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Recomendación dirixida ao Sr. Alcalde-presidente do Concello de Bueu, para que se
estendan os servizos de abastecemento de auga e de subministración de enerxía eléctrica a
dúas vivendas sitas na Illa de Ons

Santiago de Compostela, 5 de xuño de 2015

Sr. alcalde:

En relación co citado expediente de queixa, o Valedor do Pobo, no día de hoxe, adoptou e
remitiu á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas a resolución que se
transcribe:

“Ante esta Institución e en virtude do escrito presentado polos veciños da Illa de Ons, Don
xxxxxxxx e Don xxxxxxxxxx, abriuse o citado expediente de queixa para atender a súa
petición de extensión dos servizos de abastecemento de auga e de subministración de
enerxía eléctrica a dúas vivendas, sitas na parte norte da illa, nas inmediacións da Praia de
Melide.

Na súa tramitación tivéronse en conta os seguintes:

ANTECEDENTES

1º) Coa data de 31 de xullo solicitouse o informe do Sr. alcalde do Concello de Bueu, xa que
as illas de Ons e Onza forman parte integrante do seu termo municipal.
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Reiterado o requirimento de informe o 9 de outubro de 2014, o Sr. alcalde comunicounos
que a Illa de Ons atópase dentro dos Parques Nacionais das Illas Atlánticas, por se tratar dun
espazo protexido. Na actualidade as vivendas atópanse en réxime de concesións outorgada
pola comunidade autónoma (Decreto 174/10, do 1 de outubro, da Consellería do Medio
Rural). Este decreto desenvolve o réxime xurídico e regula o procedemento para o
outorgamento das concesións na Illa de Ons, correspondéndolle polo tanto ao Parque
Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, a xestión da Illa de Ons.

2º) Atendendo o contido da comunicación precedente, o 30 de outubro de 2014, remítese
escrito á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas dando conta da
situación existente e do estado de tramitación do expediente de queixa. Como resposta a
dirección xeral de Conservación da Natureza, coa data do 11 de novembro de 2014, remite
un amplo informe do que subliñamos o seu parágrafo derradeiro:

“Polo exposto e á marxe da intervención administrativa do Parque Nacional respecto de
calquera actuación que supoña a realización das obras dentro deste desde a premisa da
conservación ou protección do medio (artigo 4 da lei15/2002, do 1 de xullo), é evidente que o
Concello de Bueu, en cuxo ámbito territorial se atopan as Illas de Ons e Onza, no só é a
Administración competente para prestar os servizos públicos de abastecemento de auga e
alumeado público, senón que tamén a prestación deste servizo é obrigada para o dito
concello, en base á mesma normativa en materia de Administración local.”

3º) Coa data do 25 de novembro de 2014, remítese ao Concello de Bueu o informe da
dirección xeral de conservación da natureza sobre os servizos básicos a prestar na Illa de Ons
e fotocopias das resolucións de 10 de maio de 2013 –pola que se outorga a D. xxxxx a
concesión da casa número xx-xx, edificacións anexas e terreo circundante, por un prazo de
75 anos, con unha superficie de 1.801 m2 e coa obriga de pagar unha taxa anual de 1.508 €-
e outra de 27 de decembro de 2013, que outorga unha concesión por 75 anos, a favor de D.
xxxxxxxx, da casa número xx, edificacións anexas e terreo circundante nunha parcela de 662
m2, coa obriga de pagar unha taxa anual de 772, 50 €.

Como resposta á documentación remitida, o Sr. alcalde do Concello de Bueu, coa data do 27
de marzo de 2015, formula as seguintes consideracións:

“Primeira.- En data de 28 de novembro de 2014 por este Concello se recibiu comunicación
dese órgano de data de 25 de novembro de 2014 a medio da cal se daba traslado do Informe
emitido por parte da Dirección Xeral de Conservación da Natureza en data de 11 de
novembro de 2014, concluíndo que "Rematada a tramitación entendemos delimitadas as
prestacións correspondentes á administración autonómica, outorgante da concesión, e á
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administración local requirida, que debe poñer en valor un servizo básico, mínimo e
obrigatorio, como o demandado polos interesados, ao abeiro do artigo 81. letra a) da Lei
5/1997, do 22 de xullo, reguladora da administración local de Galicia. Todo isto sen prexuízo
de conciliar o interese do concello co interese persoal dos veciños, a través dunha
proporcionada financiación".

