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CAPÍTULO 1
RESUMO DAS QUEIXAS POR ÁREAS

1

1.1 ÁREA DE EMPREGO PÚBLICO
E INTERIOR

3

1.1.1

INTRODUCIÓN

No transcurso do ano 2009 nesta área, que comprende as materias de emprego
público, seguridade cidadá e tráfico, recibimos 336 queixas, 54 máis que no ano 2008, no
que xa recibiramos 108 máis que no ano 2007. Das 336 queixas recibidas, 223 foron
admitidas a trámite, e destas concluímos 109, e 114 continúan en trámite. Das 113
restantes, 28 remitímolas ao Defensor del Pueblo porque se referían a cuestións
competencia de organismos da administración xeral do Estado e así se lle participou ao
autor de cada queixa, 1 ao Ararteko porque facía referencia a unha cuestión competencia
dun organismo da administración vasca. As 84 restantes non puideron ser admitidas a
trámite dado o contido delas; agora ben, aos seus autores informámoslles das razóns polas
que a súa queixa non podía ser atendida por esta institución. Tamén tramitamos e
concluímos unha queixa do ano 2006, así mesmo tramitamos e concluímos 9 queixas do
ano 2007 e das 82 tramitadas do ano 2008, concluímos 75 e continúan en trámite 7. Se
facemos unha desagregación por materias, constatamos que 187 facían referencia a
emprego público ou función pública, o que supón un 56% do total, 63 ao tráfico e
seguridade viaria, cunha porcentaxe do 19%, e 86 a reclamacións pola intervención das
forzas e corpos de seguridade, cunha porcentaxe do 25%, cando no ano 2008 as
porcentaxes foron respectivamente do 73%, do 16% e do 11%.

1.1.2

QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN

As queixas recibidas nesta área ao longo deste ano 2009 foron 336, cuxo estado
de tramitación é o seguinte:
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Iniciadas

336

Admitidas

223

66%

Non Admitidas

84

25%

Remitidas ao Defensor del Pueblo

28

9%

Remitida ao Ararteko

1

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
Concluídas

109

49%

En trámite

114

51%

Tamén foron obxecto de trámite ao longo deste ano 2009 diversas queixas
presentadas en anos anteriores:
Ano de

