompañando as familias adop

procedemento adoptivo é o xeral e xestiónase po

galega. Este procedemento administrativo é o 

Decreto 42/2000.” 

Así mesmo e en relació

informou que: 

itude 

do inte e. As 

solicitu pero 

excepci uados 

para un menor con características especiais. 

Ser maior de oito anos. 

- Ter algunha discapacidade ou enfermidade grave. 

- Ter calquera outra característica que, ao xuízo dos técnicos de adopción,

dificultar a súa adopción. 

A través deste programa os técnicos da asociación ARELA interveñen no proceso 

peciais facilitando información, formando e 

tantes nas distintas fases da adopción, pero o 

r profesionais da administración pública 

establecido nos artigos 61 e seguintes do 

n coa lentitude do proceso a Secretaría Xeral do Benestar 

“En aplicación destes preceptos, o expediente de adopción iníciase por solic

resado, que será valorado sobre as súas capacidades para ser adoptant

des valoraranse segundo a orde cronolóxica de presentación, 

onalmente altérase esta orde cando se necesite encontrar solicitantes adec
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Logo de obter a resolución de idoneidade, no suposto de adopción nacional, os 

interesad

sistema de protección da infancia e a evolución favorable 

das condicións socioeconómicas da nosa comunidade xunto coa baixa da natalidade que 

está a p

s diminúa, mentres que a demanda de solicitantes aumenta, producíndose un 

incremento no tempo de espera dos solicitantes. 

lévase a 

cabo polos técnicos de adopción e tratándose dun neno/a que presente algún tipo de 

dificulta

 menor e a familia acolledora, a 

delegación provincial emite a proposta de adopción que presentará coa maior brevidade 

posible, 

or tanto, esta situación de acollemento preadoptivo pódese alongar, dado que 

ao período necesario para determinar a integración do menor na nova familia hai que 

engadir o que tarde o xuíz en ditar o auto constituíndo a adopción. 

os son incorporados, en función da súa idade, a unha ou dúas listas en espera de 

que lle sexa asignado un menor en adopción. 

O desenvolvemento do 

adecer tanto o noso país coma o resto de Europa, fan que o número de menores 

adoptable

A espera na asignación dun menor da nosa comunidade é un factor que debe 

valorarse en clave positiva, polo simple feito de que significa que non hai tantos menores 

abandonados ou con necesidade de ser adoptados. 

A selección dos adoptantes idóneos para a asignación de cada menor 

de ou característica especial, conxuntamente cos técnicos da asociación ARELA. 

Logo de seleccionados os solicitantes idóneos para o menor, formalízase un 

acollemento preadoptivo, período de adaptación do menor á familia. 

Cando se trata de menores con especiais dificultades, a formalización do 

acollemento preadoptivo non terá que ser inmediata, debendo establecerse un plan de 

integración familiar progresivo en función das necesidades do menor e a familia. 

Logo de se verificar a adaptación positiva entre o

e en todo caso no prazo máximo dun ano, perante o xuíz competente para resolver 

a adopción. 

P
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Sen embargo debe quedar claro que a lentitude dos trámites a que se refire o 

artigo do periódico non é maior na adopción de menores de especiais circunstancias que 

en calquera adopción. O proceso é lento porque estamos a falar da vida de menores, de 

decidir a separación definitiva de menores da súa familia de orixe, e de determinar que a 

futura fa

fomento da adopción. A idoneidade para 

xeral e co obxectivo d

al.” 

Benestar. 

milia adoptiva é a mellor para o neno.” 

Por último e sobre a falta de axudas denunciada, a mencionada Secretaría Xeral 

sinalouse que: 

“Na Comunidade Autónoma de Galicia non existen axudas específicas para o 

a adopción outorgouse tendo en conta a 

capacidade económica da familia para facer fronte á incorporación dun ou máis menores 

a esta. 

Os adoptantes teñen dereito a percibir todas aquelas axudas que, con carácter 

e incrementar a natalidade, se prevén na normativa estatal e 

autonómica para o nacemento ou adopción de fillos, así como as destinadas a promover a 

conciliación da vida familiar e labor

Notificada a recepción do informe mencionado procedeuse ao arquivo da queixa 

pois a situación das adopcións en Galicia vai ser obxecto dun informe extraordinario por 

parte desta institución. 

- Queixa O.11.Q/1734/07: Respecto ao atraso na tramitación do certificado de 

idoneidade e á falta de información sobre a tramitación do expediente de adopción 

internacional por parte da Delegación Provincial de Vicepresidencia da Igualdade e do 

En contestación ao noso escrito de solicitude de información o director de Acción 

Social comunicounos o seguinte: 
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“En contestación ao seu escrito de 5 de novembro de 2007, con rexistro de 

entrada do 13 de novembro, no que se solicita información sobre o atraso na tramitación 

da resolución de idoneidade de adopción da interesada, comunícolle o seguinte: 

A interesada presentou solicitude de adopción internacional con data 24 de 

novembr

ntrato, razón pola que o expediente 

dos solicitantes tivo que ser asumido; por outros técnicos. 

o, requíreselles un certificado de 

convivencia para poder continuar o procedemento de adopción. 

ocumento na Delegación Provincial de 

Pontevedra o pasado 11 de decembro de 2007. 

Nos últimos anos estase a producir un incremento progresivo do número de 

os españois 

susceptibles de adopción. A s í ,  nes te  procedemento pasouse dun total de 154 

es no ano 2000 a 584 no 2006. E só no primeiro semestre do 2007 se 

contabili

o de 2006 na Delegación Provincial da Vicepresidencia da Igualdade e de 

Benestar de Pontevedra. O proceso de valoración de idoneidade comezou o 29 de xuño de 

2007. Este primeiro contacto coa familia realízao un equipo de adopción temporal, 

contratado por acumulación de tarefas. Os membros do equipo causan baixa por 

enfermidade e maternidade ata a finalización do seu co

O novo equipo comproba que en aplicación da circular da Secretaria Xeral do 

Benestar do 2 de abril de 2007, pola que se ditan instrucións para a tramitación dos 

procedementos de adopción internacional, os solicitantes teñen que acreditar un período de 

convivencia mínimo de dous anos. Por tal motiv

Os solicitantes presentan o devandito d

demandas de adopción de menores e consecuentemente do número de peticións de 

informes relativos á capacidade para adoptar dos solicitantes. Este aumento é maior  

en  adopción  in ternacional ,  como consecuencia da diminución de nen

solicitud

zan 305 expedientes. 

A Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar vén realizando distintas 

actuacións, que lle supoñen un importante esforzo, para tratar de dar cumprimento á 

normativa vixente que establece un prazo máximo de 6 meses para resolver sobre a 
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idoneidade dos solicitantes de adopción. Neste sentido, reforzáronse os equipos técnicos 

de adopción das provincias da Coruña e Pontevedra, mediante a contratación de 

equipos que, inevitablemente, teñen que ter carácter temporal, e a creación dun equipo 

de adop

u un convenio de colaboración 

cos colexios profesionais de psicólogos e diplomados en traballo social de Galicia para 

a emisió

dirixidos á determinación da 

idoneidade dos solicitantes, tanto de adopción internacional coma de nacional. Os 

referido

doptado e os procesos de 

integración e acoplamento en adopción nacional. 

Por todo iso, efectivamente se producen atrasos no conxunto dos expedientes de 

adopción

cial comunicámoslle o 

seguinte: 

ción en Santiago de Compostela. 

Así mesmo, neste ano 2007 para finalizar definitivamente co atraso na emisión 

dos certificados de idoneidade, a Vicepresidencia asino

n destes certificados. 

Os equipos de adopción da Vicepresidencia teñen unha importante carga de 

traballo que non só deriva dos procesos de valoración 

s equipos tamén deben realizar sesións informativas previas aos interesados 

sobre o proceso de adopción e os requisitos exixidos pola normativa española e pola do 

país de orixe do menor; os seguimentos sobre as adopcións constituídas, que en 

determinados países poden estenderse ata a maioría de idade do a

O labor dos equipos provinciais compleméntase coa xestión realizada; desde os 

Servizos Centrais de Vicepresidencia encargados da xestión dos rexistros de adopción 

nacional e internacional, da habilitación, supervisión e control das entidades colaboradoras 

de adopción internacional (ECAI), da tramitación das solicitudes de adopción 

internacional, ben a través do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais ou das ECAI, así 

como das preasignacións de menores realizadas polos países. 

 internacional que non obedecen a situacións concretas dos expedientes, senón que 

teñen un carácter estrutural.” 

No noso escrito de resposta ao Director Xeral de Acción So
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“Da investigación que levamos a cabo, constatamos o seguinte: 

a) Que transcorreu un ano desde a solicitude da adopción internacional –24 de 

novembro de 2006– ata a celebración –17 de novembro 2007– da charla informativa. 

 2007–; pero non se viu completada por ningunha visita domiciliaria por 

causa de que os membros do equipo de adopción temporal contratado por acumulación de 

tarefas, 

c) Que aos solicitantes da adopción non se lles facilitou suficiente información 

sobre as  expediente en 

resolverse. 

rdo coa circular da Secretaría Xeral do Benestar do 2 de abril de 

2007 e que por este motivo, a tramitación do seu expediente se volveu demorar pois tívose 

que requ

decembro. 

ores da 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. 

Sen prexuízo de constatarse que por parte da Dirección Xeral de Acción Social da 

Vicepres

b) Que a entrevista para a valoración da idoneidade tivo lugar seis meses despois 

–29 de xuño de

causaron baixa por enfermidade e por maternidade ata a finalización dos seus 

contratos. 

 mencionadas incidencias nin sobre o tempo que tardaría o seu

d) Que os técnicos que asumiron o expediente comprobaron que no seu momento 

non se informase aos solicitantes da necesidade de acreditar un período de convivencia 

mínimo de 2 anos, de aco

irir aos solicitantes de adopción que achegasen o devandito certificado para poder 

continuar co procedemento de adopción; certificado que se presentou o pasado 11 de 

e) Que a día de hoxe, co pertinente informe de idoneidade, o expediente dos 

queixosos se encontra en Santiago de Compostela, no Servizo de Men

idencia da Igualdade e do Benestar se conseguiu en xeral unha innegable melloría 

para dar cumprimento á normativa vixente que establece o prazo máximo de seis meses 

para resolver sobre a idoneidade dos solicitantes de adopción, mediante o reforzo dos 

equipos técnicos de adopción de carácter temporal nas provincias da Coruña e Pontevedra; 
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a creación dun equipo de adopción en Santiago de Compostela e a sinatura dun convenio 

de colaboración cos colexios profesionais de psicólogos e diplomados en traballo social de 

Galicia para a emisión destes certificados, constátase no caso dos interesados un atraso 

xeneraliz

a de persoal dos equipos de adopción, 

pois tales cuestións deben ser previstas e integradas na organización funcional do servizo 

administ

dos prazos previstos na lei. 

o,  formúlanselle a vostede as seguintes RECOMENDACIÓNS: 

ións 

se levan a cabo no Servizo de Menores das Delegacións Provinciais da 

V

adopten as medidas organizativas e funcionais necesarias para o 

c

on 

resulta acreditada a suficiencia de información sobre as incidencias na 

t

ado na tramitación do seu expediente que non pode ser xustificado pola 

administración con cuestións organizativas en materi

rativo que se presta e que, en ningún momento poidan amparar o incumprimento 

Por todo iso e ao amparo do artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor 

do Pob

1º Que se extremen e modulen os mecanismos de control e 

supervisión das xestións administrativas que en materia de adopc

icepresidencia da Igualdade e do Benestar, evitando con iso a mera 

constatación dunha deficiente prestación do servizo público e que se 

umprimento legal dos prazos de resolución, evitando con iso que as 

incidencias propias da mobilidade do persoal dos equipos de adopción, 

existentes tamén noutros ámbitos de xestión, determinen ou amparen 

un atraso na tramitación dos expedientes de adopción internacional e, 

en definitiva, un incumprimento legal. 

2º Así mesmo e toda vez que das actuacións practicadas n

ramitación do expediente e si a deficiente información dada sobre os 

documentos precisos a achegar para a mencionada tramitación, 

recoméndase que se proporcione aos solicitantes de adopción unha 

adecuada e completa información en materia de adopción 

internacional así como sobre os trámites prazos e incidencias do seus 

respectivos expedientes. 
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Agradecéndolle por anticipado a remisión a esta institución, nun prazo non 

superior a un mes, do informe referido no artigo 32.2 da Lei do Valedor do Pobo, no que 

deberá poñer de m

6 meses, se fará a valora

cedemento e dáse información dos trámites e 

singularidades dos países, s

ellas de feito, pedindo en varios deles 

matrimonios cunha determinada antigüidade, ou con convivencia demostrable (requisito 

que se 

en matrimonio o 22/06/07. 

anifesto a aceptación destas recomendacións, ou de ser o caso, as razóns 

que estime para non aceptalas.” 

En resposta ao noso anterior escrito, o director de Acción Social expúxonos o 

seguinte: 

“1°.- Convócanse telefonicamente para unha sesión informativa, cunha 

periodicidade de 15 días. Se hai moita demanda, en Vigo, mesmo se fan semanalmente. 

Estas sesións duran máis ou menos dous horas e media. Nelas, ademais de dar unha visión 

xeral da adopción infórmase dos requisitos legais que han de reunir os solicitantes e se 

explica en que consiste o proceso de valoración de idoneidade indicando que no prazo de 

ción e se emitirá  resolución e certificado de idoneidade. 

Polo que respecta á adopción internacional, explícase que os solicitantes han de 

reunir os requisitos da nosa normativa e ademais os do país ao que dirixan a súa 

solicitude. Faise un breve resumo sobre o pro

obre todo daqueles cos que a Xunta de Galicia ten maior 

experiencia, así como dos requisitos exixidos para cada país. En relación con estes, faise 

fincapé que na maioría dos países, non admiten par

observa que non reunían os interesados, xa que segundo consta no informe 

psicosocial levaban convivindo desde o ano 1997, pero sen poder acreditalo. Tamén 

indican no informe que contra

A información facilitada nestas sesións é sempre oficial, enviada principalmente 

polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. Naturalmente, sempre se deixa un tempo 

para que os solicitantes formulen preguntas acerca de algún país sobre o que teñan 

dúbidas. 
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Como somos conscientes da dificultade que supón para algúns solicitantes dirixir 

a súa solicitude a un país ou a outro, faise fincapé en que se poden poñer en contacto coas 

ECAI (entidades colaboradoras de adopción internacional), onde lles informarán con 

maior precisión, sobre aqueles países para os que están habilitadas. 

 

indícaselles que no momento da presentación da solicitude poden poñer un país e ata o 

momento da valoración buscar información a 

itude 

consta Rusia e despois foi valorada para Hungría. 

s documentos necesarios, entre os que figuran o certificado de 

empadroamento e residencia. Na experiencia 

En relación co anterior, e co obxecto de darlles aínda maiores facilidades,

través das ECAI, páxinas recomendadas de 

asociacións de familias adoptantes, etc. Así o fixo a referida familia, que na solic

2°.- Entrega da documentación necesaria para presentar a solicitude. Xunto coa 

mesura, coméntanse todos o

diaria, obsérvase que hai moitas parellas 

que din que viven xuntas pero non están empadroadas no mesmo domicilio. 

Segundo consta no expediente que obra nesta administración, a mencionada 

familia acudiu á reunión informativa o día 17/11/06 e presenta solicitude dirixida a Rusia 

o día 24 de novembro de 2006. 

A mediados de xuño de 2007 é convocada telefonicamente para a valoración de 

idoneidade, pedindo a parella que se atrase durante uns días, porque estaban cos 

preparativos da voda. Esta tivo lugar o 22/06/07  a entrevista de valoración realizouse o 

día 29/06/07. Non é certo que fosen a ningunha charla informativa o 17 de novembro de 

2007 (que coincide en sábado)

lebración da entrevista o equipo técnico detecta que acaban de 

contraer m

. As dúbidas relativas á elección ou cambio de país, 

acláranse sempre nas entrevistas de valoración de idoneidade. 

O día da ce

atrimonio, e que non podían documentar unha convivencia previa. 

Efectivamente, non foran informados dese requisito o 17/11/06, porque a circular da 

Secretaría Xeral do Benestar é de abril do 2007. 
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Desde ese momento e ata o 11 de decembro, reitérase telefonicamente en varias 

ocasións a petición do mencionado documento. O proceso de valoración finaliza o día 11 

de decembro de 2007, exactamente o día en que os solicitantes achegan certificado de 

convivencia. 

En relación á visita domiciliaria, cómpre sinalar que é recomendable facela a 

todos os solicitantes, sobre todo, se no mesmo domicilio residen outros familiares, como 

proxenitores ou fillos dos solicitantes. No caso desta familia, ao viviren sós, o equipo 

acordou

insuficiente información das incidencias, cómpre sinalar que é costume dos técnicos 

responde

se indicar que é moi difícil precisalo, xa que 

depende das singularidades dos países, por exemplo: 

que piden titores, cartas de 

recomendación, etc., o que alonga o proceso. 

 ou por ECAI. 

- Se a

nformidade á outra comunidade. 

- Etc. 

 informativas sempre se informa dos requisitos, aínda que é moita 

información a procesar e ás veces non queda o suficientemente clara. Como quedou 

exposto 

oportunidade de quedar ao final, para ser tratado de modo individual. Por outra parte, 

 obviar este paso, por non presentar dúbidas sobre a súa idoneidade, 

particularidade que se fixo tamén nalgún outro caso. 

A información facilitada na sesión informativa é xenérica. En referencia á 

r sempre ás preguntas que fan os solicitantes de adopción. En relación ao tempo 

que tardaría o seu expediente en resolver

- País ao que vaia dirixida a solicitude, así hai países 

- Se van por protocolo público

 Xunta ten acreditada ECAI en Galicia o proceso é máis rápido, se pola contra 

deciden ir a un país cunha ECAI acreditada por outra comunidade, alóngase o 

proceso, xa que é necesario solicitar a co

d) Nas sesións

anteriormente, sempre se deixa un tempo de rogos e preguntas, onde cada 

solicitante pode expoñer a súa situación persoal se así o considera, incluso se dá a 
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facilítaselles teléfonos de contacto, correo electrónico, etc. para solucionar posibles 

Como xa quedou exposto con anterioridade, os solicitantes dirixiron a súa 

solicitud

perior de Xustiza de Galicia. Ambos os procesos 

supoñen unha demora importante na tramitación do expediente. 

rmes nas catro delegacións provinciais da 

Vicepres

noutras comunidades autónomas.” 

dúbidas que xurdan a posteriori. 

e) O expediente da mencionada familia tivo entrada na Vicepresidencia o día 

18/12/2007. Ao día seguinte, o 19/12/2007, foi emitida resolución de idoneidade e enviada 

á familia. Na mencionada comunicación sinalábase que en datas próximas, sería emitido o 

certificado de idoneidade e o compromiso de seguimento. 

e a Hungría. Nesta comunidade non temos acreditada ningunha ECAI que tramite 

con ese país, polo que foi preciso pedir a conformidade á Comunidade de Madrid, para 

que autorizase á ECAI Mimo a tramitación  do expediente. 

Por outra parte, o informe psicosocial, o certificado de idoneidade e o 

compromiso de seguimento, necesitan ser legalizados coa apostila única, para o que foi 

necesario envialos ao Tribunal Su

En canto ás recomendacións feitas por ese organismo, engadir que o tema da 

adopción é unha preocupación constante para a Secretaría Xeral do Benestar, intentando 

sempre cumprir a lexislación vixente, e tendo sempre en conta o interese do menor e 

asemade as demandas dos solicitantes. Por este motivo, vaise intentar que as sesións 

informativas sexan o máis completas e unifo

idencia. Tamén se está a elaborar a implantación dunha páxina web, con 

información detallada e actualizada de todos os países cos que é posible tramitar unha 

adopción internacional. 

Do mesmo modo, e co obxecto de adaptarse á nova Lei de adopción 

internacional, do 28 de decembro de 2007, estase a traballar na organización de cursos 

formativos para aquelas persoas que estean interesadas na adopción. Estas experiencias 

están a ser sumamente positivas 
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Completando a información sobre as cuestións suscitadas pola vicevaledora sobre 

a aceptación da recomendación 2ª que se formulou no seu día, o subdirector xeral de 

Menores, comunicounos que: 

“1.Estase a redactar unha nova guía de adopción internacional para entregarlle 

aos inte

2. Esta información farase nas delegacións provinciais, conforme a criterios 

homoxén

4. Os cursos de formación celebraranse centralizados ou por provincias, en 

función 

n a súa solicitude formal acompañada deste certificado. A partir desa data se non 

tivera presentado a solicitude de adopción, o curso deberá realizarse novamente. 

eille da evolución destas medidas.” 

gada á súa solicitude de que se investiguen os feitos 

relatados; o segundo está constituído por tres peticións relativas a tramitación do seu 

resados que requiran información. Nela xa se fará referencia ao novo 

procedemento. 

eos. Iso non exclúe que continuemos coa elaboración do simulador para a web de 

xestión da adopción, que constituirá outra vía máis de información. 

3. O procedemento de solicitude vai ser obxecto de modificación. 

As persoas que pretendan solicitar unha adopción deberán inscribirse para 

realizar previamente o curso de formación da Secretaría de Benestar. Este curso requírese 

para presentar a solicitude de adopción, en seguimento do previsto na nova Lei de 

adopción internacional. 

da demanda existente en cada momento. 

5. O certificado que se emita terá unha validez dun ano para que os interesados 

presente

En datas próximas informar

- Queixa O.12.Q/1818/07: O escrito de queixa da interesada aborda dous temas 

diferentes. O primeiro refírese á actuación de dous funcionarios do Equipo de Adopción da 

Delegación Provincial de Vigo, li
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expedien

or do Servizo de 

Menores de Vigo da Vicepresidencia foi a seguinte: 

 de idoneidade en sentido favorable, notificada en maio de 

2004. 

. 

 presenta un correcto estado de saúde. 

ice por escrito a xestión 

dunha avaliación psiquiátrica ou para contactar co facultativo que a estivo a tratar 

durante 

ia e adolescencia (DOG do 

6.3.00), modificado polo Decreto 406/2003, do 29 de outubro (DOG do 14.11.03) 

te de adopción internacional, concretamente, acceso ao expediente, identificación 

dos funcionarios e asignación dun novo equipo de valoración. 

A información solicitada ao respecto e remitida polo coordinad

“2°.- Os antecedentes do expediente obxecto da queixa son en síntese os seguintes: 

- No seu expediente de adopción internacional, presentado en decembro de 

2003, obtivo unha valoración

- En xullo do 2007 é citada para actualizar a súa idoneidade e pídenselle –polo que 

aquí importa– informes médico e psiquiátrico, con diagnóstico e tratamento

A interesada, malia considerar a petición extemporánea presenta certificados de 

diversos facultativos médicos nos que se afirma que

- O 24 de setembro de 2007 é citada novamente, comunicándoselle que se 

dispón de información de que se encontra nunha situación psicoloxicamente 

desfavorable para unha adopción; solicítaselle que autor

os últimos anos; a interesada non concede tal autorización á espera de 

asesoramento legal. A interesada manifesta que viviu esta entrevista coa sensación de 

ser progresivamente sometida a presión e cualifícaa como acoso psicolóxico. 

4°.- O art. 80 do Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, polo que se refunde a 

normativa reguladora vixente en materia de familia, infanc

establece, por remisión do art. 90.2, que transcorridos tres anos desde a declaración de 

idoneidade, deberá ratificarse a declaración; tamén sinala que os solicitantes terán 

que comunicarlle á delegación provincial calquera cambio que poida influír na 
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valoración. Así mesmo, deberase realizar unha nova valoración no caso de que variasen 

significativamente as circunstancias que a motivaron. 

Neste expediente –ademais do transcurso dos tres anos– hai razóns que 

xustifican a revisión da valoración de idoneidade declarada inicialmente. 

Tal como se comunicou á interesada, recibiuse información con suficiente 

aparencia de credibilidade e verosimilitude, relativa a unha posible carencia grave de 

aptitude psíquica da solicitante, que de confirmarse podería implicar unha 

modificación da valoración de idoneidade por inexistencia das condicións de saúde 

psíquica ás que se refire o art. 33 da Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, da 

infancia e da adolescencia (DOG do 20.06.97) e do art. 77.1.d) do decreto citado, 

ademais da ocultación e falseamento de datos da solicitude. 

Villamarín, o 

cal ten consulta na cidade de Vigo. 

Con tal efecto, convén significar que a solicitante conserva intacta a súa posición 

autoridades na promoción de actuacións públicas 

orientadas aos fins desta lei. 

er de confidencialidade sobre os 

datos que coñeza como consecuencia da súa actividade. Non nos encontramos ante unha 

denuncia anónima, como se di no escrito d

A información foi facilitada presencialmente pola persoa que pediu 

confidencialidade sobre a súa identidade, na que se afirma que a interesada estivo 

sendo tratada durante anos dunha grave enfermidade polo psiquiatra Dr. 

no expediente de adopción internacional e que, obviamente, as informacións referidas non 

constitúen proba nin demérito de ningún tipo. 

A Lei 3/1997 citada establece no seu art. 6.2. que constitúe un deber legal dos 

cidadáns a colaboración coas 

Que esta colaboración se preste identificándose ante os funcionarios e pedindo 

reserva sobre os datos de identidade, non debe invalidar a reserva que debe manterse; 

paralelamente o persoal da administración ten un deb

e queixa, aínda que a normativa de menores 
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recolle nalgúns casos a garantía de reserva absoluta e anonimato en relación ás 

persoas que prestan a súa colaboración, así, no Decreto 42/2000 citado, que desenvolve 

entre outros a Lei 3/1997. 

A situación actual do expediente concrétase, dunha parte, polas conservación 

intacta d outra pola información crible e verosímil referida. 

o expediente, e isto polas seguintes razóns: 

s Humanos na súa sentenza 

do 26 de febreiro de 2002. 

persoas escollidas como adoptantes 

sexan as que poidan ofrecer, en todos os ámbitos, as condicións de acollida máis 

vorab

- Esta administración é coñecedora da responsabilidade que asume e da 

importan

nacional, ao constituír a base da atribución efectiva dun menor a unha 

familia. 

a posición da solicitante, e d

A existencia desta información ten unhas consecuencias, como entenderon 

acertadamente os técnicos que tramitan 

- A adopción é "ofrecer unha familia a un neno e non un neno a unha familia", 

tal como graficamente sinala o Tribunal Europeo de Dereito

O Tribunal deriva desta constatación que o Estado –neste caso a Comunidade 

Autónoma competente– debe velar para que as 

fa les; e conclúe coa supremacía do interese do menor como criterio ao que se debe 

outorgar unha particular importancia. 

cia que ten a emisión do certificado de idoneidade, peza clave no procedemento 

de adopción inter

- En consecuencia, calquera dúbida que se presente sobre a idoneidade dun 

solicitante ten que ser aclarada de modo definitivo, máxime se se cuestiona a 

capacidade psíquica. 

Isto é coherente ademais coa actuación cotiá desta administración, que 

frecuentemente ten que declarar o desamparo dun menor por imposibilidade do titular 

da patria potestade derivada da incapacidade psíquica. 
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Todo o anterior, e unha mínima prudencia, obriga a descartar, mediante as 

correspondentes probas, calquera dúbida sobre a incapacidade psíquica da solicitante, 

preservando o superior interese do menor que eventualmente se lle puidera asignar e de 

do

odo que a súa negativa expresa ou tácita a colaborar 

tería como resultado a imposibilidade de continuar co expediente. 

tres pe

er ningunha obxección ao acceso ao seu expediente, no día e hora 

que se acorde coa correspondente unidade administrativa. 

aos qu

ción e non existir ningunha circunstancia que evoque as causas de 

abstención ou recusación dos funcionarios. 

A C O R D O  

mo  que non se produza indefensión á interesada. 

A interesada non achegou o informe pedido na última entrevista que mantivo 

cos técnicos na delegación provincial. 

Así mesmo, considerouse procedente a realización dunha avaliación 

psiquiátrica. En calquera caso, trátase de probas que precisan da colaboración e 

participación da interesada, de m

5°.- En relación co segundo tema formulado pola interesada, que comprende 

ticións, hai que sinalar o seguinte: 

. Non pode hab

. Tampouco existe nada que obxectar a facilitar a identidade dos funcionarios 

e se refire a interesada. 

. Por contra, non se pode acceder á asignación dun novo equipo de valoración, por 

carecer de xustifica

Sobre a de todo o anterior, da normativa citada e demais de aplicación 

PRIMERO.- Que do exame dos feitos obxecto da queixa e sobre a base do 

anteriormente exposto, non se aprecia irregularidade na revisión da idoneidade e petición 
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de probas adecuadas para aclarar a aptitude psíquica da solicitante e en aplicación do 

principio de favor filli, 

SEGUNDO.- Non hai ningún inconveniente en que a interesada poida ter acceso 

ao expediente e facilitar o número profesional dos funcionarios ás que se refira a 

solicitante. 

úblicas e do 

procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e 

porque

 contados a partir da recepción desta modificación, achegue a seguinte 

documentación: 

Advírteselle que se non se achega esta documentación no prazo indicado, 

segundo

TERCERO.- Non se accede ao cambio do equipo de valoración. 

CUARTO.- Dentro do trámite de revisión da valoración de idoneidade no seu 

expediente de adopción internacional, e segundo os artigos 80 e concordantes da Lei 

30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións p

 a natureza do procedemento a exixe, requíreselle para que no prazo de quince 

días hábiles,

Informe sobre a presunta enfermidade, diagnóstico e tratamento do psiquiatra 

que, segundo a información que nos foi subministrada, a estivo tratando durante os 

últimos anos: o doutor Villamarín; ou no seu defecto autorización expresa pola súa 

parte para que desde esta administración poidamos recibir a referida información 

médica do devandito facultativo. 

 os artigos 90 e concordantes do Decreto 42/2000, do 7 de xaneiro, modificado 

polo Decreto 406/2003, do 29 de outubro, o equipo técnico da delegación, no trámite de 

revisión, non poderá manter o informe favorable de valoración de idoneidade emitido 

inicialmente, dándose traslado de tal circunstancia á Secretaría Xeral do Benestar, para 

que, se é o caso, resolva desfavorablemente a súa solicitude de valoración de 

idoneidade.” 
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Pola información mencionada e a documentación obrante no expediente 

entendemos que a actuación do Servizo de Menores foi correcta, axustada á legalidade e 

que tivo en conta, como criterio primordial, a supremacía do interese do menor polo que en 

consecuencia procedem

 interesadas por esta institución, pola Fiscalía do Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia e pola Delegación Provincial na Coruña da Vicepresidencia da 

Igualdad

 idade á súa irmá tamén 

menor. 

“1º.- A prohibición de entregar nenos menores de tres anos a outros menores de 

idade fa

os ao arquivo da queixa. 

- Queixa O.11.Q/1174/07: A cuestión formulada polo pai dunha menor sobre o 

incumprimento dun réxime de visitas foi arquivada por tratarse dun tema en sede xudicial e 

ademais referente a unha menor residente fóra da nosa Comunidade Autónoma. 

- Queixa K.10.Q./1207/07: A nai dunha menor solicita a intervención do Valedor 

do Pobo pois descoñecía se como consecuencia dunha resolución xudicial a Fiscalía de 

Menores realizara algún tipo de actuación para a protección da súa filla. Remitidas 

cadansúas informacións,

e e do Benestar resultou que por resolución da referida delegación se acordara o 

arquivo do expediente de protección, reaberto a instancias da Fiscalía de Menores, por 

entender que non existía unha situación de desprotección que puidera dar lugar á adopción 

dalgunha medida de protección. Logo de poñer en coñecemento da interesada a 

información mencionada, procedeuse ao arquivo da queixa. 

- Queixa O.11.Q/1839/07: Formulada polos pais dun alumno da Escola Infantil 

dos Rosales, A Coruña, respecto á prohibición do devandito centro de entregar, coa 

autorización dos seus pais, o devandito alumno menor de 3 anos de

O Concello da Coruña en contestación á solicitude de información que lle 

formulamos indicounos o seguinte: 

ise constar expresamente no Regulamento de réxime interno (RRI) da EIM Os 

Rosais no seu art. 11, cláusula 5ª. 
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3º.- Este RRI formou parte, como é preceptivo, da documentación remitida por 

este Concello á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para solicitar e obter a licenza 

de inicio da actividade da escola. Polo tanto está lexitimamente en vigor, sancionado pola 

autoridade competente na materia, 

4º.- O acto de solicitar a matrícula dun neno no centro supón a aceptación por 

parte da fa

e elaborado polos servizos técnicos da 

Subdirección Xeral de Autorización e Inspección de Centros: 

eiro ciclo de 

que é a mencionada Vicepresidencia. 

milia de todas as condicións de funcionamento. Esta aceptación por parte da 

familia é voluntaria, porque libre e voluntaria é a súa decisión de solicitar a matrícula nel, 

e, por tanto, do cumprimento dunhas normas libremente aceptadas non se pode seguir a 

violación de ningún dereito. 

5º.- A dirección do centro solicitou á Inspección da Vicepresidencia información 

por escrito que confirme que a existencia dun permiso asinado polos pais dun menor 

libera, de feito e de dereito, á dirección do centro de toda responsabilidade. 

6º.- Mentres non se reciba na escola un documento desta natureza debe de seguirse 

aplicando en todos os casos o establecido no RRI. 

7º.- O tema en litixio, extremadamente grave e delicado, supera o nivel de 

problemática e circunstancias individuais dunha familia. Por iso debe ser tratado cunha 

normativa clara e aplicable de forma igual a todos os casos.” 

Solicitada á Inspección da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a remisión 

do informe que lle foi solicitado polo conselleiro técnico de Educación do Concello da 

Coruña “…que confirme que a existencia dun permiso asinado polos pais dun menor 

libera, de feito e de dereito, á dirección do centro de toda responsabilidade” respecto á 

queixa mencionada remitíusenos o seguinte inform

1. “O centro de atención á infancia Escola Infantil Os Rosales, dependente do Concello 

da Coruña, conta co preceptivo permiso de inicio de actividades de data do 28 de 

febreiro de 2007, para poñer en funcionamento 7 unidades de prim
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educación infantil 0-3. Posteriormente o número de unidades foi ampliado  ata facer 

un to

oruña remitíase o Regulamento de réxime interno do centro. 

3. De a

rganización de persoal e tarifas aplicables. 

4. Regu

tal do 9 por resolución do 24 de setembro de 2007. 

2. De conformidade co disposto na normativa en vigor na documentación achegada polo 

Concello da C

cordo co artigo 20.4.b) do Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan 

os centros de menores e os centros de atención á infancia, estes contarán cun 

regulamento de organización e funcionamento a disposición dos/as usuarios/as 

debendo figurar unha copia ou resumo nun lugar visible da entrada. Nel conterase 

como mínimo: a actividade desenvolta, normas de uso, dereitos e deberes dos/as 

usuarios/as, o

lamento de réxime interno que, segundo dispón o artigo 20.1.d do Decreto 

143/2007, do 12 de xullo, polo que se regula o réxime de autorización e acreditación 

dos programas e dos centros de servizos sociais, deberá someterse a aprobación 

administrativa, e que, entre outros deberá conter os seguintes extremos: 

"Normas de funcionamento...” 

5. O concello procedeu a elaborar o Regulamento de réxime interior da Escola Infantil 

Municipal Os Rosales; regulamento que se elaborou tendo en conta o contido mínimo 

exixido pola normativa en vigor, seguindo en todo caso a orde do 3 de xullo de 2000 

pola que se aproba o contido mínimo do regulamento de réxime interior de centros de 

atención á primeira infancia. 

on resultaría procedente autorizar 

actuacións que contraviñesen o disposto nestes. Normas que foron aceptadas polos 

pais 

súas normas de funcionamento, e neste centro directivo aínda non se recibiu escrito ningún 

6. Tendo en conta que os usuarios do centro deben coñecer o seu regulamento de réxime 

interno e polo tanto as normas contidas nel, n

no momento de efectuar a inscrición do menor. 

Por todo o anterior parece que a actuación do centro é axustada ao disposto nas 
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do conselleiro técnico de Educación do concello. Unicamente se recibiu mediante fax, 

escrito da directora do centro solicitando información a este respecto.” 

- A principios do curso 2007/08, os pais, solicitan que a súa filla (menor de 

id

- Cando a APA nos entrega a autorización, comunicámoslle o mesmo que a 

e

ece a un 

capricho e non está no noso ánimo nin vulnerar o dereito á tutela nin menosprezar 

a

ue a autorización á menor fose válida, 

Á súa vez, a Escola Infantil Municipal Os Rosales comunicounos o seguinte: 

“Os feitos son os seguintes: 

ade) poida recoller a súa irmá. 

- Informámoslles que os noso regulamento interno (achegámoslle copia do 

artigo) non permite que un menor recolla  un alumno. 

- Non en tanto, insisten en entregarnos a través da APA unha autorización 

asinada por eles na que nos permiten que entreguemos a nena á irmá e, ao mesmo 

tempo, exímennos de toda responsabilidade. 

les: que o noso regulamento interno non permite a recollida dos alumnos por 

menores. 

Os motivos que ten a escola para incluír o devandito artigo no seu regulamento, 

son os seguintes: 

- En primeiro lugar, queremos destacar que a nosa decisión non obed

 palabra de ninguén, cousa que ademais cremos que non fixemos. E se os pais da 

nena o entenderon como tal, pedímoslles sinceras desculpas. 

- En segundo lugar, temos serias dúbidas de que a autorización sexa válida. 

Exposta esta cuestión a un avogado, infórmanos de que un xulgado podería 

chegar a considerala nula. E, aínda q
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p

nxe a súa capacidade de 

obrar, e é nese punto onde temos dúbidas. Un menor, por exemplo, non pode ser 

t

ue se expuxo este asunto a principios de curso, a escola fixo consultas en 

diferentes ámbitos: 

- Consultamos á FETE–UXT (Federación de Traballadores do Ensino), 

o

odería ser nula a exención de responsabilidade dos pais de cara á escola e, 

chegado o caso, poderían igualmente denunciarnos. 

- Por último, en relación coa capacitación dos menores, o Código civil, aínda 

que lles recoñece plena capacidade xurídica, si restri

itor, ou por poñer outro exemplo, o art. 157 di "o menor non emancipado exercerá 

a patria potestade sobre os seus fillos coa asistencia dos seus pais e, a falta de 

ambos, do seu titor". É dicir, se a menor fose nai da menor (no caso de non ter 

pais) tería ela mesma un titor. Non é bastante esclarecedor este artigo sobre a 

capacidade dos menores? 

Ademais cremos que este asunto non presentaría ningunha dúbida se en lugar 

de ter a menor 15 anos, tivese 7. Nese caso todos teriamos claro que a escola non 

podería admitir a devandita autorización. Pois ben, a lei distingue entre maiores e 

menores de idade, sen facer distinción –para os efectos que nos interesan– entre os 

de 7 e os de 15. 

Por outra parte, no caso de que o criterio non fose a maioría de idade, que 

outro se podería utilizar? A madurez, por exemplo? Non sería ese un criterio 

demasiado discrecional? Quén a establece? 

Desde q

Consultamos co Servizo de Educación do Concello da Coruña, que nos di que 

salvo que haxa unha norma de rango superior que diga o contrario, o noso precepto ten 

perfecta validez. 

nde nos informan que ese asunto se tratou en diferentes comisións e que non hai 

nada establecido de modo firme, é dicir, non hai ningunha autorización expresa e 
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escrita da Xunta na que se diga que sexa suficiente unha autorización dos pais 

para que un menor poida recoller un neno. 

- 

reas de Familia e Muller.” 

or parte da dirección da Escola Infantil Municipal Os Rosales se vulnerase ou 

menoscabase algún dereito funda

constitucionalm

eu exercicio ten que exercerse sempre en 

beneficio do

Consultamos a outras escolas, a maioría das cales tampouco admiten que 

sexan os menores os que recollan os alumnos. 

E, finalmente, puxémonos en contacto co Servizo de Inspección da Xunta quen, 

despois de consultalo cos seus asesores legais, vén de dicirnos que o noso artigo ten 

perfecta validez e que, efectivamente a autorización dos pais non é válida. Como esta 

conversación foi telefónica, estamos á espera de recibir a resposta por escrito. En canto a 

teñamos farémoslla chegar. De todos modos, a persoa coa que contactamos é dona Ana 

Pérez Pardo, xefa do Servizo de Inspección nas á

Estudada a información e documentación facilitada procedeuse ao arquivo do 

expediente.  

A razón disto estriba en que da documentación que vostedes nos remitiron  non 

resulta que p

mental ou liberdade pública recoñecidos 

ente, así como tampouco que a actuación administrativa que vostedes 

denuncian non se axustase aos principios de legalidade e eficacia que deben presidir 

sempre a actividade das administracións públicas, tal e como exixe o artigo 103.1 da nosa 

Constitución. 