Segunda.- Por parte deste Concello se solicitou a emisión de informe xurídico relativo ó
alcance das obrigas municipais en relación co abastecemento de auga e subministro de
enerxía eléctrica na Illa de Ons, o cal resultaría emitido en data de 3 de marzo de 2015 co
contido que se achega, concluíndo non resultar competencia municipal a do abastecemento
en dita Illa en atención á clasificación do seu solo como "Solo Non Urbanizable de Protección
de Paisaxes Singulares", por resultar limitadas as súas competencias a tal respecto ó "solo
urbano" e non establecerse na lexislación de réxime local competencia municipal algunha en
relación co subministro de enerxía eléctrica correspondendo á empresa distribuidora ou
propietario do solo segundo a súa clasificación nos termos do art. 25 do Real Decreto
1048/2013, do 27 de decembro, polo que se Establece a metodoloxía para o cálculo da
retribución da actividade de distribución de enerxía eléctrica.

Resultando, en consecuencia, claramente desconformes a dereito as manifestacións
expostas no precitado Informe da Dirección Xeral de Conservación da Natureza con respecto
a que "é evidente que o Concello de Bueu, en cuxo ámbito territorial se atopan as Illas de
Ons e Onza, non só é a Administración competente para prestar os servizos públicos de
abastecemento de auga e alumeado público, senón que tamén a prestación deste servizo é
obrigada para o dito concello, en base á mesma normativa en materia de Administración
Local".

Terceira.- Non existindo, en consecuencia, obriga algunha por parte deste Concello en orde á
prestación dos servizos solicitados, se considera que por parte da Administración
autonómica se debería ter advertido a súa ausencia con anterioridade ó outorgamento das
concesións de uso correspondentes as vivendas Nº xx, Nºxx e Nº xx da Illa de Ons.

Interesando por de manifesto ao contemplarse no art. 8 do Decreto 174/2010, do 1 de
outubro, polo que se regula o procedemento para o outorgamento das concesións da Illa de
Ons:

"1. La concesión solicitada se otorgará, exclusivamente, para los solos usos que a
continuación se relacionan:
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a) Uso vinculado a la residencia o vivienda del titular de la concesión o de la unidad
familiar de la que forme parte".

Resultando evidente que para poder desenvolver tal uso residencial, é imprescindible que a
vivenda obxecto de concesión conte cos servizos esenciais para elo, isto é, abastecemento
de auga e saneamento e subministro de enerxía eléctrica, a execución dos cales terá que ser
acometida polos concesionarios para poder desenvolver de modo efectivo o uso residencial
concedido.

Debendo terse presente a este respecto o establecerse no art. 40 da Lei 5/2011, do 30 de
setembro, de Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, que:

"5. Las concesiones demaniales pueden ser gratuitas, otorgarse con contraprestación o
con condiciones o estar sujetas a la tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes de dominio público regulada en la Ley 6/2003, de 9 de diciembre.

Serán gratuitas las concesiones cuando la utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes de dominio público no conllevase una utilidad económica para el
concesionario o, aun existiendo esa utilidad, la utilización o aprovechamiento supusiese
condiciones o contraprestaciones para el beneficiario que anulen o hagan irrelevante la
misma".

Polo cal, se insta dese órgano a incoación de expediente a medio do cal se inste á Dirección
Xeral de Conservación da Natureza, ben á compensación do importe da taxa a aboar polos
concesionarios en atención ás obras por estes a acometer ou xa á incoación de expediente
de responsabilidade patrimonial coa fin de resarcirlles dos prexuízos derivados do seu
actuar.