En trámite

Reabertas

Total

Resoltas

Presentación ao 31-12-08

En trámite ao
31-12-2009

2006

1

0

1

1

0

2007

5

4

9

9

0

2008

68

14

82

75

7

6

1.1.3

QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

Durante o ano 2009 foron admitidas a trámite un total de 223 queixas, cunha
porcentaxe do 66% das presentadas, das que foron concluídas 109, o que supón un 49%.
Así mesmo, foron concluídas 1 do ano 2006, 9 do 2007 e 75 do 2008. Para o estudo
sistemático das queixas admitidas a trámite considérase conveniente a súa distribución nos
seguintes sectores que integran esta área.
Emprego Público
Neste ano 2009 as queixas que facían referencia a emprego público ou función
pública foron 187, un 56% do total das queixas recibidas. Das ditas queixas, a maioría
referíanse a persoal funcionario, laboral ou estatutario da administración autonómica, e
algunhas a persoal funcionario ou laboral da administración local galega, a persoal
funcionario ou laboral docente, e a persoal funcionario, laboral ou estatutario do Servizo
Galego de Saúde.
Persoal funcionario ou laboral da administración autonómica e dos concellos
Durante este ano presentáronse varias queixas referidas a procesos selectivos
convocados pola administración autonómica. Tamén continuamos coa tramitación
dalgunhas queixas referidas á mesma cuestión que foran presentadas no ano 2008. As
cuestións concretas expostas nas diversas queixas son variadas; nunha delas o seu autor
manifestaba a súa desconformidade coa resposta dada por válida polo tribunal, cando ao
seu entender a resposta correcta debería ser outra distinta; noutras os seus autores
manifestaban a súa discrepancia coas titulacións exixidas para poder acceder a unha
determinada categoría laboral (educador/profesor especial), xa que, ao seu entender,
debería exixirse unha titulación de grao medio específica existente (educador social), por
adecuarse esta moito máis ás funcións da dita categoría laboral cá doutras titulacións coas
que tamén se pode acceder.
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Outra cuestión que se nos expuxo facía referencia á exixencia por parte da
administración autonómica do aboamento de taxas, incluso para aquelas persoas que se
encontrasen en situación de desemprego, para poder participar en procesos selectivos,
cando na administración do Estado está prevista a exención do aboamento de taxas para
aquelas persoas que se encontren na dita situación. Sobre esta cuestión informóusenos que
se procedería á súa regulación para o ano 2010.
En materia de taxas continuamos ao longo deste ano coa tramitación dunha queixa
(692/08) presentada no ano 2008, na que a súa autora, que presentara instancia para
participar nun proceso selectivo, manifestaba a súa desconformidade porque se
modificaran as bases establecendo a obrigatoriedade de realizar o exame en galego, cando
inicialmente se podía realizar en galego ou castelán, a elección do opositor, e ante esta
circunstancia solicitou da administración autonómica que se lle permitise realizar o exame
en castelán ou en caso contrario que se lle devolvese o importe da taxa aboada. Despois de
solicitar e recibir os pertinentes informes da Dirección Xeral da Función Pública
considerouse conveniente formular a seguinte recomendación:
“Debería considerarse como excluída a autora desta queixa do proceso selectivo
para o ingreso pola quenda de promoción interna no corpo administrativo da Xunta de
Galicia, convocado por orde do 11 de setembro de 2007, e acordar a devolución das taxas
aboadas cos xuros correspondentes.”
Esta institución tomou a decisión de formular a dita recomendación sobre a base
de que a dita Dirección Xeral consideraba improcedente a devolución das taxas,
baseándose en que a posibilidade de solicitar a devolución do importe aboado en concepto
de dereitos de exame correspondía unicamente aos aspirantes excluídos, e a interesada
solicitara a devolución das taxas, pero en ningún momento pedira a exclusión do proceso
selectivo. A este respecto considerábase por esta institución que da lectura do escrito da
autora da queixa solicitando que se lle permitise realizar o exercicio en lingua castelá ou,
en caso contrario, se lle devolvese as taxas aboadas, se podía entender que implicitamente
estaba pedindo a súa exclusión da lista de admitidos.
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A esta recomendación contestouse pola dita Dirección Xeral que no escrito que a
autora da queixa dirixira ao dito órgano, unicamente solicitaba a devolución das taxas
aboadas para o caso de que a súa solicitude non fose atendida, pero non realizaba unha
renuncia expresa aos seus dereitos de participación no proceso selectivo.
Á vista desta contestación dirixímonos a dita Dirección Xeral participándolle que
considerabamos como non aceptada a nosa recomendación e que así o fariamos constar no
informe correspondente a este ano que se presentaría ao Parlamento de Galicia.
O texto íntegro desta resolución se recolle en anexo á parte.
Noutra queixa facíase referencia ao desenvolvemento dos exercicios nun proceso
selectivo, facendo fincapé no feito de que se permitira aos opositores para a realización
dun exercicio acceder á aula de realización cos seus teléfonos móbiles, con calculadoras,
etc., cando o tribunal encargado de xulgar o proceso selectivo establecera na resolución na
que se fixaba a data, a hora e o lugar do exercicio en cuestión que non se permitiría o
acceso e tenza de teléfonos móbiles, axendas electrónicas e calquera outro material ou
instrumento de que se puidese valer o aspirante para auxiliarse na realización do exercicio.
Ante esta cuestión debemos deixar constancia que por parte do tribunal, segundo se nos
informou, advertiuse ao comezo do exercicio a todos os aspirantes que non se permitía o
uso de programas, bolsos de man, dicionarios ou calquera outro tipo de material distinto do
proporcionado polo propio tribunal, debendo depositar tales obxectos ou documentos aos
seus pés no chan e que se o persoal de apoio sorprendía a algún aspirante facendo uso do
dito material, falando con outro opositor ou copiando, o poría inmediatamente en
coñecemento do tribunal que podería decidir a inmediata expulsión do exame.
En relación cos procesos selectivos convocados polas entidades locais debemos
destacar que recibimos algunhas queixas nas que os seus autores, na maioría dos casos,
manifestaban a súa desconformidade co seu desenvolvemento, poñendo en cuestión a
imparcialidade dos tribunais encargados da selección. Sen embargo constatamos, con
carácter xeral, a través da información que nos foi facilitada, que os órganos encargados da
selección non incorrían nas irregularidades denunciadas, senón que polo contrario a súa
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actuación se adecuaba ao establecido nas correspondentes bases, aprobadas polas
respectivas corporacións locais, e que non foran obxecto de impugnación polos opositores
que se dirixiran a esta institución, reclamando contra o proceder do concello ou ben dos
tribunais.
Recibimos outra serie de queixas relativas tamén a emprego público nas que os
seus autores manifestaban a súa desconformidade con diversas cuestións referidas ás listas
de interinos e de laborais temporais, queixándose da súa exclusión e nalgúns casos de que
non se lles devolvera a taxa aboada, despois da dita exclusión. Nestes casos a nosa xestión
contribuíu a resolver favorablemente a petición dos seus autores e se procedese á súa
devolución . Noutros casos o seu malestar viña dado por estar en desacordo coa puntuación
que se lle outorgara ao non se lles computaren adecuadamente os méritos alegados. Outra
cuestión obxecto de reclamación foi o atraso no cobro dos haberes por persoal temporal ao
servizo da administración autonómica; coa nosa xestión contribuímos a que a dita
administración se comprometese ao aboamento correspondente de principal e xuros, de ser
o caso.
En materia de concursos de traslados tamén recibimos algunhas queixas. En dúas
delas os seus autores expoñían o seu malestar polo atraso na convocatoria de concurso de
traslados para persoal laboral da administración autonómica, cando existía un acordo
asinado pola mesma con representantes sindicais no que se establecía que no ano 2008 se
convocaría un concurso de traslados para o persoal laboral fixo no que se ofertarían a
totalidade das prazas vacantes, incluídas as de nova creación derivadas dos procesos de
consolidación da disposición transitoria 9ª bis do IV Convenio Colectivo. Con respecto a
esta cuestión a dita administración informounos que estaban negociando este tema coas
organizacións sindicais e que a partir de setembro e ata decembro irían convocando este
concurso por grupos.
Por último imos facer referencia a unha queixa (1220/08), na que a súa autora,
laboral fixa, solicitara que polo organismo no que prestaba os seus servizos, o Instituto
Enerxético de Galicia, se lle aplicase flexibilidade horaria para a conciliación da vida
familiar e laboral, xa que tiña un fillo de dezaoito meses, sen que por parte do dito
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organismo se accedese á súa petición. Logo de recibir e estudar en profundidade a
información solicitada do dito instituto e as alegacións da reclamante, considerouse
conveniente formular a seguinte recomendación:
“Por non acreditar que afecta á boa marcha da actividade administrativa dese
Instituto e para facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, revísese a resolución de
referencia e accédase á petición da autora da queixa de permitirlle realizar o seu horario
de traballo entre as 8 e as 15,30 horas, sen prexuízo da flexibilidade de entrada e saída,
salvo que se xustifique de modo indubidable que o impiden as necesidades do servizo.”
A decisión de formular a dita recomendación foi tomada sobre a base de que polo
dito organismo non se valorara adecuadamente na súa resolución denegatoria se a
concesión do solicitado pola traballadora en cuestión (realizar a súa xornada completa
entre as 8 e as 15,30 horas, sen prexuízo da flexibilidade de entrada e saída) podía
ocasionar dificultades ou prexuízos ao funcionamento regular da actividade do organismo,
ou se polo contrario tal concesión non ía afectar á boa marcha da dita actividade.
Entendiamos que a realización do dito horario non debería ocasionar prexuízos ao
funcionamento da actividade do dito organismo, pois todo o persoal debía entrar entre as 8
e as 9 horas e saír entre as 14,30 e as 15,30 horas, pero con total liberdade para facelo
dentro deses acoutamentos horarios, para realizar 6,5 horas de traballo todas as mañás. En
cambio entendiamos que a necesidade de traballar dúas tardes á semana si supoñía para a
autora da queixa un inconveniente importante para poder atender o seu fillo e con tal
obrigación se lle estaba causando un prexuízo evidente para a conciliación da vida laboral
e familiar. En vista de todo o anterior estimabamos que tal denegación estaba infundada
pois a interesada soamente pedía por motivos familiares realizar a súa xornada no horario
de mañá establecido polo dito organismo, acolléndose ao establecido no artigo 44 da Lei