De acordo co artigo 154 do Código civil, os menores non emancipados estarán 

baixo a potestade do pai e da nai, é o que se denomina patria potestade, que ten que 

exercerse sempre en beneficio dos fillos, é dicir, o feito de que os pais posúan a patria 

potestade non quere dicir que estes poidan tomar as decisións que desexen sobre os fillos, 

senón que estas han de pasar polo filtro de que o s

s fillos e comprende facultades e dereitos. 
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Son pois os pais os que en cada caso han de valorar se o exercicio práctico da 

 discrecionalidade educativa e organizativa da súa actividade, o 

que implica unha cesión do exercicio práctico da función de garda e custodia. Esa custodia, 

como dici

 teñen o dereito de elixir colexio para os fillos, pero non teñen o 

dereito de establecer o modus operandi de como debe organizarse o tempo en que os 

menores están  uso 

dese p

Así as cousas, a responsabilidade do colexio, que se concreta no tempo do horario 

escolar, veu r e a 

entreg pero 

non a n se 

lle po

Non cabe dúbida que debe cumprirse o regulamento, que polo demais e polo que 

se refire á disp n ao 

contra

Temo ir o dereito xenérico que teñen os pais 

sobre o seu fillo e o dereito en concreto que teñen fóra do colexio de outorgar o coidado do 

seu fillo a un  seu 

regula

is 

entreg es encomendasen o 

seu coidado a un menor de idade, e é moi posible que ambas as actuacións fosen correctas. 

patria potestade cumpre eses canons de interese para os fillos. 

Entre esas potestades está, e é unha das máis importantes, a de elixir o colexio ou 

a escola que crean máis conveniente. Pero logo de optar polo colexio non cabe dúbida de 

que este ten un ámbito de

mos, faise por unha delegación dos pais, pero cando que estes a outorgan, a súa 

organización depende exclusivamente do centro, sen prexuízo dos controis que se poidan 

realizar. É dicir, os pais

 no colexio e por iso a dirección do centro debe de responsabilizarse do

eríodo de tempo. 

egulándose pola existencia dun regulamento que neste caso sinala qu

a dos nenos ten que ser aos pais ou a unha persoa maior de idade, se é o  caso, 

 un menor de idade. E iso obedece a unha lóxica de que a un menor de idade no

de responsabilizar plenamente do coidado doutro menor. 

osición da que estamos a falar non pode ser tachado de arbitrario, senó

rio de garantista para o menor e por ende para a súa familia. 

s que sinalar que non hai que confund

 menor coas obrigacións que o propio colexio se autoimpuxo no

mento de réxime interior. 

É máis, podería perfectamente darse o caso de que as autoridades colexia

asen o neno aos seus pais á saída do colexio e acto seguido est

 730



 

En resumo, os pais non teñen atribucións prácticas desde que depositan o menor 

no colexio ata que o recollen, de acordo coas normas do propio colexio. 

Con esta información que lles trasladamos, e agradecéndolles a confianza que nos 

demostraron, procedemos ao arquivo deste expediente de queixa. 

- Queixa O.12.Q/1895/07: Unha nai pregúntanos qué facer ante os presuntos 

malos tr

 coordinadora da área 

legal, Área de Acción contra a Explotación Sexual Comercial Infantil (ACIM–ECPAT–

España) sión 

de ámbito nacional– e da páxina web do diario 20 Minutos, de imaxes de violencia entre 

iguais, f

sión a un neno de 15 anos en Nigrán; sobre a difusión en internet dun vídeo 

cunha pelexa de dous compañeiros dun centro escolar en Tomiño; sobre a circulación en 

Ribeira 

ados se darán a coñecer no seguinte 

informe anual, dirixida a determinar se o tratamento legal que se dá a este tipo de condutas 

é adecua

ido. 

atos físicos que o seu fillo menor sofre no colexio ao que asiste. A queixa foi 

arquivada pois a interesada comunicounos telefonicamente que o tema xa estaba 

solucionado pola APA e que non desexaba que continuásemos coa súa tramitación. 

- Queixa O.12.Q/1927/07: Esta queixa foi presentada pola

sobre a difusión por parte de Telecinco e Antena 3 –ambas, cadeas de televi

oi remitida ao Defensor del Pueblo por ser da súa competencia o ámbito no que se 

desenvolve esta (art. 38.3 Lei do Valedor do Pobo). 

Sen prexuízo disto iniciouse un expediente de queixa de oficio, en aplicación do 

disposto no art. 16 da devandita lei, como consecuencia das noticias contidas en diferentes 

medios de comunicación sobre a brutal malleira recibida por un menor en Boiro e que foi 

gravada e difundida a través de teléfonos móbiles e por outros medios; sobre a difusión 

dunha agre

de vídeos dunha pelexa e dunha chica denudándose, ou sobre a loita dun pai de 

Móstoles (Madrid) para conseguir que se eliminase un vídeo colgado en internet no que se 

facía mofa do seu fillo con discapacidade psíquica. 

Trátase dunha actuación de oficio, cuxos result

do para protexer os dereitos das persoas afectadas, en especial cando son menores 

ou pertencen a algún colectivo que mereza un grao de protección engad
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- Queixa 12.Q/1944/07: da Secretaria Xeral da Federación de Asociacións para a 

Prevenci

- Queixa O.12.Q/1991/07: na que un pai dun menor solicita a nosa intervención 

respecto

sunto pendente de resolución 

xudicial e por considerar que non se encontraba dentro das competencias que ten atribuídas 

esta inst

e Galicia dunha reportaxe realizada 

desde A Coruña “onde a nai biolóxica do seu fillo adoptivo reclamaba da Xunta de Galicia 

que llo 

cións” aparecía todo o informativo dese día, incluída a reportaxe do seu fillo. Por 

ese motivo exixiron, sen ningún resultado, a un responsable do informativo que “fose 

retirado

 firme por 

ón do Maltrato Infantil (FAPMI) co mesmo contido cá anterior queixa polo que ao 

igual que esta e polos mesmos fundamentos, foi remitida ao Defensor del Pueblo por ser da 

súa competencia. 

 ao mantemento por parte da Xunta de Galicia da tutela pública do seu fillo. 

Recibidos os preceptivos informes da Delegación Provincial da Vicepresidencia de 

Pontevedra, procedeuse ao arquivo da queixa por ser un a

itución. 

-Queixa 12.Q/2149/07: do pai dun menor adoptado sobre a publicación no 

Informativo da Mañá das 13,45 h. da Televisión d

devolvesen, amosando unas fotografías do menor “... unha delas perfectamente 

identificable para as persoas do seu ámbito...”, indicándonos que na páxina web da 

Televisión de Galicia na súa epígrafe “Televisión-Informativos–Galicia Noticias Mañá-

Grava

 de internet ou polo menos que non se identificase o menor. Quedaron en 

chamarnos para darnos algunha explicación. A día de hoxe, 3 de decembro, aínda non 

falaron con nós e aínda se pode ver na páxina de internet a mencionada reportaxe...”. 

Admitida a trámite a queixa e efectuada a investigación sumaria e informal, de 

acordo co establecido no artigo 22 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo para o 

esclarecemento dos feitos, puidemos comprobar que: 

Os interesados son os pais adoptivos do menor, en virtude do auto do 6 de abril de 

2005 do Xulgado de 1ª Instancia n.º 10 da Coruña (procedemento de xurisdición voluntaria 

n.º XXX) –aclarado por auto do 12 de abril dese ano– e que foi declarado
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providen

ización dos seus pais adoptivos, o menor aparece totalmente identificable 

mediante as fotografías que exhibe a que di chamarse nai biolóxica do neno, divulgándose 

ademais

rante 

ao individuo un poder xurídico sobre a información relativa á súa persoa ou á da súa 

familia, 

O dereito á propia imaxe é un dereito da personalidade, derivado da dignidade 

humana 

ión ou reprodución da propia efixie, de tal maneira que 

esta non poida ser utilizada, con ou sen ánimo de lucro, sen o seu consentimento. 

utros dereitos inherentes 

ao funcionamento dun sistema democrático, se converte, á súa vez, nun dos alicerces 

dunha so

cia do 26 de abril; data na que se practicou a correspondente anotación de 

inscrición no Rexistro Civil da Coruña. 

Na reportaxe antes indicada, colgada na páxina web de Televisión de Galicia, e 

sen a autor

 a filiación biolóxica do mencionado menor adoptado. 

O dereito á intimidade, salvagardado no art. 18.1 CE, ten por obxecto garantir ao 

individuo un ámbito reservado da súa vida fronte á acción e ao coñecemento de terceiros, 

sexan estes poderes públicos ou particulares, que está ligado ao respecto da súa dignidade 

(STC 151/1997). Este dereito atribúe ao seu titular o poder de protexer ese ámbito 

reservado polo individuo para si e a súa familia dunha publicidade non querida e ga

podendo impoñer a terceiros a súa vontade de non dar a coñecer a devandita 

información ou prohibindo a súa difusión non consentida, o que ten que encontrar límites 

nos restantes dereitos e bens constitucionalmente protexidos. 

e dirixido a protexer a dimensión moral das persoas, que atribúe ao seu titular un 

dereito a determinar a información gráfica xerada polos seus trazos físicos persoais que 

pode ter difusión pública (STC 81/2001). Este dereito veu sendo definido como a potestade 

atribuída a unha persoa para decidir acerca da súa imaxe co fin de controlar a 

representación, difusión, publicac

A posibilidade do libre exercicio dos dereitos fundamentais ás liberdades de 

expresión e información garante a formación e existencia dunha opinión pública libre, xa 

que, ao ser unha condición previa e necesaria para o exercicio do

ciedade libre e democrática (STC 21/2000, SSTEDH caso Handyside, do 7 de 

decembro e caso Ligens, do 8 de xullo de 1986). 
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Non obstante aqueles dereitos, e tamén o da propia imaxe, non son ilimitados nin 

absolutos (STC 138/1996) e por iso o seu contido se encontra delimitado por outros 

dereitos e bens constitucionais e cando estes dereitos entran en colisión con outros bens ou 

dereitos constitucionalmente protexidos, deberanse ponderar os distintos intereses 

enfronta

do menor “calquera utilización da súa 

imaxe ou o seu nome nos medios de comunicación que poida implicar menoscabo da súa 

honra o

to do menor ou dos seus representantes legais.”. A devandita lei especial 

sinala (artigo 2) que na súa aplicación ten que primar o interese superior dos menores sobre 

calquera

ctuación constitucionalmente protexidas, así como os criterios conforme 

os que ten que delimitarse o contido do artigo 20.º CE fronte aos dereitos ao honor e á 

intimida

blicos de interese 

dos, decidíndose que interese merece maior protección. 

O artigo 20.4 CE establece que a liberdade de información ten o seu limite no 

respecto aos dereitos recoñecidos neste título, nos preceptos das leis que o desenvolven e, 

especialmente, no dereito ao honor, á intimidade, á propia imaxe e á protección da 

xuventude e da infancia; considerando a LO 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección 

xurídica do menor (artigo 4.3) como intromisión ilexítima no dereito ao honor, á 

intimidade persoal e familiar e á propia imaxe 

u reputación, o que sexa contrario aos seus intereses, mesmo se consta o 

consentimen

 outro interese lexítimo que puidese concorrer. 

Da lectura dos anteriores preceptos conclúese que cando nos encontramos ante un 

conflito entre a liberdade de expresión, información, e o dereito á intimidade e á propia 

imaxe dos menores, a ponderación entre ambos os dereitos non debe ser a mesma que 

cando a protección se refire a persoas adultas, pois aqueles dereitos han de quedar moi 

“relativizados”. 

O artigo 20.4 CE e o Tribunal Constitucional ao interpretalo concretaron as 

posibilidades de a

de recoñecidos no artigo 18.1 CE (STC 110/2000). Os criterios para cualificar de 

lexítimo o dereito a informar son os seguintes: 

a) Que o asunto resulte de interese público. E é que o exercicio da liberdade de 

información se xustifica en relación coa súa conexión con asuntos pú
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xeral p

C 134/1999). 

ngruencia coa súa finalidade de formación da opinión 

publica; carecendo de efecto lexitimador cando se exercite de forma desmesurada ou 

exorbita

tos obxectivos antes mencionados 

resultantes da investigación levada a cabo por esta institución, resulta que a divulgación da 

imaxe, i

 na reportaxe da que trae causa esta 

queixa e ver limitado o seu dereito á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe pois 

nin o di

olas materias ás que se refire ou polas persoas que nelas interveñen  

(STC138/1996); non podendo confundirse a relevancia pública da información cun 

inexistente dereito a satisfacer a curiosidade allea (STC 134/1999). 

b) Cando resulta afectado o dereito á intimidade non é primordial a cuestión de se 

a noticia foi veraz ou non pois a veracidade non é paliativo, senón presuposto, en todo 

caso, da lesión (STC 127/2003). Nestes casos, que a información sexa veraz ou non, por 

indisociable que sexa do xuízo sobre o inicial encadramento da mensaxe no artigo 20.1.d 

CE, cos efectos de determinar se este merece protección constitucional, é irrelevante para 

establecer se houbo ou non lesión do artigo 18.1 CE, xa que, se a información transgride 

un dos seus límites (artigo 20.4 CE), a súa veracidade non escusa a violación doutro 

dereito ou ben constitucional (ST

c) O dereito a informar soamente pode lexitimar as intromisións noutros dereitos 

fundamentais cando garden co

nte ao fin, en atención ao que a Constitución atribúe especial protección (STC 

185/2002). 

Partindo destas premisas e tendo en conta os da

dentidade e filiación da orixe do menor adoptado por quen di ser a súa nai 

biolóxica, constitúe unha intromisión ilexítima nos dereitos á intimidade persoal e familiar 

e á propia imaxe do menor adoptado, lesiva do artigo 18.1 CE; non gozando a devandita 

información de protección constitucional (artigo 20.4). E é así que o menor non debe 

tolerar a divulgación da información e imaxe contida

vulgado nin os que interveñen na noticia teñen relevancia pública e ningunha 

relación garda coa formación da opinión pública. 

En definitiva, entendemos que a liberdade de información que asiste a TVG non 

xustifica a lesión dos dereitos do menor, que precisamente pola súa condición de menor, 
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debe ser especialmente protexido e non ten obrigación de sacrificarse, máxime tendo en 

conta que esa intromisión ilexítima nos dereitos do menor poden perturbar o seu dereito ao 

libre desenvolvemento da súa personalidade e a súa futura estima social, pois a entidade do 

posible dano multiplícase cando o ataque aos dereitos do menor se realiza a través dos 

medios de comunicación. 

En atención ao exposto e no exercicio das facultades que nos confire o artigo 32 

ERES 

LEGAIS: 

propia imaxe, tendo sempre presente o interese superior do menor que 

de

“Que se proceda de forma inmediata á retirada da páxina web da 

Te

da Lei do Valedor do Pobo, formulamos o seguinte RECORDATORIO DE DEB

“Que en todos os programas que emita a Televisión de Galicia se 

respecte a lexislación vixente en materia de protección dos dereitos da 

personalidade dos menores.” 

“Que o tratamento informativo dos menores debe inspirarse no 

principio xeral de protección reforzada dos seus dereitos á intimidade e 

be primar sobre calquera outro interese lexítimo que puidese 

concorrer” 

“Que é necesario respectar o Código deontolóxico no tratamento 

daquelas noticias que poidan afectar aos mencionados dereitos.” 

E a seguinte RECOMENDACIÓN: 

levisión de Galicia, na súa epígrafe “Televisión Informativos-Galicia 

Noticias Mañá-Gravacións” a reportaxe do pasado día 29 de novembro 

sobre o menor que aparece accedendo ao seguinte sitio: 

http://wgp.crtvg.es/TVG/acarta.asp?prog=33 - (minuto 14,28)” 
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Agradecéndolle por anticipado a remisión a esta institución, nun prazo non 

superior a un mes, do informe referido no artigo 32.2 da Lei do Valedor do Pobo, no que 

deberá poñer de manifesto a aceptación destas resolucións ou, se é o caso, as razóns que 

estime para non aceptalas.” 

A contestación do director xeral da CRTVG foi a seguinte: 

“En primeiro lugar, e conforme o solicitado e o disposto na aliña 2 do antedito 

precepto, procédese a remitir a presente contestación, facendo constar que xa foi atendida 

a súa RECOMENDACIÓN, e que así mesmo reiteramos a nosa vontade de cumprir os 

deberes legais postes de manifesto no seu RECORDATORIO, os que consideramos que se 

pecta e cumpre 

co establecido nos textos normativos e así mesmo respecta e cumpre o Código de 

autorreg

 

adicional terceira da Lei 25/1994, ao que se suma Televisión de Galicia en data 12 de 

xullo de 2006, con plenitude de dereitos 

Ademais de cumprirse con todas as obrigacións legais referidas á protección dos 

dereitos de honor, á intimidade pe

veñen cumprindo en toda a programación de Televisión de Galicia. 

Feitas estas iniciais manifestacións, convén expoñer as seguintes precisións: 

Respecto ao terceiro dos RECORDATORIOS, convén matizar que non existe un 

código deontolóxico único, que a actividade de Televisión de Galicia, res

ulación sobre contidos televisivos e infancia, alcanzado en desenvolvemento e 

cumprimento do mandato de fomento da autorregulación recollido na disposición

e obrigacións que o resto dos operadores 

asinantes. 

rsoal e familiar e á propia imaxe, e de protección da 

infancia, prímase a protección dos intereses dos menores sobre os demais intereses 

lexítimos concorrentes, en canto a Lei 9/1984, do 11 de xullo de creación da Compañía de 

Radio-Televisión de Galicia, no seu artigo 16, dispón: 

“Os principios que teñen que inspirar a programación dos medios  xestionados 

pola Comunidade Autónoma de Galicia son os seguintes: 
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f) A protección da xuventude e a infancia. 

A actualidade informativa que contén a noticia do 29 de novembro de 2007 é a 

admisión

unal Constitucional, en canto 

sente vulnerados os seus dereitos constitucionais polas resolucións ou actuacións das 

administ

a  zona de influencia" de data 30 de agosto de 

2007. 

nta de 

Galicia, o que acredita que o asunto tivo referencia anterior na prensa escrita. 

Respecto ao obxecto da RECOMENDACIÓN e o procedemento de queixa que deu 

lugar a ela, temos necesariamente que matizar que o obxecto da noticia non é o que din os 

autores do escrito de queixa, “una nai biolóxica reclama da Xunta de Galicia que se lle 

devolva o seu fillo”. 

 a trámite nos días anteriores dun recurso presentado perante o Tribunal 

Constitucional por unha particular, que se di nai do menor. 

A noticia recolle unha entrevista á recorrente quen explica os antecedentes que a 

levaron a exercitar o seu dereito recorrer perante o Trib

racións públicas e da xurisdición ordinaria. 

As imaxes da devandita noticia foron producidas pola empresa Voz Audiovisual, S.A. 

segundo o contrato de "servizo de gravación, edición e actividades complementarias de 

noticias en galego na cidade da Coruña e a sú

A recorrente sostén que non tivo oportunidade de comunicarse co seu fillo nos 

últimos seis (6) anos, desde novembro do 2001, e amosa unha foto na que aparece a 

recorrente con quen di que é seu fillo, que polo que manifesta ten que ter sido tomada hai 

máis de seis anos atrás, tendo en conta que di que hai máis de seis anos que non o pode 

ver, desde o ano 2001, e que a todas luces o fai para acreditar os seus contactos co fillo 

ata que a administración os deixou manter, posto que narra que a administración 

considerou nas súas resolucións que non tiña eses contactos. 

Así mesmo, a noticia recolle a imaxe dun xornal onde aparece publicada unha 

foto da informante amosando a súa foto co menor diante das instalacións da Xu
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Dada a antigüidade da fotografía á que se cingue o escrito de queixa, de quen 

daquela era un neno e agora un adolescente, habendo polo tanto unha diferenza de seis 

(6) anos que abranguen os de maior transformación dunha persoa ao longo de toda a súa 

vida, é difícil de pensar que ata o ámbito próximo recoñeza o actualmente adolescente por 

esa imaxe. 

O ámbito próximo, coñecedor dos feitos e dos procedementos administrativos e os 

xudiciais

emostrada 

pola recorrente. Pero de ningunha forma o ámbito o entorno actual do menor, en canto 

descoñez

tención da noticia ir 

en contra dos intereses do menor, senón informar dun asunto de interese público, cal é a 

recorren

se ningún do menor ou dos seus pais 

adoptivos, senón demostrar á opinión pública a existencia e o alcance que na lexislación 

do

ou

de  do alcance da 

protección constitucional aos dereitos fundamentais, en canto á súa dimensión de dereitos 

NDACIÓN, en 

referencia á supresión do sitio ao que se refire: http:// wgp.crtvg.es/TVG/acarta.asp?prog-

 anteriores, nos que a recorrente é quen insta a actuación do Valedor do Pobo 

era parte, e coñecedor da imaxe da recorrente constitucional a quen se lle fai a entrevista, 

pode saber a quen fai referencia a noticia, independentemente da foto antiga d

a os antecedentes da noticia, pode saber a que menor se refire o recurso admitido 

a trámite polo Tribunal Constitucional, información esta que é o obxecto da noticia. 

Na análise dos feitos tense que ter en conta que nunca foi in

admisión a trámite do recurso polo Tribunal Constitucional, do que dá noticia a 

te. 

O fin da noticia non é inquietar intere

española teñen os mecanismos constitucionais para o control dos dereitos fundamentais 

s cidadáns cando consideren que estes foron vulnerados polas resolucións dos tribunais 

 das administracións públicas. 

A exposición que fai a recorrente, en canto considera a existencia de lesións a 

reitos constitucionais, os propios e os do seu fillo, é ilustrativa do sentido

dignos da máxima protección prevista na Constitución española. 

Sen prexuízo de comunicarlle que xa foi atendida a súa RECOME
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33 - (minuto 14,28)"; é necesario comunicarlle que tal noticia xa fora retirada da páxina 

b, o mesmo día de emisión, o 29 de novembro de 2007, permanecendo por erro como 

quivo histórico, no sitio sinalado por vostede, da que insistimos xa está suprimida. 

Neste sentido, convén significarlle que recibida o d

we

ar

ía 29 de novembro de 2007 

logo da emisión da noticia, unha chamada telefónica no Servizo de Informativos de 

qu

emitir

Televisión de Galicia, na que o interlocutor manifestou que a vise, na súa epígrafe 

"Televisión-Informativos-Galicia Noticias Mañá-Gravacións", e así se procedeu de forma 

telefónica. 

 os autores da queixa presentada, 

ademais de recoñecer os extremos da chamada e a súa referencia á devandita epígrafe da 

for

aín

ac rida na chamada telefónica é 

transcrita no seu escrito de queixa, a que é a habitual de conexión do público para ver as 

dix

inm

licitada, continuouse 

investigando para ver cal era a razón de que se puidese ver a noticia despois de ser 

da

po

Televisión de Galicia, solicitando que fose retirada de internet a noticia, ou polo menos 

e non se identificase o menor, por ese servizo contestóuselle que a noticia non se 

ía máis veces e que se daban instrucións para a súa retirada da páxina web de 

inmediata polo servizo que atende a páxina web. 

Ante o que se considerou satisfeito o interese demostrado polo autor da chamada 

Recibido o escrito do Valedor do Pobo, no que

páxina web, din que posteriormente ao día da chamada e de retirada da noticia, a que xa 

a atendida por Televisión de Galicia, concretamente o día 3 de decembro de 2007, 

da se podía ver a noticia na páxina web, se procedeu á revisión desta pola entrada de 

ceso directo a cada unha das noticias emitidas, a refe

noticias emitidas, comprobouse que, efectivamente, estaba suprimida tal como se lle 

era polos Servizos Informativos durante a chamada telefónica, que se faría 

ediatamente. 

A pesar de comprobar a realidade da supresión so

suprimida na forma indicada, e para iso, intentouse entrar no novo sitio sinalado no texto 

 recomendación: http:// wgp.crtvg.es/TVG/acarta.asp?prog-33 (minuto 14,28)", acceso 

lo que por un usuario normal non se deu chegado á antedita noticia. 
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Comunicada a situación ao Servizo de Internet, comunicouse que efectivamente a 

ticia fora retirada no mes de novembro do acceso posto a disposición do público xeral, 

e foi o inicialmente sinalado polo autor da queixa, pero que se podía acceder á noticia a 

vés do sitio co arquivo histórico de informativos, ao que só se podería acceder por 

uarios informáticos moi avezados, pero non polo con

no

qu

tra

us sultor ordinario, que sempre 

utilizaría o enlace no que xa fora suprimida a noticia enteira, así como que o seu 

to houbera un 

malentendido nas indicacións dadas polo Servizo de Informativos, en canto lle deron a 

referenc

s de dúas fillas respecto á retirada pola 

Xunta de Galicia da súa tutela. 

- Queixa O.12.Q/2239/07: A reclamación á que se refire esta queixa refírese a 

actuació

- Queixa O.12.Q/2271/07: Sobre solicitude de axuda médica para unha menor 

guineana

mantemento no sitio indicado na recomendación non fora suprimida por can

ia dada polo autor da chamada telefónica na súa solicitude, e no Servizo de 

Internet, interpretaron que a solicitude era suprimila do acceso ordinario do público, e 

non tamén do arquivo histórico de noticias. Desfeito o malentendido  procedeuse tamén á 

súa supresión inmediatamente.” 

- Queixa 12.Q/2171/07: dos pais adoptante

Despois do estudo da ampla información que nos remitiu ao respecto o delegado 

provincial de Pontevedra da Vicepresidencia así como da documentación achegada 

procedemos ao arquivo da queixa por encontrarse a cuestión a dilucidar pendente de 

resolución xudicial (art. 20 da Lei do Valedor do Pobo). 

ns relativas ao Servizo de Menores –Programas de Adopción, afecto á 

administración autonómica canaria, sendo da súa competencia o ámbito no que desenvolve 

as súas actividades. En consecuencia a devandita queixa foi remitida ao Diputado del 

Común de Canarias (art. 38 Lei do Valedor do Pobo). 

 formulada por unha voluntaria en cooperación internacional. Solicitouse ao 

respecto a colaboración da Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia 

pois o escrito da interesada non pode considerarse realmente como queixa. A devandita 

dirección tivo a amabilidade de corresponder á nosa chamada de colaboración tramitando a 
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solicitude de axuda ás institucións que considerou susceptibles de atender a devandita 

1.14.2.4 CUESTIÓNS RELEVANTES SOBRE A SITUACIÓN DOS MENORES  

 modo 

pasarían desapercibidos. Sen embargo esta afirmación non pode facernos esquecer que a 

xeneraliz

 a 

ofrecer claves inexactas que desvirtúan a visión do conflito e da convivencia nos centros 

docentes

os a 

recoñecen, senón en cuantificar a devandita conflitividade estatisticamente e en determinar 

de form

petición e informándonos que esa dirección non contempla dentro das súas atribucións 

axudas directas senón a través de subvencións aos axentes de cooperación legalmente 

establecidos. 

1.14.2.4.1 MENORES VIOLENTOS NAS AULAS 

Este ano 2007 as situacións de quebra da convivencia nos centros de ensino 

ocuparon un lugar cualitativamente significativo nas queixas e tivo unha relevante 

repercusión nos medios de comunicación, o que ao noso entender reflicte a existencia dun 

problema emerxente que precisa da implicación de todos. E dicimos de todos porque os 

problemas de convivencia escolar teñen carácter colectivo, son de todos, pois afectan non 

só a profesores e alumnos senón tamén á administración educativa, aos medios de 

comunicación e a todo aquilo que teña repercusión directa ou indirecta na vida dos centros. 

A divulgación polos medios de comunicación social de incidentes de violencia 

entre iguais nos centros educativos contribuíu e contribúe indubidablemente á 

sensibilización social ante este fenómeno, poñendo de relevo condutas que doutro

ación precipitada, o sensacionalismo ou a espectacularidade de noticias que ás 

veces se quere dar a determinados casos poden contribuír a crear alarmas innecesarias e

. 

Habemos de sinalar que nestes momentos a cuestión sobre violencia ou acoso 

escolar non reside en cuestionar a súa existencia, pois todos os axentes implicad

a exacta a súa gravidade (cualificala). O ter un coñecemento das devanditas 

cuestións permitiranos poder adoptar políticas eficaces contra este fenómeno. 
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Tamén é necesario indicar que non toda conduta irregular dun alumno constitúe 

violencia escolar, pois ha de distinguirse aqueles comportamentos que si o son: agresións 

físicas, acoso escolar, vandalismo grave –que precisarían de medidas contundentes e 

expeditiv

camiñadas máis a rebaixar esa alarma e 

presión social que a solucionar o problema de forma eficaz. 

 de traballo ou meramente 

abandonados e confundidos cos m

A nosa Comunidade aínda que non é unha receptora directa dos devanditos 

menores por non ser xeograficamente un lugar de entrada, si é receptora de acordo cos 

tónomas. 

undamentais. 

as–, daqueloutros que son simples indisciplinas, faltas de respecto ou 

desobediencias dos alumnos que son consubstanciais da dinámica da convivencia escolar –

que só precisan de medidas disciplinarias educativas–. E é que o non facer estas distincións 

conceptuais tamén distorsiona a fotografía da realidade dos nosos centros escolares, pode 

xerar alarma social e a aprobación de medidas en

1.14.2.4.2 MENORES ESTRANXEIROS NON ACOMPAÑADOS 

Nos últimos anos a chegada masiva de traballadores do terceiro mundo ao noso 

país vén ás veces acompañada de menores sós na procura

aiores, o que supón, en cantidades por agora non 

importantes pero significativas, o seu internamento en centros residenciais. 

A presenza en España de menores estranxeiros non acompañados converteuse nos 

últimos tempos nun fenómeno de importante magnitude e todo indica que irá en aumento. 

principios de solidariedade e corresponsabilidade con outras comunidades au

Os motivos que moven estes menores a abandonar o seu país e a entrar en España 

son, para o ACNUR a pobreza, as catástrofes naturais, a desestruturación familiar, a 

desprotección institucional, a imposibilidade de forxarse un futuro, os conflitos armados e 

as violacións de dereitos f

Cando se localiza un menor estranxeiro, de conformidade coas disposicións legais 

en materia de protección de menores e estranxeiría, as actuacións fundamentais que han de 

practicarse son as seguintes: a) garda provisional, atención inmediata, identificación e 

 743



 

comprobación da idade do menor; b) comprobada a minoría de idade, asunción pola 

comunidade autónoma da tutela do menor, o que comporta o seu acollemento residencial. 

Durante este período, o menor ha de ser reagrupado mediante a repatriación coa súa 

familia de orixe ou cos servizos públicos de protección do seu país de orixe; c) no suposto 

de que a

l o 

devandito acollemento non é de calidade con respecto aos seus dereitos. A razón disto 

radica en

 o sistema de 

protección; a existencia de pautas culturais e relixiosas diferentes e diversas; o 

descoñec

Un dos problemas que se dá nos centros residenciais cos menores non 

acompañ

ulturais, educativas e de formación profesional, 

o que non os axuda precisamente para o seu proceso de integración. É así que a 

inactivid

 repatriación non sexa posible ou que sexa contraria aos intereses do menores, ha 

de decretarse o seu acollemento residencial permanente ata a súa maioría de idade. 

Aínda que é certo, e non podería ser doutra maneira, que estes menores son 

acollidos residencialmente nas diferentes CCAA, a realidade indica que en xera

 que nin os profesionais nin os recursos están preparados para atender este novo 

fenómeno que ten necesidades e características específicas. 

Como problemas derivados das devanditas peculiaridades han de citarse a 

disparidade entre as expectativas do menor e o que realmente lles ofrece

emento do idioma; a imposibilidade de traballar coas familias de orixe, as 

dificultades de escolarización e/ou formación. 

ados, e que foi motivo de queixa por parte da directora dun centro residencial, é o 

longo período de tempo que pasan desde que son declarados en desamparo ata os 9 meses 

que o regulamento de estranxeiría establece como prazo para o outorgamento do permiso 

de residencia e poder optar a unha regularización da súa situación no noso país. Durante 

ese período de tempo de 9 meses, os menores estranxeiros non acompañados encontran 

dificultades para participar en actividades c

ade da administración para documentar estes menores condiciona o seu proceso de 

integración, xa que, aínda adquirindo unha formación profesional, se encontran sen 

posibilidades de integrarse na vida laboral ao non estar debidamente documentados. 
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O aumento da poboación de menores estranxeiros non acompañados nos centros 

os equipos técnicos; sendo necesario recordar que é obrigación inescusable das 

administ

progresivo de poboación de m

b) Debe empezarse a documentar o menor e tramitar a súa residencia cando 

rdades dos estranxeiros en España e a 

l) sen esperar aos 9 meses que establece o regulamento 

residenciais constitúe un novo reto que han de afrontar as administracións, os educadores e 

racións públicas a de velar polo interese primordial do menor, tal como establece o 

art. 3 da Convención dos Dereitos do Neno así como atender os seus dereitos como os de 

calquera outro cidadán menor de idade que se encontre en territorio español. 

A este respecto a Rede Europea de Valedores do Menor (ENOC, Europeam 

Network of Ombudspersons for Children) instou aos países membros do Consello de 

Europa a tomar as medidas necesarias para asegurar os dereitos destes menores. 

A importancia que o tema vai adquirindo tamén en Galicia, dado o aumento 

enores estranxeiros non acompañados nos centros 

residenciais, fai que nos pareza conveniente, de conformidade cos principios recollidos nas 

XXI Xornadas de Coordinación de Valedores do Pobo, recordar que: 

a) Debe asumirse a tutela do menor de forma inmediata, mentres se estuda a súa 

realidade e a do seu núcleo familiar de orixe, evitándose que esta fase de 

estudo supoña na práctica a privación do acceso aos recursos socioeducativos 

e á formación laboral. 

quede acreditada a dificultade de retorno coa súa familia (art. 35.4,LO 4/2000, 

do 11 de xaneiro, sobre dereitos e libe

súa integración socia

(RD 2393/2004, do 30 de decembro); prazo que, de acordo cunha 

interpretación conforme a lei, debe ser considerado un máximo. 

c) Os menores non deben ser repatriados aos seus países salvo que existan 

garantías de que a reintegración ao seu núcleo familiar de orixe (ou recurso de 

protección alternativo) asegure o mellor interese para o menor. 
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d

en casos de dúbida e deberían efectuarse co asesoramento de expertos 

independentes e a tecnoloxía moderna que inclúa unha combinación de probas 

e

tar garantías de adecuación espacial, sanitaria e educativa. As CCAA 

deben garantir que os menores reciban atención a través do circuíto 

g

ompañados para evitar “fugas” de menores a 

aquelas comunidades que garanten mellor o proceso de tutela e residencia e 

ns de goberno no ámbito das súas respectivas 

i)

) As proba médicas previas de determinación da idade só deberán ser realizadas 

físicas, sociais e psicosociais; debendo de tomarse como idade de referencia a 

menor que resulte das probas médicas realizadas. 

) Os menores deberían recibir asistencia xurídica independente da 

administración co fin de asegurar que os procesos administrativos e xudiciais 

relativos á súa posible repatriación se leven a cabo tendo en conta o seu 

interese superior. 

f) Os centros de acollida de menores inmigrantes non acompañados deben de 

presen

normalizado, concentrando as actividades en centros de 24 horas que 

proporcionen aos menores acabados de chegar referentes educativos e 

afectivos estables. 

) As comunidades autónomas deberían coordinar os seus modelos de atención 

aos menores inmigrantes non ac

que ofrecen mellores recursos socioeducativos. 

h) Debe mellorarse a coordinación interinstitucional entre as comunidades 

autónomas e as delegació

competencias e para iso sería necesario dispoñer dun rexistro unificado de 

menores inmigrantes non acompañados compartido por todas as 

administracións públicas con competencias na cuestión. 

 Na atención aos menores estranxeiros non acompañados deben deseñarse e 

planificarse os recursos necesarios para favorecer o seu desenvolvemento 

integral e facilitar a súa inserción na sociedade de acollida. 
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j) Todas as administracións públicas deben asumir as súas responsabilidades na 

atención destes menores. É importante que os gobernos das CCAA establezan 

acordos coas administracións locais do seu territorio para deseñar 

que m endo significativo o aumento do número 

de menores integrados en familias totalmente normalizadas, sen problemas de 

dos seus fillos, que entenden con dificultade

lix  o trastorno. 

O sinalado aumento de caos trouxo como consecuencia lóxica unha crecente 

ed

rel de dos feitos non 

com

ha 

com  en definitiva do órgano xudicial que acorde 

como medida sancionadora, o ingreso do menor nun centro residencial para menores 

a non deveu crónico nin 

agravado, concrétase nos servizos sociais dos concellos e ten como consecuencia a falta de 

prim

conxuntamente os recursos e as estratexias necesarias que garanten a atención 

e a integración dos menores non acompañados. 

1.14.2.4.3 MENORES CON TRASTORNOS DE COMPORTAMENTO 

Produciuse na nosa sociedade un incremento de casos de trastornos de conduta 

aioritariamente debutan na adolescencia, s

desprotección. Familias que se ven impotentes para facer fronte aos problemas de conduta 

 o que ocorre. Apreciándose así mesmo un 

eiro adianto na idade na que aparece

demanda de servizos para a súa atención que choca coa histórica falta de recursos –sociais, 

ucativos e sanitarios– para a atención destes menores cuxas condutas aínda non teñen 

evancia penal, ben por seren menores de 14 anos ben porque a entida

chega ao mínimo penal, pero que poderían ser indicativas ou precursoras de futuros 

portamentos merecedores de resposta penal. 

Esta situación fai que en ocasións os pais se vexan abocados a presentar un

denuncia perante o xulgado como única vía posible para abordar os problemas de 

portamento dos seus fillos, solicitando

infractores. 

A devandita falta de recursos, cando aínda o problem

activación das alarmas de prevención de risco para os menores cando aparecen os 

eiros síntomas de trastorno de comportamento. En xeral a falta de medios materiais e 
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persoais fai que os devanditos servizos non e aos 

acontecementos que inexorablemente van ocorrer e así que acontecen se ven 

de dispensar a atención no propio medio, con axuda directa á familia e ao 

menor, limitándose a remitir o asunto ou a facilitar información sobre recursos asistenciais 

én existe desde sempre nos servizos sociais e sanitarios da 

 fundamentalmente en que só existen centros de reforma 

para os menores que delinquiron, ou de protección para os que están en situación de 

dic dir, preferentemente centros de 

estes m as de comportamento de conduta que non delinquiron nin están 

desprotexidos. A este respecto valoramos positivamente a previsión no Plan Estratéxico da 

a 011 que contempla a potenciación e 

ampliación das oito unidades de saúde mental infanto–xuvenís coas que conta a nosa rede 

 creación dunha unidade de hospitalización 

enos/as e 

adolescentes con crises agudas que precisen dunha hospitalización temporal breve. 

saúde m enil e ás veces á falta de intensidade do servizo que se presta. 

alumnado con necesidades educativas especiais nos centros 

int

eq  

coa dificultade engadida de que eses alumnos –que precisan de solucións específicas 

imposibilitados 

pertencentes a outras administracións. 

A falta de recursos tam

Xunta de Galicia e maniféstase

desamparo pero non as necesarias fórmulas intermedias entre a reforma e a protección, é 

ir de recursos especializados onde o menor poida acu

internamento, con medios idóneos e dirixidos por profesionais especialistas en atender 

enores con problem

Infancia e Adolescencia 2007/2010 de 2 centros de menores de protección difícil así como 

do Plan Estratéxico de Saúde Mental 2006-2

de servizos asistenciais, así como tamén a

psiquiátrica infanto–xuvenil de referencia para toda a Comunidade dirixida aos n

A falta de recursos sanitarios refírese tamén á escaseza de unidades específicas de 

ental infantil e xuv

A integración de 

educativos, ten como antecedente a LOXSE (3.10.1990). No longo percorrido de 

egración, con posterioridade, a LOE (3.05.2006) naceu coa pretensión dunha maior 

uidade e calidade na educación e especialmente para este alumnado (arts. 71 a 79).

O sistema educativo ao intentar dar resposta ao establecido na LOE, encóntrase 
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propias dos seus trastornos–, en xeral, non recibiron previamente a correspondente 

sta educativa intenta darse mediante: a) a integración deses alumnos en 

centros ordinarios con apoio de profesionais especialistas e a escolarización combinada; b) 

perm

or

a insuficiencia deses centros de educación especial é unha 

constante que se vén producindo desde a publicación da LOXSE en 1990; sendo así que 

se conta con 14 centros públicos e 24 concertados 

existindo soamente 3 centros específicos para trastornos de conduta en Santiago de 

com

vin  para o vindeiro ano escolar un novo centro en 

dem

s dereitos e liberdades fundamentais, entre os que se encontran os de 

expresión e información. 

atención por parte dos servizos sociais/sanitarios antes citados. 

A respo

a escolarización nos centros de educación especial cando as dificultades son de carácter 

anente e os menores necesitan atención específica que non poden atender nos centros 

dinarios con tendencia a reverter en combinada. 

Na nosa Comunidade 

para atender diversos trastornos 

Compostela, Vilagarcía e Lugo, todos de titularidade pública. 

A necesidade de avanzar no camiño da integración dos alumnos que nos ocupan 

portou a creación dun centro de educación especial en Panxón (Vigo) que abrirá o 

deiro curso, estando tamén en estudo

Mosteirón (A Coruña). Coa creación destes dous centros prevese poder dar resposta á 

anda destes servizos de educación especial. 