4º) Coa data do 18 de maio de 2015, a dirección xeral de Conservación da Natureza, no
apartado IV do seu informe, logo de invocar a aplicación do disposto no artigo 8 da Lei
5/2001, reguladora do réxime de concesións, salienta que a previsión legal do citado artigo é
obxecto de desenvolvemento polo artigo 10 do Decreto 174/2010, do 1 de outubro, figura
de maneira expresa como unha das condicións nas resolucións de concesión administrativa
dos inmobles da Illa de Ons outorgadas aos concesionarios, condicións que foron aceptadas
por estes.

A extensión dos servizos básicos de subministración de auga e electricidade ás vivendas
feitas nas inmediacións da Praia de Melide, na Illa de Ons, non pode en consecuencia
catalogarse de modo algún como unha obriga da Administración da Xunta de Galicia.
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Non obstante o anterior e sen prexuízo das obrigas que a Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local establece para os concellos, a normativa de aplicación
sinalada con anterioridade prevé a posibilidade desta Administración de por en marcha un
réxime e axudas dirixidas aos concesionarios para poder acometer a realización de obras
vinculadas á salubridade ou habitabilidade. Neste sentido infórmolle que a dirección Xeral
de Conservación da Natureza está a tramitar nestes momentos unha orde de axudas ás que
poderán acceder os concesionarios de vivendas na Illa de Ons e na que se contemplará como
unha actividade subvencionable, a execución das obras necesarias polos concesionarios para
acadar os servizos demandados.

ANALISE

O exame da documentación achegada e a normativa legal e regulamentaria das Illas de Ons
e Onza, obríganos a fixar unhas consideracións previas que fundamenten a decisión final
desta Institución.

Primeira.- A inclusión das citadas Illas no Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas
Atlánticas de Galicia.

A declaración de Parque Nacional das Illas Atlánticas tivo lugar pola Lei 15/2002, do 1 de
xullo. Dentro do seu ámbito territorial e cos lindes descritos no seu anexo, inclúese o
arquipélago das Illas de Ons e Onza coa finalidade sinalada no artigo 4º da citada lei, ao
preceptuar, que se manterán e apoiarán aqueles usos e actividades tradicionais que, tendo
contribuído historicamente a conformar a paisaxe, sexan declarados compatibles e
regulados no seu desenvolvemento no plan reitor de usos e xestión.

Segunda.- A súa natureza como bens de dominio publico da titularidade da Comunidade
Autónoma de Galicia.

A Lei 5/2001, de réxime xurídico das concesións na Illa de Ons, recolle que as Illas de Ons e
Onza son bens demaniais de dominio público da comunidade autónoma de Galicia e prevé
que o uso público dos terreos incluídos nestas illas se exerza coas condicións e limitacións
establecidas no Plan de ordenación dos recursos naturais. Igualmente sinala que
excepcionalmente poderase outorgar o uso privativo de determinados inmobles mediante
concesión administrativa.

Neste sentido, a Xunta de Galicia na súa reunión do 1 de outubro de 2010, aprobou o
Decreto 174/2010, polo que se regula o procedemento para o outorgamento das concesións
da Illa de Ons, sinalando expresamente que o outorgamento das concesións, ás que fai
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referencia esta disposición, enténdese sen prexuízo da necesidade de obter as licenzas
permisos ou autorizacións que o referido uso privativo conleve por parte das
administracións competentes e que as concesións outorgadas ao abeiro da Lei 5/2001, do 28
de xuño, quedaban suxeitas ao pagamento dunha taxa anual pola utilización privativa dos
inmobles existentes na Illa de Ons.

Terceira.- Regulación dos usos históricos dos inmobles habitados na Illa de Ons.

A situación xurídica dos antigos colonos das illas e dos seus herdeiros, era certamente
peculiar. Os seus habitantes permaneceron nunhas condicións xurídicas incertas desde a súa
expropiación forzosa no ano 1942, motivada pola finalidade pública de protección da
defensa nacional.