7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, que establece que a persoa
interesada poderá cumprir a súa xornada de traballo con absoluta liberdade, sempre e
cando, en cómputo mensual resulten cumpridas todas as horas de traballo aplicables.
Ademais diciamos que había que ter en conta que en verán todos os empregados do dito
organismo realizan o seu horario de traballo soamente pola mañá cunha redución ademais
de cinco horas semanais.
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A esta recomendación contestóusenos que desde o 1 de xaneiro de 2009 a autora
da queixa xa estaba realizando soamente horario de mañá e que este asunto estaba en
trámite xudicial. Á vista de tal contestación consideramos aceptada a nosa recomendación
e damos por terminada a nosa intervención, ao estar o asunto pendente en vía xudicial, e
así se lle participou á autora da queixa.
O texto íntegro desta resolución recóllese en anexo á parte.
Persoal funcionario ou laboral docente
Ao longo deste ano as queixas presentadas por persoal ao servizo da docencia non
foron moi numerosas. Con respecto aos procedementos selectivos parécenos oportuno
destacar unha queixa na que a súa autora manifestaba a súa desconformidade coa
cualificación que lle fora outorgada polo tribunal encargado da selección na oposición ao
corpo de mestres, polo que presentara un recurso dirixido á Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, para que se procedese á revisión do seu exame, porque
consideraba que estaba bastante mellor feito da cualificación que se lle outorgara. Dado
que por parte da dita consellería se nos informou que o recurso xa fora resolto rexeitándoo,
participamos á interesada que con respecto ás apreciacións de valor sobre os exames
realizados como sobre a valoración dos méritos existe unha reiteradísima xurisprudencia
acerca da existencia dunha ampla potestade valorativa por parte dos tribunais ou comisións
de cualificación. En materia retributiva recibimos algunhas queixas referidas ao atraso no
aboamento de certos haberes, tales como trienios ou sexenios. Da contestación á
información solicitada desprendíase que o motivo de tal atraso tiña a súa orixe nas
comprobacións e trámites que foron necesarios realizar para o recoñecemento dos ditos
complementos retributivos.
Persoal funcionario, laboral ou estatutario do Servizo Galego de Saúde
Queremos salientar en primeiro lugar unha queixa (133/09) na que a súa autora
expuña a existencia dun colectivo de máis de 900 traballadores da sanidade pública galega
que procedentes da administración local coa condición de funcionarios foran transferidos
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no ano 1996 funcionalmente ao Sergas e que desde entón se lles viñan negando unha serie
de dereitos. Sobre esta cuestión facilitóusenos unha ampla e exhaustiva información, na
que, entre outras cuestións, se facía constar que a este colectivo se lles ofertara polo
Servizo Galego de Saúde integrarse no réxime estatutario, pero que ao optar
voluntariamente por non integrarse no dito réxime non resulta posible a aplicación de
determinadas medidas laborais e retributivas que son propias do dito réxime xurídico.
Unha problemática similar é a exposta pola autora dunha queixa (161/09), na que
manifestaba que era enfermeira no complexo hospitalario Marcide-Novoa Santos, hospital
naval, e que tiña a condición de laboral de Defensa, pero que desde xullo de 2008 pasara a
traballar para o Servizo Galego de Saúde, pero as súas retribucións non eran as mesmas
cás do persoal estatutario do dito organismo, polo que manifestaba a súa desconformidade
coa non integración como tal persoal. Informóusenos ao respecto, entre outras cuestións,
que se procedera mediante orde de 12 de febreiro de 2009 a articular o procedemento de
integración no réxime estatutario do persoal do Hospital Básico de Defensa de Ferrol,
establecéndose un prazo de tres meses para optar á dita integración.
Noutra serie de queixas os seus autores manifestaban o seu malestar porque a
pesar de que desde decembro de 2008 estaban operativas as listas de contratación da
categoría de Técnico de Farmacia, sen embargo estas listas non estaban sendo utilizadas e
no seu lugar se seguía contratando a auxiliares de enfermería para desempeñar as funcións
propias de técnicos de farmacia. A causa pola que non se estaban utilizando as ditas listas
estaba en que a dita categoría non estaba recoñecida no Servizo Galego de Saúde, segundo
información facilitada pola Xerencia do dito servizo, e para a creación de novas categorías
ou especialidades de persoal estatutario precisábase a aprobación dunha norma
regulamentaria con rango de decreto. A este respecto indicábasenos que o equipo directivo
do Sergas tiña intención de retomar os proxectos de decretos elaborados pola anterior
administración para que a creación desta nova categoría e as especialidades de dietética e
nutrición sexa unha realidade no prazo máis breve posible.
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Orde pública
Aínda cando a maioría das queixas recibidas en materia de orde pública se refiren
a actuacións de organismos da administración do Estado e que, en consecuencia,
corresponde coñecer delas ao Defensor del Pueblo, algunhas foron obxecto de tramitación
por nós ao estaren implicados organismos autonómicos ou locais. Así sucedeu coa queixa
(129/08) na que se indicaba que polo Concello do Grove se instalaran unhas cámaras de
vídeo vixilancia nas carpas da festa do marisco do ano 2007, con supervisión centralizada
no posto de socorro do grupo municipal para mellorar a seguridade no recinto.
Posteriormente os autores da queixa participáronnos que o dito organismo local instalara
outras cámaras na Casa de Cultura e no Colexio Rosalía de Castro. Despois de solicitar e
recibir os pertinentes informes do dito concello considerouse conveniente formularlle o
seguinte recordatorio de deberes legais:
“Cando se considere necesaria a instalación de vídeo cámaras non se proceda a
iniciar a dita instalación nin a utilización delas ata que non obteña a preceptiva
autorización da Delegación do Goberno.”
A decisión de formular o dito recordatorio de deberes legais foi tomada á vista de
que o ente local nas súas informacións non facía ningunha referencia a que a instalación
das ditas cámaras contara coa autorización prevista na Lei orgánica 4/1997, do 4 de agosto,
a pesar de que así se lle solicitara expresamente, dado que, segundo o disposto no artigo 3
da dita lei, as instalacións fixas de vídeo cámaras polas forzas e corpos de seguridade do
Estado e das corporacións locais serán autorizadas polo delegado do goberno na
comunidade autónoma de que se trate, previo informe da comisión de garantías de vídeo
vixilancia que corresponda. A este recordatorio de deberes legais contestou o dito concello
manifestando a total conformidade con el.
O texto íntegro desta resolución recóllese en anexo á parte.
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Tráfico
Aínda cando segue sendo frecuente a presentación de queixas referidas a
actuacións das xefaturas provinciais de tráfico que nos vemos precisados a remitir ao
Defensor del Pueblo por tratarse de organismos da administración do Estado, foi maior o
número de queixas referidas ao tráfico urbano, competencia dos concellos.
As causas nas que se adoitan basear os autores das queixas foron nuns casos
discrepancias con expedientes sancionadores que lle foran incoados, noutros casos por
problemas xurdidos con relación ao uso de vaos autorizados ao seu nome, e nalgúns outros
casos sobre cuestións referidas a prazas de estacionamento reservadas para persoas con
discapacidade.
Precisamente en materia de prazas de estacionamento para discapacitados
recibimos unha queixa (1958/09), na que a súa autora expoñía o seu malestar pola falta de
vixilancia por parte dos axentes da Policía Local de Santiago dos vehículos que se
estacionan nas prazas reservadas para discapacitados para comprobar se os ditos vehículos
teñen colocada de forma visible a correspondente tarxeta que os habilite para estacionar
nas prazas en cuestión. A este respecto a información que nos foi facilitada polo Concello
de Santiago fai fincapé no feito de que no ano 2008 foran retirados 190 vehículos e
denunciados 275, e no ano 2009 os vehículos retirados foran 141 e denunciados 166 por
estaren estacionados indebidamente nas ditas prazas.
Recibimos algunhas queixas referidas á utilización de vaos autorizados e
debidamente sinalizados, destacando, na maioría dos casos, as dificultades xurdidas polo
estacionamento indebido de vehículos, impedindo con frecuencia a entrada ou saída cos
seus coches aos titulares de garaxes amparados por eles. Ao longo deste ano continuamos
coa tramitación dunha queixa (663/08) na que a súa autora nos indicaba que no ano 2006,
en concreto o 16 de xullo, a Policía Local do Concello de Sanxenxo procedera a denunciar
e a retirar polo guindastre municipal o vehículo da súa propiedade que tiña estacionado
diante dunha porta cun adhesivo no que, aínda que figuraba un sinal de prohibido
estacionar, non figuraba o número de licenza de vao permanente. Despois dos diversos
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trámites realizados constatouse que na data da denuncia e retirada do vehículo en cuestión,
aínda non fora autorizada polo dito concello a entrada de carruaxes de uso particular e, en
consecuencia, a sinalización existente no lugar da denuncia carecía do correspondente
amparo normativo. Ante estas circunstancias, logo de recibir e estudar as informacións
solicitadas do dito concello, considerouse conveniente formular a seguinte recomendación:
“Debería aceptar o alegado pola autora desta queixa e acordar o sobresemento
do expediente sancionador incoado (expediente 0601790), acordando á súa vez a
devolución do importe da sanción imposta e do importe da taxa cobrada pola retirada do
seu vehículo á autora desta queixa, dado que o estacionamento efectuado o día 16-07-06
diante do núm. x dunha rúa de Portonovo non estaba prohibido, xa que a autorización da
sinalización do vao foi concedida por decreto da Alcaldía con data 21-07-06.”
A razón na que nos baseamos para formular a dita recomendación estaba en que
entendiamos que non se debeu denunciar o vehículo da autora da queixa nin se debeu
ordenar a retirada polo guindastre do dito vehículo, aínda cando estivese estacionado
diante da entrada a un garaxe particular, porque este non estaba amparado pola pertinente
autorización municipal, tal como se facía constar no informe do 19-12-08 do concello,
contestando a un escrito desta institución, “que diante dos vaos que non están autorizados
se pode aparcar salvo que non deixen paso aos peóns para entraren no inmoble, ou indique
a sinalización da vía a prohibición de aparcar por outros motivos referentes ao tráfico”, e
que “ninguén pode sinalizar un vao sen autorización municipal”. A esta recomendación
contestou o dito concello que se aceptaba a recomendación efectuada e que se ía proceder á
devolución da taxa cobrada pola retirada do vehículo e a ordenar o sobresemento do
expediente sancionador.
O texto íntegro desta resolución recóllese en anexo á parte.