1.14.2.4.4 O CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN NA TELEVISIÓN 

Os medios de comunicación, e fundamentalmente os de titularidade pública, 

serven ao cumprimento de numerosos fins constitucionais e son vehículos imprescindibles 

para o exercicio do

A protección da xuventude e a infancia é un dos límites específicos que a 

Constitución impón ao exercicio dos dereitos e liberdades de información e de difusión de 

pensamento, ideas e opinións, así como a liberdade de produción e creación artística (art. 
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20.4 CE), o que xustifica non só a imposición de restricións ao exercicio deses dereitos e 

liberdades, senón que exixe tamén a previsión e establecemento de mecanismos eficaces de 

control que garanten o acatam

 cumprimento do mandato de 

fomento de autorregulación recollido na disposición adicional terceira da Lei 25/1994. 

operadores de televisión asinantes do acordo (Radiotelevisión 

Española; A

 nos que os ditames do Comité de 

Autorregulación non fosen atendidos, son as de emitir un informe anual, que será público, 

sobre os n virtude diso publicáronse dous informes 

oficiais de validación que describiron os incumprimentos dos acordos asinados polas 

principais cadeas de televisión en España. 

 

como os operadores asociados á Federación de Organismos de Radio e Televisión 

Autonóm

ento das devanditas restricións. 

Con tales fins, en decembro de 2004, asinouse un acordo entre o goberno e as 

televisións de ámbito estatal, para o fomento de autorregulación en materia de contidos 

televisivos e a protección da infancia e a xuventude ante a programación televisiva e os 

mecanismos creados para o efecto, en desenvolvemento e

En virtude do devandito acordo, e como mecanismo complementario dos 

procedementos administrativos e xudiciais xa existentes, subscribiuse un Código de 

autorregulación sobre contidos televisivos e infancia, no que se estableceu un sistema de 

control por parte dos 

ntena 3 TV S.A.; Gestevisión, Telecinco S.A.; Sogecable S.A.) 

O código tamén prevé un proceso de seguimento da súa aplicación no que 

participan, ademais, entidades representativas da infancia e xuventude, dos pais e 

educadores e dos consumidores e usuarios. 

Así mesmo o código creou unha Comisión Mixta de Seguimento cuxas principais 

misións, á parte de ser unha segunda instancia nos casos

 resultados da aplicación do código. E

No mes de xuño do 2006, as entidades de televisión, La Sexta, Net N e Veo N así

icos (FORTA) –entre eles a Compañía de Radio Televisión de Galicia, CRTVG– 

adheríronse ao código, cos mesmos dereitos e obrigacións có resto dos operadores de 
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televisión que no seu día o asinaron; aínda que unicamente La Sexta se incorporou de feito 

á aplicación dos sistemas de seguimento de recepción e tramitación de reclamacións. 

Ha de sinalarse tamén que a aliña VIII.2.b do acordo para o fomento da 

autorreg

Co obxecto de que o código de autorregulación sexa un instrumento eficaz para a 

defensa 

unidade, entendemos que sería conveniente que por parte da 

CRTVG se establecese un mecanismo de control social, externo e independente sobre a 

aplicació

ulación sobre contidos televisivos establece que as empresas televisivas asinantes 

se comprometen a “...dar ampla difusión ao presente código a través do medio televisivo, 

en espazos de grande audiencia…”. Sen embargo a pesar do devandito compromiso, 

detectamos unha escasa difusión do código nas webs das televisións asinantes do acordo, 

excepto na Cuatro que na súa páxina de inicio ten un link ás normas de autorregulación e 

na Televisión Española que as inclúe na sección do Valedor do Espectador. 

dos dereitos da infancia e xuventude e para as reclamacións e queixas dos 

cidadáns/ás da nosa Com

n do código así como que se poñan en marcha mecanismos para difundir entre os 

cidadáns/ás de Galicia a existencia do citado código e as posibilidades que lles ofrece para 

a defensa dos dereitos da infancia e xuventude; considerando tamén que sería desexable 

que na páxina web da CRTVG dos programas que se emiten en horario infantil se 

establecese un vínculo coas normas de autorregulación e coa ww.tvinfancia.es. 

1.14.2.5 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN E PROMOCIÓN DOS DEREITOS 

DOS MENORES 

No ano 2007 e a partir do mes de setembro difundimos e divulgamos as funcións 

específicas do Valedor do Pobo respecto á defensa dos dereitos da infancia establecendo 

para iso contacto coas organizacións, asociacións e institucións que traballan cos menores 

e ao longo do ano investigamos e publicamos un informe especial sobre a situación dos 

menores desprotexidos e a dos menores infractores. 
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As principais iniciativas que o Valedor do Pobo impulsou neste terreo son as 

 principios xerais, incluíndo “respecto pola capacidade de 

evolución dos nenos con discapacidade e respecto aos dereitos dos nenos con 

discapacidade para preservar as súas identidades”. Realmente non contén novos dereitos, 

seguintes: 

a) Participación da institución –en calidade de observadora con voz pero sen 

voto– na reunión anual do ENOC (Europen Newok of Ombudsmen for Children). 

A Rede Europea de Valedores está formada por institucións independentes de 

defensa dos dereitos dos menores presentes nos estados membros do Consello de Europa. 

Entre as súas actividades cabe destacar a promoción e a protección dos dereitos dos nenos, 

o desenvolvemento de estratexias para implementar na maior medida posible a Convención 

sobre os Dereitos do Neno e actuar como unha voz colectiva que avogue a favor dos nenos 

europeos. ENOC comprometeuse a colaborar estreitamente co Consello de Europa e coa 

Unión Europea. 

O tema principal da reunión deste ano foi o apoio aos nenos/as con necesidades 

especiais e que finalizou cunha Declaración dos Dereitos dos Nenos/as con Discapacidades 

cuxo contido, que apoiamos e facemos noso, é o seguinte: 

DECLARACIÓN DA REUNIÓN ANUAL da EUROPEAN NETWORK OF 

OMBUDSMEN FOR CHILDREN (ENOC) 

Nós, os membros da European Network of Ombusdspersons for Children (ENOC) 

apelamos aos nosos gobernos a ratificar, sen demora, a Convención da ONU para os 

dereitos das persoas con discapacidade e o seu protocolo optativo e a facer o necesario 

para implementalo na súa totalidade. 

A Convención propón unha aproximación aos dereitos dos nenos e da xuventude 

con discapacidade e complementa os dereitos dos nenos descritos na Convención de 

Nacións Unidas para os Dereitos do Neno. 

A convención fixa oito
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pero chama aos gobernos a iniciar un cambio cultural, insistindo na igualdade, a 

inclusión e a non discriminación para os nenos con discapacidade. 

Para alcanzar isto, urximos aos gobernos, e a outras autoridades competentes, a 

avanzar e investir nas seguintes accións: 

Concienciación 

1. Facilitar información xeral aos axentes e á xente con discapacidade en xeral. 

2. Familiarizar á opinión pública sobre o problema da discapacidade e potenciar 

actitudes de respecto cara aos nenos. 

3. Repartir información sobre os perigos do consumo de alcohol, tabaco e certas 

drogas durante o embarazo e sobre a posible conexión entre estas e as 

discapacidades dos nenos. 

Participación 

1. Ter en mente o artigo 12 da Convención dos dereitos do neno, promocionando 

a participación dos nenos, escoitando realmente os pequenos con 

discapacidades e involucralos nas políticas de planificación. 

2. Recoñecer que os nenos con discapacidade son expertos nas súas condicións de 

vida, polo tanto as estruturas deben permitir e animar os nenos e adolescentes 

a participar plenamente nas decisións sobre eles, na vida pública e política. 

3. Facilitar que os nenos poidan elixir entre actividades culturais específicas para 

discapacitados, ocio e deportes. 

Inclusión 

1. Tomar todas as medidas precisas para integrar por completo en todos os 

aspectos da vida aos nenos con discapacidades. 

2. Investir, máis especificamente, na promoción e implementación da educación 

inclusiva e emprender medidas encamiñadas a asegurar a integración no 
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sistema educativo a todos os niveis. Os sistemas de avaliación que teñen en 

conta diversas capacidades deberían ser desenvoltos e implementados. 

Apoio 

1. Tomar medidas dentro do ámbito educacional e de ocio para coñecer as 

necesidades dos nenos con discapacidade e asocialos con outros nas mesmas 

condicións de vida. 

Atención institucional 

1. Usar a atención institucional só na mellora dos intereses dos nenos e nunca 

exclusivamente por consideracións lucrativas. 

2. Investir e garantir o número de persoal con formación adecuada e continua nas 

institucións. 

3. O tratamento dentro das institucións debe cumprir cos estándares dos dereitos 

humanos e estar en constante revisión. 

Apoio ás familias e aos achegados 

1. Facilitar ás familias de nenos con discapacidade períodos de respiro. 

2. Facer posible a axuda específica e adicional incluíndo proxectos de autoaxuda 

e traballo con grupos de apoio para os achegados aos nenos con 

discapacidade. 

Abuso e violencia 

1. Recoñecer o feito de que os nenos con discapacidade son moito máis 

vulnerables de cara aos abusos, facilitando máis medidas para previlos, 

incluíndo iniciativas para unha paternidade positiva. 

2. Destinar fondos adicionais para o tratamento de vítimas do abuso e da 

violencia.  
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Accesibilidade 

1. Promover activamente deseños universais para todos os lugares públicos. 

Saúde 

1. Poñer a disposición dos nenos con discapacidade os mellores coidados 

sanitarios, abranguendo o diagnóstico precoz e a intervención e unha atención 

adecuada para o seu problema específico. 

Instrumentos estratéxicos

2. Prohibir claramente a esterilización forzosa e o control da natalidade de nenos 

con discapacidade. 

 

1

ión. 

2

“Debemos recordar que os nenos con discapacidades son nenos en primeiro 

lugar. E

nseguir a prohibición dos castigos 

. Implementar por completo a Convención dos dereitos das persoas con 

discapacidade e coñecer as obrigacións que figuran no artigo 33 que fixa focos 

de atención dentro de todos os gobernos, un mecanismo de coordinación que 

respecte a convención e os mecanismos independentes para controlar o 

cumprimento da convenc

. Pódense establecer mecanismos de denuncia onde non existan xa. Son 

necesarias campañas de información para aumentar a conciencia e realzar a 

súa accesibilidade aos nenos con discapacidade. 

les, como tales, deben ter o dereito de estar protexidos da violencia, eles tamén 

teñen dereito a ser respectados e protexidos. É nosa a responsabilidade legal facer que 

isto ocorra” (C. McClain-Nhlapo, conselleiro editorial do UN SG Study on violence 

against children). 

Froito tamén da nosa asistencia á reunión do ENOC foi a futura colaboración e 

participación do Valedor do Pobo na campaña que o Consello de Europa está ultimando 

sobre castigos corporais aos nenos. Esta campaña (“Construíndo unha Europa para e coa 

Infancia”) céntrase en tres medidas: as legais para co
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corporai

e o estado actual dos sistemas de protección de menores, principalmente 

no relativo ao marco normativo aplicable, recursos dispoñibles e desenvolvemento de boas 

práctic

guintes iniciativas: 

enda” ao devandito convenio, a realización dunha campaña de 

distribución, a cada pai/nai que acaba de ter un fillo dun folleto informativo sobre os 

s nos países membros; as políticas dirixidas a educar os pais e as de concienciación 

a través dos medios de comunicación. 

A nosa participación na reunión da ENOC posibilitou que por primeira vez nos 

désemos coñecer, como Valedoría da Infancia en Galicia, a outras institucións europeas e 

tamén fixo posible o intercambio de experiencias e de boas prácticas en relación cos 

menores. Este saldo positivo fixo que instásemos a nosa incorporación ao ENOC como 

membros de pleno dereito ou ben como membro asociado. 

b) Asistencia ao encontro de profesionais sobre “Os sistemas de protección na 

España das Autonomías”, organizado pola Universidade Pontificia Comillas (ICA-ICADE) 

e patrocinado polo Instituto Madrileño do Menor e Familiar, o Defensor del  Menor da 

Comunidade de Madrid, a Fundación “Diagrama” e a Secretaria de Families i d’Infancia da 

Xeralitat de Catalunya. 

Neste encontro os axentes e profesionais implicados no ámbito da protección de 

menores procedentes das distintas comunidades autónomas intercambiaron coñecementos e 

experiencias sobr

as. As principais conclusións ás que se chegou neste encontro, completado por un 

traballo de investigación posterior, plasmáronse na publicación do libro Los sistemas de 

protección de menores en la España de las Autonomías. 

c) Contactos con UNICEF–GALICIA 

Froito deles acordáronse para o ano 2008 as se

Sinatura dun convenio–marco de colaboración entre ambas as institucións que 

teña como eixe a Convención dos Dereitos do Neno. 

Como “add
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dereitos 

ro Innocenti). No momento actual unha comisión xestora  asumiu a súa 

articulación e a definición de obxectivos, estratexias, metodoloxías de traballo, estrutura e 

dinámica

Este traballo, que se presentou á presidenta do Parlamento galego no mes de abril 

de 2008

á análise do sistema de intervención cos menores, 

que por diversas circunstancias se encontran en situación de risco e desamparo así como a 

descrició

ituacións de risco para evitar que estas se institucionalicen, crezan e 

desemboquen en situacións de desamparo; de que a prevención coas familias constitúa un 

paso obr

dos nenos recollidos na Convención. A devandita distribución realizarase a través 

dos rexistros civís en Galicia. 

d) Incorporación á Rede Iberoamericana da Infancia 

Esta rede creouse con motivo do XII Congreso Anual da Federación 

Iberoamericana de Ombudsman (FIO) co apoio institucional de Save the Children Suecia e 

UNICEF (Cent

s de funcionamento. A potencialidade que a Rede pode ter no contexto 

iberoamericano fixo que por principios de solidariedade e responsabilidade o Valedor do 

Pobo incorporase a ela. 

e) Elaboración do informe extraordinario Menores vulnerables: desprotección e 

responsabilidade penal. 

 e ao Parlamento de Galicia o 9 de xuño de 2008, explora por unha parte a 

situación dos menores desprotexidos en xeral e en especial a dos internados en centros 

residenciais e por outra parte a situación na que se encontran os menores infractores nos 

centros de internamento. É así que o informe se divide en dúas partes netamente 

diferenciadas. A primeira corresponde 

n dunha parte significativa dos centros existentes, poñendo de manifesto aquelas 

anomalías que na nosa opinión existen e cremos deben ser corrixidas e tamén obviamente 

as fortalezas que concorren. É así que esta primeira parte conclúe cun cadro de 

recomendacións entre as que destaca a necesidade de intensificar os esforzos de detección 

precoz de s

igado para as administracións, previo a calquera outro tipo de intervención coa 

infancia e adolescencia; de que as administracións traballen co obxectivo de manter os 

menores no seu propio medio familiar salvo que non sexa conveniente para o seu interese 
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para evitar ou reconducir as situacións de desprotección así como tamén evitar que os 

menores sexan separados do seu contexto familiar así como tamén a necesidade de 

intensificar o apoio ao acollemento familiar e a axilización e posta en valor da institución 

da adopción. A segunda parte deste informe especial corresponde ao estudo no seu 

conxunto

nvivencia con outra persoa, familia ou grupo educativo); para adecuar as 

dependencias policiais e para que os equipos técnicos poidan levar a cabo o cometido que 

lles asigna a Lei penal do menor e o regulamento que a desenvolve. 

Como non podía ser doutra forma, o noso traballo trata de ser colaborador e 

construti

s dos menores, 

intentando axudar a unha correcta e eficaz aplicación da normativa sobre xustiza de 

menores  aquelas dificultades que xorden no devir dos menores en situación de 

risco ou desamparo. Pretendemos facer chegar ao Parlamento, ás institucións e á 

administración autonómica a nosa visión sobre a situación na práctica enores co fin 

de que esta poida servir como ferramenta de axuda para a adopc

estratexias positivas para eles. 

 do sistema de intervención cos menores infractores así como o estudo descritivo 

da situación actual dos centros de internamento existentes e a proposta de modificación 

naqueles casos nos que nos pareceu que a situación non é a que corresponde a un sistema 

que debe primar ou amparar os dereitos dos menores. Despois das conseguintes 

valoracións e conclusións, tamén esta segunda parte do informe finaliza cunha ampla 

enumeración de recomendacións, destacando entre as de carácter xeral: a conveniencia de 

que as administracións leven a cabo unha política destinada a activar estratexias de 

prevención co obxectivo de adiantarse aos novos delincuentes xuvenís e a necesidade de 

que se doten os necesarios recursos para potenciar a mediación e outras medidas 

alternativas á xudicialización; para o cumprimento e seguimento das medidas de medio 

aberto (liberdade vixiada, asistencia a centro de día, prestación en beneficio da comunidade 

ou de co

vo na relación coas administracións públicas, sen deixar de poñer ao descuberto 

aqueles casos, en que cremos que se vulneran ou restrinxen os dereito

e así como

deses m

ión de políticas e 
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lego como lingua 

propia de Galicia, continuando na súa aliña 2 que os idiomas galego e castelán son 

oficiais en Galicia

cooficiais na Comunidade Autónoma (STC 337/1994). 

1.15.1 INTRODUCIÓN 

Partindo da premisa de que a lingua é vehículo da personalidade, que se considera 

un elemento básico de identidade cultural e que constitúe o medio para o exercicio da 

facultade máis propia do ser humano, que ten que ser obxecto de especial respecto e 

protección, é necesario ter en conta: 

O artigo 3 da Constitución que no seu punto 1 establece que o castelán é a lingua 

oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a usala, 

continuando na súa aliña 2, que as demais linguas españolas serán tamén oficiais nas 

respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos. 

O artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia que define o ga

 e todos teñen o dereito de coñecelo e usalo. Que os poderes públicos de 

Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas, e que ninguén poderá ser 

discriminado por  razón da lingua. 

A Lei de Normalización Lingüística, que na súa aliña 2 garante o uso normal do 

galego e do castelán como linguas oficiais da Comunidade Autónoma, continuando no seu 

artigo 3 que os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que 

ninguén sexa discriminado por razón da lingua. 

E a reiterada xurisprudencia do Tribunal Constitucional, segundo a cal é oficial 

unha lingua, independentemente da súa realidade e peso como fenómeno social, cando é 

recoñecida polos poderes públicos como medio normal de comunicación en e entre eles e 

na súa relación cos suxeitos privados (SSTC 82/1986 e 46/1991) e que o réxime de 

cooficialidade lingüística establecido pola Constitución e os Estatutos de Autonomía 

presupón non só a coexistencia senón a convivencia de ambas as linguas cooficiais, de tal 

xeito que os poderes públicos deben garantir, nos seus respectivos ámbitos de 

competencia, o dereito de todos a non ser discriminados polo uso dunha das linguas 



 

Ante esta normativa lexislativa, hai que ter en conta que para poder estudar as 

queixas formuladas e dar unha contestación acorde aos pedimentos dos cidadáns que a 

Constitución recoñece ao indicar que a realidade plurilingüe do Estado español é unha 

riqueza e

ar de forma progresiva e, 

dentro do marco constitucional, o máis amplo coñecemento e utilización da lingua propia 

da comu

T

Dentro da subárea de deportes temos que indicar que a importancia do deporte foi 

n española ao sinalar: os poderes públicos 

fomentarán a educación sanitaria, a educación física e o deporte e facilitarán a adecuada 

utilizació

 que constitúe un patrimonio cultural digno de especial respecto e protección, que 

presupón non só a coexistencia, senón tamén a convivencia das linguas cooficiais para 

preservar o bilingüismo existente naquelas comunidades autónomas que contan cunha 

lingua propia e que constitúe por si mesmo unha parte do patrimonio cultural; situación 

que comporta, por un lado, o mandato para todos os poderes públicos (estatal e 

autonómico) de fomentar o coñecemento e asegurar a protección de ambas as linguas 

oficiais no territorio da comunidade correspondente, e por outro garantir o dereito dos 

particulares a empregar calquera das linguas oficiais na súa relación cos poderes públicos. 

E con respecto ás leis autonómicas que estas recoñecen  a cooficialidade lingüística e 

instan aos poderes públicos a promover accións encamiñadas a iniciar a normalización 

lingüística no seu territorio co obxecto de asegurar o respecto e de fomentar o uso da 

lingua propia da comunidade e que sexa oficial nesta, corrixindo así unha situación de 

desigualdade histórica respecto do castelán, permitindo alcanz

nidade. 

amén é de salientar que o Parlamento Europeo recoñeceu no mes de xullo do ano 

2006, o uso de todas as linguas cooficiais de España e que os cidadáns de Galicia, País 

Vasco, Cataluña, Valencia e Illas Baleares, se poidan dirixir ás institucións da eurocámara 

na lingua propia ademais do castelán incluíndo así mesmo que eses cidadáns poidan recibir 

a resposta na lingua empregada.  Así temos un número bastante elevado de queixas 

presentadas polos particulares e referentes á actuacións tanto da administración autonómica 

como local por incumprimento da lexislación vixente. 

recollida no artigo 43, aliña 3, da Constitució

n do ocio.  
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O deporte nas súas múltiples e variadas manifestacións converteuse no noso 

tempo nunha das actividades sociais con maior arraigamento e capacidade de convocatoria. 

Constitúese como un elemento fundamental do sistema educativo e a súa práctica 

é importante para o mantemento da saúde, sendo por tanto un factor corrector dos 

desequilibrios sociais que contribúe ao desenvolvemento da igualdade entre os cidadáns, 

crea hábitos que favorecen a inserción social e a súa práctica en equipo fomenta a 

solidariedade. 

O principio prescrito na Constitución española foi posteriormente desenvolvido na 

Lei 10/1990, do 15 de outubro, modificada pola Lei 50/1998. En todas as comunidades 

autónomas desenvolveuse a citada lei e así na nosa comunidade encontrámonos coa Lei 

11/1997, do 22 de agosto, xeral do deporte en Galicia; por iso son varias as actuacións 

coordina

nos encontramos coas presentadas polos 

particulares. 

das e de cooperación entre a administración estatal e as administracións 

autónomas para aquelas competencias concorrente que sen dúbida propician unha política 

deportiva máis dinámica e con efectos multiplicadores. 

A actividade deportiva constitúe unha evidente manifestación cultural. Por ese 

motivo a importancia do deporte desenvolveuse nos campos da ensinanza e no fomento e 

actividade deportiva. Aténdese con especial transcendencia á promoción da práctica do 

deporte pola xuventude, co obxecto de facilitar as condicións para a súa plena integración 

no desenvolvemento cultural e social.  

Dentro da subárea de cultura temos que ter en conta que a maioría das queixas se 

refiren á falta de protección por parte das administracións correspondentes do patrimonio 

histórico de Galicia. Realmente son elevadas e normalmente son presentadas por distintas 

plataformas e agrupacións, aínda que tamén 

A lexislación que regula esta sección encontrámola en primeiro lugar no artigo 44 

da Constitución española, ao preceptuar que os poderes públicos promoverán e tutelarán o 

acceso á cultura, á que todos teñen dereito. E que así mesmo os poderes públicos 
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promoverán a ciencia e a investigación científica e técnica en beneficio do interese xeral. 

Tamén na Lei 16/1985, do 29 de xuño, do patrimonio histórico español. Como lexislación  

autonómica encontramos a Lei 14/1989, do 11 de outubro, de bibliotecas de Galicia, a Lei 

8/1985, do 30 de outubro, de patrimonio cultural de Galicia e a Lei 3/1996, do 10 de maio, 

de protección dos camiños de Santiago.  

E temos que falar por último dentro desta área do turismo, a Comunidade 

Autónoma de Galicia ten atribuído a teor do artigo 27, liña 21, do Estatuto de autonomía a 

competencia exclusiva en materia de promoción e ordenación do turismo no seu ámbito 

territorial, e polo tanto a potestade de regulamentar o sector turístico no devandito ámbito. 

A Lei 9/1997, do 21 de agosto, de ordenación e promoción do turismo en Galicia, regula 

no seu artigo 49, as vivendas turísticas vacacionais. Nel indícase que a fin de garantir a 

coordina

vembro. E estase a traballar no desenvolvemento dunha nova lei de 

turismo. 

1.15.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN 

Iniciadas 160 

ción da oferta e dos dereitos dos usuarios se determinará regulamentariamente  o 

aloxamento en unidades illadas de apartamentos, bungalós, vivendas unifamiliares e en 

xeral en calquera vivenda ofrecida por motivos vacacionais ou turísticos, mediante 

contraprestación económica. A presente lei foi modificada en varios dos seus artigos pola 

Lei 10/2004, do 2 de no

O número de queixas correspondentes á área de cultura e política lingüística no 

ano 2007 foi de 160, ás que se deu o curso que se describe a continuación: 

Admitidas 119 74 % 

Non Admitidas 40 25 % 

Remitidas ao Defensor del Pueblo 1 1 % 
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A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte: 

Concluídas 113 95 % 

En trámite 6 5 % 

 

Ao longo deste ano tamén foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas 

en anos anteriores:  

Ano de 
presentación 

En trámite ao 
31-12-2006 

Reabertas Total Resoltas  En trámite ao 
31-12-2007 

2006 12 3 15 14 1 

 

1.15.3 POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Dentro da subárea de política lingüística temos que indicar que as queixas 

recibidas foron 145, estando conclusas 106, non se admitiron a trámite 37, en trámite 1 e 

remitidas ao Defensor del Pueblo 1. Da pendencia do ano 2006 están 8 conclusas e non hai 

ningunha en trámite. 

1.15.3.1 Lingua vehicular 

Co uso do galego como lingua vehicular na educación, podemos indicar que nesta 

materia quedaron algunhas queixas pendentes de anos anteriores e correspondían ás 

presentadas polos profesores por ter que redactar o programa da materia “Lingua e 

Literatura Española” en galego. Son entre elas as queixas 1737/06. É de significar neste 

caso que a lexislación establece con total claridade que o galego se ha de utilizar como 

lingua vehicular de aprendizaxe na ensinanza non universitaria, e tamén o uso da lingua 

galega na administración educativa. Coa entrada en vigor do Decreto 124/2007 a 
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programación das materias Lingua e Literatura Castelá, son a excepción á regra xeral, e 

polo tanto poden realizarse en castelán. Verbo do resto das queixas referentes á utilización 

do galeg

as xa nos referimos a elas na epígrafe de ensinanzas non universitarias 

pero aquí podemos citar a queixa 946/07 e a 1608/07. Refírense ambas ao problema 

ngua 

castelá. Particípase aos cidadáns queixosos que de conformidade ao disposto no Decreto 

124/200

solicitar o uso do castelán. 

o na educación xa se fixo referencia a elas na administración educativa non 

universitaria.  

Verbo doutr

suscitado polos pais sobre a  ensinanza dos seus fillos en lingua galega e non en li

7, polo que se regula o uso e promoción do galego no sistema educativo, este 

establece como un dos seus obxectivos conseguir para a lingua galega máis funcións 

sociais e máis espazos de uso, e darlle prioridade en sectores estratéxicos. E sendo o sector 

da ensinanza fundamental para a implantación dos hábitos lingüísticos en galego, e 

establecer unha nova regulación do galego que facilite o seu emprego de maneira 

progresiva e xeneralizado en todos os niveis e graos non universitarios. Fíxase claramente 

no citado decreto que a administración educativa, centros de ensinanza e o persoal ao seu 

servizo utilizarán con carácter xeral a lingua galega; que os documentos administrativos da 

consellería se redactarán en galego, e que os servizos da inspección velarán polo seu 

cumprimento. A non discriminación dos falantes de ambas as linguas cooficiais queda 

regulado no artigo 6 da citada norma no cal se indica que se utilizarán o mesmo número de 

horas á ensinanza en lingua galega e en lingua castelá.  

1.15.3.2 Queixas relativas ao dereito lingüístico no ámbito das administracións 

públicas 

De conformidade coas leis ao principio exposto, nesta comunidade os galegos 

teñen dereito á opción lingüística; e todos os cidadáns teñen dereito a utilizar a lingua 

oficial que elixisen. Tamén hai que sinalar que nas administracións públicas e as empresas 

que dependan delas debe de empregarse o galego en todas as actuacións internas; hase de 

empregar normalmente nas comunicacións e notificacións dirixidas ás persoas físicas ou 

xurídicas residentes no ámbito lingüístico galego, sen prexuízo de que os cidadáns poidan 
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1.15.3.3 Actuacións da administración autonómica 

Así podemos falar da presentada por un recorrente en queixa, con motivo de 

recibir unha notificación da Consellería de Industria da Xunta de Galicia, na que non 

comprende o que se lle reclama por estar redactado nun idioma para el descoñecido, xa que 

soamente fala e entende castelán. Que contra a reclamación da consellería, remitiu escrito 

solicitan

Á vista do participado solicitouse do director xeral do Instituto Galego de 

Vivenda e Solo o informe correspondente no cal comunican que efectivamente os 

recorren

do que as resolucións que se lle comunicase se lle fixesen en castelán e que 

consideraba todas as notificacións recibidas nulas. A administración correspondente ante a 

solicitude de informe contestou no sentido de que se recibira escrito do recorrente con data 

26 de xuño de 2007, solicitando as notificacións en castelán; ante iso a administración en 

cumprimento do disposto na Constitución española, no Estatuto de autonomía de Galicia, 

na  Lei  de normalización lingüística e na  Lei 30/1992, do 28 de novembro, comunicou ao 

interesado as notificacións e resolucións en ambas as linguas (1187/07). 

Nos mesmos termos que a anterior tivemos a queixa presentada por unha persoa 

que indicaba que recibira da Xunta de Galicia unha oferta pública de adquisición de terreos 

incluídos no Plan Parcial do sector do Bertón do PXOM de Ferrol, a cal estaba redactada 

en castelán. Con posterioridade recibe o proxecto de expropiación do parcial de ordenación 

pero xa redactado en galego. Que o 16 de outubro solicitaron ao Instituto Galego de 

Vivenda e Solo unha tradución da documentación ao castelán de acordo coa lexislación 

vixente, sen que se contestase a esa solicitude, pero sen embargo remíteselle unha nova 

resolución que modifica o expediente de expropiación forzosa, totalmente redactada en 

galego, recibindo en galego a resolución de citación para asinar as actas de pagamento e de 

ocupación. 

tes solicitaron unha copia do plan parcial do proxecto de expropiación en castelán, 

para poder estudala, pero para a non remisión da documentación en castelán alegan o 

artigo 36, aliña 2, da  Lei  30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común; o artigo 5 e 6, aliña 1, 

da  Lei  3/1983, do l5 de xuño, de normalización lingüística e o artigo 5 do Estatuto de 

autonomía de Galicia engadindo que ante o exceso de traballo que pendía no organismo 
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non se puido atender a petición de dona …, polo que tampouco se produce indefensión de 

conformidade á normativa vixente. 

Esta institución examinando a documentación remitida e que de conformidade ao 

disposto no artigo 36 da citada  Lei  30/1992, aliñas 2 e 3 que son de aplicación neste 

procedemento na súa nova redacción dada pola  Lei  4/1999, do 13 de xaneiro, considerou 

que a solicitude feita polos interesados debeu ser atendida ao ter sido solicitada 

expresamente, xa que o citado artigo 36 na súa aliña 2 prescribe que se traducirán ao 

castelán os documentos dirixidos aos interesados que así o solicitasen expresamente. 

Ademais do anterior hai que ter en conta o Estatuto de autonomía de Galicia no seu artigo 

5, e do

Tamén sobre o mesmo tema podemos citar as queixas 1936/07, 1266/07 e 118/07. 

or parte desta institución 

contestouse que de conformidade ao artigo 14 de Estatuto de autonomía e á  Lei  6/1984, 

do 5 de 

que indicaba que no proceso selectivo realizado en Ourense para optar a dúas prazas de 

 disposto no artigo 6 da  Lei  de normalización lingüística. Por iso e de 

conformidade co artigo 29 da  Lei  6/1984, do 5 de xuño do Valedor do Pobo, suxeriuse á 

administración correspondente a modificación dos criterios utilizados na produción dos 

seus actos e resolucións, como a presente, na que os administrados expresamente soliciten 

a remisión das resolucións e notificacións en lingua castelá para así poder cumprir o 

disposto na lexislación citada na presente resolución (1474/07). 

Recibíronse nesta institución outro numeroso grupo de queixas dos cidadáns 

galegos que aínda que son individuais, sen embargo o seu contido e redacción son 

exactamente iguais, pois se refiren á mesma cuestión, a problemática nelas presentada é 

que consideran que se relega o galego a condición de lingua B. P

xuño, do Valedor do Pobo, se procederá en todo caso a promover a efectividade 

dos principios constitucionais e estatutarios referentes ás linguas oficiais de Galicia e 

tamén ao previsto na  Lei  3/1983, de normalización lingüística (1408/07 a 1461/07). 

1.15.3.4 Actuacións da administración local 

Dentro destas podemos citar entre outras, a presentada por un recorrente en queixa 
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axudante de arquivo, realizándose en primeiro lugar o primeiro exercicio; continúa na súa 

queixa manifestando que o punto 7.8 das bases sinalan que os exercicios se poderán 

realizar en galego ou castelán, e que o primeiro exercicio só se lle permitiu realizalo en 

castelán,

 

a esta institución que a Policía Municipal de Oleiros a denunciara por unha infracción de 

tráfico. gua galega. Que 

solicitado por correo electrónico a súa tradución, se lle participa que a solicitude de 

tradució

ado o informe ao Concello de 

Oleiros, este foi remitido no sentido de indicar que efectivamente a interesada solicitara a 

tradución ao castelán do reverso do boletín de denuncia de tráfico. E que por resolución da 

Concellería de Tráfico notifi

galego é a lingua oficial da administración local, e polo tanto procede utilizar todos os 

medios 

presentadas por particulares que 

nos seus escritos indican que no DOG 27-8-2007 se publicou a  Lei  13/2007, do 27 de 

xullo, qu Galicia, e que no 

seu artigo 17 establece “que para dar cumprimento á normalización do idioma galego na 

 conculcándose o disposto na Lei  3/1983, do 15 de xuño. Recibido o informe 

remitido polo Concello de Ourense, nel particípase que o primeiro dos exercicios do 

proceso selectivo para optar a dúas prazas de axudante de arquivo consistía nun exame tipo 

test polo que ningunha resposta exixía só a de marcar cunha aspa no lugar correspondente. 

Non consta tampouco que, examinadas as actas, ningún opositor solicitase que se lle 

facilitase o enunciado das preguntas do exame en galego, non exercendo o seu dereito a 

realizar o exame na lingua galega. Sen embargo, continúase no seu informe, que por parte 

desta administración terase en conta a súa recomendación para futuros procesos selectivos 

(66/07). 

Noutro caso distinto temos a queixa presentada por unha recorrente a cal participa

Que o boletín de denuncia foi redactado totalmente en lin

n é considerada pola administración local como alegación e que só cabe o 

pertinente recurso contencioso-administrativo. Solicit

cada á interesada, na que se lle indica que todo documento 

público que emita en idioma galego o Concello de Oleiros ten plena validez legal xa que o 

de que dispón para empregar o uso normalizado da lingua galega na súa 

documentación oficial. Mais a resolución sinala que en atención á súa petición se dá 

traslado da tradución que solicitou (1403/07). 

Tamén é de resaltar un elevado grupo de queixas 

e modifica a  Lei  4/1988, do 26 de maio, da función pública de 
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administ

s relacións coa administración pública no ámbito da 

comunidade autónoma, e en cumprimento da obrigación de promover o uso normal do 

galego p ermina o artigo 6.3 da  Lei  de 

normalización lingüística, nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da 

Adminis des locais de Galicia, 

terá que demostrarse o coñecemento da lingua galega. Para estes efectos, as bases das 

convocatorias establecerán que unha ou m

ente en lingua galega, e iso sen prexuízo doutras probas adicionais 

que se puidesen prever, para

pública da comunidade autonómica nin local incluídos os 

seus organism

ba que a súa filla quería practicar deportes a través do Instituto Municipal 

de Deportes, organismo dependente do Concello de Vigo, pero que non lle concederan a 

exención

ración pública de Galicia e para garantir o dereito dos administrados ao uso da 

lingua pública de Galicia nas súa

or parte dos poderes públicos de Galicia que det

tración da Comunidade Autónoma de Galicia, e nas entida

áis das probas do proceso selectivo deberán 

realizarse exclusivam

 aqueles postos de traballo que requiran un especial 

coñecemento da lingua galega”. 

Por parte desta institución non se admitiron as queixas de conformidade ao 

disposto nos artigos 1 e 13 da  Lei  do Valedor do Pobo, por non referirse a ningún acto nin 

resolución da administración 

os autónomos senón a unha norma con rango de lei aprobada polo 

Parlamento de Galicia. 

1.15.4 DEPORTES 

Dentro da subárea de deportes, podemos indicar que as queixas presentadas foron 

en total 3 das que 1 está conclusa, 1 está pendente en trámite e 1 foi remitida ao Defensor 

del Pueblo. Respecto da pendencia de anos anteriores 1 está xa conclusa e outra está en 

trámite.   

Dentro desta sección escasísimas foron as queixas presentadas ante esta 

institución no presente ano. Só se concluíu por un lado a referida á exención de pagamento 

para a práctica de deporte no Pavillón Municipal de Deportes de Vigo; a nai dunha alumna 

de 8 anos indica

 de pagamento xa que non tiña xustificantes de que o pai, do que estaba en 

trámites de separación, non achegaba alimentos á menor. Solicitado o informe 
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correspondente, participouse a esta institución que se estaba pendente de que a nai da 

menor acudise á oficina de atención ao público do IMD para realizar a inscrición da 

alumna, xa que de acordo co documento remitido por Benestar Social cumpría cos 

requisitos exixidos para poder obter a exención de pagamento de prezo público (1723/07). 

Por outr

adoiro ofertadas, 

contemplándose o recoller como medidas máximas das prazas de atracadoiro ata un 

máximo

ona. Estes 

atracadoiros poden constituír un risco nas manobras que se realizan, e dando a imaxe 

dunha d

oiro. Publicitouse efectivamente unha convocatoria con prazo para 

realizar as solicitudes de embarcacións cun tamaño máximo de 6 metros de eslora, que é o 

tamaño h

o lado citaremos nesta sección  a queixa presentada polo secretario do Club 

Náutico de Baiona, polo que solicitaban que por parte do ente público Portos de Galicia, se 

revisase o prego de bases da convocatoria para a presentación de solicitudes de 

autorizacións de atracadoiro para embarcacións menores deportivas no porto de Baiona e 

se reformasen as dimensións nominais das prazas de atrac

 de 9 metros de lonxitude e 3,80 metros de anchura, así como que as dimensións 

máximas das embarcacións recollan as de eslora de ata un máximo de 9 metros por 3,50 de 

manga. Interesado o informe á administración competente, este foi remitido pola 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte no sentido de indicar que 

Portos de Galicia o que pretende de maneira prioritaria é eliminar os atracadoiros 

incontrolados que se están producindo desde hai anos na dársena de Bai

ársena caótica. Por iso se está realizando unha importante ampliación das 

instalacións de atracadoiro para embarcacións menores, dando a posibilidade dun punto de 

fondeadoiro ou ancorad

abitual para estas embarcacións menores. Recórdase que o porto de Baiona conta 

con outros dous portos deportivos que permiten o atracadoiro de embarcacións de grandes 

esloras. Por todo iso Portos de Galicia non vai habilitar prazas de ata 8 metros de eslora, 

pero á vista das solicitudes presentadas, e para conseguir a maior ocupación, en próximas 

convocatorias ampliarase a eslora a 8 metros, pero sempre tendo preferencia as 

embarcacións de 6 metros, cumprindo así os criterios utilizados noutros portos (1490/06). 
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1.15.5 CULTURA 

Dentro da subárea de cultura temos que indicar que se recibiron 11 queixas, están 

5 conclusas, 4 en trámite, 2 non se admitiron a trámite e non se remitiu ningunha ao 

Defensor del Pueblo. Respecto da pendencia de anos anteriores están conclusas 5 e non hai 

ningunha pendente. 

1.15.5.1 Protección e conservación do patrimonio histórico cultural 

obras 

necesarias para a construción dun edificio que afecta á zona do Xacemento Arqueolóxico 

ou Castelo do Con, declarado ben de interese

tivo informe, por parte 

da Consellería de Cultu

zo de 

2006 pola cal se autoriza a continuación das obras de conformidade ao indicado polos 

servizos de arqueoloxía e se acorda solicitar á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural a 

Temos que referirnos á queixa presentada por un particular pola cal nos participa 

que no lugar “O Con” na rúa Daniel Castelao de Moaña, se están realizando as 

 cultural de Galicia. Solicita que se 

comproben os feitos e se a obra conta coa licenza municipal e co preceptivo informe do 

Servizo de Patrimonio Cultural da Delegación. Solicitado o precep

ra e Deporte particípase que o 22 de decembro de 2005 os servizos 

técnicos de arqueoloxía desta delegación provincial visitan as obras e emiten o 

correspondente informe, á vista del procédese á paralización cautelar das obras, feito que é 

realizado polo Concello de Moaña, remitindo á Delegación da Consellería o proxecto no 

que se outorgou a correspondente licenza para a súa legalización. Os servizos técnicos de 

arqueoloxía da delegación estiman procedente o levantamento parcial da paralización das 

obras, para construír un muro de contención para seguridade do contorno da obra, a 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, por resolución, informa favorablemente a 

legalización do proxecto de construción do edificio e a continuación das obras xa iniciadas, 

coas cautelas arqueolóxicas que na citada resolución se indican, consistentes en que 

respecto do sector inalterado da parcela é necesaria a realización de sondaxes 

arqueolóxicas mecánicas, debendo presentarse un proxecto arqueolóxico para a súa 

autorización pola Dirección Xeral de Patrimonio Histórico Cultural. Con posterioridade a 

Delegación Provincial da Consellería (DXPC) emite a resolución de data 13 de mar
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incoació

 na presente sección é a que comunica a 

Plataforma pola defensa patrimonial e natural dos montes de Brión e Leixa, e no seu nome 

e no do 

ido nesta 

institución do Valedor do Pobo. No seu escrito o recorrente manifesta que presentou un 

escrito n

n de procedemento sancionador contra o Concello de Moaña pola presunta 

comisión dunha falta da  Lei  8/1995, do patrimonio cultural de Galicia, referente ao 

outorgamento de licenza municipal para a construción dunha edificación no ámbito do 

Xacemento Arqueolóxico de Castelo do Con, incluído no Inventario Xeral de Xacementos 

Arqueolóxicos da Xunta de Galicia. 