A exposición de motivos da citada Lei 5/2001, reflicte esta situación coas seguintes verbas:

“A súa finalidade primordial concrétase na posibilidade de que os illáns que detiveron
determinados inmobles poidan ter un título xurídico estable que lles permita continuar
nestas situacións posesorias. A lei permite que a administración poida outorga-las concesións
con carácter discrecional e tendo en conta a vinculación histórica dos actuais posuidores ou
dos seus antepasados coas illas e cos inmobles que actualmente deteñen. Tal
discrecionalidade resulta xustificada pola heteroxeneidade das circunstancias concorrentes
en cada un dos eventuais concesionarios. A finalidade da concesión é regularizar unha
situación xurídica precaria e non amparar posibles intereses especulativos. Por isto, a
administración ten que contar con facultades suficientes para realizar unha valoración
obxectiva, pero individualizada, do presuposto básico sobre o que se vai sustenta-lo dereito
de obte-la concesión, isto é, a vinculación histórica coas illas.”

A necesidade de compatibilizar aqueles usos privativos de carácter histórico coa protección
dos valores paisaxísticos e ecolóxicos das illas, xustifica que a lei outorgue carta de natureza
ás concesións demaniais sen  procedemento de concorrencia e con importantes limitacións
contidas nas cláusulas das concesións, en cumprimento do disposto no citado decreto
174/2010, do 1 de outubro.

Cuarta. Extensión dos servizos de abastecemento de auga e de subministro de enerxía
eléctrica ás vivendas dos reclamantes, Sres. xxxxxx e xxxxxxx.

Por unha banda estes illáns solicitan a instalación de dous servizos básicos –auga e enerxía
eléctrica- para as súas vivendas que teñen outras casas da illa; ou sexa que se aplique o
principio de igualdade no uso e desfrute destes servizos. Pola outra, non poden acometer
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eles obras de conservación, reforma, renovación, reparación e rehabilitación dos bens
obxecto da concesión, sen observar as limitacións establecidas na cláusula quinta das
concesións outorgadas o 10 de maio e 27 de decembro de 2013, e acordes coas prescricións
contidas no artigo 8 da citada Lei 5/2001.

Para dirimir esta situación entendemos que:

- A administración autonómica podería elaborar os proxectos de extensión dos
servizos básicos de auga e electricidade, de conformidade co disposto no apartado
4º co citado artigo 8, “non poderán realizarse nos bens concedidos obras ou
actividades que non sexan ordenadas ou autorizadas pola administración
autonómica.”

- E os concesionarios poderían contribuír a súa execución con un financiamento
acaído ao sinalar o parágrafo final do citado artigo o seguinte: os concesionarios
poderán beneficiarse das medidas compensatorias que a Xunta de Galicia
estableza en relación coas disposicións ditadas pola condición de espazo protexido
da Illa de Ons. As citadas axudas, lembramos que a administración autonómica –
dirección xeral de Conservación da Natureza- recoñece no parágrafo derradeiro do
seu informe do 15 de maio de 2015, anteriormente transcrito.

CONCLUSIÓN

Con baseamento nos antecedentes e consideracións precedentes, en no exercicio da función
atribuída a esta Institución polo artigo 32.1 da Lei 6/1984, o Valedor do Pobo formula á
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, a seguinte recomendación:

A dotación dos servizos de abastecemento de auga e de enerxía eléctrica ás vivendas
números 71 e 74-75, situadas na parte norte da Illa de Ons, nas inmediacións da praia de
Melide, é unha obriga preferente, por se tratar de servizos básicos para a convivencia
humana.

Para a súa instalación, recoméndase que a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas:

1) Redacte e autorice os proxectos técnicos necesarios para a prestación dos
servizos básicos de auga e enerxía, de conformidade co disposto no artigo 8
da citada Lei 5/2001.
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2) Aprobe unha orde de axudas ás que poidan acceder os concesionarios das
vivendas citadas, como unha actividade subvencionable para que eles poidan
acadar os servizos demandados.

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén se é o caso.

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.”

Dado que no prazo dun mes o órgano citado ten que remitirnos a preceptiva resposta á
resolución, en cumprimento do disposto no artigo 32.2 da Lei do Valedor do Pobo, tan
pronto como recibamos a correspondente comunicación poñerémonos de novo en contacto
con vostede, dándolle conta das nosas actuacións e, a ser posible, da solución do seu
problema.

Agradézolle a confianza que nos demostra e saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