1.1.4

QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE

Ao longo deste ano 2008 vímonos precisados a non admitir a trámite 84, o que
supón un 25% do total das queixas recibidas. Agora ben, hai que facer constar que aos
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autores de cada unha destas queixas se lles explicou as causas polas que non podían ser
obxecto de tramitación por esta institución a súa queixa.
A) Non indicios de irregularidade da administración
Por esta causa non foron admitidas a trámite un total de 8 queixas, pois do estudo
dos correspondentes escritos de queixa comprobamos que a actuación dos organismos
administrativos que interviñeron se adecuaba á normativa vixente.
B) Non actuación administrativa previa
Foron 70 as queixas non admitidas a trámite por esta causa, pois do estudo dos
correspondentes escritos de queixa constatamos que aínda non se dirixiran á
administración afectada ou ben había moi pouco tempo que se dirixiran a ela e, en
consecuencia, informamos que debería dirixirse á dita administración ou ben esperar a que
esta examinase a súas alegacións e puidese adoptar a resolución correspondente.
C) Intervención xudicial
Non puidemos admitir 4 queixas a trámite 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
Ao autor dunha queixa tivemos que participarlle que non a podiamos admitir a
trámite, á vista de que a cuestión que abordaba no seu escrito quedaba fóra das
competencias do Valedor.
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E) Relación xurídico privada
Rexeitamos unha queixa ao comprobar que o asunto denunciado ante esta
institución tiña un carácter netamente privao e, en consecuencia, tivemos que absternos de
intervir.