Outra das queixas a que nos referiremos

seu representante, na cal indica que as obras realizadas no medio de Monte Chá, 

parroquia de Brión, Concello de Ferrol, afectaron ás áreas de protección de varios 

xacementos arqueolóxicos, todos integrados no conxunto arqueolóxico das Mámoas de 

Chá de Brión. Que as obras provocaron un movemento de terras, removéndose a superficie 

da capa vexetal para o acondicionamento da explanada para realizar as pistas necesarias 

para accesos e o vertido de áridos, co ancheado dunha devasa, e tirando materiais de obras. 

Que as citadas obras se realizaron sen ningunha autorización nin control por parte de 

Patrimonio Arqueolóxico. Que a Confederación Hidrográfica do Norte tiña perfecto 

coñecemento do valor arqueolóxico dos xacementos existente na área, carecendo dos 

permisos necesarios. E que o Concello de Ferrol non cumpriu co previsto no artigo 4 da  

Lei  8/1985, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, e que ten pendente a 

resolución ao recurso de alzada interposto. Por parte do concello particípase que o 

expediente se está tramitando no Servizo Técnico Xurídico dependente da Secretaría Xeral 

da Consellería, pero que debido aos problemas de acumulación de traballo, debido á falta 

de medios e de persoal está pendente de ditarse a resolución expresa correspondente 

(1631/06). 

Abriuse a presente queixa, como consecuencia do escrito recib

o Concello de Trazo, o 23 de agosto de 2006, referente a unhas obras que se 

realizaran nos arredores da Ermida de Santa Eufemia, sen proxecto nin licenza urbanística. 

Sinalaba que as obras consistiran no derrubamento de parte do muro da ermida así como 

duns  palcos de música, e tamén a execución dunha cuberta para un pozo de barrena, e a 

construción duns aseos públicos, con instalación de dous pozos negros. O concello,  
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manifestaba o recorrente, non contestara ao seu escrito. Solicitados os informes ás 

administracións correspondentes, recíbese o da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da 

Consellería de Cultura e Deporte no cal se participa que en relación ao seu escrito de data 

18 de decembro sobre as obras de mellora da capela de Santa Eufemia de Bilouchada, no 

Concello

enor, dado que non afecta para nada a estrutura de 

construción senón simplemente que se solicitaba para acondicionar o interior e substituír 

materiai

 área recreativa existente nos arredores da 

Capela de Santa Eufemia, capela que é o único ben catalogado, que dista máis de cen 

metros d

xislación, e sen que os 

 de Trazo, que supuxeron o derrubamento dun muro de pedra de carácter histórico 

e do antigo palco da música, infórmase que nesta Dirección Xeral non se ten ningunha 

constancia destes feitos. A partir deste momento, abrirase un expediente informativo para 

esclarecer todas as circunstancias nas que se produciron estas obras, así como se delas se 

derivan responsabilidades por afectar ao patrimonio cultural galego. 

O Concello de Trazo tamén remitiu o seu informe no que indica que o 22 de 

agosto de 2006 tivo entrada no concello escrito de... no que solicitaba licenza municipal 

para proceder á mellora e reforma dos servizos públicos existentes nun local propiedade da 

Igrexa, situado na área recreativa de Santa Eufemia, que segue os trámites ordinarios en 

toda licenza municipal de obra m

s. 

Que non era precisa a súa remisión a Patrimonio da Comunidade Autónoma dada 

a construción, aínda que sita na súa propia

esta, co que queda excluído de conformidade coa lexislación de Patrimonio que 

fixa a área de protección dos bens catalogados neses cen metros. 

Solicitados informes complementarios para unha mellor comprensión da denuncia 

formulada, recibíronse estes; no segundo informe do concello indícase que existe unha 

licenza de obra menor para o acondicionamento de servizos sanitarios existentes, sen 

afectar para nada á estrutura anterior nin ás canalizacións, do informe técnico despréndese 

que non existen vertidos nin restos de substancias contaminantes no terreo, que polo outro 

lado linda coa estrada municipal, estando a vivenda máis próxima a máis de cincuenta 

metros, superando en máis do dobre a distancia recomendada pola le
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titulares 

rubamento do muro de pedra de carácter 

histórico e do antigo palco da música, que practicadas as dilixencias dirixidas a esclarecer 

a denunc

ctividade que requira licenza urbanística, tanto na igrexa coma no seu contorno. 

destas puxeran en coñecemento do concello situacións de rebordo de augas fecais 

nin malos cheiros nin substancias contaminantes.  

Pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural remítese o novo informe no sentido 

de indicar que respecto das obras de mellora da Capela de Santa Eufemia de Vilouchada, 

no Concello de Trazo, que supuxeron o der

ia, e despois dos informes técnicos, acordouse incoar un expediente sancionador 

por entender que as obras realizadas si afectan ao ben protexido e polo tanto ao patrimonio 

cultural galego. No informe técnico tamén se indica que as obras realizadas carecen de 

autorización e ao ser unha actuación realizada nun contorno dun ben incluído no Catálogo 

do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Trazo, é preciso a autorización previa da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que terá carácter vinculante, para a realización de 

calquera a

Tendo en conta o citado realízanse as seguintes consideracións: 

Na inspección realizada polos servizos técnicos da Consellería de Cultura e 

Deportes compróbase a execución das seguintes obras:  

Dentro do adro: 

Colocación dunha caseta xunto ao muro do adro, para protección dun pozo de 

auga. 

Derrubamento parcial do antigo muro de cerrado do adro, xunto á escaleira de 

acceso a este, co fin de facilitar o acceso peonil e rodado ao seu interior. Co muro 

derrubouse un antigo palco formado por pezas de cantería. 

Destrución dun palco situado no interior do adro. 

Destrución parcial do antigo muro do adro nun dos seus laterais. 
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Adecuación da planta baixa dunha construción adxunta, situada xunto ao acceso 

ao adro, para colocación de aseos. 

Fóra do adro, pero dentro do contorno protexido: 

Corta de árbores no espazo que vai entre o adro e a estrada. 

Disposición subterránea dunha condución de augas fecais proveniente dos aseos e 

das fosas asépticas. 

Por outra parte os técnicos consideran que as obras realizadas dentro do adro 

sobre o seu muro afectan directamente ao elemento inventariado (Igrexa Parroquial de 

Santa Eufemia de Vilouchada), e ás obras exteriores situadas dentro do seu contorno de 

protección (área de protección formada por unha franxa cunha profundidade de 100 metros 

arredor do ben inventariado). 

Á vista de todo o citado as obras realizadas parecen exceder do simple 

acondicionamento dos servizos sanitarios existentes, polo que non se axustarían á licenza 

de obra menor que concede ese concello, segundo o último informe remitido a esta oficina 

pola institución do Valedor do Pobo. 

A natureza das obras realizadas entendemos que implicaría a súa condición de 

obra maior, en tanto que no artigo 195.3 da  Lei  9/2002 se indica expresamente que “se 

considerarán como menores aquelas obras e instalacións de técnica simple e escasa 

entidade construtiva e económica que... nin afecten ao deseño anterior”. E tamén no 

citado artigo se sinala expresamente que en ningún caso se entenderán como obras 

menores as intervencións en edificios declarados bens de interese cultural ou catalogados, 

polo que aínda que a igrexa parroquial de Santa Eufemia se considerase un ben 

inventariado e non catalogado, este aspecto sería suficiente na consideración das obras 

como menores. 

En todo caso, e para os efectos que aquí interesan a cualificación das obras 

executadas como obras menores non afectarían tampouco ao aspecto fundamental do 
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problema que motivo a queixa que estriba nunha concesión dunha licenza municipal 

urbanística (aínda que posterior á realización das obras) sen que previamente se outorgase 

a precep

 requiriría tamén a 

autorización da Consellería de Cultura e Deporte, esixencia legal que se incumpriu no 

presente caso”(1632/06). 

Tamén podemos citar dentro desta sección, a presente denuncia que se iniciou por 

esta institución do Valedor do Pobo como consecuencia dun considerable número de 

tiva e vinculante autorización da Consellería de Cultura e Deporte, ao tratarse a 

Igrexa Parroquial de Santa Eufemia dun ben cultural inventariado. 

A este respecto, o artigo 54 da Lei  8/1995, do 30 de outubro, de patrimonio 

cultural de Galicia, establece expresamente que os bens inventariados “estarán baixo a 

responsabilidade dos concellos e da Consellería de Cultura, que deberá autorizar calquera 

intervención que os afecte”, e a igrexa de Santa Eufemia aparece recollida no Plan Xeral de 

Ordenación Municipal de Trazo aprobado definitivamente o 16-6-2000. 

En consecuencia polas circunstancias que concorren no presente caso obsérvase 

unha vulneración do previsto no artigo 196.5 da  Lei  9/2002, na que se indica que “nos 

restantes supostos nos que o ordenamento xurídico exixa, para a execución de calquera 

actividade, autorización doutra administración pública en materia medioambiental ou de 

protección do patrimonio histórico-cultural, as licenzas municipais urbanísticas só se 

poderán solicitar con posterioridade a que se outorgue a referida autorización”. 

Á vista do anteriormente exposto, de acordo co previsto no artigo 32.1 da  Lei  do 

Valedor do Pobo formúlaselle a ese Concello de Trazo un recordatorio de deberes legais 

nos seguintes termos: 

“Que por parte desa administración municipal se proceda á apertura dun 

expediente de reposición da legalidade urbanística, en tanto que dunha parte as obras 

efectivamente realizadas non se axustan ás previstas na licenza de obra menor 

concedida por ese concello, e ademais á execución destas obras por afectar ao 

contorno dun ben do patrimonio cultural inventariado
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correos electrónicos remitidos por peregrinos de diversos países, en relación coa 

proxectada execución dun polígono industrial no Concello do Pino, e que afecta a un tramo 

do Cam

cución dun polígono industrial no 

Concello do Pino, e que afecta a un tramo do Camiño de Santiago (Camiño Francés). 

En relación co problema que motivou a súa queixa desde esta oficina do Valedor 

do Pobo solicitamos información da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e da Dirección 

Xeral de Urbanismo, así como tamén do Concello do Pino. 

A este respecto, na información remitida inicialmente polas administracións 

afectadas, e como xa lle comunicamos en data do 24-9-07, consta que respecto do polígono 

industrial ao que se refire a queixa se aprobou polo concello o proxecto de urbanización 

(fase previa á concesión de licenzas de obras de edificación), baseándose nunha 

autorización da Dirección Xeral do Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura e 

Deporte, que é o órgano administrativo competente para a protección do patrimonio 

histórico e cultural. Sen embargo, por unha asociación de propietarios de terreos afectados 

polo polígono industrial formulouse un recurso administrativo contra a autorización do 

proxecto de urbanización, e a presentación deste recurso motivou que cautelarmente se 

suspenda a execución da autorización outorgada, o que determinaría a imposibilidade de 

efectuar obras nos terreos previstos polo polígono. Sen embargo, ao parecer continúan 

executándose obras, consistentes fundamentalmente no movemento de terras e corta de 

árbores, o que motiva que solicitemos con esta data novos informes ás administracións 

públicas afectadas, poñendo de manifesto o incumprimento da suspensión das obras. 

iño de Santiago (Camiño Francés). Recibido o informe da Dirección Xeral de 

Patrimonio Cultural, da Dirección Xeral de Urbanismo da Consellería de Política 

Territorial, Obras Públicas e Transporte, e do Concello do Pino, librouse unha resolución 

sobre o problema que motivou a queixa e que lle foi notificada aos diferentes reclamantes 

na que se indica o seguinte:  

“Nesta institución do Valedor do Pobo abriuse o expediente arriba indicado como 

consecuencia da súa queixa respecto da proxectada exe
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Neste sentido, desde esta oficina do Valedor do Pobo solicitamos un informe da 

Dirección Xeral de Urbanismo, que é o órgano da administración autonómica competente 

po ial ao que se refire a súa queixa. No informe 

remitido a esta oficina do Valedor do Pobo indícase que o citado plan parcial está vixente, 

dado que se

defi

 escrito 

no que se detallan os trámites seguidos a partir da data de 27-7-07 en relación co problema 

que motivou

Val

17-10-07 se dita unha orde pola Consellería de Cultura e Deporte pola que se resolve o 

recurso de a

PXO

aco

inco

Com

pro

recu  

Xeral de Patrimonio Cultural do 29 de marzo de 2007, pola que se autoriza o proxecto de 

urbanización

Cul

sina

protección), polo norte, e a antiga estrada Lugo-Santiago trazada en 1853, polo sur, 

segundo se reflicte no plano incorporado ao texto da orde. 

curso de alzada baséase nun informe do Comité Asesor do 

Camiño de Santiago, que á vista do informe dos servizos técnicos da Dirección Xeral de 

Patrimonio C

do 

Am

para supervisar determinados plans urbanísticos, como é o caso do plan parcial que 

sibilita a construción do polígono industr

 cumpriron os requisitos exixidos legalmente para a eficacia da aprobación 

nitiva e a entrada en vigor do plan aprobado. 

Por outra parte, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural recibimos un

 a queixa (nesa data emitírase o informe inicialmente enviado a esta oficina do 

edor do Pobo). En relación co contido deste informe debemos subliñar que en data do 

lzada interposto pola Asociación de Propietarios de Solo do  Sector PP1 do 

M do Pino, no sentido de estimar parcialmente o recurso e, de conformidade co 

rdo do Comité Asesor do Camiño de Santiago, realizar as actuacións necesarias para a 

ación do procedemento de delimitación do Camiño de Santiago entre Santiago de 

postela e O Pino, segundo o establecido no título II da  Lei  3/1996, do 10 de maio, de 

tección dos camiños de Santiago. Así mesmo, nesta orde pola que se resolve o citado 

rso tamén se decide manter a suspensión da execución da resolución da Dirección

 do sector PPI do Concello do Pino, acordada pola orde da Consellería de 

tura e Deporte do 19 de xuño de 2007, no ámbito comprendido entre o Camiño 

lizado na cartografía da resolución do 12 de novembro de 1992 (incluídas as zonas de 

Esta resolución do re

ultural, adoptou un acordo segundo o cal é conveniente salvagardar o ámbito 

territorio histórico que conserva os trazados da evolución do Camiño Francés entre 

enal, no Concello do Pino e Labacolla, no Concello de Santiago; e articular as medidas 
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precisas para a conservación e recuperación do trazado histórico documentado, polo que se 

insta e urxe á Consellería de Cultura e Deporte a delimitación do Camiño de Santiago de 

con

Neste sentido, a resolución que adoptou a Consellería de Cultura e Deporte 

consistiu en

indu

auto olígono industrial na que 

se encontra o trazado histórico do Cam

polígono no que se perm

unha resolución do 24-10-07 pola que se autoriza a realización dun control e seguimento 

arqueolóxico

com Concello do Pino (A Coruña), excepto no ámbito no que se 

mantén a suspensión á que fai referencia a resolución do 17 de outubro de 2007 da 

Consellería d

do 

prin

aero

No 

clar

Cul

efic

apro onsidera que a suspensión non 

produce efectos, e polo tanto poden continuar as obras. Estas discrepancias determinaron 

que actualm

Inst

prev

adm ería de Cultura e Deporte. 

formidade coa normativa vixente. 

 permitir a continuación das obras de urbanización na parte do polígono 

strial máis afastada do trazado histórico do Camiño, e manter a suspensión da 

rización para executar as obras na outra parte do proxectado p

iño. Por outra parte, en relación co ámbito do 

iten as obras a Dirección Xeral do Patrimonio Cultural adoptou 

 do proxecto de urbanización do sector do solo urbanizable con uso industrial-

ercial PP-1 do PXOM do 

e Cultura e Deporte. 

Por outra parte, en data do 29-10-07 adóptase unha resolución da Dirección Xeral 

Patrimonio Cultural pola que se incoa o expediente de delimitación do tramo da ruta 

cipal do Camiño de Santiago, “Camiño Francés”, entre o lugar de Amenal e o límite do 

porto de Labacolla no Concello do Pino. 

último informe remitido pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural póñense 

amente de manifesto as discrepancias xurdidas entre o concello e a Consellería de 

tura; estas diferenzas entre ambas as administracións refírense fundamentalmente á 

acia da suspensión das obras acordada pola consellería, xa que o concello, logo de 

bar definitivamente o proxecto de urbanización, c

ente se estean levando a cabo unhas dilixencias penais polo Xulgado de 

rución nº 2 de Santiago de Compostela, por consecuencia dunha querela por 

aricación administrativa presentada polo concello contra diversas autoridades 

inistrativas e funcionarios da Consell
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Por outra parte, tamén existen outros procedementos xudiciais en trámite en 

relación co problema que motivou a queixa. Así, unha asociación de propietarios de terreos 

do sector n ncioso-

administrativo contra

esta m

empresa concesionaria do polígono industrial. 

A este respecto, debem

estab

individual daquelas queixas sobre as que 

suspenderao se, iniciada a actuación, se 

recurso ante os tribunais ordi

debem

queixa”. 

histórico cultural de Galicia é a presen

manifestaba que era a propietar

cham

consolidació

muí

recu emoria técnica 

asinada por un enxeñeiro agrónomo. Que a contratación da xestión da obra foi delegada 

pola Deputa

pro

terí

esta

can

sob

para

obr

Desde o Concello de Melide contestouse á solicitude da dona do muíño, que non se tiña 

o que se sitúa o polígono industrial presentou un recurso conte

 a aprobación definitiva do proxecto de urbanización. Por outra parte, 

esma asociación iniciou accións penais contra o alcalde do Concello do Pino e a 

os subliñar que o artigo 20 da  Lei  do Valedor do Pobo 

lece expresamente que “o Valedor do Pobo de Galicia non entrará no exame 

estea pendente resolución xudicial e 

interpuxese por persoa interesada demanda ou 

narios ou o Tribunal Constitucional”. En consecuencia, 

os proceder a concluír a nosa intervención no problema que motivou a presente 

Outra queixa tamén relacionada coas axudas pero dentro tamén do patrimonio 

tada por unha recorrente no ano 2006, a cal 

ia dun muíño de gran ao estilo tradicional de Galicia, 

ado Muíño de Portachao, que tendo solicitado unha axuda en 1998, para limpeza, 

n, e rehabilitación, esta foille concedida co obxectivo de restaurar o citado 

ño dentro da Programación da Deputación Provincial da Coruña, Plan 2000 de 

peración da arquitectura popular. Estaba baseada a solicitude na m

ción Provincial no Concello de Melide. Como condición establecíase que a 

pietaria debía ceder o muíño á citada deputación mentres durasen as obras, e que estas 

an que estar finalizadas antes do mes de novembro de 2000. Engadía que as obras non 

ban acabadas, sendo as máis importantes pendentes, a maquinaria do muíño, a 

alización da auga e a limpeza da zona exterior e recollida de materiais de obra 

rantes, tamén engadía que non fora devolto o muíño á súa propietaria e solicitaba que se 

lizase o proceso de pagamento ao Concello de Melide mentres non se realizaban as 

as citadas e ademais que desde había tres anos non se realizaban actividades no muíño. 
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coñecemento da situación administrativa do expediente. Solicitados os informes 

correspondentes ao Concello de Melide e á Deputación Provincial da Coruña, recibíronse 

no sentido d

dun

de n

vali

defi

recí dica que a programación íntegra 

do plan 2000 de recuperación da arquitectura popular, foi acordada polo Pleno da 

Deputación en sesión de 29 de xaneiro 

incorporada a documentación imprescindible exixida nas bases do plan. Que a obra 

obxecto de q

exe ación do citado concello. Como 

consecuencia das incidencias xurdidas na execución da obra resultou necesario introducir 

modificación onseguir a adecuación do proxecto e as necesidades 

formuladas polo director técnico da obra. En novembro de 2002, o concello xustificou a 

execución d

execución apreciáronse diferenzas respecto ao proxecto inicial, que foron finalmente 

aprobadas en outubro do 2005. O 26 de maio de 2005 a deputación validou os efectos 

administrativ

do 

pag informe cuxas 

conclusións se uniron ao expediente e nas devanditas conclusións indícase que dado o 

tempo transc ntemento do muíño isto 

provocou unha deterioración dos elementos restaurados, pero sen embargo pódese 

certificar qu ue a posta en 

funcionamento do muíño non é posible, que o proxecto da obra se axustou plenamente á 

filosofía do plan. Deuse trasla

o devandito prazo. Arquivándose a queixa (456/06). 

e remitirse escrito por parte do concello no sentido de indicar que se trata 

ha obra executada e certificada no ano 2002 cuxo proxecto reformado, foi aprobado o 4 

ovembro de 2004. E remitido á Deputación Provincial, esta aprobou o expediente de 

dación e liquidación das obras o 26 de maio de 2005 e con posterioridade aprobouse 

nitivamente o proxecto reformado. Por parte da Deputación Provincial da Coruña 

bese así mesmo a información interesada na cal se in

de 1999. Que ao expediente debía quedar 

ueixa quedou aprobada o 25 de xuño de 1999 e se delegou a contratación e 

cución da obra ao Concello de Melide, previa acept

s no proxecto para c

a obra mediante a remisión da documentación exixida; nos xustificantes de 

os e orzamentos entre outras da obra “limpeza, consolidación e rehabilitación 

muíño de Portochao”. A dona do muíño solicitou a paralización do proceso de 

amento por irregularidades na obra. Por parte do técnico realizouse o 

orrido desde a finalización da obra e pola falta de ma

e a obra está realizada, aínda que sen excesiva fortuna; e q

do para alegacións á propietaria do muíño, a cal deixou pasar 
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1.15.5.2 Axudas 

Tem nte legal da Asociación 

de Veciños de Froufe, nela comunicaban que solicitaran ante a Delegación da Consellería 

de Cultura e

2007, e que nunca recibiron ningunha comunicación resolvendo a súa solicitude, pero que 

consultada a páxina web constaba que os requiriran para emendar defectos, pero que a 

asociación non recibira tal escrito. Q

non coñecen

recibiron. S

outros m

remitido pola administración competente no sentido de indicar que efectivamente o 10 de 

abril de 200

ord

axu

cult  actividades culturais. Que non se realizou ningún 

requirimento pois a documentación estaba en regra. Que a tramitación dos expedientes 

faise de man

ava

prec

soli

cult

soc

foi 

Gal

que carácter persoal considéranse carentes de 

fundamento. Por iso procedeuse ao arquivo da queixa (1731/07). 

os aquí que citar a queixa presentada polo representa

n Ourense, subvención para realizar actividades culturais, o 5 de febreiro de 

ue consta que o expediente foi arquivado, e que eles 

 nin os motivos polos que lles foi denegada a subvención nin a puntuación que 

olicitaba tamén unha investigación interna, xa que consideraban que existían 

otivos de índole persoal para tal denegación. Solicitado o informe, este foi 

7 tivo entrada na delegación solicitude da asociación de veciños, segundo a 

e do 3 de febreiro de 2007, que aprobaba as bases reguladoras para a concesión de 

das en réxime de concorrencia competitiva, a particulares, asociacións e institucións 

urais para a realización de

eira informatizada, os expedientes foron examinados por unha comisión de 

liación constituída por un presidente e cinco vogais, axustándose a comisión aos 

eptos regulados na  Lei  30/1992, do 26 de novembro. A comisión comprobou que as 

citudes de axudas se axustaran ao obxecto da convocatoria, entendendo por actividades 

urais, aquelas destinadas á promoción da cultura, e á difusión e animación 

iocultural, pero excluíndo as festas gastronómicas, locais e patronais. Que a axuda lles 

denegada porque non facían  referencia a actividades relacionadas co Día das Letras 

egas. Admiten que o acordo non foi notificado aos interesados, ata a recepción da 

ixa. E respecto das afirmacións de 
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1.15.6 TURISMO 

vivendas ocupacionais. Interesado o informe correspondente á Consellería de Innovación e 

Industria, pa

Lei

regu

requ

Tur

des

Dentro desta sección só se admitiu unha queixa, referente á promoción de 

rticipa que as vivendas turísticas vacacionais están reguladas no artigo 49 da  

  9/1997, do 21 de agosto, pero que a citada  lei  está pendente de desenvolvemento 

lamentario, polo que mentres non se aprobe o regulamento que especifique e fixe os 

isitos para a autorización turística non se considera procedente a súa promoción por 

galicia. Tamén se indica pola administración que se está traballando no 

envolvemento dunha nova  lei  de turismo (452/07). 
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1.15.7 R

legalidade urbanística por exceso de obras sobre a licenza concedida e sen a 

precepti

icilio nese Concello de Trazo. 

que estas obras consistiran no derrubamento de parte do cerrado da ermida así como duns 

palcos d

 desde esta oficina do Valedor do Pobo 

solicitamos a información correspondente dese Concello de Trazo e da Dirección Xeral 

de Patrim

No informe remitido na data do 11-1-07, a citada dirección xeral indica 

expresam

relativo á denuncia de D. R. R. A. sobre as obras de mellora da capela de Sta. Eufemia de 

Vilouchada, no Concello de Trazo, que supuxeron o derrubamento dun muro de pedra de 

ESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE CULTURA 

E POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

1.- Recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Trazo en data 19 

de outubro de 2007, para que se proceda á apertura dun expediente de reposición da 

va autorización da Consellería de Cultura e Deporte. (Q/1632/06) 

Nesta institución do Valedor do Pobo abriuse o expediente arriba indicado como 

consecuencia da queixa presentada por D. R. R.A., con dom

No seu escrito de queixa esencialmente nos indica que presentou un escrito nese 

concello na data do 23-8-06 no que se refería a unhas obras que se realizaron no contorno 

da ermida de Santa Eufemia, sen proxecto nin licenza urbanística. Sinalaba no seu escrito 

e música, e tamén na execución dun cuberto para un pozo de barrena, e a 

construción duns aseos públicos, con instalación de dous pozos negros. O reclamante 

sinalaba na súa queixa que ese concello non contestou o seu escrito. 

Admitida a trámite a súa queixa,

onio Cultural da Consellería de Cultura e Deporte, e recibimos dous informes 

das dúas administracións afectadas. 

ente o seguinte: 

“En relación ao seu escrito de data 18 de decembro (expediente P.3.Q/1632/06) 



 

carácter

te informativo para aclarar todas as 

circunstancias nas que se produciron estas obras, así como se deles se derivan 

responsa

rar os diversos aspectos do problema que 

motivou a queixa, solicitamos informes complementarios tanto dese concello coma da 

citada di

 histórico e do antigo palco da música, segundo consta na denuncia, infórmolle 

que nesta dirección xeral non tiñamos constancia ningunha sobre estes feitos. 

A partir deste momento, ábrese un expedien

bilidades por afectar ao patrimonio cultural galego. 

Dos resultados das nosas dilixencias manterémolo debidamente informado ao 

igual que ao denunciante.” 

Por outra parte, no informe remitido por ese concello na data do 2-1-07 sinálase 

expresamente o seguinte: 

“En data 22-8-06, ten entrada no Rexistro Xeral do concello, e a petición de D. 

M. P. G., solicitude de licenza municipal para proceder ao acondicionamento e reforma 

de servizos públicos existentes nun local propiedade da Igrexa, sito na área recreativa de 

Santa Eufemia, que segue os trámites ordinarios en toda licenza municipal de obra 

menor, dado que non afecta para nada á estrutura da construción, senón simplemente se 

solicita acondicionar o interior, substituíndo materiais. 

3°.- Non é precisa a súa remisión a Patrimonio da Comunidade Autónoma dado 

que a construción, aínda que sita na propia área recreativa existente no contorno da 

Capela de Santa Eufemia, capela que é o único ben catalogado, dista máis de cen metros 

desta, co que queda excluído, segundo a lexislación de Patrimonio que fixa a área de 

protección dos bens catalogados neses cen metros.” 

Posteriormente, e co obxecto de acla

rección xeral, e recibimos dous novos informes que achegaron máis información 

sobre o conflito que xerou a queixa. 
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No segundo informe dese concello indícase expresamente o seguinte: 

“Existe unha licenza de obra menor para o acondicionamento de servizos 

sanitario

 a raíz da súa solicitude de información, 

despréndese que non existen vertidos nin restos de substancias contaminantes no terreo, 

que por 

oso 

coñecemento ningunha situación de rebordo de augas fecais, nin malos cheiros nin 

substanc

 propiedades do demandante ante esa institución, que sitúan 

a outra marxe da estrada municipal non figura ningún pozo rexistrado en Augas de 

Galicia, 

Ademais, no amplo informe complementario remitido pola Dirección Xeral de 

Patrimon

de mellora da capela de 

Sta. Eufemia de Vilouchada, no Concello de Trazo, que supuxeron o derrubamento dun 

muro de

s existentes, sen afectar para nada á estrutura anterior nin ás canalizacións. 

Do informe técnico, elaborado

outra parte linda cunha estrada municipal, estando a vivenda máis próxima, que 

non é do formulante da queixa a máis de cincuenta metros, superando en máis do dobre a 

distancia recomendada pola lexislación, e sen que os titulares desta puxeran no n

ias contaminantes. 

Por outra parte nas

tal e como se desprende do rexistro de titulares deste organismo, o que fai poñer 

en dúbida a veracidade das afirmacións do denunciante.” 

io Cultural, e tras unha inspección no lugar das obras polo Servizo de Vixilancia 

e Inspección de Patrimonio Cultural indícase expresamente o seguinte: 

“En contestación ao seu escrito de data 22 de agosto (expediente 

P.2.Q/1632/06) relativo á denuncia de D. R. R. A. sobre as obras 

 pedra de carácter histórico e do antigo palco da música, infórmolle que desde 

esta dirección xeral se practicaron diversas dilixencias dirixidas a esclarecer a denuncia 

e, logo dos informes dos servizos técnicos deste departamento, se acordou incoar un 

expediente sancionador (achégase a copia da proposta de incoación), por entender que 

as obras realizadas si afectan ao ben protexido e polo tanto ao patrimonio cultural 

galego.” 
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Ademais, no informe dos citados servizos técnicos conclúese o seguinte: “As 

obras realizadas carecen de autorización e, ao ser unha actuación realizada nun 

contorno dun ben incluído no Catálogo o Plan Xeral de Ordenación Municipal de Trazo 

é precis

         Dentro do adro: 

o a autorización previa da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural que terá 

carácter vinculante, para a realización de calquera actividade que requira licenza 

urbanística, tanto na igrexa coma no seu contorno.” 

Tendo en conta o anteriormente expresado estimamos que en relación co 

problema que motivou a queixa debemos facer as seguintes consideracións: 

Na inspección realizada polos servizos técnicos da Consellería de Cultura e 

Deportes compróbase a execución de diversas obras. 

Colocación dunha caseta xunto ao muro do adro, para protección dun pozo de 

auga. 

Derrubamento parcial do antigo muro de cerrado do adro, xunto á escaleira de 

acceso a este, co fin de facilitar o acceso peonil e rodado ao seu interior. Canda o muro 

derrubouse un antigo palco formado por cachotería e pezas de cantería. 

Derrubamento dun palco situado no interior do adro. 

Derrubamento parcial do antigo muro de adro nun dos laterais. 

Adecuación da planta baixa unha construción adxectiva, situada xunto ao acceso 

ao adro, para colocación de aseos. 

Fóra do adro, dentro do contorno de protección: 

 788



 

Corta de arboredo no espazo entre o adro e a estrada. 

Disposición subterránea dunha condución de augas fecais provenientes dos aseos 

e de fosa

or do Pobo. 

un ben inventariado e non catalogado, este aspecto bastaría tamén na 

consideración das obras como menores. 

tadas como de obras menores non afectaría tampouco ao aspecto 

fundamental do problema que motivou a queixa que estriba na concesión dunha licenza 

municipal urbanística (aínda que con posterioridade á realización das obras) sen que 

 séptica.” 

Por outra parte, os técnicos consideran que as obras realizadas dentro do adro e 

sobre o seu muro afectan directamente ao elemento inventariado (Igrexa Parroquial de 

Santa Eufemia de Vilouchada), e as obras exteriores localízanse dentro do seu contorno 

de protección (área de protección formada por unha franxa cunha profundidade de 100 

metros ao redor do ben inventariado). 

Á vista do anteriormente indicado, as obras realizadas parecen exceder do simple 

acondicionamento dos servizos sanitarios existentes, polo que non se axustarían á licenza 

de obra menor que concedeu ese concello, segundo o último informe remitido a esta 

oficina do Valed

A natureza das obras realizadas entendemos que implicaría a súa condición de 

obra maior, en tanto que no artigo 195.3 da Lei 9/2002 se indica expresamente que “se 

considerarán como menores aquelas obras e instalacións de técnica simple e escasa 

entidade construtiva e económica que [...] nin afecten ao deseño exterior”, pero é que 

ademais na mesma aliña do citado artigo sinálase expresamente que en ningún caso se 

entenderá como obras menores as intervencións en edificios declarados bens de interese 

cultural ou catalogados, polo que aínda que a Igrexa Parroquial de Santa Eufemia se 

considerase 

En todo caso, e para os efectos que interesan no presente suposto a cualificación 

das obras execu
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previamente se outorgase a preceptiva e vinculante autorización da Consellería de Cultura 

e Deporte, ao tratarse a Igrexa Parroquial de Santa Eufemia dun ben cultural inventariado. 

A este respecto, no artigo 54 da Lei 8/1995, do 30 de outubro, de patrimonio 

cultural de Galicia, establece expresamente que os bens inventariados “estarán baixo a 

responsabilidade dos concellos e da Consellería de Cultura, que deberá autorizar 

calquera intervención que os afecte”, e como se sinala no informe dos servizos técnicos 

da Consellería a Igrexa de Santa Eufemia aparece recollida no Plan Xeral de Ordenación 

Municipal de Trazo, aprobado definitivamente o 16-6-2000. 

En consecuencia, polas circunstancias que concorren no presente caso apréciase 

unha vulneración do previsto no artigo 196.5 da Lei 9/2002, onde se indica expresamente 

que “nos restantes supostos en que o ordenamento xurídico esixa, para a execución de 

calquera actividade, autorización doutra administración pública en materia 

medioambiental ou de protección do patrimonio histórico-cultural, a licenza municipal 

urbanística só poderá solicitarse con posterioridade a que se outorgue a referida 

autorización”. 

Á vista do anteriormente exposto, e de acordo co previsto no artigo 32.1 da Lei 

do Valedor do Pobo formulamos a ese Concello de Trazo un recordatorio de deberes 

legais nos seguintes termos: 

“Que por parte desa administración municipal se proceda á apertura dun 

expediente de reposición da legalidade urbanística, en tanto que dunha parte as 

obras efectivamente realizadas non se axustan ás previstas na licenza de obra menor 

concedida por ese concello, e ademais a execución destas obras por afectar ao 

contorno dun ben do patrimonio cultural inventariado requiriría tamén a 

autorización da Consellería de Cultura e Deporte, exixencia legal que se incumpriu 

no presente caso.” 
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No momento de elaborarse o presente informe anual non recibimos a 

preceptiva resposta do Concello de Trazo.  

2.- Suxestión dirixida ao Instituto Galego de Vivenda e Solo en data 4 de 

decembro de 2007, para que se notifiquen aos interesados as resolucións emitidas 

por ese organismo en lingua castelá. (Q/1574/07) 

Esta queixa foi presentada por uns particulares con data 22 de agosto de 2007 na 

que indicaban que en febreiro de 2005 recibiran da Xunta de Galicia unha oferta pública 

de adquisición de terreos incluídos no Plan Parcial do Sector do Bertón do PXOM de 

Ferrol, e que esta notificación estaba redactada en castelán. 

Que o 9 de outubro de 2006 recibe nova documentación denominada Proxecto de 

Expropiación do Plan Parcial de Ordenación do Sector PP-1R.O Bertón Ferrol, e que toda 

esta documenta  de vías públicas e tramos. 

Que con data 16 de outubro de 2006 os recorrentes remite á presidenta do 

Instituto Galego de Vivenda e Solo, unha solicitude de tradución da documentación 

recibida ao castelán, sobre a base da lexislación vixente. E que o día 3 de novembro non 

recibira a citada tradución, e pese a se encontraren indefensos, presentan un escrito 

paliativo en defensa dos seus dereitos. 

Que o 13 de febreiro de 2007, o director xeral de Urbanismo da Consellería de 

Política Territorial, Obras Públicas e Transporte da Xunta, lle remite resolución, 

novamente redactada en galego, na cal se modifica o expediente de expropiación forzosa. 

Que con data 23 de febreiro, recibido o expediente de expropiación forzosa, 

remiten ao director xeral de Urbanismo da Consellería de Política Territorial, Obras 

Públicas e Transporte da Xunta de Galicia, o seu escrito de alegacións. 

ción está redactada en galego, salvo a relación
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E que finalmente con data 10 de xullo de 2007 reciben individualmente, pero 

novamente redactada en galego, resolución na que o citan para o mes de setembro para a 

sinatura das actas de pagamento e de ocupación, non facendo referencia ao realoxamento 

familiar. 

Por parte da institución, e logo de estudada a queixa, foi admitida referente a 

unha posible vulneración do artigo 3, aliña 2, da Constitución, solicitándose o preceptivo 

informe ao director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo, sendo remitido este no 

cal indica o que a continuación se transcribe: 

1.- Que foi recibido nesta administración escrito do Valedor do Pobo no que se 

interesaba remisión de informe. 

2.- Que consultados os datos obrantes neste instituto, comprobouse que, 

efectivamente, o 23 de outubro de 2006 tivo entrada no rexistro do organismo escrito dos 

recorrentes no que manifestaban que recibiran a documentación relativa ao Proxecto de 

Expropiación do Plan Parcial de Ordenación do Sector PP-1R- o Bertón, Ferrol, 

unicamente en galego, solicitaban unha copia en castelán co fin de poder estudala, e se 

houbese motivo, alegar en defensa dos seus intereses. 

3.- Que o artigo 36.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 

administracións públicas e do procedemento administrativo común determina que “nos 

procedementos tramitados polas administracións das comunidades autónomas e das 

entidades locais, o uso da lingua axustarase ao previsto na lexislación autonómica 

correspondente. En calquera caso, deberán traducirse ao castelán os documentos que 

deban producir efectos fóra do territorio da Comunidade Autónoma e os dirixidos aos 

interesados que así o soliciten expresamente”. 

E continúa na aliña terceira sinalando que “os expedientes ou as partes destes 

redactados nunha lingua cooficial distinta do castelán, cando vaian a producir efectos fóra 
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do la 

a 

s 

s 

a 

s 

a 

-

n 

e 

ón urbanística e protección do medio rural de Galicia establece os requisitos e o 

sistema de exposición ao público, os cales se indican no informe. 

lo 

ao 

o 

o disposto na 

normativa citada non se tería producido indefensión dos interesados toda vez que se trata 

dunha actuación que produce efectos no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 

territorio da Comunidade Autónoma, deberán traducirse ao castelán po

administración pública instrutora”. 

No ámbito da nosa Comunidade Autónoma, o artigo 5 do Estatuto de autonomí

de Galicia determina que “os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todo

teñen o dereito de coñecelos e de usalos”. 

O artigo 6.1 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística establece 

que “os cidadáns teñen dereito ao uso do galego, oralmente ou por escrito, nas súas 

relacións coa administración pública no ámbito territorial da comunidade autónoma”. 

O mesmo artigo na súa aliña segunda establece que “as actuación

administrativas en Galicia serán válidas e producirán os seus efectos calquera que sexa 

lingua oficial empregada”.  

O artigo 5 da mesma lei determina que “as leis de Galicia, os decreto

lexislativos, as disposicións normativas e as resolucións oficiais da administración públic

galega se publicarán en galego e castelán no DOG”. 

4.- Que o Proxecto de Expropiación do Plan Parcial de Ordenación do Sector PP

1R- o Bertón, Ferrol foi levado a cabo polo procedemento de taxación conxunta. E

relación con este procedemento o artigo 143 da Lei 9/1992, do 30 de decembro, d

ordenaci

5.- Por conseguinte, aínda que no seu momento e debido ao exceso de trabal

neste organismo non se puido atender a petición feita polos recorrentes de tradución 

castelán da documentación que lle foi remitida relativa ao “Proxecto de Expropiación d

Plan Parcial de Ordenación do Sector PP-1R o Bertón, Ferrol”, de acordo c
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polo que non se considera que por non atender a petición de tradución da documentació

remitida se producise unha situación de

n 

 indefensión. 

s 

s 

 

6 de novembro, do 

réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; e 

ten e 

e 

e 

n 

esente queixa, na que só se investiga 

sobre a vulneración do disposto no artigo 3 da Constitución española, tamén no disposto 

no a e 

a 

o 

n 

. e os seus familiares, 

actuaron de conformidade ao establecido no artigo 36, aliñas 2 e 3, que son as de 

aplic e 

s escritos remitidos ao seu domicilio xa 

que na aliña 2 do citado artigo se indica: “Nos procedementos tramitados polas 

administracións das comunidades autónomas e das entidades locais, o uso da lingua  

axustarase ao previsto na lexislación autonómica correspondente”. E no terceiro que “a 

administración pública instrutora deberá traducir ao castelán os documentos, expedientes, 

ou partes deles que deban producir efecto fóra do territorio da Comunidade Autónoma, e 

os documentos dirixidos aos interesados que así o soliciten expresamente. Se debera 

Por parte desta institución e logo de examinado o escrito presentado polo

recorrentes, no que solicitaban amparo respecto da vulneración dos seus dereito

constitucionais regulados no artigo 3 da Constitución española, dos artigos 4 e 5 do

Estatuto de autonomía de Galicia e do artigo 36 da Lei 30/1992, do 2

do en conta así mesmo o informe remitido polo director xeral do Instituto da Vivenda 

do Solo, no que se indica que non se produciu unha situación de indefensión ao non s

resolver sobre a petición de tradución da documentación relativa ao proxecto d

expropiación xa referenciado, sobre a base da lexislación vixente e motivando a no

entrega nun exceso de traballo na administración nesas datas.  

Esta institución ten que admitir que na pr

rtigo 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no artigo 6 da Lei 3/1983, d

normalización lingüística, sen comprobar outras alegacións que os recorrentes en queix

fixeran, xa que iso é obxecto doutra resolución na queixa iniciada ante esta institución c

número 1573/2007, se se produciu unha actuación da administración correspondente no

conforme coa lexislación vixente, xa que a recorrente dona..

ación neste procedemento na súa nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 d

xaneiro, e solicitaron expresamente a tradución do

 794



 

prod a 

a 

is 

do na 3ª das 

súas aliñas que os poderes públicos de Galicia, garantirán o uso normal e oficial dos dous 

idiom e 

o. 

e 

r 

o artigo 3 da Constitución española respecto do castelán. 

Tamén o artigo 6 da Lei de normalización lingüística regula o dereito dos galegos de 

utili  

o 

n 

e 

a 

cións en lingua castelá para poder cumprir así o 

disposto na lexislación citada con anterioridade e vixente na actualidade. E para que 

dest e 

o 

e 

ucir efectos no territorio dunha comunidade autónoma onde sexa cooficial esa mesm

lingua distinta do castelán, non será precisa a súa tradución”. 

Que o artigo 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia indica que a lingua propi

de Galicia é o galego. Seguindo na aliña 2ª que os idiomas galego e castelán son oficia

en Galicia e que todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar. Continuan

as e potenciarán a utilización do galego en todas as ordes da vida pública, cultural 

informativa e disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecement

Finalizando o citado artigo ninguén poderá ser discriminado por razón da lingua. Nest

caso os recorrentes gozan do dereito de coñecer o galego e o dereito a usalo, non o debe

de coñecelo, como se indica n

zar a lingua galega, pero non discriminando o uso da lingua castelá se o solicitan os

administrados. 

E polas facultades que este Valedor do Pobo ten de conformidade co artig

29 da Lei 6/1984, do 5 de xuño do Valedor do Pobo, suxire á administració

correspondente a modificación dos criterios utilizados na produción dos seus actos 

das resolucións, como a presente, na que os administrados expresamente soliciten 

remisión das resolucións e notifica

a suxestión teña coñecemento a administración remítese copia da present

resolución. 

Resposta do Instituto Galego de Vivenda e Solo: no momento de elaborar 

presente informe anual non se recibira a preceptiva resposta do Instituto Galego d

Vivenda e Solo. 
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1.16 . QUEIXAS DE OFICIO 
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guir ser atendidos (queixas 1474, 1486, 1651 e 1676/07). Desta 

cuestión fíxose eco a prensa galega e ante iso consideramos conveniente incoar unha 

queixa 

Os problemas repítense en diferentes oficinas das cidades galegas, destacando a 

situación

Area de Emprego público e interior 

Con respecto ás dificultades para a  obtención do novo DNI electrónico recibimos 

algúns escritos de queixa de cidadáns galegos que nos expoñían que era preciso esperar en 

longas colas para conse

de oficio (1535/07) para coñecer cal era a situación e así nos diriximos á 

Delegación do Goberno expoñéndolle que nas diversas noticias publicadas en diferentes 

diarios galegos se facía referencia a que se estaban producindo longas colas nas oficinas 

que tramitan o devandito documento. En concreto faciamos referencia a que nesas noticias 

se indicaba, esencialmente, que nas diferentes oficinas da Policía Nacional en Galicia se 

forman longas colas e se padecen interminables esperas para conseguir o DNI electrónico. 

Así, segundo El Correo Gallego do 3-7-2007, "conseguir o DNI electrónico converteuse 

nun auténtico pesadelo para os composteláns ". As colas ao redor da oficina desesperan 

aos cidadáns debido ao sistema de cita para evitar colapsos, que resultou ineficaz, posto 

que aínda madrugando xa hai moitas persoas na cola. Chegan a poñerse na rúa coas súas 

cadeiras. Ao mal sistema anterior, que proporciona insuficientes quendas, únese agora, no 

verán, a época de vacacións dos funcionarios; sen embargo, este é o período en que os 

cidadáns poden facer as xestións sen alterar as súas responsabilidades familiares ou 

laborais, polo que hai máis demanda. Ao parecer o novo DNI precisa de máis tempo que o 

anterior (15 minutos, fronte a 5). Por iso parece que debería terse previsto esta 

circunstancia cun reforzo do cadro de persoal ou un sistema específico de tramitación, en 

especial nesta época, na que, como sinalamos, se incrementa o número de demandantes do 

documento. 

 de Ourense, que ao parecer foi "cidade piloto" na posta en marcha do novo DNI, 

o que converteu o trámite nun "suplicio para os veciños" (La Voz de Galicia do 29-6-

2007). A situación chegou a ser tan mala que unha muller optou por durmir nas portas da 

comisaría desa cidade para tramitar o DNI (La Región do 22-8-2007, páxina 3). 



 

Algunhas das reaccións dos afectados trasladáronse aos diarios. Así, un cidadán 

pregúntase se resultaría tan complicado para a administración establecer un sistema de cita 

previa telefónica. Con iso evitaríanse colas, perda de horas de traballo, enfados, etc. (La 

Voz de Galicia do 24-8-2007, páxina 14). 

Por parte da Delegación do Goberno déusenos traslado da información que sobre 

esta cuestión remitira a Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil ao Valedor do Pobo, 

en resposta a unha recomendación que formulara ás autoridades competentes da 

Administración Xeral do Estado, e cuxo texto recollemos a continuación:  

“(...) Este centro directivo é consciente de que a problemática suscitada nos 

equipos de expedición de documentos (DNI e pasaportes), motivada polas colas e esperas 

dos cidadáns, fundamentalmente en período vacacional (verán, semana santa e Nadal), se 

viu agravada este ano ao iniciarse nalgunhas grandes cidades a expedición do documento 

nacional de identidade electrónico, cuxo procedemento de tramitación difire do anterior, 

entre outros aspectos, por ser máis longa a fase de presenza e atención ao cidadán, 

incrementándose conseguintemente o tempo de espera. 

Por iso, a Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil está a elaborar un sistema 

centralizado de cita previa a nivel nacional, partindo dos pertinentes estudos e da 

experiencia extraída de anteriores postas en marcha, nas que se constatou o alto índice de 

ausencias á cita previa, que alcanzou preto do 40% cando se facían con meses de 

antelación. A súa programación e implantación levará algún tempo. 

Co novo sistema que se pretende instaurar poderase dar data e hora ao cidadán, 

evitándolle desprazamentos e esperas innecesarias.” 
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Área de Urbanismo e Vivenda  

Na área de urbanismo e vivenda abríronse no 2007 dúas queixas de oficio, 

referíndose unha delas á problemática xurdida na aplicación práctica da obrigación legal 

dos propietarios de edificacións, terreos e soares de mantelos en adecuadas condicións de 

seguridade e salubridade. A outra queixa de oficio refírese á demora que se produce na 

entrega dun grupo de vivendas de promoción social como consecuencia  das dificultades 

xurdidas coa empresa á que se adxudicara a execución  das obras de edificación. 

A queixa de oficio (Q/2069/07) abriuse como consecuencia dunha noticia de 

prensa que facía referencia aos problemas dun edificio de estilo modernista, sito no 152 da 

rúa Xeneral Sanxurxo da cidade da Coruña, polo deficiente estado no que se encontraba 

debido ao incumprimento polo propietario da obrigación de mantelo en condicións de 

seguridade, hixiene e salubridade. 

Nesta noticia de prensa aludíase ás declaracións da arrendataria do baixo 

comercial do edificio, nas que indicaba que a empresa construtora propietaria do edificio 

incumpría co seu deber de amañalo e mantelo en adecuadas condicións; sinalaba tamén a 

inquilina que a cuberta estaba en mal estado e que cando chovía se producían inundacións 

no inmoble. Por outra parte, ao parecer tratábase dun edificio protexido. Neste sentido, 

consultado a Lista de Elementos Catalogados que figura como anexo do vixente PXOM, 

aparece na aliña G, un conxunto de edificios nos n.º 150 e 152 da rúa Xeneral Sanxurxo, 

coa ficha nº 49 e nivel de protección III. 

Desde esta oficina do Valedor do Pobo solicitamos información do concello e da 

Delegación Provincial da Consellería de Cultura e Deporte. Á administración municipal 

pediámoslle que nos facilitase información sobre o resultado  das inspeccións practicadas 

no edificio polos servizos técnicos municipais e sobre o estado de conservación; e tamén 

que nos informase sobre as ordes de execución que se ditasen polo concello para que o 

propietario cumprise coa súa obrigación de mantemento e conservación do edificio. Na 

solicitude de información remitida á delegación provincial citada pediamos que remitisen 

un informe técnico sobre o estado do edificio. 
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A este respecto, recibimos a información solicitada de ambas as administracións 

afectadas, poñéndose de manifesto que o concello ditara varias ordes de execución 

dirixidas á entidade propietaria do edificio para proceder ao mantemento deste, e que se 

cumpriran en parte. No informe da delegación provincial saliéntase a evidencia da 

necesidade dunha intervención para corrixir as deficiencias observadas. No momento de 

elaborarse este informe procedeuse a formular unha recomendación ao Concello da Coruña 

para superar as demoras que se advirten no cumprimento pola propiedade  das ordes de 

execución municipais. 

En relación coa materia de vivenda abriuse  unha queixa de oficio (Q/2068/07) 

como consecuencia dunha noticia de prensa en relación cos problemas cos que se 

encontraban os beneficiarios de vivendas sociais en Ribeira (concretamente as vivendas 

sociais de Xarás) pola considerable demora que se estaba  producindo na finalización  das 

obras de edificación destas vivendas. 

 Nas noticias de prensa aludíase a que eran 21 familias as que estaban esperando 

polas vivendas  das que eran adxudicatarias, e que ao parecer había xa dous anos que a 

empresa construtora abandonara as obras cunha execución inferior ao 20%. Ao parecer, 

moitos dos beneficiarios se encontraban vivindo en condicións moi precarias, incluso en 

caravanas ou en vivendas moi reducidas para as necesidades familiares, ou con serias 

deficiencias de habitabilidade. 

Desde esta oficina do Valedor do Pobo solicitamos información á Consellería de 

Vivenda e Solo, en concreto sobre as causas de que houbera unha demora tan notable na 

continuación das obras de edificación previstas; e tamén sobre o trámite actual respecto do 

procedemento administrativo da nova adxudicación  das obras, e tamén sobre os trámites 

previstos para as axudas aos beneficiarios  das futuras vivendas sociais, que lles permitan 

afrontar os gastos de alugamento dunha vivenda tendo en conta que polas previsións 

iniciais deberían gozar xa dunha vivenda social. 

A este respecto, recibimos un informe do director xeral do Instituto Galego da 

Vivenda e Solo no que se dá conta das incidencias xurdidas na execución  das obras de 
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edificación  das vivendas,  das previsións inmediatas sobre unha nova adxudicación do 

contrato de obra, e  das medidas compensatorias ás persoas beneficiarias das vivendas 

polos gastos que debían asumir como consecuencia do atraso na execución das vivendas. 

Pola nosa parte, con esta información da Consellería de Vivenda e Solo procedemos a 

concluír a nosa intervención. 
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Área de Medio Ambiente 

Por problemas relacionados co botellón iniciamos dúas queixas. A primeira 

refírese á Coruña (Q/1775/07); fixémonos eco  das noticias aparecidas en diferentes diarios 

nas que se resaltaban as protestas veciñais que acusaban ao concello de pasividade, 

principalmente nas prazas de Azcárraga e do Humor, pero tamén noutros puntos. 

Denunciábase a contaminación acústica que sofren, pero tamén os problemas de limpeza. 

Os prexuízos repítense ciclicamente, co que aumenta a sensación de angustia. Ademais, 

consideran insuficiente a presenza policial. Como resposta o concello informaba do seu 

compromiso para promover unha serie de actuacións que permitan mellorar a situación, 

como a presenza policial continuada ou intervencións ante os comportamentos máis 

prexudiciais, en coordinación coa policía nacional. Respecto da utilización da normativa 

vixente, sinalou que non existía habilitación suficiente para intervir e evitar o fenómeno 

que tratamos; especialmente sinalou que nin o decreto 320/2002 nin a ordenanza municipal 

de ruídos resultan suficientes. Segundo o concello, as actuacións individualmente tratadas 

non resultan irregulares, e o seu entendemento en sentido colectivo non resulta adecuado, 

posto qu

n si o sexan; nese caso a suma dos comportamentos individuais é a que 

podería resultar ilexítima, sen necesidade de exixir que o colectivo se encontre organizado 

ou estrut

e debe esixirse que ese colectivo estea “identificado como tal, é dicir, unha 

asociación ou colectivo de persoas debidamente organizado, estruturado, etc., o que non é 

o caso”. A nosa opinión non coincide coa do concello neste punto; xa no escrito de 

apertura da queixa de oficio indicamos que parecía de aplicación o previsto na ordenanza 

municipal de ruídos e no decreto 320/2002; o que esas normas pretenden é precisamente 

evitar que se poida molestar desproporcionadamente aos veciños con comportamentos que, 

coñecidos individualmente, non resulten relevantes, pero que en función da dimensión da 

concentració

urado. En calquera caso o Concello da Coruña sinalou que aprobara 

provisionalmente o texto da ordenanza municipal reguladora da convivencia e o ocio en 

espazo público, na que “prohibe e consecuentemente impedirá as concentracións de 

persoas na vía pública que alteren a normal convivencia cidadá, en especial cando (...) se 

organicen ao redor do consumo de bebidas alcohólicas, e, en todo caso, sempre que leven 

a cabo condutas que perturben o dereito  das persoas ao descanso nocturno entre as 23.00 

e as 7.00  horas. Exceptuasen (...) as manifestacións populares debidamente autorizadas, 
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así como outras datas e festas patronais ou populares. Os establecementos de hostalería 

incluídos nos espazos ao aire libre alleos a estes rexeranse pola súa propia normativa de 

aplicación”. Por tanto, á marxe de que se puidese ter intervido con anterioridade, coa 

aprobación definitiva desta ordenanza o concello parece asumir o compromiso de 

reconducir a situación. 

Na queixa de oficio Q/1819/07 coñecemos os graves prexuízos ocasionados polo 

botellón da ponte do Pilar en Santiago de Compostela; seis mil mozos fixeron festa no 

parque da Alameda. Este concello parece ter concentrado o botellón no lugar mencionado, 

intentando reconducir as numerosas situacións conflitivas propias dos días nos que se 

intensifi

imo ano fóronse da zona vella unha ducia de familias, cinco de 

Churruca e catro de Inés Pérez Ceta e do eido do Areal. Outros veciños consultados seguen 

porque carecen de medios para cambiar de vivenda, e numerosas persoas vanse as fins de 

ca o ocio nocturno; pero sinala que a cuestión transcende da normativa de 

contaminación acústica (cita a súa recente ordenanza, que, como vimos, prohibe o 

consumo de alcohol na rúa en determinadas circunstancias) para situarse no ámbito da 

seguridade pública, competencia do Estado, sendo a intervención do concello de tipo 

colaborador. De ser así parecería razoable que promovese a consideración do fenómeno 

tamén desde esa óptica ante o resto de administracións, co fin de abordar as medidas 

precisas por quen corresponda. Nesta orde sinalou que xa se deran os primeiros contactos, 

circunstancia que se confirma pola intervención anunciada da administración autonómica, 

e pola colaboración da administración xeral do Estado “para evitar eventuais prexuízos a 

terceiros que puidesen derivarse  das concentracións masivas de mozos na vía pública nos 

denominados botellóns”, coa prioridade, tanto da Policía Nacional coma da Local, de 

evitar que se desenvolvan en zonas nas que poidan alterar a convivencia cidadá. Ademais, 

este concello creou o Foro polo Civismo, cunha ampla representación social, para fomentar 

a participación para facer posible un “cambio nas pautas culturais” e “fortalecer o 

compromiso dos cidadáns na resolución da problemática que constitúe o botellón”.  

Por problemas xerais de ruído en Vigo iniciamos a queixa de oficio Q/937/07; 

informábase de que decenas de veciños se mudan  das zonas de copas, fundamentalmente 

Churruca, Areal e zona vella, ao non poder soportar o ruído. Segundo unha asociación 

veciñal, durante o últ
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semana 

As deficiencias da depuradora do Lagares, en Vigo, volveron ser obxecto de 

queixa; 

a domicilios en zonas máis tranquilas e incluso a hospedaxes para descansar. A 

asociación viguesa contra o ruído resalta que na zona de Rosalía de Castro “hai vivendas 

en alugamento desde hai un ano e medio que están sen ocupar polos problemas de ruído”. 

Citábase un caso no que a casa tremía. Tiña en fronte un local de copas e as fins de semana 

era insoportable; pechaba as ventás e as persianas, pero escoitaba o ruído de fondo da 

música e á xente berrando na rúa. A pesar da gravidade dos feitos que se poñen de 

manifesto, a única resposta do concello consistiu en sinalar, despois de moito tempo desde 

a apertura da queixa de oficio, que a Concellería de Medio Ambiente solicitara da policía 

local que se intensificasen os controis nas zonas indicadas na queixa. Loxicamente, con esa 

resposta non podiamos entender aclarado o problema, e de novo nos diriximos ao concello 

para requirir que se dese conta detallada da situación e sobre todo  das medidas adoptadas e 

do seu resultado. Ao peche deste informe encontrámonos á espera desa aclaración. 

despois de moito tempo coñecemos que o problema podía continuar e iniciamos 

outra queixa de oficio (Q/1983/07). Unha avaría que producía máis cheiros facía preciso o 

realoxamento dos veciños nun hotel. Algúns afectados puxéronse en comunicación 

telefónica coa institución para indicarnos que o concello admitira o seu realoxamento o 

primeiro día, pero ao seguinte obrigáronos a volver ás súas casas, en contra da súa vontade, 

posto que os cheiros continuaban. Puxémonos en comunicación directa coa Concellería de 

Medio Ambiente, que nos indicou que se apreciaban “picos de cheiro”, do que só 

podiamos deducir que os cheiros continuaban; a pesar das recomendacións anteriores, os 

problemas seguen a producirse de forma cíclica, cada mes ou mes e medio, e de forma moi 

intensa, polo que os interesados se ven forzados a reclamar o seu realoxamento, como 

nesta ocasión. Sen embargo, no suposto que analizamos o realoxamento só se admitiu unha 

noite, a pesar de que o problema continuaba. Este foi o motivo polo que nos vimos na 

necesidade de poñernos en contacto directo co concello, que, como sinalamos, nos 

confirmou a presenza de malos cheiros, a pesar do cal non modificou a súa posición inicial 

e non asumiu o realoxamento dos afectados por máis tempo. Os afectados reclaman que os 

realoxamentos se traten de oficio pola administración municipal, responsable do problema, 

e que cando aparezan os cheiros non teñan que reclamalos. Ademais, o realoxamento 

debería durar tanto coma o incidente, e ata que non exista garantía de que cesou non se lles 
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debería facer volver, como sucedeu nesta ocasión, na que se viron forzados a estar nas súas 

casas nunhas circunstancias que non terían porque soportar. Estes problemas sófrenos con 

maior intensidade os nenos, os anciáns, os enfermos en xeral, e os enfermos crónicos, 

especialmente os que padecen afeccións respiratorias. O pleno municipal aprobou a 

necesidade de realoxamento definitivo, segundo manifestan algúns afectados, e iniciouse  

un proceso negociado de adquisición das vivendas que incluía taxacións, co que se 

recoñecía a necesidade de solucionar definitivamente o problema; pero non se formalizou. 

A pesar do tempo transcorrido e da nosa insistencia aínda non recibimos resposta 

aclaratoria por parte do concello. Como xa puxemos de manifesto en anteriores ocasións, 

estaríase conculcando algún dereito de carácter fundamental; segundo a doutrina legal do 

Tribunal Europeo de Dereitos Humanos (TEDH), agora recollida polo Tribunal 

Constitucional, o dereito á intimidade persoal e familiar pode ser conculcado polas 

inmisións que teñan a súa orixe en formas de contaminación que afecten a ese ámbito de 

privacidade  das persoas. A sentenza do 9 de decembro de 1994 do TETD (caso López 

Ostra contra España) deu lugar á condena do noso país polo tratamento dos problemas 

ambientais creados polo inadecuado funcionamento dunha EDAR, o que obrigou á 

reclamante e á súa familia a cambiar de domicilio. Privouse do goce efectivo do seu dereito 

ao domicilio e á vida privada e familiar (artigo 8 do Convenio Europeo). 

A queixa Q/1471/2006 iniciouse de oficio debido a unha noticia na que se 

sinalaba que os veciños denuncian un novo vertido da depuradora de Cangas; os habitantes 

de Areamilla notaron un intenso mal cheiro que procedía da depuradora. Os feitos 

repítense unha e outra vez. Aínda que os informes achegados non aclaraban a localización 

da EDAR en relación con núcleos e vivendas, era probable que parte dos problemas 

obxecto da queixa derivasen desta circunstancia, que á súa vez se relacionaría coa ausencia 

de avaliación ambiental de toda a instalación e polo tanto tamén da súa localización. En 

relación con este aspecto nin o concello nin a CMDS sinalan nada, a pesar de que se lles 

preguntou por el. A Consellería sinalou que “non consta que a estación depuradora de 

augas residuais EDAR do Concello de Cangas tramitase licenza de actividade ao amparo 

do Decreto 2414/1961 RAMINP”. Tal tramitación era precisa (Decreto 2183/1968). Este 

requisito legal incumbe ás dúas administracións, posto que unha empresa pública 

dependente da Consellería promoveu o proxecto, e polo tanto debería ter solicitado a 
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autorizac bería tela requirido cando tivo coñecemento da carencia. 

Formulamos cadansúas recomendacións; ás dúas administracións recomendámoslles que 

iniciasen

e encontraba sen actividade, a pesar de que 

podería estar funcionando desde hai meses e custou 98 millóns de euros. Por tanto, 

continua

os información aos concellos e á CMADS; os primeiros indicaron que non se 

finalizaran as obras auxiliares, pero un diario sinalou que os propios alcaldes alertaban da 

ión, e o concello de

 o expediente de eventual legalización da actividade da EDAR, e que con motivo 

de tal procedemento examinasen e executasen as medidas precisas que permitan corrixir as 

deficiencias de funcionamento detectadas na instalación, que prexudican os dereitos dos 

afectados, especialmente os referidos á intimidade persoal e familiar no ámbito 

domiciliario, ao medio ambiente adecuado e á calidade de vida, e á saúde; e á consellería 

recomendámoslle en particular que iniciase unha investigación e de ser o caso sancionase 

os eventuais vertidos irregulares que se produzan desde a EDAR de Cangas; e que nas 

promocións de EDAR se tramitasen os procedementos de avaliación de actividades 

clasificadas e, de ser o caso, de avaliación ambiental, exixidos polo ordenamento, e que 

nos primeiros se avaliasen e determinaran as condicións de localización e distanciamento  

das instalacións derivadas do previsto no artigo 4 do RAMINP e na doutrina legal 

relacionada con este (véxanse as resolucións 14 e 15 da área de medio ambiente). 

A queixa de oficio Q/403/07 iniciámola polas noticias do diario El País que 

sinalaban que o sistema de saneamento (incluída a depuradora) construído pola 

Confederación Hidrográfica do Norte (CHN) para a comarca da Louriña (concellos de 

Salceda de Caselas, Tui, Porriño e Mos) s

ban os vertidos que se evitarían coa súa posta en funcionamento. Algúns dos entes 

locais expoñen que resulta de aplicación a Lei de calidade  das augas  das rías de Galicia e 

de ordenación do servizo público de depuración de augas urbanas, o que suporía que a 

CMADS se fixese responsable da depuradora; pero a consellería entende que non resulta 

de aplicación. Os concellos comprometéranse en convenio de 1994 a constituírse en 

mancomunidade para asumir a xestión da depuradora, pero aínda  non o fixeran; a CHN 

asumiu a avaliación da carga que chega ás instalacións desde cada municipio, pero non 

acepta sufragar o funcionamento da planta durante un ano, como ao parecer pretendían os 

concellos. De confirmarse o anterior a obrigación de depuración non tería efectividade 

debido a unha falta de acordo respecto das obrigacións de mantemento da instalación, polo 

que requirim
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deteriora

rante as obras nos accesos ao Porto Exterior de 

Ferrol, e tan pronto como estean acabadas realizará as súas descargas nel, polo que os 

problem

ción da EDAR debido á súa falta de uso. Ante iso solicitamos de novo 

información aos concellos e á CHN. Esta indicounos que as obras comprometidas se 

encontran finalizadas na súa totalidade; sen embargo, con posterioridade xurdiron dous 

problemas que cualifica de sobrevidos, a incapacidade da empresa subministradora de 

enerxía eléctrica de abastecer á EDAR coas actuais liñas e a dificultade de acceso de 

vehículos pesados polas vías inicialmente previstas. Comprometeuse a resolver estes 

problemas antes do 15 de abril de 2008, polo que en principio todas as dificultades 

relacionadas coa obra xa se terán resolto entón. Só restaría coñecer a solución aos 

problemas de asunción do uso e mantemento da infraestrutura; en relación con este aspecto 

solicitamos aclaración á CMADS, e ao peche do informe encontrámonos á espera desta 

definitiva aclaración, co fin de coñecer se finalmente a depuradora se puxo en marcha; de 

non ser así en breve estudarase a posibilidade de formular as correspondentes resolucións. 

A queixa de oficio Q/1666/07 coñecémola debido á continuidade dos problemas 

polas descargas de carbón e outros sólidos a granel no Porto da Coruña. Algúns veciños 

non confiaban na nova solución do peirao, o rego cun líquido, e reprochaban que Endesa 

non utilizase a Medusa. Ademais, continúa a descarga de mineral no peirao do Centenario. 

Os veciños dos Castros sufriron un dos días máis contaminados de cisco, polo que o 

concello pediu á Autoridade Portuaria que tomase cartas no asunto porque ten que ser a 

última vez que se descargue a ceo aberto, segundo sinala algunha noticia. Dirixímonos ao 

ente local, que respondeu que entendía que en último termo a responsabilidade en materia 

de contaminación atmosférica corresponde á Xunta de Galicia; esta indicounos, por medio 

da CMADS, que as descargas de carbón a ceo aberto que estivo realizando Endesa no 

Porto da Coruña foron un feito puntual du

as tratados desaparecerán. Por tanto, en principio entendemos que existe o 

compromiso de que a situación non volverá darse; se no futuro volven producirse 

situacións como as analizadas reabririamos a queixa e actuariamos para promover a 

resposta administrativa comprometida, co fin de dar unha definitiva solución ao problema. 

A queixa de oficio Q/301/07 iniciámola debido ao vertedoiro ilegal en Castro 

Caldelas, denunciado pola Garda Civil ata en 20 ocasións. Periodicamente o pobo cóbrese  
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dunha nube contaminante que procede da queima de residuos no vertedoiro municipal, con 

efectos que poden ser nocivos para a saúde, sobre todo para os que padecen problemas 

respiratorios. Ningunha das máis de 20 denuncias ante a CMADS prosperou; desde hai 5 

anos os axentes remítenas periodicamente á Xunta, pero ao parecer o alcalde asinaba que é 

moi bonito poñer sancións, pero hai que poñer os medios, engadindo que a eliminación do 

vertedoiro “é un dos asuntos prioritarios. A quen máis lle preocupa é ao concello”. Bótanse 

todo tipo de desperdicios: restos de animais, colchóns, electrodomésticos... a CMADS 

recorda que recentemente se selou un vertedoiro do municipio, e asegura que o actual 

tamén “se vai selar”, pero está á espera de que Sogama asuma os centros de transferencias 

de Trives e Maceda, este último en fase de construción. A través da investigación realizada 

coñecemos que o concello aínda non dera efectividade a unha solución definitiva que 

permitise xestionar adecuadamente os residuos e selar o vertedoiro irregular, polo que 

entramos en comunicación telefónica con el, comprometéndose a que nun breve prazo 

estarían resoltos os aspectos económicos que permitirían verter na planta de transferencia 

de Trives, co que o problema quedaría definitivamente resolto. 

n primeiro termo a CMADS sinalou que desde outubro se coñecía o asunto na 

Delegación Provincial da Coruña para os efectos de valorar a apertura dun procedemento 

sanciona

Coñecemos a queixa de oficio Q/1743/07 debido á noticia na que se sinalaba que 

lodos procedentes da Ría do Burgo eran trasladados ilegalmente a un soar en Abegondo; o 

concello aseguraba que o recheo carecía de licenza. Procedían dunha obra para abrir unha 

canle. E

dor, polo que requirimos información sobre o finalmente resolto. Finalmente 

coñecemos que tanto o dragado coma o recheo estaban autorizados, este último por Augas 

de Galicia.  

A queixa de oficio Q/1892/07 iniciouse como consecuencia dunha noticia na que 

se sinala que as empresas mineiras explotan en Galicia 300 canteiras sen licenza. Nas 

oficinas de Urbanismo (CPTOPT) amorearíanse uns 300 expedientes de empresas mineiras 

que piden desde 2004 que a Xunta legalice a súa explotación; levan anos funcionando sen 

licenza urbanística, e supoñen o 65%  das máis de 450 abertas en Galicia para extraer 

materiais como cuarzo, granito ou lousa.  Sinala que o Parlamento tramita unha lei do 

sector, a de ordenación mineira de Galicia, que pretende acabar con este caos, aínda que a 
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fórmula desgusta a empresarios, ecoloxistas e agricultores. Faculta a CII para decidir caso 

por caso se legaliza as canteiras, tras consultar a Comisión Superior de Urbanismo e a 

CMADS. As organizacións ecoloxistas e os sindicatos agrarios reclaman que se aproveite 

o proceso para establecer maiores controis sobre unha actividade que provocou graves 

impactos sobre o territorio. A situación de ilegalidade non tería outros responsables que as 

propias empresas ou as administracións, segundo unha organización ambiental e un 

sindicato agrario. Pola súa parte, as empresas sinalan que a Lei 9/2002, de ordenación 

urbanística e protección do medio rural de Galicia, “deulle unha importancia á licenza 

urbanística municipal que antes non tiña”. 

Na súa resposta a unha recomendación que formulamos á CPTOPT (véx. as 

resolucións 6, 7 e 8 da área de medio ambiente), este órgano non aclarou suficientemente o 

proceso transitorio de eventual regularización da LOUPMRG; seguiu sen aclarar se xa se 

promoveran todas as posibles legalizacións, ou se xa non se admiten máis; e, sobre todo, se 

a administración autonómica xa rematou o proceso, legalizando ou rexeitando todas as 

solicitudes que se desen. O proceso excepcional iniciáranse no 2002 e modificouse no 

2004; transcorreron case 5 anos desde a habilitación desta posibilidade, polo que parece 

razoable pensar que debería terse finalizado. Só así poderían coñecerse as explotacións 

legalizables (e de feito legalizadas) e as que non o son, de tal forma que se impida 

definitivamente o funcionamento destas últimas. As tramitacións pendentes mencionadas 

na noticia parecen referidas á disposición transitoria 12ª; por tanto, é posible resolver sobre 

as devanditas solicitudes, e parece unha obrigación (art. 42 da Lei 30/1992, de 

RXAPPAC). Ademais, ao parecer podería configurarse un novo réxime excepcional de ser 

aprobado o proxecto de lei de ordenación mineira; cambiaría o órgano habilitado para o 

outorgamento da legalización  das explotacións sen licenza urbanística (antes o Consello 

da Xunta, e, de aprobarse o proxecto, a CII). Volvería abrirse un novo período transitorio, a 

pesar de que un case idéntico se encontra vixente e ao parecer non se resolveu, co que a 

situación de indefinición podería continuar debido á aparente inactividade respecto dun 

número considerable de explotacións sen licenza urbanística, en caso de confirmarse o 

expresado na noticia.  
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Nesta queixa de oficio tamén expresamos que existe unha fundada preocupación 

pola proliferación e impacto natural  das explotacións mineiras a ceo aberto. Respondendo 

a esa preocupación xa no Informe Anual do 1996 deixábase constancia de que o sector 

examinado se encontraba afectado por graves deficiencias ou irregularidades. Co título “As 

explotacións mineiras a ceo aberto como causa de grave deterioración do medio 

ambiente”, no capítulo primeiro subliñábase que o ordenamento aborda esta problemática 

co obxec

pesar das reclamacións e os 

informes negativos de diferentes órganos autonómicos. Ao parecer non se producira 

avaliació

asimilados (urbanizacións, centros 

comerciais e aparcadoiros) existe desde 2000 (artigo 1.3 e anexo II do RDLEIA). O 

Concello de Ferrol tamén sinalaba que o plan fora aprobado polo silencio previsto na 

normativa urbanística, obviando a avaliación de impacto ambiental. O silencio só podería 

considerarse respecto dos informes urbanísticos, pero nunca respecto dunha avaliación de 

impacto ambiental. Forma parte do acervo comunitario (deriva de directivas comunitarias), 

tivo declarado de facer fronte aos efectos máis perniciosos do funcionamento  das 

grandes e pequenas minas a ceo aberto. Unha  das carencias máis comúns resulta a 

ausencia dos títulos habilitantes da actividade, as concesións, licenzas ou autorizacións. De 

confirmarse o indicado na noticia citada resultaría que, moito tempo despois da ampla 

investigación indicada e da formulación  das conclusións e recomendacións citadas, aínda 

permanecerían moitas das deficiencias e irregularidades detectadas no seu momento.  Ao 

peche do informe encontrámonos á espera da resposta da CPTOPT. 

Un exemplo de ausencia de avaliación condicionada encontrámolo na queixa de 

oficio Q/836/07; o Concello de Ferrol aprobara a urbanización (hotel e 69 chalés de 

paredes medianeiras) dunha fraga con carballos centenarios, a 

n de impacto ambiental. A CPTOPT sinalaba que o proxecto “segue sen cumprir 

coa lei”, e a CMADS anunciaba que actuaría de oficio contra o proxecto. Aprobárase o 

plan de sectorización que permitiría urbanizar o lugar, argumentando que era aplicable o 

silencio positivo porque un dos informes da Xunta chegara fóra de prazo. Solicitamos 

información ás administracións e órganos competentes, e coñecemos que o proxecto se 

remitira á CMADS, que decidiu que previa á súa aprobación debería someterse a 

avaliación de impacto ambiental (art. 1.3 RDLEIA). O ente local interpretaba que esta 

norma non era aplicable, a pesar de que a necesidade de pronunciamento expreso sobra a 

necesidade de avaliar os proxectos de urbanizacións e 
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e a apli mo admitir que un proxecto ou obra 

podería acometerse legalmente sen a preceptiva avaliación previa, o que suporía infrinxir o 

ordenam

MADS dirixírase ao ente local para pronunciarse no 

mesmo sentido que esta institución, requirindo ao concello para que no prazo dun mes 

anulase 

cación do silencio positivo sería tanto co

ento comunitario, coas correspondentes consecuencias. Despois de trasladarlle 

todos estes argumentos, o concello sinalou que aprobou a iniciación do procedemento de 

revisión de oficio da anterior aprobación do plan, co que recollía os argumentos que lle 

trasladáramos. Previamente a C

ou revogase o acordo de aprobación definitiva do plan de sectorización.   
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Área de Educación  

Por problemas nas instalacións escolares, iniciouse de oficio a presente queixa  

rexistrada co número 1776/2007, respecto á Escola Infantil dos Rosales, no barrio dos 

Rosales, na Coruña; esta apertúrase por motivo do eco que os medios de comunicación 

deron á presente problemática. Segundo as citadas informacións participábase a 

preocupación dos pais e nais dos nenos que acudían diariamente a esta escola infantil polo 

incumprimento das normas de seguridade; denunciaban os problemas que presentaba a 

saída de emerxencia, así como que o patio non drenaba e se inundaba cando chovía  e 

ademais que era obxecto dos ataques realizados por mozos, que tiraban pedras contra as 

cristaleiras, e que posteriormente utilizaban as proximidades do centro para realizar o 

botellón. O informe remitido polo Concello da Coruña indica que realizadas as obras de 

acondicionamento da zona con instalación dun cerrado, para evitar os actos vandálicos e a 

supervis

res iniciouse a queixa 

1827/2007, tamén recollido polos medios de comunicación, e que xiraba sobre a non 

iniciació

ionando en perfectas 

condicións. 

ión  das outras deficiencias e a mellora do contorno, deu  como resultado o 

permiso de inicio de actividades  emitido por Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, 

o que conducía a que coa correspondente licenza obtida se comprobaba a garantía do 

cumprimento  das normas establecidas sobre a materia vixentes na actualidade. Coas obras 

realizadas na Escola Municipal Infantil, que facían viable a convivencia no centro para os 

escolares, procedeuse ao arquivo da queixa. 

Sobre o mesmo tema de problemas nas instalacións escola

n do curso escolar na data acordada, o cal xerou as protestas dos pais e nais dos 

alumnos máis pequenos da pirámide da educación. Referímonos á apertura da Galescola de 

Cambre; este centro tiña previsto iniciar a súa actividade no mes de setembro pero foi 

atrasada a súa apertura ata o 12 de novembro, por problemas xurdidos por un lado coa 

empresa adxudicataria da subministración e equipamento do mobiliario e polo outro os 

problemas observados no edificio e que poderían supoñer risco para os escolares. As obras 

realizáronse con atraso e iso causou problemas aos pais que traballaban ao non poder 

conciliar a vida familiar e laboral, pero na actualidade esta func
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Outra queixa de oficio é a rexistrada co número 1854/2007; foi tamén iniciada por 

parte desta institución, pero referida a outra cuestión que aflora nestes momentos respecto 

ao transporte escolar e os dereitos dos escolares, e que é un dos obxectivos que persegue a 

Lei 2/2006, do 3 de maio,  cando regula  que a educación ten que ser accesible a todos, sen 

ningunha distinción en condicións de igualdade de oportunidades, e actuando como 

elemento

ao parecer, a falta dun transporte adecuado para estes escolares, posto que algún deles 

presenta

cina o correspondente informe á 

administración, este foi remitido no sentido de que a furgoneta que realizaba o servizo de 

transporte cum

se de oficio, a 

queixa 1853/2007, ao ter coñecemento de que unha alumna que vivía na aldea de Froxán, 

pertence

 compensador das  desigualdades persoais, culturais económicas e sociais e con 

especial atención ás que deriven de discapacidade. A queixa foi formulada por esta 

institución, que tivo coñecemento a través dos medios periodísticos, que indicaban que 

catro nenos dun colexio no Municipio de Carballo, dunha aula de motóricos, con graves 

problemas de mobilidade non estaban asistindo a clases. O motivo desta inasistencia era, 

ba unha discapacidade que superaba o 70%, necesitando cadeira de rodas para os 

seus desprazamentos. As nais denunciaban  a falta de acompañante na viaxe, que as viaxes 

se facían moi longas para estes escolares e que os alumnos viaxaban nunha furgoneta 

adaptada, pero que os enganches desta non eran suficientes, nin contaban coas debidas 

medidas de seguridade. Solicitado por esta ofi

pría coa normativa vixente, pero ante a evidencia de que os alumnos 

tardaban moito tempo en chegar aos seus domicilios, procedeuse de forma inmediata á 

contratación dunha nova furgoneta que está dotada de ancoraxes para as cadeiras de rodas, 

elevador, e que coa posta en servizo deste segundo vehículo se repartirían entre ambas as 

furgonetas o traslado dos alumnos da aula de motóricos, acurtándose visiblemente o tempo 

de traslado aos seus domicilios; ademais tamén se acordara que os citados alumnos irían 

acompañados polas coidadoras do centro. 