1.1.5

QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

Ao longo deste ano 2009 remitíronse 28 queixas ao Defensor del Pueblo porque
se referían a actuacións de organismos dependentes da Administración Xeral do Estado, e
unha ao Ararteko, porque facía referencia a unha cuestión competencia dun organismo da
administración vasca.
Destas 28 queixas, cinco 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 dita administración, 16 a cuestións relacionadas
coas competencias das xefaturas provinciais de tráfico, e as 7 restantes a cuestións
relacionadas con actuacións da forzas de seguridade do Estado. A queixa remitida ao
Ararteko referíase á actuación dun axente da Policía Vasca.
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1.1.6

RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE EMPREGO
PÚBLICO E INTERIOR

1.- Recordatorio de deberes legais dirixido ao Alcalde-Presidente do Concello
de O Grove, en data 5 de xuño de 2009 para que se obtivese a autorización da
Delegación do Goberno con carácter previo á instalación e utilización de cámaras de
vixilancia (Q/129/08).
Nesta institución abriuse o expediente arriba indicado, como consecuencia da
queixa presentada o 22-1-08 por D. A.S.M., con domicilio en Santiago de Compostela, na
que nos indicaba que tiveran coñecemento de que por ese concello se instalaron cámaras de
vídeo vixilancia nas carpas da Festa do Marisco do ano 2007, coa supervisión centralizada
no Posto de Socorro do grupo municipal para mellorar a seguridade no recinto. Tamén
facía constar que con data 8-11-07 remitiron un escrito a ese concello, que non foi
contestado.
Admitida a trámite a queixa, solicitouse con data 4-2-08 informe dese concello. A
esta petición de informe, ese organismo contestounos mediante escrito do 21-2-08, rexistro
de saída n.º 1525, o seguinte:
“En relación coa queixa formulada polo MPDC alegando que tiveron
coñecemento de que este concello “instalou varias cámaras de vídeo vixilancia nas carpas
da Festa do Marisco, coa supervisión centralizada no Posto de Socorro do grupo
municipal, para mellorar a seguridade no recinto”, informo o seguinte:
Que as cámaras instaladas polo Concello do Grove dentro do recinto da Festa do
Marisco soamente tomaron imaxes dentro do espazo privado do almacén de depósito de
subministración, por razóns de seguridade das prezadas mercadorías que alí se
custodiaban e nunca obtiveron imaxes do espazo destinado a acceso público ou na vía
pública.
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Este Concello entende que non se vulneraron en ningún caso os dereitos
fundamentais da honra, a intimidade e a propia imaxe, tal como alega o colectivo que
presenta a queixa.
Dado que o autor desta queixa nos participou nun novo escrito que tiveron tamén
coñecemento que ese organismo local instalou ademais cámaras na Casa da Cultura e no
Colexio Rosalía de Castro e que o 28 de febreiro de 2008 levaron ao pleno unha ordenanza
na que lle autorice instalar as mencionadas cámaras, con data 8-5-08 dirixímonos de novo
a ese concello para que se nos informase se as devanditas cámaras de vixilancia instaladas
na Festa do Marisco, na Casa da Cultura e no Colexio Rosalía de Castro contaban coa
autorización prevista na Lei orgánica 4/1997, do 4 de agosto.
A petición deste novo informe non se contestou por ese organismo, polo que se
fixo preciso reiterarllo nas seguintes datas: 3-7-08, 19-8-08, 9-10-08. Ante a falta de
contestación a estas reiteracións, procedeuse a realizar diversas chamadas telefónicas ao
Sr. secretario. Froito delas con data 3-4-09, remitíusenos un escrito desa Alcaldía no que se
facía constar que nos remitían diversa documentación relativa ás cámaras de vixilancia
instaladas na Festa do Marisco, Casa da Cultura e Colexio Rosalía de Castro. Entre a
documentación remitida non figura ningunha referencia a se a instalación das cámaras en
cuestión contaban coa autorización prevista na Lei orgánica 4/1997, do 4 de agosto, tal
como lle solicitaramos no noso escrito do 8-5-08.
En relación co contido do devandito informe, hai que considerar que, segundo o
disposto no artigo 3 da Lei orgánica 4/97, do 4 de agosto, as instalacións fixas de vídeo
cámaras polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e das Corporacións Locais serán
autorizadas polo delegado do goberno na comunidade autónoma de que se trate, previo
informe da comisión de garantías da vídeo vixilancia que corresponda.
Polo tanto, de acordo co disposto na citada norma, está suxeito ao réxime de
autorización non só o uso das cámaras de vídeo vixilancia senón tamén a súa instalación e
segundo se deduce da información remitida por ese concello esa corporación procedeu a
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instalación de vídeo cámaras na Festa do Marisco, na Casa da Cultura e no Colexio Rosalía
de Castro sen obter previamente a autorización para realizar a dita instalación.
Por todo a antedito, 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 cando se considere necesaria a instalación de vídeo cámaras
non se proceda a iniciar a dita instalación nin á súa utilización ata que non
se obteña a preceptiva autorización da Delegación do Goberno.
Este recordatorio de deberes legais foi aceptado.
2.- Recomendación dirixida á Alcaldesa-Presidenta do Concello de Sanxenxo
en data 7 de maio de 2009 para que procedese ao sobreseimento do expediente
sancionador incoado e á devolución da sanción e da taxa cobrada á autora da queixa.
(Q/663/08).
Nesta institución abriuse o expediente arriba indicado, como consecuencia da
queixa presentada o 11-3-08 por Dª. Mª.J.S.R., na que nos indicaba que con data 16-7-06 a
Policía Local dese concello procedeu a denunciar e a retirar polo guindastre o seu vehículo
que estaba estacionado diante dunha porta que tiña un adhesivo no que aínda que figuraba
un sinal de prohibido estacionar, sen embargo non figuraba o correspondente número de
licenza dese concello de vao permanente. Manifestaba tamén que a pesar de formular
alegacións expoñendo esta circunstancia, estas non foron tidas en conta e foi sancionada
por ese organismo (expediente 0601790).
Admitida a trámite a queixa solicitouse informe dese concello con data 8-5-08. A
esta petición de informe contestóusenos mediante escrito do 26-5-08 do inspector-xefe da
Policía Local e entre a documentación que o acompañaba figuraba un Decreto da Alcaldía
de data 21-7-2006 polo que se autorizaba a D. J.M.L. a sinalización dunha entrada de
carruaxes de uso particular diante do seu garaxe nunha rúa de Portonovo, Sanxenxo cunha
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entrada de 3 m para 2 vehículos, sempre e cando estivese ben sinalizado e non causase
prexuízos a terceiros. Á vista do dito decreto e da información facilitada con data 26-6-08
solicitouse un novo informe dese concello para que se nos especificasen as razóns que se
tiveron en conta para o cobro da taxa de retirada do vehículo da autora da queixa e para
proceder a sancionala por estacionar o seu vehículo ante un vao que non estaba autorizado
por ese concello.
A esta petición de informe por ese concello contestóusenos mediante escrito do 28
de xullo, ao que se acompaña informe emitido pola Secretaría dese organismo e asinado
polo Sr. secretario acctal., no que, entre outras cuestións, se facía constar que con data 21
de xullo de 2006 o vao do Sr. M.L. foi autorizado e que aínda que é certo que formalmente
a autorización aínda non estaba formalmente concedida, para nada se reflicte na normativa
que o sinal de prohibido estacionar teña que ter número de autorización...
Logo de examinar a dita información e dado que o vehículo da autora da queixa
fora retirado polo guindastre o día 16 de xullo de 2006 e denunciado por “estacionar diante
dun vao permanente sinalizado, impedindo a entrada ao inmoble”, parece evidente que nin
se debeu denunciar nin se debeu proceder á súa retirada, dado que o vao en cuestión non
estaba debidamente autorizado, circunstancia que o axente denunciante n.º 451025 debería
comprobar con anterioridade a formular a denuncia e proceder á retirada polo guindastre e
posteriormente antes de proceder a ratificarse nos feitos que motivaron o procedemento
sancionador, así mesmo tamén debería ser comprobada tal circunstancia polo instrutor do
expediente n.º 0601790, considerouse conveniente solicitar un novo informe dese concello
con data 15-12-08, para que se nos informase de forma específica e concreta sobre as
seguintes cuestións:
1.- En que data se considera autorizado un vao, é dicir, se é a partir da data de
presentación da solicitude, da data en que se aboa a taxa ou da data en que se autoriza polo
concello.
2.- En caso de que o sexa a partir da autorización do concello, en base a que
norma non se pode estacionar diante dun vao, aínda non autorizado.
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3.- Que se nos informe tamén acerca de se calquera cidadán pode colocar un
sinal de prohibido estacionar diante dun vao, aínda non autorizado polo concello.
A esta nova petición de informe contestóusenos por ese concello mediante escrito
do 22-12-08, saída n.º 3552, ao que se acompaña un informe elaborado pola funcionaria
encargada da Inspección de Rendas e Exaccións, no que se facía constar o seguinte:
“La licencia de Vado a nombre de J.M.L., fue solicitada con fecha 13-7-06 para
una entrada de vehículos de uso particular en una calle de Portonovo con una
señalización de 3 metros lineales e ingresado con esa fecha el importe de la misma, como
ingreso provisional, 70,83 euros.
Dicha solicitud fue informada por la Policía Local con fecha 19-7-06.
En base a todo ello, se le concedió la señalización del vado por Decreto de la
Alcaldía con fecha 21 de julio de 2006, (con la salvedad de que si no esta bien señalizado
o si perjudica a terceros se le puede retirar dicha autorización) y notificada al interesado
el 18-08-06.
Se le adjudicó la placa de vado n.º 38 recogida por el interesado en las oficinas
de Rentas del Concello con data 18-8-06.
Por todo ello indica:
Que el vado surte efectos a partir de la autorización decreto de la Alcaldía, a
continuación se formaliza el ingreso previo en ingreso definitivo por la Intervención
Municipal según liquidación girada por Rentas y se concede el número de placa.
Delante de los vados que no están autorizados se puede aparcar salvo que no
dejen paso a los peatones para entrar en el inmueble, o indique la señalización de la vía la
prohibición de aparcar por otros motivos referentes a tráfico”.
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Do exame detido e conxunto das informacións e documentación facilitadas por
ese concello e das alegacións e documentación achegada pola autora da queixa, pódense
precisar as seguintes circunstancias:
-