Tamén polo mesmo motivo relativo ao transporte escolar iniciou

nte ao Municipio de Zás, onde só habitaban  3 familias, tiña que camiñar todos os 

días máis de 1500 metros para chegar á aldea veciña de San Martiño, onde se había parada 

do transporte escolar. A escolar de 7 anos de idade tiña que realizar ese percorrido a pé 

porque o citado servizo non chegaba ao seu fogar. Interesados ao concello e á 

administración educativa os informes, indicouse neles que a distancia que ten que realizar 
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camiñando a menor é duns 900 metros, e que realizada por parte  da Consellería de 

Educación unha visita de inspección, ante a solicitude por parte dos familiares da alumna 

de modificación do itinerario do transporte escolar, púidose constatar que a pista non ten 

posibilidade de xirar en todo o percorrido ata a aldea, non permitindo o cruzamento con 

ningún 

Dentro do tema xa anteriormente citado iniciouse por parte desta institución a 

queixa 1

endentes de que a administración educativa o 

remita. 

O motivo que impulsou a esta institución o inicio da queixa 1778/2007, foi que a 

Lei de educación 2/2006 establece que as administracións públicas promoverán un 

incremento progresivo da oferta de prazas públicas no primeiro ciclo. Así mesmo 

coordinarán as políticas de cooperación entre elas e con outras entidades para asegurar a 

oferta educativa neste ciclo, determinando as condicións nas que poderán establecer 

convenios coas corporacións locais, outras administracións ou entidades privadas sen 

ánimo de lucro. E que co fin de atender as demandas  das familias no segundo ciclo, as 

administracións educativas garantirán unha oferta suficiente de prazas nos centro públicos 

e privados concertados, no contexto da súa programación educativa; nestes momentos 

cumprir co mandato da lei está resultando un problema de moi difícil solución, e iso malia 

o baixo índice de nacementos, sen embargo as portadas dos periódicos achegan 

outro vehículo, e observándose ademais que a pista é especialmente estreita, 

existindo perigo de que as rodas do vehículo escolar se puidesen saír do firme asfáltico; 

existindo tamén unhas rasantes moi profundas que imposibilitaban a incorporación do 

autocar á estrada. Á vista do informe, concluía a administración é imposible o cambio de 

itinerario. Á vista do informe, por parte desta institución,  aínda a sabendas da obrigación 

que pesa sobre a administración de proporcionar os medios e sistemas organizativos 

necesarios para atender as necesidades dos escolares, para garantir a igualdade de 

oportunidades, non encontrou unha mala actuación da Consellería xa que estaba 

comprobado tecnicamente a  imposibilidade de  realizar a ampliación da ruta polos riscos 

que  puidesen  comportar aos outros alumnos usuarios do transporte escolar. 

777/2007, xa que os medios de comunicación deron ampla difusión ao problema 

do citado transporte escolar nos Concellos de Taboada e Portomarín;  incoada a queixa, foi 

solicitado o preceptivo informe, estando p
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continua ficit moi elevado de postos escolares, por iso a carencia de 

garderías en Vigo foi tema obxecto do inicio da presente queixa de oficio. O periódico en 

cuestión

máximo da axuda. Que as devanditas axudas son as 

establecidas na orde do 13 de xuño de 2007, e que se financian con cargo ás 

dispoñibilidades orzamentarias recollidas na Lei 14/2006. De todas maneiras por parte da 

administración obsérvase un notorio incremento das partidas neste concepto nos últimos 

anos.  

Podemos dentro desta epígrafe referida a alumnos con necesidades educativas 

especiais, (queixa 1779/2007). Por parte de familiares e a directora do centro de educación 

especial para xordos situado en San Paio do Monte, en Santiago de Compostela, 

denunciaban que, ante a falta de 4 profesores, non se podía iniciar o curso escolar para 

estes escolares necesitados dunha educación especial e que terían que agrupalos noutros 

centros ou no centro citado, pero en aulas con alumnos de idades diferentes, o que 

implicaba a non recepción dunha educación e formación especializada, e referida ás súas 

necesidades educativas. Solicitado informe á administración educativa, este foi remitido no 

sentido de indicar que o CEE de Xordos de Santiago de Compostela conta este curso cun 

total de 11 nenos con necesidades educativas especiais, estudando Primaria. Ao centro 

correspóndenlle 6 docentes especialistas en Audición e Linguaxe. Coa finalidade de 

ofrecer aos alumnos mellor atención, dotouse este centro de 12 docentes, e tamén o centro 

oferta Programas de Garantía Social para o que conta con 5 docentes máis. Dispón o centro 

de 17 profesores que cobren as necesidades educativas do seu alumnado. Que por parte da 

inspección educativa solicitouse á delegación provincial autorización para a implantación 

de dous novos programas de garantía social, co incremento de 3 profesores. E a Unidade 

mente datos dun dé

 indicaba que había longas listas de espera para que os nenos encontrasen praza 

nunha gardería da cidade de Vigo, e que ao mesmo tempo as garderías ofertaban prazas 

libres ao non concederse a axuda do cheque infantil. Solicitado o correspondente informe, 

este foi remitido pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, no que manifesta que o 

cheque infantil é un recurso de Vicepresidencia para dar resposta ás solicitudes de prazas 

presentadas nas escolas infantís da rede pública. Mediante o citado trátase de prover unha 

praza de educación infantil aos nenos entre 0 e 3 anos, nun centro sostido con fondos 

públicos, cubrindo os gastos de asistencia e servizo de comedor. Indican así mesmo quen 

pode ser beneficiario e o importe 
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de Persoal solicita de oficio, ao non recibir ningunha solicitude por parte do centro no mes 

de xuño, dúas vacantes do cadro de persoal de Audición e Linguaxe. Noméanse en outubro 

dous esp

nte coñecidos, como superdotados; nos citados medios 

periodísticos indicábase a preocupación do colectivo formado polas familias dos nenos 

superdot

rmidade ao 

establecido no artigo 20 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, ao tratarse de 

cuestión

ecialistas máis. Que no momento de resolver a queixa o centro está en perfecto 

funcionamento tanto en ESO coma en Educación Primaria e conta co mesmo número de 

especialistas que no curso pasado. 

Dentro do tema da educación especial tamén se iniciou a queixa 1826/2007, polo 

elevado eco nos distintos periódicos da comunidade da situación dos nenos de altas 

capacidades, os comunme

ados, as cales exixían á Xunta de Galicia a elaboración dun censo de superdotados 

en toda a Comunidade, para así poder mellorar as condicións socioeducativas destes 

alumnos que necesitan recursos para desenvolver as súas calidades. Tamén instaban á 

administración que o programa de carreiras como Maxisterio ou Psicoloxía inclúa 

formación académica en altas capacidades. Solicitados os informes correspondentes a 

Universidade de Vigo e á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, ao 

finalizar o ano 2007 estábase pendente da devandita remisión. 

Outra queixa tamén iniciada de oficio por parte desta institución, aínda que con 

posterioridade se presenta polos profesores, os alumnos e a dirección dos centros 

concertados, foi a 2028/2007, que incoouse pola problemática sobre a rescisión dos 

concertos educativos en centros de Formación Profesional, xa que segundo as noticias dos 

medios de comunicación se indicaba que se procedería pola administración educativa ao 

peche de doce  ciclos formativos pese a contar co número mínimo de alumnos que exixía o 

regulamento. As presentes queixas tiveron que ser suspendidas de confo

s das que xa coñecen as autoridades xudiciais.  
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Área de Industria, Comercio e Turismo 

Como consecuencia da tramitación do expediente de queixa 1707/07 –referente ao 

rexistro industrial dos matadoiros municipais de Ourense e dos comarcais de Celanova, e O 

Carballiño e o particular Frigoríficos Rubios, S.L. de Xinzo de Lima- adoptáronse dúas 

resolucións de distinta natureza. 

A primeira foi unha recomendación á Delegación Provincial da Consellería de 

Innovación e Industria de Ourense respecto á necesidade de impulsar, controlar e realizar 

un seguimento do proceso de legalización dos 4 matadoiros referenciados, así como da 

actualización dos seus datos no rexistro de establecementos industriais. A resposta da 

administración foi favorable e aceptou a recomendación formulada pola oficina da 

institución. 

A segunda consistiu na apertura de oficio dos correspondentes expedientes aos 

concellos referenciados (Queixas 1949, 1950, 1951 e 1952/07), tomando como fundamento 

o informe da xefatura do Servizo de Administración  Industrial da citada Delegación 

Provincial. 

No escrito de apertura comunicóuselles a necesidade de regularizar e, se fose  o 

caso, de actualizar as respectivas licenzas de funcionamento da actividade industrial e da 

adopción  das medidas correctoras que, se fose o caso, se establecesen en cumprimento do 

vixente 

As respostas a estes requirimentos foron realizados polos concellos respectivos, 

concluíndose o expediente referido ao Concello de Carballiño (n.º 1951/07) ao peche do 

exercicio

Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas do 30 de 

novembro de 1961. 

 e quedando diferida a comunicación dos tres restantes para o inicio do ano 2008. 
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Área de Servizos Sociais 

Iniciamos tamén de oficio no mes de novembro  a queixa (1923/07), á vista dunha 

noticia publicada nun diario galego no que se facía referencia á falta de accesibilidade do 

parque infantil Pedro Alvarado de Vigo e, en consecuencia, dirixímonos  ao Concello de 

Vigo e á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para que nos informasen verbo de se 

os accesos ao devandito parque eran ou  non accesibles. A Vicepresidencia da Igualdade e 

do Bene

modas para os usuarios e algunhas non se adaptan na 

súa totalidade coa Lei 8/1997, do 20 de agosto. Estas son precisamente as actuacións 

prioritar

star informounos que o Servizo de Equipamentos e Promoción da Accesibilidade 

solicitara aos servizos técnicos da devandita Vicepresidencia a realización dunha visita de 

comprobación ao devandito parque infantil para verificar os termos da nosa queixa, da que 

se nos facilitaría información. Á súa vez o Concello de Vigo no momento de redactar este 

informe informounos que se finalizara unha rampla de acceso ao devandito parque. 

Tamén no mes de novembro iniciamos outra queixa de oficio (1925/07) ante a 

noticia publicada nun diario galego acerca de que unha asociación de discapacitados de 

Sada solicitaron ao goberno local unha serie de medidas para mellorar a mobilidade e a 

accesibilidade, entre elas a construción de ramplas en todas as beirarrúas e a posta en 

marcha dun eurotaxi ou taxi adaptado. Á vista desta noticia dirixímonos  ao Concello de 

Sada e a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar para que nos informasen sobre a 

accesibilidade das beirarrúas e dos edificios públicos da localidade de Sada e ademais ao 

organismo local sobre a posible posta en marcha dun taxi adaptado. 

O Concello de Sada no seu informe, indicaba entre outras cuestións, que a noticia 

publicada pode inducir a erro, posto que en Sada todas as beirarrúas teñen ramplas de 

acceso, aínda que non todas son có

ias a levar a cabo. Tamén se especifica que a devandita asociación fora recibida 

pola Alcaldía o 29 de outubro e que se lle informara sobre as accións que o goberno 

municipal ía levar a cabo, entre as que se encontraba a introdución nos orzamentos do 2008 

dunha partida específica para supresión de barreiras arquitectónicas. 
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Á súa vez Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar informounos que o servizo 

de Equipamentos e Promoción da Accesibilidade solicitou aos servizos técnicos a 

realización dunha visita de comprobación ao Concello de Sada para verificar os termos da 

queixa, da que se nos facilitaría información. 

Iniciouse unha queixa de oficio (1924/07) como consecuencia dunha noticia 

publicad

l da vila.  

idencias da terceira idade, imos 

referirnos en primeiro lugar a unha queixa de oficio (2037/07) iniciada como consecuencia 

da publi

ncia a que “numerosos beirís 

de Ferrol, Narón e comarca non estaban adaptados.  Beirarrúas estreitas, beirarrúas en mal 

a nun diario galego acerca dunha petición dos xubilados de CEE para que  o 

centro social da vila se mantivese aberto os domingos e festivos. Á vista desta noticia 

dirixímonos en solicitude de información ao concello de CEE para que nos informase  das 

razóns polas que non podía manterse aberto os domingos e festivos o centro socia

O devandito concello informounos que o peche do devandito centro os domingos 

e festivos foi un feito puntual, debido a razóns orzamentarias, dado que na correspondente 

partida do orzamento de gastos non figuraba crédito para o pagamento do persoal 

correspondente. Logo de solucionado polo concello o problema orzamentario, o centro 

social segue abríndose todos os domingos e festivos. 

Con respecto a aspectos relacionados coas res

cación dunha noticia nun diario galego acerca do malestar manifestado por unha 

señora de 92 porque tiña que abandonar a residencia “Puerta del Camino” na que levaba 

cerca de tres décadas, para trasladarse a unha nova residencia. Da investigación realizada 

constatamos que  tal traslado da devandita señora e doutras residentes estaba orixinado en 

que  se ían realizar unha serie de obras na planta que viñan ocupando e ademais porque 

esta señora, que é unha persoa dependente, estará mellor atendida na nova residencia de 

“Volta do Castro”que está adaptada para atender persoas con dependencia. 

Á vista dunha carta publicada nun diario nacional baixo o título “Demasiadas 

barreiras en Ferrol”, procedemos á incoación de oficio da queixa (746/07) e dirixímonos en 

solicitude de información aos concellos de Narón e Ferrol e á Vicepresidencia da 

Igualdade e do Benestar pois na devandita carta facíase refere
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estado, b

les a normativa autonómica en materia de accesibilidade e supresión 

de barreiras e que lles solicitaran a ambos os organismos un informe sobre o cumprimento 

da deva

ue se desprende que se está en boa disposición de 

adoptar as medidas tendentes á solución do problema que orixinou a nosa intervención, 

demos p

eirarrúas con obstáculos tales como coches, motos e obras impiden andar por elas. 

Por tanto, ás persoas con mobilidade reducida non lles queda outra alternativa que circular 

pola estrada, poñendo en risco as súas vidas”. 

Por parte dos concellos de Ferrol e Narón informóusenos verbo das actuacións 

que realizaran ata a data e dos proxectos de novas actuacións a realizar para facer máis 

accesibles as rúas de ambas as cidades. Á súa vez a Dirección Xeral de Acción Social de 

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar participounos que se dirixiran a ambos os 

concellos recordándol

ndita normativa no seu contorno, á vez que lles instaban a que dentro da súa 

planificación adoptasen as medidas oportunas para lograr un contorno máis accesible para 

as persoas con mobilidade reducida. Tamén  facía referencia a devandita dirección xeral no 

seu escrito ás actuacións levadas a cabo, así como dos proxectos de novas actuacións a 

realizar  polos devanditos concellos. 

Ante estas informacións das q

or finalizada a nosa intervención.  
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Área de Sanidade 

Como consecuencia  das informacións aparecidas na prensa sobre o estado no que 

se encon

polo 

que nos diriximos ao Sergas. Ao peche deste informe aínda nos encontramos á espera de 

aclarar a

traban as instalacións e a situación en xeral do Centro Psiquiátrico San Rafael de 

Castro Ribeiras de Lea, no municipio de Castro de Rei, esta institución acordou a apertura 

dunha queixa de oficio para supervisar a actividade da administración e garantir o respecto 

ao dereito da saúde. Con tal fin, solicitouse o correspondente informe que foi remitido pola 

Deputación Provincial de Lugo. Esa Administración participaba que se estaba nun proceso 

de transferencia dese hospital ao Servizo Galego de Saúde, o que tería lugar en breve, 

s circunstancias da queixa. 
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Área de Xustiza 

Destaca, pola gravidade dos feitos, a queixa de oficio Q/1955/07. Iniciámola 

como consecuencia  das noticias contidas en diferentes medios de comunicación sobre a 

brutal m

 que, ao parecer, se observa un 

compañeiro dos presuntos agresores con negróns. A vítima, un menor de 15 anos veciño de 

Panxón, foi sometida a golpes e humillacións diversas, segundo a denuncia que presentou a 

alleira recibida por un menor en Boiro, foi gravada e difundida a través de 

teléfonos móbiles e por outros medios; sobre a difusión dunha agresión a un neno de 15 

anos de Nigrán; sobre a difusión en internet dun vídeo cunha pelexa de dous compañeiros 

dun centro escolar en Tomiño; e sobre a circulación en Ribeira de vídeos dunha pelexa e 

dunha rapaza denudándose. 

No que se refire ao primeiro suceso, no vídeo gravado cun móbil vese como un 

escolar recibe unha brutal malleira. Esta gravación circulou de teléfono en teléfono entre 

moitos mozos de Boiro; algúns pais tamén tiveron acceso a el e os feitos foron 

investigados pola Garda Civil e tratados pola Fiscalía de Menores. Segundo parece, a 

agresión tivo lugar no porto de Escarabote; alí, entre un grupo de menores que encerraban 

e que gravaban cun móbil, un escolar emprendeuna a golpes e patadas con outro chaval ata 

o punto de deixalo semiinconsciente, con dous dentes rotos, algunhas costelas afectadas e 

numerosas contusións. Na gravación podíase oír a outros escolares dicindo “dálle máis, 

que vai ter o seu prezo en ouro”. Ademais do tratamento legal que corresponda pola propia 

agresión, parece lóxico que debera ter un tratamento adecuado o feito de que esta se 

cometese co fin de difundir as imaxes a través dun medio a disposición xeral do público, 

posiblemente co fin de que o sentimento de vergonza ou humillación sexa moito maior, e, 

polo que din os propios agresores, posiblemente tamén cun fin crematístico. Desde a 

agresión, o menor, de 14 anos, non volveu asistir á escola e trasladouse á casa dunha tía 

por medo a ser atacado de novo, polo que está recibindo atención psicolóxica. 

Pola súa parte, o vídeo do adolescente agredido en Nigrán gravouse nun colexio. 

Os autores da filmación teñen 14 anos de idade e compareceron ante o fiscal de Menores. 

A investigación comezou a raíz dunha denuncia presentada ante a Garda Civil pola 

existencia dun vídeo de poucos segundos de duración no
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súa nai. 

abriuse unha investigación ata dar co suposto autor. A directora do instituto recoñeceu que 

nun cent

 que circulaba por Ribeira un vídeo dunha pelexa e dunha 

rapaza denudándose. Os móbiles de adolescentes intercambiaron imaxes dunha rapaza 

bailando

Os axentes detiveron os menores e puxéronos baixo a custodia dos seus pais. 

Durante todo o día permaneceron nos seus respectivos domicilios e previsiblemente serán 

presentados ante o fiscal. A nai do pequeno denunciou a agresión na policía local de 

Nigrán. O ataque e as humillacións tiveron lugar nunha ducha, onde o menor foi sometido 

a vexacións, segundo algúns coñecedores do vídeo. O vídeo circulaba había varios días 

entre os alumnos do Instituto Val Miñor, cuxos responsables o detectaron. 

Ademais, outro rapaz ao parecer protagonizou outro episodio deste tipo ao gravar 

supostamente co seu teléfono móbil unha pelexa entre dous menores e difundir as imaxes 

por internet durante un mes. O suceso tivo lugar en Tomiño. Dous adolescentes de 

primeiro curso da ESO comezaron a pegarse durante un recreo sen saber que outro 

compañeiro os gravaba. Os profesores obrigaron os rapaces a facer as paces cando 

souberon do altercado, pero non sabían que a pelexa fora filmada. O rapaz subiu as imaxes 

á páxina de vídeos de YouTube co título Presing catch Tomiño 2. A gravación puido 

contemplarse por espazo de catro semanas ata que, durante os pasados días festivos, unha  

das nais descubriu o seu fillo na pelexa. Inmediatamente denunciou o caso no centro e 

ro con 400 alumnos é imposible controlar o que fan durante os recreos, a pesar de 

ter profesores encargados da vixilancia. Afirmou que foi unha pelexa suave, como as que 

adoitan producirse en todos os centros e que hoxe en día os dous rapaces son máis amigos 

que nunca. 

Tamén se tivo noticia de

 que acaba espida, e tamén dun enfrontamento entre dúas rapaza nunha céntrica 

rúa. 

Todos os sucesos anteriormente descritos teñen o seu tratamento disciplinario ou 

penal previsto na lexislación vixente, e este coñécese polos órganos xurisdicionais 

competentes, polo que esta institución non pode intervir no concreto tratamento que se dá a 

cada un deles, de acordo co previsto no artigo 20 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor 

do Pobo, que preceptúa que a institución “... non entrará no exame individual daquelas 
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queixas sobre as que estea pendente resolución xudicial...”. Todo iso ten como fin dar 

efectividade aos principios constitucionais de independencia e exclusividade na actuación 

dos diferentes xulgados ou tribunais (artigo 117.1 e 3 da Constitución). Non obstante, isto 

non impedirá a investigación sobre os problemas xerais formulados, de acordo co previsto 

no mesmo artigo 20 in fine, que é o que precisamente se pretendeu con esta queixa de 

oficio. 

Os devanditos problemas xerais centraríanse en coñecer se existe un adecuado 

tratamen

vídeo da agresión de Boiro, e ademais este permanece nas súas  

páxinas web, como nas doutros medios escritos. Por iso, requiriron deses medios que o 

retirasen

to legal e práctico das circunstancias sinaladas anteriormente e que se engaden á 

agresión en si mesma, isto é, a publicidade dos feitos a través das novas tecnoloxías, 

fundamentalmente a través de internet, e a posibilidade de que exista ánimo de lucro. 

Ademais, a difusión faise ás veces polos medios de comunicación, nalgúns casos aínda de 

maneira continuada a través de páxinas web. Precisamente por este motivo unha asociación 

de protección da infancia promoveu unha queixa (Q/1927/07) facendo constar que 

diferentes TV emitiron o 

, posto que supón unha clara intromisión ilexítima nos dereitos do menor e 

prexudica a súa intimidade e imaxe. Así mesmo, a Federación de Asociacións para Previr 

o Maltrato Infantil (FAPMI) promoveu outra queixa (Q/1944/07) na que se sinala que 

“existen determinados medios que máis que contribuír á solución do problema parecen 

utilizalo unicamente de forma sensacionalista e morbosa con fins exclusivamente 

comerciais”, engadindo que “se a pretensión dos adolescentes era a de difundir o vídeo, os 

medios a reforzaron. (...) Se o compoñente de difusión dunha agresión é un dano máis 

engadido á agresión, esta difusión masiva coloca a vítima nunha indefensión absoluta que 

agrava aínda máis o dano sufrido”. 

Esta situación de publicidade prexudicial dáse incluso en casos nos que non se 

promovesen ou realizasen accións violentas, pero si se se persegue a vexación; así sucedeu 

no caso do vídeo colgado en YouTube no que uns descoñecidos insultaban e ríanse dun 

menor de Móstoles cunha discapacidade psíquica. Iso levou o seu pai a emprender unha 

dura loita para que o vídeo se descolgase; durante meses estivo aparecendo e 

desaparecendo da rede, ata finalmente desaparecer, aínda que polo que parece non por 
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intervención  das autoridades. De feito, o pai segue á espera de coñecer o presunto autor ou 

autores desta conduta, pero non o consegue “posto que o remiten a Estados Unidos”. O pai 

sinala que “fixo moito dano á súa familia, de feito non foi capaz de terminar de ver o vídeo 

pola súa indignidade”. Coa súa denuncia trata de evitar que volvan aparecer e colgarse 

máis vídeos deste tipo. 

Segundo sinalou a prensa, o Goberno de Galicia ve con preocupación a 

proliferación de vídeos con situacións violentas, e os servizos xurídicos están estudando a 

forma en que se pode actuar para frear estas prácticas. O Presidente de Xunta sinalou que 

“debemos ser capaces de corrixir en profundidade e de evitar (estas situacións)”. 

Un motivo de preocupación pode encontrarse na suposta insuficiencia de 

normativa que posibilite unha investigación eficaz e a rápida corrección destas formas de 

actuar, isto é, a difusión de feitos violentos provocados con ese mesmo fin, a publicidade; a 

isto engádense as dúbidas sobre o correcto tratamento do posible carácter lucrativo da 

conduta. Loxicamente, estas circunstancias aumentan o grao de sufrimento das vítimas, 

polo que debe considerarse a presenza dun ben xurídico ou dereito que merece ser 

protexid

tarse se a 

normativa permite unha intervención rápida e eficaz para evitar que a difusión  das imaxes 

continúe

icial, polo que só se podería intervir mediante un procedemento 

internacional, posto que as empresas non adoitan ser do país. 

o, co fin de previr novas actuacións deste tipo. 

A mesma pregunta sobre as habilitacións legais suficientes podería formularse en 

relación con supostos de gravacións de feitos que resulten claramente prexudiciais para a 

dignidade da persoa, sobre todo cando se trata de colectivos necesitados dunha especial 

protección, como o caso daqueles con discapacidade psíquica; cabería pregun

, e para corrixir a conduta. Nesta orde de cousas sinálase que fontes policiais 

indican que empresas como YouTube e similares colaboran de inmediato nos casos de 

delitos como agresións sexuais ou agresións violentas, pero non noutro tipo de casos. 

Como exemplo cítase o caso do menor de Móstoles, onde a empresa alegou que “non era 

ilegal”, aínda que acabou retirándoo “voluntariamente”. Neste tipo de casos as empresas 

requiren a autorización xud
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Polo exposto iniciamos a correspondente investigación para o esclarecemento  das 

circunstancias obxecto da queixa de oficio, e en concreto para coñecer, en primeiro termo, 

se se pode considerar adecuada e suficiente a normativa que trata os supostos 

mencionados, e, en segundo lugar, se se actúa con dilixencia para evitar a difusión dos 

contidos violentos ou vexatorios, en especial cando as vítimas son menores ou pertencen a 

algún colectivo que mereza un grao de protección engadido; solicitamos información á 

Xunta de Galicia, á Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e á Dirección Xeral 

da Policía e da Garda Civil para que se facilitase información, no ámbito das súas 

respectivas funcións. 

A Fiscalía resaltou que as agresións físicas entre menores de idade constitúe desde 

sempre unha das condutas máis habituais das que veñen coñecendo as distintas Fiscalías de 

Menores. O que xa non resulta tan habitual é a aparición nos últimos tempos dun fenómeno 

emerxente, que consiste na gravación, xeralmente mediante o teléfono móbil ou cámara de 

vídeo,  das agresións, para a súa posterior difusión mediante a realización de copias da 

propia gravación e a súa distribución entre o grupo de iguais ou no seu medio social, ou 

ben para difundila a través de internet. 

Respecto da cualificación do delito, sinala que, ademais do delito ou a falta de 

lesións pola agresión, a súa gravación e posterior difusión a terceiras persoas constituiría 

de por si un delito contra a intimidade, do artigo 197 CP; é evidente que a comisión de 

tales condutas supoñen unha intromisión ilexítima nos dereitos dos menores, prexudicando 

gravemente a súa intimidade e a súa imaxe. Ademais, aqueles que, presenciando a 

agresión, non impedisen a súa comisión nin acudisen á autoridade ou aos seus axentes para 

que estes a impidan, incorrerían nun delito de omisión dos deberes de impedir 

determinados delitos ou de promover a súa persecución, previsto no artigo 450 CP. 

Estes dereitos encóntranse moi protexidos polo noso ordenamento xurídico, posto 

que a súa posible vulneración pode perturbar o correcto desenvolvemento físico, mental e 

moral, afectando á personalidade e á futura estima social. O Código penal, ao regular os 

tipos de delitos contra a intimidade, estrutura como tipo agravado a lesión á intimidade do 

menor (art. 197.3.5 CP), asimilando estes ataques por razón da idade do suxeito pasivo aos 
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segredos datos relativos á saúde, a ideoloxía, as 

crenzas relixiosas, as orixes raciais e a vida sexual). 

axe dos menores, aborda de forma sistemática a materia, dándose 

 que afectan ao núcleo duro da privacidade (

Esta protección reforzada foi posta de manifesto pola doutrina do Tribunal 

Constitucional. A protección dos dereitos do menor anteponse ao exercicio doutros 

dereitos e opera aínda que a noticia xa fose divulgada con anterioridade, ou a información 

sexa veraz (STC 134/1999, do 15 de xullo). O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos 

considerou que a protección da xuventude pode xustificar a limitación da liberdade de 

expresión (STEDH do 7 de decembro de 1976, caso Handyside contra Reino Unido). 

Segundo a normativa vixente, fundamentalmente a Lei orgánica 1/1982, do 5 de 

maio, de protección civil do dereito ao honor, á intimidade persoal e familiar e á propia 

imaxe, e a doutrina legal, a intensificación nos niveis de protección e a súa publicación 

xustifícanse tendo en conta que a entidade do dano se multiplica cando o ataque aos 

dereitos do menor se realiza a través dos medios de comunicación. Cando nos encontramos 

ante un conflito entre a liberdade de expresión ou de información e o dereito ao honor, á 

intimidade e á propia imaxe dos menores, a ponderación entre os dereitos non debe ser a 

mesma que cando a protección se refire a persoas adultas, pois a liberdade de expresión ou 

de información nestes casos debe quedar moi relativizada. O superior interese do menor 

haberá de ser, á hora de colocar na balanza os diferentes intereses en conflito, o de maior 

peso, segundo expresa a Fiscalía. 

A instrución da Fiscalía Xeral do Estado 2/1993, do 15 de marzo, sobre a función 

do Ministerio Fiscal e o dereito á intimidade dos menores vítimas dun delito, xa instaba aos 

fiscais a valorar a conveniencia de dirixirse formalmente aos representantes legais do 

menor e, se fose o caso, ao medio de comunicación que anunciase a divulgación da noticia, 

a fin de advertilos das consecuencias xurídicas que puidesen chegar a producirse. A 

instrución 3/2005, do 7 de abril, sobre as relacións do Ministerio Fiscal cos medios de 

comunicación, pronunciábase no sentido de que o posible interese informativo da noticia 

cede ante a necesidade de protección dos intereses do menor afectado. Finalmente, a 

instrución 2/2006, do 15 de marzo, sobre o fiscal e a protección do dereito ao honor, 

intimidade e propia im
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por prim

etidos entrañan unha certa gravidade 

ou causaron un impacto considerable na opinión pública, estendéndose aquela relevancia 

ou intere

 185/2002, do 14 de outubro). 

Sen embargo, cando a información revela datos sobre a vítima e permiten a súa completa 

identific

de sexual, pola mesma índole deste tipo de informacións e porque poden orixinar 

devastadores efectos na evolución das vítimas, multiplicando os danos xerados polos feitos 

en si. Nestes casos deben redobrarse as garantías. Haberá de evitarse non só a 

identificación polo nome e apelidos das vítimas menores e a captación da súa imaxe, senón 

tamén a información sobre datos colaterais (identificación da súa familia próxima, imaxes 

do seu domicilio, etc.) que sexan aptos para facilitar a identificación  das vítimas (SSTC 

127/2003, do 30 de xuño, e 185/2002, do 14 de outubro). 

eira vez pautas interpretativas á luz da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, 

introducindo disposicións que fortalecen extraordinariamente a posición do Ministerio 

Fiscal. 

Segundo a Fiscalía, no tratamento informativo de menores vítimas de delitos debe 

partirse de que non hai ningunha dúbida verbo da conveniencia de que a comunidade sexa 

informada sobre sucesos de relevancia penal, e iso con independencia da condición de 

suxeito privado da persoa ou persoas afectadas pola noticia (SSTC 178/1993, do 31 de 

maio, 320/1994, do 28 de novembro; 154/1999, do 14 de setembro; 185/2002, do 14 de 

outubro), e de que reviste relevancia ou interese público a información sobre os resultados 

positivos ou negativos que alcancen nas súas investigacións as forzas e corpos de 

seguridade do Estado, especialmente se os delitos com

se a cantos datos ou feitos novidosos poidan ir descubríndose, polas máis diversas 

vías, no curso das investigacións dirixidas ao esclarecemento da súa autoría, causas e 

circunstancias de feito delituoso (SSTC 219/1992, do 3 de decembro; 232/1993, do 12 de 

xullo; 52/2002, do 25 de febreiro; 121/2002, do 20 de maio; e

ación, exceden de canto pode ter transcendencia informativa e por iso ese contido 

concreto da información non merece a protección constitucional que outorga o artigo 20.1 

d) CE (SSTC 185/2002, do 14 de outubro, e 127/2003, do 30 de xuño). Pois ben, a 

necesidade de preservar a identidade da vítima intensifícase cando esta é menor de idade, e 

cando ademais os feitos investigados, axuizados ou sentenciados se refiran a delitos contra 

a liberda
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O artigo 8.1 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da 

información e de comercio electrónico (LSSI), dispón que no caso de que un determinado 

servizo da 

rec

leg

pre principios inclúese o da 

protección da xuventude e da infancia (letra d). A LSSI establece tamén as obrigacións e 

responsabil

im

ilíc rar para evitar a 

comisión de delitos ou actividades ilícitas na rede en canto tomen coñecemento delas, 

retirando e

de

ser

que, de non retirar os devanditos contidos no 

ex  dos dereitos do menor. 

Po

interese as inquietudes m obre o problema do uso  das 

tecnoloxías da inform usión de contidos contra os dereitos dos menores de 

idade, significando que ese tipo de infracción penal xa é obxecto de análise e seguimento 

p olas correspondentes brigadas 

territoriais da policía xudicial”.  

A Xunta responde, a través da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, que 

en

medidas acordadas polos xulgados. Respecto do tratamento legal e práctico deste tipo de 

condutas, sinala o previsto na Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, a infancia e a 

adolescenci

co

de

pre

sociedade da información atente ou poida atentar contra os principios que a lei 

olle, os órganos competentes para a súa protección, en exercicio das funcións que teñan 

almente atribuídas, poderán adoptar as medidas necesarias para que se interrompa a súa 

stación ou para retirar os datos que os vulneran. Entre tales 

idades dos prestadores de servizos que realicen actividades de intermediación; 

ponlles o deber de colaboración para impedir que determinados servizos ou contidos 

itos continúen a ser divulgados; estes prestadores deben colabo

 imposibilitando o acceso daquela información que sexa así cualificada coa 

bida dilixencia. Con tales efectos, o fiscal dirixirase formalmente ao prestador de 

vizos, comunicándolle aqueles contidos que se estimen antixurídicos e advertíndolle 

prazo prudencial sinalado, se procederá ao 

ercicio das correspondentes accións en defensa

la súa parte, a Dirección Xeral da Policía e da Garda Civil sinala que “toma con 

anifestadas por esa institución s

ación para a dif

ola Brigada de Investigación Tecnolóxica..., así como p

 relación cos supostos denunciados, a súa intervención consistiu na execución  das 

a, concluíndo que o disposto nela non é suficiente para perseguir actuacións 

mo as que tristemente acontecen cada vez con máis frecuencia, dado que a difusión 

stas se realiza a través das novas tecnoloxías, supostos non contemplados polos 

ceptos anteriormente sinalados. A administración autonómica está revisando a 
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no

ne emandan, co fin de poder perseguir condutas como as 

que son obxecto da presente queixa”. Engade que este tipo de situacións son consecuencia 

dun proble

(xudicial, educativo e social) e a implicación dos responsables do tratamento da 

información a través das novas tecnoloxías, dos medios de comunicación social no 

tratamento 

vio

co as modernas tecnoloxías de 

información e comunicación, cuxas características específicas de anonimato e de 

reiteración 

am

co

Ad

qu

á d

un

no as previstas 

distan de ser as óptimas en orde á protección da infancia e xuventude, que en si mesmo 

dispón de e

po

esc s concretos de defensa que 

se articulan non son utilizados

lam

ideolóxicos, se sobrepoñen aos dereitos dos menores, lim

non ignorándoos absolutamente”. Por iso suxeriu ás Cortes Xerais a adopción dunha serie 

de medidas precisas para a mellor protección dos menores fronte aos medios de 

comunicaci

en te das cadeas de 

rmativa reguladora de menores, e “tal vez sexa o momento oportuno de adaptala ás 

cesidades que os novos tempos d

ma socio-educativo grave e demandan a intervención de distintos ámbitos 

desta problemática e da sociedade en xeral. 

O Defensor del Pueblo, no seu Informe do 2007, dentro do capítulo dedicado á 

lencia escolar, efectuou unhas recomendacións para combater o fenómeno coñecido 

mo cyberbullying, o acoso de escolares a través d

requiren a adopción de solucións adecuadas, por canto se produce unha 

pliación dos seus efectos perniciosos ante o elevado número de persoas que poden 

ntemplar as agresións. 

emais, segundo comunicou o propio Defensor del Pueblo en relación coas 

eixas que lle foron remitidas por estes casos, está adoptando diversas iniciativas de cara 

efensa dos dereitos dos menores. A reiteración  das queixas deu lugar a que se iniciase 

 estudo detallado da situación normativa e da eficacia  das accións previstas en tales 

rmas. Conclúe que tanto o panorama normativo coma a eficacia das medid

scasos recursos para a defensa dos seus propios dereitos e intereses; nuns casos 

rque as normas se limitan a conter declaracións xenéricas e principios de actuación de 

asa ou nula eficacia práctica, e noutros porque os mecanismo

 coa frecuencia que sería de desexar. Sinala que “con 

entable asiduidade intereses económicos, comerciais, profesionais e mesmo 

itando a súa efectividade, cando 

ón, entre elas a relativa á creación dunha autoridade independente á que se 

comende exercer un control efectivo sobre o cumprimento por par
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televisión e

a p

co e do 

Estado, entre cuxas propostas, contidas no informe final, figura a creación dunha 

autoridade 

tem

17

se dispón que á autoridade audiovisual corresponde “a supervisión do cumprimento da 

misión de servizo público de radio e televisión por parte da Corporación RTVE, para o que 

poderá ado

unidade 

Autónoma de Madrid recolle con amplitude o impacto de internet e en xeral das 

tecnoloxías

en

vio

todas a autoridades 

europeas da materia reclaman especial cautela cos datos de menores en centros escolares; 

respecto da

esc dase aos colexios a tarefa de alertar convenientemente aos estudantes 

de que a utilización de imaxes sen o consentimento do interesado pode supoñer un 

incumprime

esc to do tratamento penal dos feitos tratados na presente queixa de oficio; 

non só se perseguen as agresións en si mesmas, senón tamén a intromisión ilexítima nos 

dereitos do

da

au

 outros medios de comunicación  das normas que regulan entre outras materias 

rotección da xuventude e a infancia. A través do Real decreto 744/2004, do 23 de abril, 

nstituíuse o consello para a reforma dos medios de comunicación de titularidad

audiovisual de carácter similar á que vén reclamando o Valedor desde hai 

po. As conclusións e recomendacións da comisión plasmáronse parcialmente na Lei 

/2006, da radio e a televisión de titularidade estatal, na que, polo que se refire a RTVE, 

ptar as recomendacións ou resolucións que prevexa a súa regulación”. 

Por outra parte, o Informe Anual do 2005 do Valedor do Menor da Com

 da información e da telefonía móbil no benestar dos menores, resaltando a súa 

orme extensión e os perigos do seu emprego para facer apoloxía e/ou incitación a 

lencias contra os menores. 

A Axencia Española de Protección de Datos sinala que 

s gravacións de audio e vídeo efectuadas con teléfonos móbiles nos centros 

olares, encomén

nto grave do dereito de privacidade e protección de datos do menor. 

Como vemos, a información proporcionada pode considerarse suficientemente 

larecedora respec

s menores e o prexuízo grave na súa intimidade e imaxe que supón a difusión 

quelas. Ademais perséguese tamén aos que non as impedisen ou non acudisen á 

toridade para impedilas. 
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No

tra

non se especifican as actuacións que se levan a cabo para impedir que as imaxes sigan 

tendo difusión. Esta debera ser obxecto dun tratamento específico que a impida, posto que 

a difusión é precisamente o obxecto do delito e o fin perseguido polos agresores. Cando 

concretamos a presente queixa de oficio sinalamos que os pais procuran sen moito éxito 

que cese a difusión das imaxes a veces en internet e a veces mesmo nas televisións e nas 

súas hemerotecas web. Se se trata de internet resulta decepcionante comprobar a lentitude 

con que se intervén ante os responsables ou  intermediarios, ou a resposta destes, como 

puido comprobar o pai de Mósteles; pero é aínda máis decepcionante que este tipo de 

condutas teñan lugar e mesmo se manteñan nos medios de comunicación social 

convencionais, que é o que ao parecer sucedeu no caso de Boiro, no que unha asociación 

de protección da infancia denunciou que diferentes medios emitiron o vídeo da agresión, 

que ademais permaneceu nas súas páxinas web.  

n podemos dicir o mesmo respecto ás respostas relativas á intervención para 

tar con eficacia a difusión das imaxes violentas ou vexatorias. Como pode comprobarse, 
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Área de Obras Públicas e Expropiacións 

Por problemas relacionados con expropiacións de vivendas coñecemos dúas 

queixas de oficio. A primeira, a Q/1971/07, iniciouse porque o Concello de Pontevedra 

expropiara unha casa de 235 metros cunha valoración aparentemente baixa. A través da 

investigación iniciada coñecemos que non se realizara un trámite de realoxamento 

adecuado, e que o expediente de prezo xusto tampouco resultara acertado. Se estes dous 

aspectos da expropiación se tratasen de forma adecuada os afectados terían cubertas todas 

as garantías legais, e os prexuízos que xa de seu ocasiona a expropiación polo menos se 

verían reducidos ao estritamente imprescindible. Polo contrario, o concello enfocou o 

asunto de tal maneira que a valoración resultase baixa e que non se puidese corrixir polos 

órganos encargados con carácter previo á ocupación; e negando ou condicionando en 

primeira instancia o dereito de realoxamento, e posteriormente derivándoo a un futuro 

incerto, posto que se realiz consecuencia diso os afectados só 

. 