Con data 16-7-06 foi denunciado o vehículo marca Citroën, polo axente

451025 por “estacionar diante dun vao permanente sinalizado, impedindo a
entrada ao inmoble” nunha rúa de Portonovo, expediente n.º 0601790, boletín
n.º 18035. Así mesmo na mesma data procedeuse á retirada do dito vehículo
polo guindastre.
-

Que a autora da queixa dirixiu un escrito a ese concello o 11-8-06,

solicitando a anulación da liquidación xirada en concepto de taxa pola retirada
do seu vehículo polo servizo de guindastre, ordenando a devolución da
cantidade cobrada. E que con data 12-9-06 dirixiu outro escrito a ese concello,
solicitando que se procedese ao sobresemento do expediente sancionador
incoado por ese concello, sen que se atendese ningunha destas peticións.
-

Que na data da denuncia e da retirada do vehículo da autora desta queixa

(16-7-06) aínda non fora concedido por ese concello a autorización a D. J.M.L.
para a sinalización dunha entrada de carruaxes de uso particular diante do seu
garaxe nunha rúa de Portonovo.
-

Que tal como se fai constar no informe do 19-12-08 dese concello “diante

dos vaos que non están autorizados pódese estacionar salvo que non deixen
paso aos peóns para entrar no inmoble, ou que a sinalización da vía indique a
prohibición de estacionar por outros motivos referentes ao tráfico” e

que

“ninguén pode sinalizar un vao sen autorización municipal”, nin se debeu
denunciar o vehículo da autora desta queixa nin se debeu ordenar a retirada
polo guindastre do vehículo en cuestión, aínda que estivese estacionado diante
da

entrada a un garaxe particular, porque este non estaba amparado pola

pertinente autorización municipal.
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Por todo o antedito, esta institución diríxese a V.S., de conformidade co
establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulándolle a seguinte
RECOMENDACIÓN:
Que se debería aceptar o alegado pola autora desta queixa e acordar o
sobresemento do expediente sancionador incoado (expediente 0601790), acordando a
súa vez a devolución do importe da sanción imposta e do importe da taxa cobrada
pola retirada do seu vehículo á autora desta queixa, dado que o estacionamento
efectuado o día 16-7-06 diante do número x dunha rúa de Portonovo non estaba
prohibido, xa que a autorización da sinalización do vao foi concedida por decreto da
Alcaldía con data 21-7-06.
Esta recomendación foi aceptada.
3.- Recomendación dirixida á Dirección Xeral da Función Pública en data 20
de xullo de 2009 para que procedese á devolución das taxas aboadas pola autora da
queixa. (Q/692/08).
Nesta institución abriuse o expediente arriba indicado, como consecuencia da
queixa presentada o 14-3-08 por Dª. M.L.A.S, domiciliada en Pontevedra, na que nos
indicaba que con data 11-1-08 dirixiu un escrito a esa Dirección Xeral expoñendo a súa
desconformidade coa modificación das bases polas que se convocou proceso selectivo para
o ingreso pola quenda de promoción interna no corpo administrativo da Xunta de Galicia
(orde 11-9-07), de tal xeito que o exame que anteriormente se podía facer ben en galego,
ben en