Ademais, en relación co precep  ser unha opción para o caso 

de que os afectados non desexasen facer efectiva a substitución pola anterior vía, o 

concello pretende que se faga de modo provisional, isto é, que primeiro se faga un cambio 

de domicilio, que se descoñeza canto tempo se permanecerá nel, e que posteriormente se 

sinale a vivenda definitiva que proporcionará o concello, o que resulta excepcionalmente 

gravoso, sobre todo tendo presente que os afectados xa veñen de ser gravados polo 

exercicio da propia expropiación. Por iso recomendamos ao Concello de Pontevedra que 

corrixise o expediente, en primeiro termo para revisar a valoración, que parece claramente 

inferior ao valor de substitución ou de mercado; en segundo, para que non se fixese 

efectiva a ocupación ata que se sinale o prezo xusto de forma obxectiva, coa intervención 

dos órganos alleos ao concello que se prevén na lexislación expropiatoria e urbanística, ou 

se chegue a un mutuo acordo; e, en terceiro lugar, para que se ofreza unha vivenda 

definitiva de realoxamento aos afectados, sen previo paso por unha provisional, de tal 

forma que poidan contar con ela como pago total ou parcial do prezo xusto sinalado (véx. a 

resolución 2 da área de obras públicas e expropiacións). A resposta do ente local 

encóntrase pendente. 

a provisionalmente. Como 

contan cunha pequena cantidade, o depósito previo, claramente insuficiente para comprar 

unha vivenda do mesmo tipo e nas mesmas ou parecidas condicións que a anterior

tivo realoxamento, que debera
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A segunda iniciouse polo desaloxamento dunha familia encadeada á súa casa, en 

Salvaterra de Miño, expropiada para executar un polígono industrial. Os afectados víronse 

na obrigación de trasladarse ao piso duns familiares, e despois a un de alugamento, onde 

permanecen; víronse forzados a unha situación provisional que podería terse evitado se se 

coñecesen adecuadamente os diferentes aspectos deste tipo de expropiacións. A cantidade 

de compensación encontraríase sinalada definitivamente, obxectivada e entregada, e os 

afectados terían a opción de comprar unha vivenda adecuada ou de substitución, ao que se 

engadiría a opción de aceptar a vivenda de realoxamento, ou a combinación de ambas as 

posibilidades, a vivenda de realoxamento e a diferenza ata o valor sinalado como prezo 

xusto. Por iso, formulamos á Consellería de Vivenda e Solo unha recomendación (véx. a 

resolución 4 da área de obras públicas e expropiacións) cun contido similar á anterior. A 

resposta da Consellería tamén se encontra pendente. 

Iniciouse unha queixa de oficio como consecuencia dunha noticia na que se 

sinalaba que o Ministerio de Fomento instalara os valados que rexeitan os usuarios de 

motos en Cornes-Santiago (Q/2169/07); solicitamos a colaboración da Delegación do 

Goberno en Galicia para coñecer os detalles da información. 

Tamén se coñeceu unha queixa de oficio debido ao mal estado da vía que conecta 

con Facenda e o ambulatorio, en Carballo (Q/1922/07). Á vista do informado polo concello 

desta localidade, ao peche deste informe encontrámonos redactando unha recomendación 

para que se promova unha solución, de tal forma que se execute a obra urbanizadora que 

permita dispoñer das vías necesarias para o actual uso que se dá aos dous edificios públicos 

citados. 
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A queixa Q/1644/07 iniciouse de oficio a raíz dunha noticia publicada no 

periódico La Voz de Galicia sobre a falta de axudas económicas e a lentitude do proceso 

de ad

- Pertencer a un grupo de tres ou máis irmáns. 

A través deste programa os técnicos da asociación ARELA interveñen no 

proce

Área de Menores  

opcións especiais. Remitida pola Secretaría Xeral do Benestar o preceptivo 

informe que se lle solicitou, púxose no noso coñecemento que: 

“A Vicepresidencia, a través da Secretaría Xeral do Benestar e en 

colaboración coa entidade “Iniciativas de Apoio á Infancia ARELA”, puxo en marcha 

no mes de novembro do 2005 o “Programa de adopcións especiais”. 

Este programa, como dicimos, ten como finalidade a sensibilización, 

formación e preparación específica de familias solicitantes ou potencialmente 

solicitantes de adopción, cara aos menores que pola súa situación persoal teñen 

dificultades engadidas de encontrar unha familia na que poidan integrarse plenamente 

e desenvolver todas as súas potencialidades. 

Os beneficiarios do programa son os menores tutelados pola Xunta de Galicia 

que reúnan algunha  das seguintes características: 

- Ser maior de oito anos. 

- Ter algunha discapacidade ou enfermidade grave. 

- Ter calquera outra característica que, ao xuízo dos técnicos de adopción, 

poida dificultar a súa adopción. 

so adoptivo de menores de características especiais facilitando información, 

formando e acompañando as familias adoptantes nas distintas fases da adopción, pero 

o procedemento adoptivo é o xeral e xestiónase por profesionais da administración 



 

pública galega. Este procedemento administrativo é o establecido nos artigos 61 e 

seguintes do Decreto 42/2000.” 

Así mesmo e en relación coa lentitude do proceso a Secretaría Xeral do 

Benestar informou que: 

“En aplicación destes preceptos, o expediente de adopción iníciase por 

solicitude do interesado, que será valorado sobre as súas capacidades para ser 

adoptante. As solicitudes valoraranse segundo a orde cronolóxica de presentación, 

pero excepcionalmente altérase esta orde cando se necesite encontrar solicitantes 

, no suposto de adopción nacional, os 

interesados son incorporados, en función da súa idade, a unha ou dúas listas en espera 

de qu

A selección dos adoptantes idóneos para a asignación de cada menor lévase a 

cabo ente algún tipo de 

dificultade ou característica especial, conxuntamente cos técnicos da asociación 

AREL

adecuadas para un menor con características especiais. 

Logo de obter a resolución de idoneidade

e lle sexa asignado un menor en adopción. 

O desenvolvemento do sistema de protección da infancia e a evolución 

favorable  das condicións socioeconómicas da nosa comunidade xunto coa baixada da 

natalidade que está a padecer tanto o noso país coma o resto de Europa, fan que o 

número de menores adoptables diminúa, mentres que a demanda de solicitantes 

aumenta, producíndose un incremento no tempo de espera dos solicitantes. 

A espera na asignación dun menor da nosa comunidade é un factor que debe 

valorarse en clave positiva, polo simple feito de que significa que non hai tantos 

menores abandonados ou con necesidade de ser adoptados. 

polos técnicos de adopción e tratándose dun neno/a que pres

A. 

Logo de seleccionar os solicitantes idóneos para o menor, formalízase un 

acollemento preadoptivo, período de adaptación do menor á familia. 
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Cando se trata de menores con especiais dificultades, a formalización do 

acollemento preadoptivo non terá que ser inmediata, debendo establecerse un plan de 

integración familiar progresivo en función  das necesidades do menor e a familia. 

Logo de verificar a adaptación positiva entre o menor e a familia acolledora, a 

delegación provincial emite a proposta de adopción que presentará coa maior 

brevidade posible, e en todo caso no prazo máximo dun ano, perante o xuíz competente 

para resolver a adopción. 

Por tanto, esta situación de acollemento preadoptivo pode prolongarse, dado 

que ao período necesario para determinar a integración do menor na nova familia hai 

que engadir o que tarde o xuíz en ditar o auto constituíndo a adopción. 

Sen embargo debe quedar claro que a lentitude dos trámites a que se refire o 

artigo do periódico non é maior na adopción de menores de especiais circunstancias 

que en calquera adopción. O proceso é lento porque estamos a falar da vida de 

menores, de decidir a separación definitiva de menores da súa familia de orixe, e de 

determinar que a futura familia adoptiva é a mellor para o neno.” 

Por último e sobre a falta de axudas denunciada, a mencionada Secretaría Xeral 

sinalounos que: 

“Na Comunidade Autónoma de Galicia non existen axudas específicas para o 

fomento da adopción. A idoneidade para a adopción outorgouse tendo en conta a 

capacidade económica da familia para facer fronte á incorporación dun ou máis 

menores a esta. 

Os adoptantes teñen dereito a percibir todas aquelas axudas que con carácter 

xeral e co obxectivo de incrementar a natalidade, se prevén na normativa estatal e 

autonómica para o nacemento ou adopción de fillos, así como as destinadas a 

promover a conciliación da vida familiar e laboral.” 
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Notificada a recepción do informe mencionado procedeuse ao arquivo da 

queixa, pois a situación das adopcións en Galicia vai ser obxecto dun informe 

extraordinario por parte desta institución. 
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CAPÍTULO 2  
ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO DEBER DE COLABORACIÓN 

DAS S NAS INVESTIGACIÓNS 
DA INSTITUCIÓN  

 

 ADMINISTRACIÓNS PÚBLICA
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2.1 O DE RACIÓN NAS 
INVESTIGACIÓNS DA INSTITUCIÓN 

 

Para o correcto desem  

fundamental a prestación dunha leal e rápida inistracións 

obxecto de supervisión. Por esta razón, o artigo 26.1 da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo, 

establece que “os poderes públicos de Galicia están obrigados a prestar o auxilio e 

cooperación que lles sexan demandados polo Valedor do Pobo nas súas investigacións e 

actuacións”. 

Para os supostos máis graves de desatención ao deber legal de colaboración coas 

investigacións, o artigo 22.2 da Lei do Valedor do Pobo prevé a declaración de 

hostilidade e entorpecemento do seu labor. En concreto esta epígrafe preceptúa que “a 

negativa ou neglixencia de calquera organismo, funcionario ou dos seus superiores 

responsables ao envío dos informes solicitados poderá ser considerada polo Valedor do 

Pobo de Galicia como hostil e entorpecedora das súas funcións, facéndoa pública de 

inmediato e destacando tal cualificación no seu informe anual ou especial, se fose o caso, 

ao Parlamento. Tamén porá os devanditos feitos en coñecemento do seu superior 

xerárquico, informando sobre o seu comportamento por se fose susceptible de corrección 

disciplinaria”. 

Desafortunadamente, no presente exercicio foi necesario formular determinadas 

declaracións de hostilidade e entorpecemento, moi a pesar da vontade desta institución, que 

en todo momento pretendeu reducir a súa aplicación aos supostos en que a ausencia de 

colaboración se fixo patente despois dun período de tempo moi considerable sen recibir a 

resposta solicitada, de dirixir sucesivas reiteracións da petición, de advertir formalmente a 

posible declaración de hostilidade, e incluso de urxir oralmente o envío da información. 

Ofrecemos a continuación unha avaliación resumida dos niveis de colaboración 

das administracións públicas coa nosa institución durante o ano 2007. En primeiro termo 

damos conta dos supostos máis destacados de ausencia de colaboración informativa, que, 

BER LEGAL DE COLABO

peño das funcións estatutarias do Valedor do Pobo é

 colaboración por parte das adm



 

como é lóxico, foron os que deron lugar ás declaracións de hostilidade e entorpecemento, 

de acordo  co establecido no artigo 22.2 da Lei do Valedor do Pobo. Posteriormente 

 respecto a unha ou varias 

concretas investigacións. Por último, ofrécese unha lista das administracións ou órganos 

aos que foi preciso reiterar ata en dúas ocasións a solicitude de informe, xunto co número 

de casos (ou queixas) en que foi preciso facer estas reiteracións a cada unha desas 

dministracións ou órganos. 

2.1.1 ADMINISTRACIÓNS OU ÓRGANOS DECLARADOS HOSTÍS E 

.Q/436/06) 

a 16 de xuño de 2006 solicitouse información ao alcalde do Concello de 

Poio sobre o estado de abandono da rede de sumidoiro nas Avda. Colón en San Salvador 

de Poio. A petición reiterouse o 17 de novembro de 2006 e o 16 de xaneiro de 2007. Nesta 

úl cordatorio do deber legal de prestar colaboración, formulouse a 

ad er causa terminante da 

de dora das funcións do Valedor do Pobo”, de conformidade 

co previsto no artigo 22.2 da Lei 6/1984,  do 5 de  xuño. A pesar da advertencia legal 

comunicada, persistiu na súa actitude, o que motivou que o día 14 de marzo de 2007, o 

Valedor as funcións e deu conta ao Parlamento de 

Galicia do devandito comportamento. 

2.- Alcalde de ixa N.7 2/06) 

En relación co Concello de Negreira, a queixa tivo a súa orixe no feito de que o 

Sr. alcalde se negou a informar aos  grupos da oposición municipal sobre as facturas dos 

teléfonos oficiais da administración municipal, coa finalidade de verificar se se estaba 

facendo un uso abusivo ou inadecuado con destinos particulares. Solicitada a información 

ofrecemos unha lista das administracións ou órganos aos que foi preciso recordarlles 

formalmente o seu deber de colaborar en prazo coa institución e advertilos da posible 

declaración de hostilidade e entorpecemento da súa actitude con

a

ENTORPECEDORES 

1.-  Alcalde de Poio (Expediente de queixa N.7

Con dat

tima comunicación, co re

vertencia de que a súa negativa ou neglixencia podería s  de

claración de “hostil e entorpece

o declarase hostil e entorpecedor das sú

 Negreira (Expediente de que .Q/88
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o 22 de xuño de 2006, reiterada o 20 de setembro e o 17 de novembro, ditouse o 16 de 

xaneiro de 2007 a declaración de hostil e entorpecedor das súas funcións e deu conta ao 

Parlamento de Galicia do devandito comportamento. 
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2.1.2 AS ADVERTEN  C NXENT

Como xa tivemos ocasión de sinalar, en ocasións nstitución vese nas necesidade 

almente enérxicas para obter a colaboración demandada, 

dvertencias ás que acompañamos un recordatorio de deberes legais. En concreto 

sinalamos o seguinte: 

RECORDATO ERES LEGAIS: 

O artigo 22.1 edor do Pobo impón a todos os organismos e 

ependencias administrativas aos que o Valedor solicite datos sobre a tramitación das 

ueixas, emitir estes informes “no prazo de quince días”. Ademais, 

a aliña 2 do mesmo artigo engade: “A negativa ou neglixencia de calquera 

organismo, funcionario ou dos seus superiores responsables ao envío dos informes 

solicitados poderá ser a polo Valedor do Pobo de Galicia como hostil e 

entorpecedora das súas funcións, facéndoa pública de inmediato e destacando tal 

cualificación no seu inf special, se é o caso, ao Parlamento”. 

De aquí  que deba dirixir a seguinte ADVERTENCIA: 

Que se no pra imo de 15 días a contar da data deste escrito non se 

recibe nesta institució me, que unha vez máis lle requirimos, segundo o 

prescrito no artigo 22.2, o Valedor do Pobo procederá a facer a declaración de “hostil 

e entorpecedor das súas n canto se refire á tr itación desta  queixa. 

Enumeramos a ns e órganos s que nos vimos obrigados a 

facer este tipo d

CIAS ONSTRI ES 

 a i

de facer advertencias especi

a

RIO DE DEB

da Lei do Val

d

q  a obrigación de r

n

 considerad

orme anual ou e

zo máx

n o infor

 funcións” e am

quí as administració  ao

e advertencia: 
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Administración Autonómica: 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza: 4 veces 

(A.4.Q/1142/06, A.4.Q/1144/06, A.4.Q/1190/06 e A.4.Q/1399/06) 

Consellería de Cultura e Deporte: M.6.Q/915/06 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes: 4 veces 

(C.6.Q/418/07, M.6.Q/127/07, M.6.Q/144/05 e M.6.Q/458/07) 

 

Administración Local: 

Provincia da Coruña 

Concello de Boiro: 

Concello de Carnota: C.6.Q/1379/06.  

Concello de Laracha: C.6.Q/1266/06.  

Concello de Malpica: C.6.Q/193/06.  

Concello de Miño: 2 veces (C.6.Q/418/07 e M.6.Q/669/07) 

Concello de Muros: C.6.Q/681/06.  

Concello de Noia: C.6.Q/750/06.  

Concello de Padrón: 2 veces (B.2.Q/1042/06 e B.2.Q/1043/06) 

Concello de Abegondo: C.6.Q/1397/06. 

C.6.Q/955/06.  

 847



 

Concello de Pontecesures: N.7.Q/1409/06 

Concello de Porto do Son: 3 veces (C.6.Q/620/06, C.6.Q/765/06, e 

C.6.Q/1343/06) 

Concello de Ribeira: C.6.Q/1719/06.  

Concello de Santa Comba: B.2.Q/1155/05 

 

Provincia de Lugo 

Concello de Lugo: 2 veces (C.6.Q/798/04 e C.6.Q/379/07) 

 

Provincia de Ourense 

Concello de Petín: B.2.Q/520/06 

 

Provincia de Pontevedra 

Concello de Arbo: C.6.Q/1294/06.  

Concello de Baiona: C.6.Q/827/05 

Concello de Illa de Arousa, A: C.6.Q/1609/06.  

Concello de Marín: N.7.Q/1526/06 

Concello do Grove: M.6.Q/182/05 
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Concello de Poio: N.7.Q/436/06 

Concello de Ponteareas: C.6.Q/719/06.  

xenxo: C.6.Q/1542/06 Concello de San

Concello de Vigo: C.6.Q/1792/06 
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 EN DÚAS OCASIÓNS, E NÚMERO DE 

VECES EN QUE TAL CIRCUNSTANCIA SE DEU 

2.1.3 AS ADMINISTRACIÓNS OU ÓRGANOS AOS  QUE SE REITEROU A 

PETICIÓN DE INFORME ATA

A) XUNTA DE GALICIA 

 
 

ADMINISTRACIÓN N.º 
Queixas 

Dirección Xeral de Función Pública   5 

Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 16 
Dirección Xeral de Transportes   1 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria   6 
Secretaría Xeral da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria 

  1 

Consellería de Innovación e Industria   5 

Consellería do Medio Rural   1 
Consellería de Cultura e Deporte   7 

Consellería de Sanidade   5 

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible   5 
Consellería de Vivenda e Solo   1 

 

 

B) DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS 

 

Deputación Provincial N.º 
A Coruña 1 
Lugo 1 
Pontevedra 1 
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 A CORUÑA 

 

C) CONCELLOS  

Concello N.º Queixas 
Abegondo 2 
Betanzos 1 
Boiro 5 
Cabanas 1 
Carballo 2 
Carnota 1 
Carral 1 
Coruña, A 8 
Culleredo 2 
Dodro 1 
Fene 1 
Frades 1 
Laracha 1 
Malpica 1 
Miño 2 
Muros 2 
Noia 1 
Oleiros 3 
Oroso 1 
Outes 1 
Padrón 3 
Padrón 1 
Pobra do Caramiñal, A 4 
Pontedeume 2 
Porto do Son 5 
Ribeira 7 
Rois 1 
Sada 2 
Santiago de Compostela 5 

 
 LUGO 

Concello N.º Queixas
Becerreá 1
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Concello N.º Queixas
Lugo 3
Palas de Rei 1 
Páramo 1 
Viveiro 1 

 OURENSE 

 

Concello Nº Queixas
Cenlle 2
Ourense 3 
Petín 1 
Verín 2 
Viana do Bolo 1 

 
 PONTEVEDRA 

 

Concello N.º Queixas
Arbo 1
Baiona 2 
Barro 1 
Caldas de Reis 1 
Cambados 1 
Gondomar 4 
Guarda, A 1 
Illa de Arousa, A 2 
Marín 2 
Moaña 1 
O Grove 3 
Poio 1 
Ponteareas 2 
Pontecesures 1 
Porriño 2 
Salceda de Caselas 1 
Sanxenxo 1 
Silleda 2 
Tui 2 
Vigo 7 
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CAPÍTULO 3  
AS RESPOSTAS ÁS RESOLUCIÓNS FORMULADAS POLO 

VALEDOR DO POBO 
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A
 

UC

da L Valedo do Po ceptúa ue a in ión poderá 

utor es e ionario das administracións públicas advertencias, 

recomendacións, recordatorios de deberes legais e suxestións para a adopción de novas 

 mentres a aliña 2ª do m smo artigo impón  

semp por e  e no azo du ” estas resolucións. Polo tanto,  

establécese unha obrigación de colaboración relacionada coa formulación das resolucións: 

o deber de as responder. 

Se a administración acepta a resolución, con iso non acaba o labor da institución 

respecto dese concreto asunto; faise preciso coñecer tamén se se lle dá efectividade. Cando 

resulta necesario requírese que, ademais da aceptación formal, se dea conta das medidas 

adoptadas para dar efectividade ás resolucións, ou se establecen as medidas oportunas para 

facer un adecuado seguimento desa efectividade, xeralmente solicitando ao reclamante que 

nos traslade a falta de cumprimento do recomendado. No caso de confirmar esa falta de 

efectividade a resolución terase por rexeitada, a pesar da aceptación formal. O mesmo 

sucede coas resolucións pendentes de resposta durante moito tempo; se se esgotan as 

posibilidades de recibir unha resposta, despois de reiterala insistentemente, a resolución 

tense por rexeitada. Por tanto, as que figuran como pendentes nas listas que se mencionan a 

continuación formuláronse hai pouco tempo. 

A Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, establece para os casos de 

rexeitamento das resolucións un mecanismo de publicidade específica que faga manifesto 

o reproche que esta circunstancia merece. O artigo 33.2 sinala que “se (non) 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 pos iva, 

esta non se conseguise”. 

3.1 AS RESPOSTAS DAS ADMINISTRACIÓNS OU ÓRGANOS 
OS QUE SE DIRIXIU ALGUNHA RESOLUCIÓN 

3.1.1 INTROD IÓN 

O artigo 32.1 ei do r bo pre  q stituc

“formular ás a idad  func s 

medidas”, e a funcionarios e autoridades o deber

de responder “ re scrito pr n mes

it



 

Por iso, facemos constar detalladamente o contido das respostas proporcionadas 

polas administracións ou órganos aos que se dirixiu algunha resolución. Esta mención 

realízase así mesmo no comentario de cada unha das áreas, destacando as resolucións 

rexeit

É importante destacar que as resolucións pendentes de resposta expresa se 

transcorrido o prazo de resposta (un mes), sen prexuízo de 

ue se irindo a respos  concrete a form  se deu 

efectivid n. Por esta causa nalgún entarios damos u amento 

ás reso eptadas e ás do que se reso ente en 

relación  últimas, que se e os informes. 

adas, de acordo co citado artigo 33.2. 

entenden aceptadas despois de 

q  siga requ ta expresa e que se a en que

ade á resolució s com n t mesmo tra

lucións ac pendentes, sen prexuízo lva finalm

 con estas xpresaría en próxim
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3.1.2 RESPOSTAS DAS DIFE ISTRACIÓNS E ÓRGANOS ÁS 

RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO  

istración Resolucións Aceptadas No

acept

dentes 

RENTES ADMIN

Admin

formuladas 

n Pen

adas 
Vicepre Igualdade

enestar 

1 sidencia da  e do 1   

B

Consellería de Innovación e Industria 2 2   

Consellería do Medio Rural 2 2   

Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible 

3 3   

Consellería de Política Territorial, Obras 

Públicas e Transportes 

1 1   

Consellería de Vivenda e Solo 1   1 

Instituto Galego de Vivenda e Solo 1   1 

Delegación Provincial da Consellería de 

Vivenda e Solo da Coruña 

1 1   

Delegación Territorial da Consellería de 

Economía e Facenda da Coruña 

1 1   

Delegación Territorial da Consellería de 

Economía e Facenda de Vigo 

1 1   
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Administración Resolucións 

formuladas 

Aceptadas Non 

aceptadas 

Pendentes 

Deputación Provincial de Lugo 1 1   

Concello de Abegondo 1  1  

Concello de Ames 2 1 1  

Concello de Ares 1 1   

Concello de Boiro 1 1   

Concello de Coirós 2  2  

Concello da Coruña 2 2   

Concello de Culleredo 1  1  

Concello de Dodro 1   1 

Concello de Fene 1 1   

Concello de Ferrol 1 1  2  

Concello de Malpica  1 1  

Concello de Mugardos 1  1  

Concello de Oleiros 1 1  2  

Concello de Outes  1  1  

Concello de Porto do Son   1 1  
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Administración Resolucións Aceptadas Non 

acep

Pendentes 

formuladas tadas 
Concello de Ribeira  1 1 2 

Concel 3  lo de Sada 3  

Concello de Santa Comba 1  1  

Concello de Trazo 1   1 

Concello de Cortegada 1 1   

Concello de Manzaneda  2 2  

Concello de Ourense 1 1   

Concello de Viana do Bolo 1  1  

Concello de Baiona 1  1  

Concello de Cangas   1 1  

Concello da Illa de Arousa 1  1  

Concello de Gondomar 1 1   

Concello de Moaña 1  1  

Concel 1  lo de Mos 1  

Concel  1  lo do Porriño 1  

Concel 2  lo de Poio 2  

 859



 

Administración Resolucións 

formuladas 

Aceptadas Non 

aceptadas 

Pendentes 

Concello de Pontecesures 1 1   

Concello de Pontevedra 2 1  1 

Concello de Redondela 2 1 1  

Concello de Salceda de Ca 1 selas 1   

Concello de Sanxenxo 1  1  

Concello de Tui 2  1 1 

Concello de Vigo 3 2  1 
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3.1.3 RESUMO DAS RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO E DA SÚA 

ACEPTACIÓN POLAS CORRESPONDIENTES ADMINISTRACIÓNS 

 
ACEPTADAS NON ACEPTADAS PENDENTES TOTALRESOLUCIÓNS 

FORMULADAS N.º % N.º % N.º %  
Recordatorios 
deberes legais 

14 78 % 2 11 % 2 11 % 18 

Recomendacións  31  63 % 6 14 % 10 23 % 47 

Suxestións   3 100 % 0 0    0   3 

Total resolucións 48 70 % 8 12 %  12 18 % 68 

 

 

TOTAL

70%

12%

18%

Aceptados

Non aceptados

Pendentes

Recordatorios de deberes legais

78%

11%
11%

Aceptados

Non aceptados

Pendentes

 

Recomendacións

63%14%

23%
Aceptados

Non aceptados

Pendentes

Suxestións

100%

Aceptados

Non aceptadas

Pendentes
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3.1.4 AS RESPOSTAS ÁS RESOLUCIÓNS  

 
A) RECORDATORIOS DE DEBERES LEGAIS 
 
 
 

Área de Urbanismo e Vivenda 
 

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/987/04 Concello de Tui Non aceptado 
Q/218/05 Concello de Santa Comba Aceptado 
Q/797/05 Concello de Oleiros Non aceptado 
Q/822/05 Concello de Boiro Aceptado 
Q/1181/05 Concello de Cortegada Aceptado 
Q/782/06 Concello de Sada Aceptado 
Q/49/07 Concello de Poio Aceptado 

Q/1339/07 Concello de Mugardos Aceptado 
 
 
Área de Industria, Comercio e Turismo 
 

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/67/07 Conselleiro de Innovación e Industria Aceptado 
Q/299/07 Conselleiro de Medio Rural Aceptado 
Q/299/07 Conselleiro de Innovación e Industria Aceptado 

 
 
Área de Administración Económica, Comunicacións e Novas Tecnoloxías 
 

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/1666/06 Delegación Territorial da Consellería de 
Economía e Facenda de Vigo 

Aceptado 

Q/858/07 Delegación Territorial da Consellería de 
Economía e Facenda da Coruña 

Aceptado 

 
 
Área de Organización e Funcionamento de Réxime Local e Protección Civil 
 
 

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/1186/06 Concello de Manzaneda Aceptado 
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QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/672/07 Concello de Coirós Aceptado 
Q/756/07 Concello de Moaña Aceptado 

 
 
Área de Cultura e Política Lingüística 
 

QUEIXAS ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/1632/06 Concello de Trazo Pendente 
Q/1574/07 Instituto Galego de Vivenda e Solo Pendente 
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B) RECOMENDACIÓNS 
 
 
 

Área de Emprego Público e Interior  
 

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q xenxo Non aceptada  /1079/05 Concello de San
Q/1667/06 Concello de Gondomar Aceptada 

 
 

Área de Urbanismo e Vivenda 
 

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/548/05 Concello de Abegondo Non aceptada 
Q/765/06 Concello de Outes Non aceptada 
Q/809/06 Concello de Pontevedra Non aceptada  
Q/919/06 Concello de Poio Aceptada 
Q/1540/06 Concello de Mos Aceptada 
Q/1689/06 Concello de Malpica Pendente 
Q/1741/06 Concello do Porriño Aceptada 
Q/1635/07 Delegación Provincial da Consellería de 

Vivenda e Solo da Coruña 
Aceptada 

 
 
Área de Medio Ambiente 
 

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/488/01 Concello de Tui Pendente 
Q/801/04 Concello de Redondela Pendente  
Q/1042/04 Concello de Culleredo Aceptada 
Q/213/05 Concello da Coruña Aceptada 
Q/827/05 Concello de Baiona Aceptada 
Q/990/05 Concello de Ares Aceptada 
Q/154/06 Concello de Ourense Aceptada 
Q/751/06 Concello de Vigo Pendente 
Q/788/06 Concello de Ames Pendente 
Q/828/06 Concello de Vigo Aceptada 

Q/1181 e 1182/06 Concello de Redondela Aceptada 
Q/1457/06 Concello de Dodro Aceptada 
Q/1457/06 Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible 
Aceptada 

Q/1470/06 Concello de Ribeira Non aceptada 
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QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/1471/06 Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible 

Aceptada 

Q/1471/06 Concello de Cangas Aceptada 
Q/1534/06 Concello de Viana do Bolo Aceptada 
Q/1609/06 Concello da Illa de Arousa Aceptada 
Q/1705/06 Consellería de Medio Rural Aceptada 
Q/1765/06 Concello de Porto do Son Aceptada 
Q/55/07 Concello de Ames Aceptada 

Q/1399/07 Concello de Ribeira Pendente 
 
 
Área de Servizos Sociais 

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
 

ACTUAL 
Q/639/07 Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar Pendente 

 
 
Área de Obras Públicas e Expropiación  

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

 

Q/172/06 Concello de Vigo Aceptada 
Q/1088/06 Concello de Ferrol Non aceptada 
Q/1093/06 Deputación Provincial de Lugo Aceptada 
Q/1664/07 Consellería de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostible 
Aceptada 

Q/1971/07 Concello de Pontevedra Pendente 
Q/1536/07 Consellería de Vivenda e Solo Pendente 
Q/938/07 Concello de Salceda de Caselas Pendente 

 
 
Área de Organización e Funcionamento de Réxime Local e Protección Civil 
 

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/1024/06 Concello de Sada Aceptada 
Q/1186/06 Concello de Manzaneda Aceptada 
Q/1256/06 Concello de Sada Aceptada 
Q/1409/06 Concello de Pontecesures Aceptada 
Q/1520/06 Concello de Fene Aceptada 
Q/672/07 Concello de Coirós Aceptada 
Q/1402/07 Concello de Ferrol Aceptada 
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C) SUXESTIÓNS 
 
 
 
Área de Obras Públicas e Expropiación 
 

QUEIXA ADMINISTRACIÓN ESTADO 
ACTUAL 

Q/1319/06 Concello de Oleiros Aceptada 
Q/556 a 591/05 Concello da Coruña Aceptada 

Q/1009/06 Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas e Transportes 

Aceptada 
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CAPÍTULO 4  
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
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4.1 IN

Resumimos neste capítulo as relacións que o Valedor do Pobo mantivo con outras 

institucións durante o an ento de Galicia, do que 

esta institución é 

4.2 RE
 

4.2.1 P MENTO 

cembro de 2007. 

Resumo oral ante a Comisión de Peticións: 24 de marzo de 2008.  

4.3.1 XXII XORNADAS DE COORDINACIÓN DE VALEDORES DO POBO EN 

A reunión anual de Defensores do Pueblo tivo lugar os días 22, 23 e 24 de outubro 

en Barc

rnadas a vicevaledora segunda, diferentes asesores e a xefa de servizo.  

TRODUCIÓN 
 

o 2007. Destacamos as relacións co Parlam

alto comisionado, tal e como establece a Lei 6/1984, do Valedor do Pobo. 

Despois referirémonos ás relacións con outras institucións, sobre todo co Defensor del 

Pueblo e cos demais comisionados parlamentarios. 

LACIÓNS CO PARLAMENTO 

RESENTACIÓN DO INFORME ANUAL DE 2006 AO PARLA

Entrega á Mesa do Parlamento: 13 de de

Publicación no BOPG: n.º  484, do 21 de xaneiro de 2008. 

Exposición do informe en sesión plenaria do Parlamento: 22 de abril de 2008. 

4.3 RELACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS 

BARCELONA 

elona, esta vez co obxectivo de analizar e verificar o traballo e a utilidade das 

institución para a defensa dos dereitos das persoas. Por iso, o título destas xornadas foi a 

valedoría e a súa utilidade, e a elas asistiron o Defensor del Pueblo e os titulares das 

diferentes institucións das comunidades autónomas. Ademais do Valedor do Pobo, 

asistiron ás xo



 

Analizáronse diversos aspectos do traballo e a utilidade das institucións a partir da 

información reunida mediante cuestionarios e a súa análise posterior en talleres. Ademais, 

profesores universitarios valoraron desde a perspectiva académica os resultados dese 

traballo.

A seguir transcribimos as conclusións: 

ción 

dunha sociedade democrática avanzada, estiman que unha maior participación da cidadanía 

na 

ntes propostas. 

o 

mecanismo de participación. 

- Incrementar e diversificar os medios ou modalidades de acceso a estas para 

facilitar á cidadanía en xeral, e ao movemento asociativo en particular, a participación nas 

tarefas que se levan a cabo, favorecendo así a defensa dos dereitos da cidadanía. 

- Impulsar mecanismos de achega da institución aos colectivos e ás persoas máis 

desfavorecidas e cuxas problemáticas son menos visibles. 

- Introducir indicadores que permitan avaliar as relacións das institucións co 

tecido social. 

 Tamén tivo lugar a sexta edición do Foro de Dereitos Cidadáns, co obxectivo de 

examinar as institucións desde a perspectiva de persoas procedentes do mundo da cultura. 

 “As valedorías, como institucións comprometidas na construción e articula

esfera pública reforza a lexitimidade e a eficacia do sistema democrático. Entre os 

obxectivos prioritarios das valedorías do pobo figura a protección e garantía, en termos de 

igualdade de oportunidades, dos dereitos individuais e colectivos. Para potenciar este 

obxectivo, formulan as segui

1. Relacións do valedor/valedora co tecido social. As valedorías com

Co obxectivo de fomentar as relacións das institucións das valedorías co tecido 

social realízanse as seguintes propostas: 
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- Difundir as iniciativas e propostas de interese social que o movemento 

asociativo formule perante el en relación coa actuación administrativa e as políticas 

públicas, cando coinciden cos obxectivos das valedorías. 

- Impulsar a participación no seguimento, promoción, difusión e defensa dos 

dereitos da cidadanía, elaborando, de ser o caso, os informes especiais ou extraordinarios 

que sexan necesarios. 

- Potenciar, a través de diversos mecanismos, o coñecemento que teñen os 

cidadáns da institución. 

2. Eficacia e eficiencia das valedorías. Relacións coa administración e cos 

parlamentos 

- Difundir aquelas condutas que supoñen unha actitude entorpecedora ou non 

colaboradora por parte das adm en casos de respostas tardías ou 

incompletas). É recom

informe anual e/ou m ial dos respectivos 

parlamentos. 

- Dar a coñecer a utilidade das institucións como instrumento de colaboración 

para a resolución de conflitos. 

- Recoller nos respectivos informes anuais epígrafes específicas nas que se faga 

mención ás condutas administrativas de colaboración, así como relacionar as “Boas 

Prácticas” administrativas detectadas na tramitación dos expedientes das valedorías, o cal á 

súa vez permitirá potenciar o uso de indicadores de auditoría. 

- Adoptar indicadores e pautas comúns a todas as institucións que permitan unha 

avaliación da eficacia nas distintas formas de intervención. 

- Simplificar e axilizar a tramitación dos procedementos coa administración. 

inistracións públicas (

endable constatar as devanditas condutas en epígrafes específicas do 

onográficos, así como publicalas no boletín ofic
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3. Modulación das políticas públicas polas valedorías 

- Estudar a fondo os proles e contras da posibilidade que teñen as valedorías de 

influír, promover ou acelerar cambios normativos a partir do coñecemento que teñen os 

valedores e valedoras a través da súa relación cos cidadáns (presentación ou solicitude ao 

órgano lexitimado para a interposición do recurso de inconstitucionalidade, solicitude de 

control previo a organismo consultivo) posto que, malia que permiten unha función máis 

proactiva de defensa de dereitos, os pode facer vulnerables se a súa posición resulta parcial 

ou subxectiva en conxunturas ou temas especialmente sensibles. 

- Aproveitar os informes como instrumento útil para incidir nas políticas públicas. 

Nesta liña, tamén sería desexable potenciar a coordinación entre as valedorías na 

elaboración destes informes co obxectivo de conseguir unha maior eficacia na orientación 

de tales políticas. 

- Incrementar os labores de seguimento en orde a comprobar o cumprimento, por 

parte das administracións públicas, das recomendacións ditadas, instando ao seu 

cumprimento mediante a articulación dos medios ao seu alcance. 

- Incrementar a locución coas administracións públicas co fin de que permita 

asegurar un traballo conxunto de análise que persiga non só a resolución de casos 

concretos senón que permita incidir á súa vez naqueles aspectos máis xerais ou de eficacia 

colectiva.” 

Para a preparación das xornadas celebráronse diferentes talleres: o referido á 

educación, celebrado en Oviedo os días 5 e 6 de xuño, ao que asistiu a xefa de servizo, Mª 

José Castro; o referido a servizos sociais, celebrado en Vitoria o 13 e 14 de xuño, ao que 

asistiu o asesor Francisco Abades; e o de sanidade, celebrado en Sevilla os días 20 e 21 de 

xuño, ao que asistiu a asesora Matilde García. 
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4.3.2 XII CONGRESO ANUAL DA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DO 

OMBUDSMAN 

se o XII Congreso Anual da FIO (Federación Iberoamericana do 

Ombudsman) do 20 ao 22 de novembro en Lima (Perú). Os titulares asistentes, entre eles o 

valedor 

 que constituímos a Federación Iberoamericana de Ombudsman 

(FIO), reunidas en Lima, Perú, con motivo da celebración do noso XII Congreso anual, 

 de 

persoas.  

- Entre estas si ns debe ar p

As que afectan ás circunstancias de carácter persoal, de xénero, de discapacidade, 

de orientación se idade, de orixe r 

de nacemento que son obxecto de discrim ón, exclusión e desigualdade.  

As dificu para o acceso á x a.  

As insuf e institución etidas coa seguridade dos cidadáns e 

cidadás.  

As caren ria de unive zación da educación de boa calidade.  

izos e , de subministración de auga potable e 

saneamento, de transporte público e de sostibilidade do medio ambiente.  

Co título “Igualdade e non discriminación: o rol das valedorías do pobo en 

Iberoamerica” celebrou

do Pobo, aprobaron a chamada “Declaración de Lima”, nos seguintes termos:  

“As institucións

CONSTATAMOS QUE:  

- En moitos dos nosos países aínda persisten situacións de vulneración de dereitos 

humanos, pola subsistencia de condicións estruturais de pobreza, exclusión e 

discriminación que comportan riscos para a vida, a liberdade e a dignidade de millóns

tuació mos mencion rincipalmente:  

xual, de  étnica ou relativas ás ideas ou crenzas e ao luga

inaci

ltades ustiz

iciencias d s comprom

cias en mate rsali

As deficiencias dos serv d saúde
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- As situacións descritas, que afectan a unhas persoas máis cá outras, esixen 

presta  unh mo os de 

nenos, nenas e adolescentes, persoas adultas maiores, pobos indíxenas e persoas con 

discapacidade, entre outros; condicións que aboan o terreo para o abrollo de conflitos 

sociais de diversa índole, algúns deles de carácter violento.  

- Mención especial require a situación de desigualdade, violencia e discriminación 

que afecta ás mulleres pola súa condición de xénero.  

- Malia que os gobernos dalgúns dos nosos países son conscientes da gravidade 

destas situacións e impulsan políticas para intentar a súa eliminación, subsisten debilidades 

institucionais que limitan o afianzamento de relacións igualitarias entre os cidadáns e 

cidadás e os seus respectivos estados.  

Por tales razóns, PROPOÑEMOS:  

- Fortalecer os nosos sistemas democráticos, o que permitirá garantir o pleno 

respecto dos dereitos fundamentais que as nosas constitucións recoñecen.  

- Impulsar as políticas desenvolvidas polas nosas administracións públicas para 

propiciar unha maior cohesión social.  

- Introducir melloras na lexislación destinada a garantir o exercicio dos dereitos 

fundamentais das persoas que forman parte dos nosos países.  

- Distribuír dunha maneira máis igualitaria a riqueza xerada polo crecemento das 

nosas economías co fin de incrementar o benestar social de todos os cidadáns e cidadás e 

moi especialmente dos sectores desfavorecidos.  

- Promover unha maior participación da cidadanía na xestión dos asuntos públicos 

e no deseño das políticas de carácter social, e facilitar que as súas voces cheguen máis 

claramente ás diversas instancias de decisión pública.  

r a especial atención aos colectivos en situación de vulnerabilidade co
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- Erradicar toda forma de violencia, especialmente a de xénero, a de carácter 

sexual e familiar.  

- Incrementar os nosos esforzos para mellorar a calidade e cantidade do noso 

traballo institucional na promoción e defensa dos dereitos fundamentais dos cidadáns e 

cidadás, e moi especialmente, d favorecidos.  

- Manter a nosa indepe ia dos p

- Aumentar a eficacia na supervisión das ad tracións públicas. 

- Impulsar a nosa capacidade de mediación nos conflitos sociais, para a busca de 

solucións dialogadas entre as partes implicadas.  

- Aplicar un ma  nosas propostas recomendatorias dirixidas aos poderes 

públicos, así como aos pr tos para garantir a súa efectividade. 

Coa seguridade de que o cumprimento destes compromisos comportará mellores 

niveis de dignidade e vida material ás nosas so es, e as identificarán cos seus 

respectivos estados, anovam anos, o 

sistema democrático e as institucións do Ombudsman Iberoamericano. 

4.3.3 SEMINARIO INTERNACIONAL “25 ANOS DO DEFENSOR DEL 

PUEBLO” 

O 22 de xuño de 2007 celebrouse no Palacio do Senado, en Madrid, o Seminario 

Internacional “25 años do Defensor del Pueblo: o papel da Institución do Defensor del 

Pueblo como garante do libre exercicio dos dereitos humanos e liberdades dos cidadáns na 

consolidación do sistema democrático”. En representación do Valedor do Pobo asistiu Mª 

José Castro. 

Pola nosa parte,  COMPROMETÉMONOS A:  

os colectivos sociais máis des

ndenc oderes públicos. 

minis

ior rigor ás

ocedemen

ciedad

os o noso compromiso coa defensa dos dereitos hum

 875



 

4.3.4 REUNIÓN ANUAL DO EUROPEAN NETWORK OF OMBUDSMEN FOR 

CHILDREN-RED EUROPEA DE OMBUDSMAN PARA A INFANCIA 

O 19, 20 e 21 de setembro celebrouse en Barcelona a reunión anual do ENOC 

(European Network of Ombudsman for Children), á que asistiu a vicevaledora segunda, Mª 

Dolores Galovart, na súa condición de vicevaledora encargada da protección dos menores.  

4.3.5 XORNADAS SOBRE A PROTECCIÓN DOS DEREITOS SOCIAIS 

O 15 de maio celebrouse no Parlamento de Andalucía a Xornada titulada “ O Defensor 

del Pueblo Andaluz ante os retos que supón o novo Estatuto de Autonomía para Andalucía 

no ámbito da protección dos dereitos sociais”. En representación da institución asistiu o 

asesor Fernando de Andrés. 

4.3.6 PUBLICACIÓN CONXUNTA DA REVISTA DERECHOS CIUDADANOS 

Por todos os valedores autonómicos publícase e difúndese a revista Derechos 

ciudadanos. O número 2, correspondente a este ano, leva por título “a valedoría e a súa 

utilidade para os cidadáns”. Nel trátanse temas xerais e actuacións destacadas de cada unha 

das institucións. O asesor Fernando de Andrés forma parte do seu consello de redacción. 
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PÍTULO 5 
APÉNDICE ESTATÍ  

CA  
STICO





  

 879

.1 INTRODUCIÓN 

tizada das queixas e 

documentos tramitados durante o ano 2007, reflectidos en gráficos e cadros acompañados 

dun brev

1.2 NTRADAS E SAÍDAS DE DOCUMENTOS 

ocumentos que se recibiron na institución durante o ano 2007 

975 o que dá unha media mensual de 414 entradas. Neste m , a 

emitiu un total de 7908 documentos, o que supón unha med  65

 E SAÍDAS DE ESCRITOS POR MESES ANO 2007 
 

5

Neste capítulo ofrecemos unha visión global e esquema

e comentario. 

Recordamos ao mesmo tempo que as queixas incluídas no presente informe foron 

obxecto de comentario, e de ser o caso, exposición pormenorizada no capítulo 1, na área ou 

subárea correspondente. 

E

As entradas de d

foron en total 4 esmo ano

institución ia de 9 saídas. 

ENTRADAS

Mes Entradas de 
escritos 

Saídas de escritos 

Xaneiro 414 619 
Febreiro 521 600 
Marzo 499 703 
Abril 325 480 
Maio 435 568 
Xuño 359 607 
Xullo 350 581 
Agosto 393 192 
Setembro 324 801 
Outubro 456 955 
Novembro 466 954 
Decembro  433 848 
Total 4975  7908  

      Media mensual de entradas:   414 
      Media mensual de saídas:  659 



 

 
ENTRADAS E SAÍDAS DE ESCRITOS POR MESES 
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 Entradas:   4975
 Saídas:       7908   
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1.3 QUEIXAS INICIADAS NO ANO 2007 

O número de queixas iniciadas na institución durante o ano 2007 foi de 2280 entre 

as recibidas dos cidadáns e as abertas de oficio. O que dá como resultado unha media 

mensual de 190 queixas, cun máximo de 288 no mes de febreiro e un mínimo de 132 no de 

xullo. 

ENTRADA DE QUEIXAS 
07 

 
ANO  20

Mes Entrada de queixas 
Xaneiro 180 
Febreiro 288 
Marzo 257 
Abril 150 
Maio 230 
Xuño 156 
Xullo 132 
Agosto 211 
Setembro 139 
Outubro 180 
Novembro 181 
Decembro  176 
Total 2280  

 
                           Media mensual de queixas: 190 
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ENTRADA MENSUAL DE QUEIXAS 
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1.3.1 COMPARACIÓN CON EXERCICIOS ANTERIORES 

 

 
ENTRADA DE QUEIXAS POR ANOS 

Ano Total 
1990 (6 meses)     372 

1991     781 
1992     733 
1993     805 
1994   1301 
1995   1056 
1996   1615 
1997   1397 
1998   1900 
1999   1581 
2000   1188 
2001   2656 
2002   1635 
2003    1307 
2004   1400 
2005    1309 
2006    1805 
2007    2280 

                           Total 25121 
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1.3.2 DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS SEGUNDO AS 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ÁS QUE SE REFIREN 

ÁREAS DA 

 
ÁREAS NÚMERO PORCENTAXE

Distribuímos no seguinte cadro as queixas iniciada no ano 2007 segundo as áreas 

administrativas ás que se refiren. Como se pode comprobar, as áreas que concentraron un 

maior número de queixas foron a de obras públicas e expropiacións, con 319 queixas 

(13,99 %), seguida polas de administración económica, comunicacións e novas tecnoloxías 

con 293 queixas (12,86 %) e medio ambiente, con 278 queixas (12,20%) 

Emprego público e interior 175   7,68 % 
Urbanismo e vivenda 195   8,55 % 
Medio ambiente  278 12,20 % 
Educación  182   7, 98 % 
Industria, comercio e turismo 63   2,76 % 
Agricultura, montes e pesca 49   2,14 % 
Servizos sociais 57   2,50 % 
Emigración e traballo  87   3,81 % 
Sanidade 173   7,59 % 
Xustiza  105   60 %  4,
Administración económica, comunicacións e novas s 293 6 % tecnoloxía 12,8
Obras públicas e exprop s 319 9 % iación 13,9
Organización e funciona  de réxime  local e pr ivil 115 4 % mento otección c   5,0
Menores  29   1,28 % 
Cultura e Política Lingüística 160   7,02 % 
Total 2280  

 
Non obstante, o anterior reconto inclúe as queixas presentadas “en serie”, 

promovidas por unha pluralidade de persoas, pero cun mesmo contido. Se nos fixamos só 

nas queixas presentadas sobre asuntos diferentes, considerando “en serie”ou iguais só 

como unha, daquela as áreas con máis queixas son emprego público e interior, con 175 (11,38 

%), sanidade con 173 (11,24 %) e urbanismo e vivenda con 155 (10,07 %). As queixas individuais 

distribúense por áreas da forma que expoñemos no seguinte cadro. 
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ENTAXEÁREAS NÚMERO PORC
Emprego público e interior 175 11,38 % 
Urbanismo e vivenda 155 10,07 % 
Medio ambiente  146   9,48 % 
Educación  151   9,81 % 
Industria, comercio e turismo 63   4,09 % 
Agricultura, montes e pesca 49   3,18 % 
Servizos sociais 57   3,71 % 
Emigración e traballo  87   5,65 % 
Sanidade 173 11,24 % 
Xustiza  70   4,54 % 
Administración económica, comunicacións e novas tecnoloxías 134   8,71 % 
Obras públicas e expropiacións 74   4,81 % 
Organización e funcionamento de réxime  local e protección civil 115   7,48 % 
Menores 29   1,88 % 
Cultura e política lingüística 61   3,96 % 
Total 1539  
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1.3.3 ALGÚNS DATOS SOCIOLÓXICOS REFLECTIDOS NAS QUEIXAS 

En primeiro termo damos conta das queixas individuais, as colectivas (as 

presenta

 1491 

* En serie        8 (749) 

* De  

das por diferentes persoas, pero todas elas cun mesmo contido), e as de oficio 

(promovidas pola propia iniciativa da institución). 

* Individuais  

 oficio     40 

 

65%

33%

2%

Individuais
En serie
De oficio

 

No seguinte cadro ofrecemos a úns dato as:  

q rso u asinad go o  

e es sculino edio 

urbano ou do rural; se viven en Galicia ou nalgunh tc. 

lg s sociolóxicos reflectidos nas queix  as

ueixas presentadas por unha soa pe a o as por máis dunha; en idioma gale u

n castelán; xénero dos reclamant  (ma  ou feminino); se proceden do m

a outra comunidade autónoma, e
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TOTAL DE QUEIXAS PRESENTADAS NO 2007: 2280 

D
( as s n de ofic
 
 
X
 
   
   
 
 

 
ATOS SOCIOLÓXICOS: 

referidos a 2240, dado que 40 queix o io) 

ENERO DOS RECLAMANTES: 

Homes    1284 
Mulleres      923 

58%

42%
Homes

Mulleres

 
 
 
I
 
    1013 
    1227 
 
 

DIOMA: 

Galego   
Castelán   

45% Galego
Castelán

 

55%
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HABITAT DO RECLAMANTE: 

Medio urbano     1676 
Medio rural        564 

 

 
 
 
 

75%

25%

Medio urbano
Medio rural 

 
 
PROC  
 
 de tónoma 
 nid de Autónom
  
 
 

 

EDENCIA TERRITORIAL:

Residencia na Comunida  Au  2036 
Residencia fóra da Comu a a   121 
Non consta         83 

91%

5% 4%
Residencia na Comunid
Autónoma

ade

Residencia fóra da
Comunidade Autónoma
Non consta
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CARÁCTE
 
 s   2204 
       36 
 
 

R: 

Un ou varios reclamante
De máis dun reclamante 

 
 

98%

2%

Un ou varios
reclamantes
De máis dun
reclamante

 
 

MODOS DE PRESENTACIÓN DAS QUEIXAS: 
 
 Manuscritas        125 
 Mecanografadas     2115 

 
 

 
 

6%

94%

Manuscritas
Mecanografadas
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1.4 DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS POR RAZÓN DAS 
PROVINCIAS E MUNICIPIOS DE PROCEDENCIA 

Nos cadros que seguen presentamos as queixas por razón das provincias e 

municipios dos que proceden. En canto ás pro porc taxe 

representada por cada unha delas no conxunto d sí c o o 

n ez m  habitantes. N itámonos a 

o rocedentes de cada  re os 

n  cuad cula en branc

1

ar n eguinte cadro  proc e da 

p or pr vén da provin ure  é a 

p núme o de queixas p

vincias, ofrecemos tamén a en

a Comunidade Autónoma, a om

úmero de queixas por cada d il o tocante aos municipios, lim

frecer o número de queixas p un deles. Aqueles dos que non cibim

ingunha queixa aparecen coa rí o. 

.4.1 POR PROVINCIAS 

Como se pode observ o s , o maior número de queixas ed

rovincia da Coruña, e o men o cia de Lugo; sen embargo, O nse

rovincia que promove maior r or cada 10 000 habitantes. 

Provincia Núm. de queixas 
presentadas 

Porcentaxe sobre a 
Comunidade Autónoma 

Queixas por cada 10 000 
habitantes 

A Coruña 821 40,33 %   7,24 
Lugo 266 13,06 %   7,48 
Ourense 360 17,68 % 10,68 
Pontevedra 589 28,93 %   6,21 
Total CA 2036  
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1.4.2 POR CONCELLOS 

bservar, as cidades desde onde se presentaron máis queixas 

ron Vigo (266), A Coruña (198) e Santiago de Compostela (138). 

                          

 

Como podemos o

fo

A CORUÑA 

Concello Núm. 
Queixas 

Abegondo                                      3 
Ames                                              28 
Aranga                                            
Ares                                              3 
Arteixo                                           16 
Arzúa                                             3 
Baña, A                                          1 
Bergondo                                       5 
Betanzos                                        8 
Boimorto                                        3 
Boiro                                             11 
Boqueixón                                     2 
Brión                                             5 
Cabana de Bergantiños                  2 
Cabanas                                         2 
Camariñas                                      2 
Cambre                                          20 
Capela, A                                        
Carballo                                         9 
Cariño                                            1 
Carnota                                          3 
Carral                                            2 
Cedeira                                           
Cee                                               3 

Concello Núm. 
Queixas 

Cerceda                                          3 
Cerdido                                           
Cesuras                                         1 
Coirós                                            1 
Corcubión                                      3 
Coristanco                                       
Coruña, A                                      198 
Culleredo                                       21 
Curtis                                             5 
Dodro                                             1 
Dumbría                                         2 
Fene                                               8 
Ferrol                                             53 
Fisterra                                          1 
Frades                                            2 
Irixoa, A                                         
Laracha                                         2 
Laxe                                            
Lousame                                        2 
Malpica de Bergantiños                 3 
Mañón                                             
Mazaricos                                       
Melide                                            4 
Mesía                                             1 



 

Concello Núm. 
Queixas 

Miño                                              4 
Moeche                                           
Monfero                                         2 
Mugardos                                       3 
Muros                                            5 
Muxía                                            2 
Narón                                             13 
Neda                                               
Negreira                                         1 
Noia                                              11 
Oleiros                                           24 
Ordes                                             10 
Oroso                                             8 
Ortigueira                                      2 
Outes                                             1 
Oza dos Ríos                                 3 
Paderne                                          4 
Padrón                                            8 
Pino, O                                          3 
Pobra do Caramiñal , A                 7 
Ponteceso                                       1 
Pontedeume                                   5 
Pontes de García Rodríguez, As    7 
Porto do Son                                  7 
Rianxo                                           5 
Ribeira                                           60 
Rois                                              4 
Sada                                              8 
San Sadurniño                               1 
Santa Comba                                 1 
Santiago de Compostela                138 
Santiso                                            

Concello Núm. 
Queixas 

Sobrado 2 
Somozas, As                                   
Teo                                                17 
Toques                                           1 
Tordoia                                           
Touro                                             1 
Trazo                                             1 
Val do Dubra                                  
Valdoviño 1 
Vedra                                             3 
Vilamaior                                       
Vilasantar                                       
Vimianzo                                       4 
Zas                                                 
      TOTAL  A CORUÑA 821 
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 LUGO 

Concello Núm. 
Queixas 

Abadín                                       
Alfoz                                          
Antas de Ulla                             
Baleira                                        
Baralla                                        
Barreiros                                    
Becerreá                                    1 
Begonte                                     1 
Bóveda                                      1 
Burela                                       1 
Carballedo 1 
Castro de Rei                            1 
Castroverde                                
Cervantes                                   
Cervo                                        2 
Corgo, O                                    
Cospeito                                    2 
Chantada                                   5 
Folgoso do Courel                    119 
Fonsagrada, A                           3 
Foz                                            2 
Friol                                           
Guitiriz                                      1 
Guntín                                        
Incio, O                                      
Láncara                                      
Lourenzá                                   1 

Concello Núm. 
Queixas 

Lugo                                          73 
Meira                                         
Mondoñedo                               3 
Monforte de Lemos                  8 
Monterroso                               1 
Muras                                        1 
Navia de Suarna  
Negueira de Muñiz                    
Nogais, As                                 
Ourol                                         1 
Outeiro de Rei                           1 
Palas de Rei                              1 
Pantón                                       2 
Paradela                                     
Páramo, O                                 2 
Pastoriza, A                                
Pedrafita do Cebreiro                1 
Pobra de Brollón, A                   
Pol                                              
Pontenova, A                            1 
Portomarín                                 
Quiroga                                    4 
Rábade                               
Ribadeo                                     5 
Ribas de Sil                                
Ribeira de Piquín                       
Riotorto                                     
Samos                                        
Sarria                                         5 
Saviñao, O                                2 



 

Concello Núm. 
Queixas 

Sober                                          
Taboada                                     
Trabada                                      
Triacastela                                  
Valadouro, O                            1 
Vicedo, O                                  1 
Vilalba                                      4 
Viveiro                                      4 
Xermade                                   2 
Xove                                         2 
        TOTAL  LUGO 266 
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 OURENSE 

 

Concello Núm. 
Queixas 

Allariz                                  2 
Amoeiro                               2 
Arnoia, A                              
Avión                                    
Baltar                                    
Bande                                   2 
Baños de Molgas                 2 
Barbadás                              3 
Barco de Valedoras, O         8 
Beade                                   1 
Beariz                                    
Blancos, Os                           
Boborás                                1 
Bola, A                                1 
Bolo, O                                  
Calvos de Randín                  
Carballeda de Valdeorras      
Carballeda de Avia               
Carballiño, O                       5 
Cartelle                                 1 
Castrelo de Miño                 1 
Castrelo do Val                     
Castro Caldelas                    36 
Celanova                              2 
Cenlle                                    
Coles                                    2 
Cortegada                             1 
Cualedro                                
Chandrexa de Queixa           11 

Concello Núm. 
Queixas 

Entrimo                                 
Esgos                                    1 
Gomesende                           
Gudiña, A                             11 
Irixo, O                                 1 
Larouco                                5 
Laza                                     4 
Leiro                                     1 
Lobeira                                 
Lobios                                   
Maceda                                 2 
Manzaneda                           26 
Maside                                  
Melón                                   
Merca, A                               
Mezquita, A                          
Montederramo                     1 
Monterrei                             1 
Muíños                                  
Nogueira de Ramuín            2 
Oímbra                                  
Ourense                                70 
Paderne de Allariz                
Padrenda                               
Parada de Sil                         
Pereiro de Aguiar                 4 
Peroxa, A                              
Petín                                      
Piñor                                      



 

Concello Núm. 
Queixas 

Pobra de Trives, A               61 
Pontedeva  
Porqueira 1 
Punxín                                   
Quintela de Leirado              
Rairiz de Veiga                     
Ramirás                                 
Ribadavia                             2 
Riós                                       
Rúa, A                                    
Rubiá                                     
San Am ro                 a            
San Cibrao das Viñas           1 
San Cr ovo e Ce         ist  d a     
San Xo  de ío            án  R       9 
Sandiás                                   
Sarreaus                                
Taboadela                              
Teixeira, A                           39 
Toén                                      
Trasmiras                              
Veiga,                       A           
Verea                                    1 
Verín                                    5 
Viana do Bolo                      19 
Vilamarín                              
Vilama e ras     rtín d  Valdeor 1 
Vilar d arr                 e B io       
Vilar de Santos                      
Vilardevós                            1 
Vilariño de Conso                 
Xinzo de Limia                    6 

Concello Núm. 
Queixas 

Xunqueira de Ambía            1 
Xunqueira de Espadanedo   3 
    TOTAL   OURENSE 360 
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 PONTEVED

 

RA 

Concello Núm. 
Queixas 

Agolada                                        
Arbo                                             
Baiona                                         11 
Barro                                           1 
Bueu                                            1 
Caldas de Reis                             6 
Cambados                                   3 
Campo Lameiro                          3 
Cangas                                         14 
Cañiza, A                                     
Catoira                                         1 
Cerdedo                                        
Cotobade                                      
Covelo, O                                    1 
Crecente                                       
Cuntis                                          1 
Dozón                                           
Estrada, A                                   11 
Forcarei                                       1 
Fornelos de Montes                      
Gondomar                                   2 
Grove, O                                     4 
Guarda, A                                    5 
Illa de Arousa 1 
Lalín                                            7 
Lama, A                                      3 
Marín                                           16 

Concello Núm. 
Queixas 

Meaño                                          
Meis                                             
Moaña                                         14 
Mondariz                                     2 
Mondariz-Balneario                     
Moraña                                        2 
Mos                                             9 
Neves, As                                    1 
Nigrán                                         12 
Oia                                               2 
Pazos de Borbén                          1 
Poio                                             10 
Ponteareas                                   28 
Pontecaldelas                              2 
Pontecesures                                1 
Pontevedra                                  65 
Porriño, O                                    10 
Portas                                          2 
Redondela                                   11 
Ribadumia                                   1 
Rodeiro                                         
Rosal, O                                      1 
Salceda de Caselas                      4 
Salvaterra de Miño                      5 
Sanxenxo                                    8 
Silleda                                         2 
Soutomaior                                  1 



 

Concello Núm. 
Queixas 

Tomiño                                        2 
Tui                                               9 
Valga                                           3 
Vigo                                            266 
Vila de Cruces                             3 

Concello Núm. 
Queixas 

Vilaboa                                        1 
Vilagarcía de Arousa                  17 
Vilanova de Arousa 2 
TOTAL PONTEVEDRA 589 
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CURSO DADO ÁS QUEIXAS RECIBIDAS 1.5 

na súa tram

ar ao Defensor del Pueblo 

ou a com sionados autonómicos, por ser da súa competencia. 

ESTADO PROCEDEMENTAL DAS QUEIXAS 
 

Aquí clasificamos as queixas en tres grupos, por razón do procedemento seguido 

itación. Incluímos no primeiro grupo as queixas que admitimos a trámite, 

distinguindo neste grupo aquelas cuxa tramitación rematamos durante o ano 2007 e as que 

aínda continuaban en trámite a finais do exercicio descrito. No segundo grupo describimos 

as queixas que decidimos rexeitar, por non reunir as condicións esixidas pola lei que rexe a 

nosa institución. E no terceiro as queixas que tivemos que envi

i

QUEIXAS PRESENTADAS Núm.  
Admitidas: 1304 

En trámite 377
Concluídas 927

Non admitidas 883 
Causas: 

Non actuación inistrativa irregu adm lar 90
Non actuación administrativa previa 224
Relación xurídico-privada 191
Toma de coñecemento 7
Por ser o interesado autoridade administrativa 2
Prazo superior a un ano 3
Carencia de fundamento 1
Consulta-asesoramento 1
Queixa inconcreta 10
Competencia xudicial 48
Non competencia do Valedor  291
Non interese lexítimo 5
Sentenza firme 2

 Queixa anónima 5
 Outras 3
Remitidas ao Defensor del Pueblo 93 
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DISTRIBUCIÓN S PRESENTADAS 
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39%
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ESTADO PROCEDEMENTAL DE QUEIXAS POR ÁREAS 
 
 

POR ÁREAS NUM. 
QUEIXAS 
EN CADA 

ÁREA 

QUEIXAS 
REMITIDAS 

AO DP 

QUEIXAS NON 
ADMITIDAS 

QUEIXAS 
ADMITIDAS 

 Núm. % Núm. % Núm. % 
Emprego público e interior 175 18 10% 36 20% 121 70% 

Urbanismo e vivenda 195 0 0% 41 22% 154 78% 

Medio ambiente  278 2 1% 95 34% 181 65% 

Educación  182 6 3 % 33 19% 143 78% 

Industria, comercio e turismo   63 3 5% 14 24% 46 71% 

Agricultura, montes e pesca   49 2 4% 14 28% 33 68% 

Servizos sociais   57 1 1% 11 20% 45 79% 

Emigración e traballo   87 17 19% 34 39% 36 42% 

Sanidade 173 1 1% 47 27% 125 72% 

Xustiza  105 10 10% 36 33% 59 57% 

Administración económica, 
comunicacións e novas 
tecnoloxías 

293 19 6% 204 70% 70 24% 

Obras públicas e expropiacións 319 11 4% 248 77% 60 19% 

Organización e funcionamento de 
réxime  local e protección civil 

115 0 0% 23 20% 92 80% 

Menores   29 2 6% 7 25% 20 69% 

Cultura e política lingüística 160 1 1% 40 25% 119 74% 

TOTAL 2280 93 4% 883 39% 1304 57% 
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1.6 

As queixas que non foron admitidas a trámite durante 2007 son en total 883. No 

cadro que s gue ofrecemos esquematicamente e por áreas as causas polas que non foron 

admitidas. No capítulo 1, ao facer a descrición das queixas por áreas, xa se fixo unha 

exposición pormenorizada de moitas delas. 

 

AS CAUSAS DE NON ADMISIÓN POR ÁREAS 

e

 
ÁREA 

 
Núm. 

Queixas 

Non actua-
ción 

admtva. 
irregular 

Non 
actua-
ción 

admtva. 
previa 

Relación 
xurídico-
privada 

Consult
a-

asesora
mento 

Por ser o 
interesado 
autoridade 

administrativa 

Prazo 
supe-
rior a 

un ano 

Carencia 
de funda-

mento 

Queixa 
inconcret

a 

No 
interés 
legíti-

mo 

 
Compe-
tencia 

judicial 

Non  
compe-

tencia do 
Valedor 
do Pobo 

Queixa 
anónima 

Senten-
za firme 

 
Toma 
coñece
mento 

 
Outras 

Emprego 
público e 
interior 

36 4 22 0 0 0 0 0 1 0 5 4 0 0 0 0 

Urbanismo e 
vivenda 41 18 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 
ambiente  95 3 90 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Educación  
 33 6 10 0 0 0 0 0 3 0 1 9 3 0 1 0 

Industria, 
comercio e 
turismo 

14 3 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Agricultura, 
montes e pesca 14 5 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 0 

Servizos sociais 11 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Emigración e 
traballo  34 6 14 2 0 0 0 0 1 1 5 5 0 0 0 0 

Sanidade 
47 23 11 3 0 0 1 0 0 2 0 6 0 0 1 0 

Xustiza  
36 2 1 4 1 0 0 0 1 0 20 4 0 0 0 3 

Administración 
económica, 
comunicacións 
e novas 
tecnoloxías 

204 11 18 167 0 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0 0 

Obras públicas 
e expropiacións 248 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 241 0 0 0 0 

Organización e 
funcionamento 
de réxime  local 
e protección 
civil 

23 1 13 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 0 

Menores 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 

Cultura e 
Política 
Lingüística  

40 5 7 2 0 0 0 1 1 2 0 15 2 1 4 0 

TOTAL 883 90 224 191 1 2 3 1 10 5 48 291 5 2 7 3 

 



  

 
 
 
CADRO DE DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS POLA CAUSA  

DE NON ADMISIÓN A TRÁMITE 

Relación xurídico-privada

Non actuación administrativa previa

Non actuación administrativ

Prazo superio

Toma coñecemento

Consulta-asesoramento

Por ser o interesado autoridade administrativa

Non interese lexítimo

Sentenza firme

Queixas anónimas

Outras

a irregular

r a un ano

Competencia xudicial

Non competencia do Valedor do Pobo

Queixa inconcreta

Carencia de fundamento

0 30050 100 00 250150 2
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1.7 DISTRIBUCIÓN DAS Q S ADMITIDAS POR RAZÓN D

RA IÓN P

cem s as qu mi  

d adm istración im  

a ban oncluída guí  

a

 
AS

IDA

EN  

UEIXA AS 
ÁREAS DA ADMINIST C ÚBLICA ÁS QUE SE 
REFIREN 

No cadro que segue ofre o eixas que foron admitidas a trá te,

istribuídas por razón das áreas da in  pública ás que se refiren. Distingu os

quí tamén entre as queixas que esta  c s ao rematar o ano 2007 e as que se an

índa en proceso de tramitación. 

ÁREAS NÚM.
QUEIX

ADMIT
 
S 

 TRÁMITE CONCLUÍDAS

 Núm. Núm. % Núm. % 

E 40  

U 4 56  

M 67  

E 3 25  

In  10 % 

A  10  

S  17  

E  8  

S  54  

X 6  

A
c
te

19  

O  33  

O
d
c

 17  

M  9  

C 9 6  

T 4 377  

mprego público e interior 121 33% 81 67%

rbanismo e vivenda 15 36% 98 64%

edio ambiente 181 37% 114 63%

ducación  14 18% 118 82%

dustria, comercio e turismo 46 22% 36 78

gricultura, montes e pesca 33 30% 23 70%

ervizos sociais 45 38% 28 62%

migración e traballo 36 23% 28 77%

anidade 125 44% 71 56%

ustiza 59 13% 53 87%

dministración económica, 
omunicacións e novas 
cnoloxías 

70 27% 51 73%

bras públicas e expropiacións 60 55% 27 45%

rganización e funcionamento 
e réxime  local e protección 92
ivil 

18% 75 82%

enores 20 45% 11 55%

ultura e política lingüística 11 5% 113 95%

OTAL 130  30% 927 70%
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1.8 DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS REFERIDAS Á ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA GALE GUNDO NIVEIS 

dro  queixas que se refiren á administración pública 

galega, distribuídas por aos diversos departamentos da 

X  dep tacións provinciais ou ás universidades en canto 

e anto fóra desta clasificación as que se refiren á 

a  ór os xurisdicionais. 

GA, SE

Ofrecemos no seguinte ca as

niveis. Isto é, segundo que afecten 

unta de Galicia, aos concellos, ás u

ntes autónomos. Quedan polo t  

dministración xeral do Estado e aos gan

 

Administración Queixas 
 Número Porcentaxe 
Administración autonómica 
galega 668 61,97 % 

Concellos 381 35,34 % 
Deputacións  Provinciais     5   0,46 % 
Universidades galegas: 

* Santiago de Compostela       21 
* Vigo                                        2 
* A Coruña                                1 

  

 24   2,23 % 

Total 1078  
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CIÓN DAS QUEIXAS PO NS

AFECTAD

DISTRIBU LAS ADMINISTRACIÓ  

AS 

 

61,97%

35,34%

0,46% 2,23%

Administración autonó
galega

mica

Concellos

Deputacións provinciais

Universidades galegas
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1.9 DISTRIBUCIÓN DAS IXAS QUE SE REFIREN Á XUNTA 
DE GALICIA, SEGUNDO CONSELLERÍAS 

Galicia presentámolas no seguinte cadro 

d o áis numerosas son as que se 

r dad  e á Consellería de Educación e Ordenación 

U  26 5 % e 20,36 %, respectivamente. 

 

 QUE

As queixas que se refiren á Xunta de 

istribuídas por consellerías. Com  se observa no cadro, as m

efiren á Consellería de Sani e 

niversitaria, con porcentaxes do ,6

Consellerías 
 

Núm. 
queixas Porcentaxes

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar   36 5,39 %
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza   23 3,44 %
Consellería  de Economía e Facenda   17 2,54 % 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes   60 8,98 %
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 136 20,36 %
Consellería de Innovación e Industria   36 5,39 %
Consellería do Medio Rural   29 4,34 %
Consellería de Cultura e Deporte   35 5,24 %
Consellería de Sanidade    178 26,65 %
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos   11 1,65 %
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible   48 7,19 %
Consellería de Traballo   30 4,49 %
Consellería de Vivenda e Solo   29 4,34 %

Total 668  
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DISTRIBUCIÓN POR CONSELLERÍAS DAS QUEIXAS QUE 

AFECTAN Á XUNTA DE GALICIA 
 
 

Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar

Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

Consellería de Economía e Facenda

Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes

Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria

Consellería de Innovación e Industria

Consellería do Medio Rural

Consellería de Cultura e Deportes

Consellería de Sanidade

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible

Consellería de Traballo

Consellería de Vivenda e Solo

Totales:   668
0 2 50 505 75 100 125 1

 
 

910   



  

911  

 
1.10 . QU  REFER S DEPUTACIÓ OVINCIA

 

tes cadros constan  datos num s refer  ás 

deputacións provinciais e aos concellos. Os datos referidos aos concellos presentámolos 

distribuídos por provincias. Observamos que o concello con máis queixas é Ribeira (27). 

1 ACIÓNS  PROVINCIAIS: 

eput ción da Coruña  3 

eput ción de Lugo   2 

eput ción de Ourense  0 

de Pontevedra  0 

1 LLOS: 

1

EIXAS NS PRIDAS Á IS E 
AOS CONCELLOS

Nes os éricos sobre as queixa idas

.10.1 QUEIXAS REFERENTES  ÁS DEPUT

 D a

    D a

    D a

    Deputación 

 

.10.2 QUEIXAS REFERENTES AOS CONCE

.10.2.1 A CORUÑA 

Concello Núm. 
Queixas 

Abegondo                                      1 
Ames                                              7 
Aranga                                            
Ares                                              2 
Arteixo                                           4 
Arzúa                                             1 
Baña, A                                           
Bergondo                                       2 
Betanzos                                        3 
Boimorto                                        1 
Boiro                                             4 

Concello Núm. 
Queixas 

Boqueixón                                      
Brión                                              
Cabana de Bergantiños                   
Cabanas                                          
Camariñas                                       
Cambre                                          4 
Capela, A                                        
Carballo                                         3 
Cariño                                             
Carnota                                           
Carral                                            2 
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Concello Núm. 
Queixas 

Cedeira                                           
Cee                                               3 
Cerceda                                          2 
Cerdido                                           
Cesuras                                           
Coirós                                            1 
Corcubión                                       
Coristanco                                       
Coruña, A                                      24 
Culleredo                                       2 
Curtis                                            1 
Dodro                                              
Dumbría                                         1 
Fene                                              5 
Ferrol                                             15 
Fisterra                                          1 
Frades                                            1 
Irixoa, A                                         
Laxe                                               
Laracha                                         1 
Lousame                                         
Malpica de Bergantiños                  
Mañón                                             
Mazaricos                                       
Melide                                            1 
Mesía                                              
Miño                                              4 
Moeche                                           
Monfero                                          
Mugardos                                       2 
Muxía                                            1 
Muros                                             

Concello Núm. 
Queixas 

Narón                                             4 
Neda                                               
Negreira                                         3 
Noia                                               6 
Oleiros                                           4 
Ordes                                             1 
Oroso                                            2 
Ortigueira                                       
Outes                                              
Oza dos Ríos                                  1 
Paderne                                           
Padrón                                            3 
Pino, O                                          21 
Pobra do Caramiñal, A                  2 
Ponteceso                                        
Pontedeume                                    
Pontes de García Rodríguez, As 1 
Porto do Son                                  4 
Rianxo                                           5 
Ribeira                                           27 
Rois                                               1 
Sada                                               1 
San Sadurniño                               1 
Santa Comba                                  
Santiago de Compostela                19 
Santiso                                            
Sobrado  
Somozas                                         
Teo                                                1 
Toques                                            
Tordoia                                           
Touro                                              



  

Concello Núm. 
Queixas 

Trazo                                              
Val do Dubra                                 
Valdoviño  
Vedra                                              
Vilarmaior                                      
Vilasantar                                       
Vimianzo                                       2 
Zas                                                
      TOTAL  A CORUÑA 208 
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1.10.2.2 LUGO 

Concello Núm. 
Queixas 

Abadín                                       
Alfoz                                          
Antas de Ulla                             
Baleira                                        
Baralla                                       1 
Barreiros                                    
Becerreá                                     
Begonte                                      
Bóveda                                       
Burela 1 
Carballedo                                 1 
Castro de Rei                             
Castroverde                                
Cervantes                                   
Cervo                                         
Corgo, O                                    
Cospeito                                     
Chantada                                   1 
Folgoso do Courel                     
Fonsagrada, A                            
Foz                                             
Friol                                           
Guitiriz                                       
Guntín                                        
Incio, O                                      
Láncara                                      
Lourenzá                                   3 
Lugo                                          12 
Meira                                          

Concello Núm. 
Queixas 

Mondoñedo                                
Monforte de Lemos                  3 
Monterroso                                
Muras                                         
Navia de Suarna                         
Negueira de Muñiz                    
Nogais, As                                 
Ourol                                          
Outeiro de Rei                           1 
Palas de Rei                              2 
Pantón                                      1 
Paradela                                     
Páramo, O                                  
Pastoriza, A                                
Pedrafita do Cebreiro                1 
Pobra de Brollón, A                   
Pol                                             1 
Pontenova, A                             
Portomarín                                 
Quiroga                                     1 
Rábade                               
Ribadeo                                      
Ribas de Sil                                
Ribeira de Piquín                       
Riotorto                                      
Samos                                        
Sarria                                         2 
Saviñao, O                                 
Sober                                          
Taboada                                     
Trabada                                      
Triacastela                                  



  

Concello Núm. 
Queixas 

Valadouro, O                             
Vicedo, O                                   
Vilalba                                       
Viveiro                                      1 
Xermade                                   1 
Xove                                          
        TOTAL  LUGO 33 
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1.10.2.3 201BOURENSE 

Concello Núm. 
Queixas 

Allariz                                   
Amoeiro                               1 
Arnoia, A                              
Avión                                    
Baltar                                    
Bande                                    
Baños de Molgas                 1 
Barbadás                               
Barco de Valdeorras, O       4 
Beade                                   1 
Beariz                                    
Blancos, Os                           
Boborás                                 
Bola, A                                  
Bolo, O                                  
Calvos de Randín                  
Carballeda de Valdeorras      
Carballeda de Avia              1 
Carballiño, O                       2 
Cartelle                                  
Castrelo de Miño                  
Castrelo do Val                     
Castro Caldelas                    1 
Celanova                              2 
Cenlle                                   1 
Coles                                    1 
Cortegada                              
Cualedro                                
Chandrexa de Queixa            

Concello Núm. 
Queixas 

Entrimo                                 
Esgos                                     
Gomesende                           
Gudiña, A                              
Irixo, O                                  
Larouco                                 
Laza                                      
Leiro                                      
Lobeira                                  
Lobios                                   
Maceda                                 1 
Manzaneda                            
Maside                                  
Melón                                    
Merca, A                               
Mezquita, A                          
Montederramo                      
Monterrei                              
Muíños                                  
Nogueira de Ramuín             
Oímbra                                  
Ourense                                16 
Paderne de Allariz                
Padrenda                               
Parada de Sil                         
Pereiro de Aguiar, O             
Peroxa, A                              
Petín                                      
Piñor                                      
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Concello Núm. 
Queixas 

Pobra de Trives, A                
Pontedeva  
Porqueira 1 
Punxín                                   
Quintela de Leirado              
Rairiz de Veiga                     
Ramirás                                 
Ribadavia                             1 
Riós                                       
Rúa, A                                   
Rubiá                                     
San Amaro                            
San Cibrao das Viñas            
San Cristovo de Cea             
San Xoán de Río                   
Sandiás                                  
Sarreaus                                
Taboadela                              
Teixeira, A                            
Toén                                      
Trasmiras                              
Veiga, A                                
Verea                                     
Verín                                    3 
Viana do Bolo                      1 
Vilamarín                              
Vilamartín de Valdeorras     1 
Vilar de Barrio                      
Vilar de Santos                      
Vilardevós                            1 
Vilariño de Conso                 
Xinzo de Limia                    2 

Concello Núm. 
Queixas 

Xunqueira de Ambía            1 
Xunqueira de Espadanedo    
    TOTAL OURENSE 43 
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1.10.2.4 202BPONTEVEDRA 

Concello Núm. 
Queixas 

Agolada                                   
Arbo                                         
Baiona                                    6 
Barro                                       1 
Bueu                                       1 
Caldas de Reis                        2 
Cambados                               1 
Campo Lameiro                      1 
Cangas                                    1 
Cañiza, A                                 
Catoira                                     
Cerdedo                                   
Cotobade                                 
Covelo, O                                
Crecente                                   
Cuntis                                      
Dozón                                      
Estrada, A                               1 
Forcarei                                  1 
Fornelos de Montes                1 
Gondomar                               3 
Grove, O                                 2 
Guarda, A                                
Illa de Arousa, A 1 
Lalín                                       1 
Lama, A                                   
Marín                                      4 
Meaño                                      
Meis                                         

Concello Núm. 
Queixas 

Moaña                                    6 
Mondariz                                2 
Mondariz-Balneario                
Moraña                                    
Mos                                         2 
Neves, As                               
Nigrán                                     2 
Oia                                           
Pazos de Borbén                      
Poio                                        3 
Ponteareas                              3 
Pontecaldelas                           
Pontecesures                            
Pontevedra                              10 
Porriño, O                               2 
Portas                                       
Redondela                               4 
Ribadumia                               
Rodeiro                                    
Rosal, O                                   
Salceda de Caselas                 4 
Salvaterra de Miño                 1 
Sanxenxo                                1 
Silleda                                     1 
Soutomaior                            1 
Tomiño                                   1 
Tui                                          2 
Valga                                      2 
Vigo                                        17 
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Concello Núm. 
Queixas 

Vila de Cruces                        1 
Vilaboa                                    
Vilagarcía de Arousa              4 
Vilanova de Arousa                1 
TOTAL PONTEVEDRA 97 
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