castelán, se tiña que facer obrigatoriamente en galego, polo que se sentía

prexudicada, e, en consecuencia, solicitou dese organismo que se derrogase a dita
modificación ou que, en caso contrario, se lle devolvese o importe das taxas aboadas.
Admitida a trámite a queixa solicitouse con data 12 de maio de 2008 informe desa
Dirección Xeral. A esta petición de informe por ese organismo contestóusenos mediante
escrito do 19 de maio de 2008, saída núm. 9770, no que se especificaban as razóns polas
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que se procedeu á modificación da orde do 17-9-07. Agora ben, dado que no dito escrito
non se facía ningunha referencia á petición da autora da queixa de petición de devolución
das taxas, con data 30-6-08 dirixímonos de novo a esa Dirección Xeral para que se nos
informase sobre a petición da Sra. A. de que se lle devolvese o importe das taxas por ela
aboadas e os xuros correspondentes, como solicitaba no seu escrito do 11 de xaneiro de
2008.
A esta nova petición de informe contestóusenos por ese organismo mediante
escrito do 15-7-08, saída núm. 13589, no que se facía constar o seguinte:
Non se respondeu ao tema da solicitude devolución ao que vostede fai referencia
debido a que, ata o día de hoxe non nos consta a súa entrada nesta Dirección Xeral.
De todos os xeitos, informarlle de que a orde de convocatoria establece na súa
base I.3.1, que “o importe aboado en concepto de dereitos de exame devolveráselles, logo
dos trámites correspondentes, só aos aspirantes excluídos que o soliciten, no prazo dun
mes contado a partir do día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia da
resolución definitiva da Dirección Xeral da Función Pública a que fai referencia o punto
terceiro da base I.4.2”. De conformidade con isto, non procedería tal devolución toda vez
que a interesada non saíu excluída do proceso selectivo.
Logo de facilitar esta información á autora da queixa, esta remitiunos un novo
escrito formulando diversas alegacións, acompañado dunha fotocopia do escrito do 11 de
xaneiro presentado na Delegación en Pontevedra da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza no que formulaba a súa petición de devolución da taxa
aboada. Á vista deste novo escrito da autora da queixa e das alegacións por ela formuladas
dirixímonos de novo a esa Dirección Xeral para que nos facilitase unha nova información
sobre a procedencia da devolución das taxas á autora desta queixa.
A esta nova petición de informe, por ese organismo contestóusenos mediante
escrito do 14-4-09, rexistro de saída núm. 7140, no que se facía constar o seguinte:
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En resposta a solicitude de información remitida por esa institución con motivo
da queixa presentada por Dª. M.L.A.S., informámoslle do seguinte:
De acordo coa base I.3.1 da orde do 11 de setembro de 2007 (DOG núm. 177, do
12 de setembro), pola que se convocou o proceso selectivo para o ingreso pola quenda de
promoción interna no corpo administrativo da Xunta de Galicia, grupo C, e coa
resolución do 28 de xaneiro de 2008 da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se
aprobaron e se fixeron públicas as relacións definitivas de admitidos e excluídos ao
mesmo (DOG núm. 22, de 31 de xaneiro), a posibilidade de solicitar a devolución do
importe aboado en concepto de dereitos de exame corresponde unicamente aos /ás
aspirantes excluídos/as.
A modificación da referida orde que se sinala na queixa, realizada en virtude da
orde do 4 de decembro de 2007, foi publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 238, do
11 de decembro.
No escrito do 11 de xaneiro de 2008 do que esa institución remite copia, a
interesada limítase a solicitar a devolución das taxas aboadas, pero en ningún caso pide a
exclusión do proceso selectivo, feito que, de acordo co xa expresado no primeiro
parágrafo, constitúe un requisito para a súa procedencia.
Do exame detido e conxunto das informacións facilitadas por esa Dirección Xeral
da Función Pública e das alegacións e documentación achegada pola autora da queixa
pódense precisar as seguintes circunstancias:

1º.- Que por orde do 11-09-07 (publicada no DOG núm. 177, do 12-9-07)
convocouse proceso selectivo para o ingreso pola quenda de promoción interna no
corpo administrativo da Xunta de Galicia (grupo C).
2º.- Segundo a dita convocatoria a autora da queixa presentou solicitude e
aboou as taxas para participar no dito proceso selectivo.
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3º.- Que por orde do 4-12-07 (publicada no DOG núm. 238, do 11-12-07)
modificouse a orde do 11-9-07, establecéndose a obrigatoriedade de realizar
exclusivamente en lingua galega o primeiro exercicio.
4º.- Que a autora da queixa Dª. M.L.A.S. presentou con data 11-1-08 na
Delegación Provincial de Pontevedra da Consellería de Educación un escrito dirixido
a esa Dirección Xeral solicitando que se lle permitise realizar o exame na lingua da
súa elección, ou en caso contrario que se lle devolva o importe da súa matrícula
(29,37 euros) mais os correspondente xuros acumulados.
5º.- Que ao non ser atendida a súa reclamación presentou en marzo de 2008 un
escrito ante esta institución do Valedor que deu orixe ao expediente de queixa arriba
indicado.
6º.- Que esa Dirección Xeral considera improcedente a devolución das taxas á
autora desta queixa baseándose en que a posibilidade de solicitar a devolución do
importe aboado en concepto de dereitos de exame corresponde unicamente aos
aspirantes excluídos e que a interesada solicitou a devolución das taxas, pero en
ningún momento pediu a exclusión do proceso selectivo, feito que constitúe un
requisito para á súa procedencia. A este respecto esta institución considera que da
lectura do escrito do 11-1-08 que a autora desta queixa dirixiu a esa Dirección Xeral
solicitando que se lle permitise realizar o dito primeiro exercicio en lingua castelá ou,
en caso contrario, que se lle devolvesen as taxas abonadas, pódese entender que
implicitamente estaba a pedir a súa exclusión da lista de admitidos, de ter que
realizar dito exercicio en lingua galega, e por iso precisamente solicitaba a
devolución das taxas.
Por todo o antedito, esta institución diríxese a Vde., de conformidade co
establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulándolle a seguinte
RECOMENDACIÓN:
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Que se debería considerar como excluída a autora desta queixa do proceso
selectivo para o ingreso pola quenda de promoción interna no corpo administrativo
da Xunta de Galicia, convocado por orde de 11 de setembro de 2007 e acordar a
devolución das taxas aboadas cos xuros correspondentes.
Esta recomendación non foi aceptada.
4. – Recomendación dirixida ao Director do Instituto Enerxético de Galicia en data 7
de maio de 2009 para que accedese á petición da autora da queixa sobre horario a
realizar para conciliación da vida familiar e laboral. (Q/1220/08).
Nesta institución abriuse o expediente arriba indicado, como consecuencia da
queixa presentada o 30-5-08 por Dª. G.L.D., con domicilio en Santiago de Compostela, na
que nos indicaba que é persoal laboral de Xunta de Galicia con destino nese Instituto
Enerxético de Galicia (Inega) e que con data 10 de abril solicitou a aplicación da
flexibilidade horaria para a conciliación da vida familiar, xa que ten un cativo de dezaoito
meses, sen que a pesar do tempo transcorrido se lle accedese á súa petición.
Admitida a trámite a queixa solicitouse informe dese instituto para que se nos
informase sobre a problemática exposta pola autora da queixa e especialmente sobre a falta
de resposta á solicitude formulada pola autora desta queixa.
A esta petición de informe por ese organismo contestóusenos o seguinte:
En relación á súa solicitude de informe sobre a queixa presentada nesa
institución por D.ª G.L.D. sobre a falta de contestación á petición de flexibilidade horaria
para a conciliación da vida laboral e familiar que a señora L. dirixiu á Dirección do
Instituto Enerxético de Galicia, onde ten destino na actualidade a reclamante, cúmpreme
informalo do seguinte:
I.- D.ª G.L.D. entrou a prestar servizo na Xunta de Galicia como persoal eventual
da Consellería de Sanidade durante o período que abrangue desde o 1 de xaneiro de 1989
ao 29 de xaneiro de 1990. Trátase dun posto reservado para o persoal de confianza do
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gabinete das consellerías que, de conformidade co que dispón a lexislación sobre función
pública (artigo 6 da Lei 4/1988, de 26 de maio, da Función Pública de Galicia, vixente
ata o pasado día 14 de xuño de 2008), nunca pode ser considerado mérito para dar lugar
o acceso á condición de funcionario/a ou persoal laboral da administración.
A seguir, a señora L. pasou a ter a condición de persoal interino do grupo D,
tomando posesión como secretaria do Sr. conselleiro en virtude de resolución de
Presidencia do 25 de xaneiro de 1990.
Logo de pasar por varios centros directivos das consellerías de Pesca e Medio
Ambiente, desenvolvendo distintas tarefas e funcións, por dilixencia do director do Inega,
en xaneiro de 2000 tomou posesión do posto de secretaria da dirección de Enerxías
Renovables e Servizos, mediante adscrición temporal concedida pola Dirección Xeral de
Función Pública.
Finalmente mediante o Decreto 289/2001, do 15 de novembro (DOG núm. 223,
do 19 de novembro de 2001) a señora L. foi nomeada persoal laboral fixo a extinguir da
Xunta de Galicia na categoría de auxiliar administrativo e outros (01), grupo IV.
II. As licenzas gozadas pola traballadora con ocasión do nacemento do seu fillo
ao abeiro da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes,
modificada pola Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres en
Galicia, foron as seguintes:
O día 5/12/2006 como consecuencia do nacemento do fillo, concédeselle licenza
por un período de 16 semanas até o 27/3/2007.
O día 27/2/2007 a traballadora solicitou licenza por paternidade do 28/3/2007 ao
10/4/07 e permiso de lactación do 11/4/2007 ao 9/5/2007. En resposta a estas solicitudes o
director do Inega resolveu concederlle 14 días de licenza por paternidade e permiso de
lactación dende o 11/4/2007 ao 9/5/2007, aplicando nos dous casos o establecido na Lei
2/2007, de traballo en igualdade das mulleres en Galicia, antes da súa entrada en vigor,
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feito que supuxo que no canto de 8 días se lle concedesen os 14 días anteriormente
referidos.
O día 9/3/2007 a traballadora solicitou permiso sen soldo de tres mensualidades
(do 10 de maio ao 9 de agosto), solicitude que foi resolta favorablemente polo director do
Inega.
Dende o 17/8/2007 ao 18/9/2007 a traballadora gozou do período de vacacións
correspondente.
Con data 29/8/2007 o director do Inega resolveu concederlle á traballadora a
redución da súa xornada laboral nun tercio (1/3), dende o 1/10/2007 ao 31/5/2008, en
resposta á súa solicitude de data 20/8/2007 para acollerse ás axudas de Vicepresidencia
para a conciliación da vida familiar e laboral para familias monoparentais.
Con data 10/10/2007 o director do Inega resolveu aprobar a proposta horaria
formulada pola interesada, na redución de xornada do 33 %, establecéndose o seguinte
horario: de luns a venres de 9:00 h a 14:00 h (facendo 5 minutos máis de luns a xoves).

1. Con data 8/4/2008 o director do Inega resolveu concederlle á traballadora a
redución de xornada nun oitavo (1/8) respostando a solicitude feita pola interesada en
data 7/4/2008 (solicitude pola que a interesada retira unha solicitude anterior (3/4/2008)
na que pedía ampliación da redución da xornada a agosto e primeira metade de setembro
e ratifica a petición dun oitavo feita o día 3/4/2008).
III.- O Instituto Enerxético de Galicia nace a través da Lei 3/1999, do 11 de
marzo, ao abeiro das competencias que a Comunidade Autónoma ten segundo o seu
Estatuto de autonomía (art. 13.2) e de conformidade co estabelecido no artigo 24 da Lei
1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente.
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A configuración legal do Inega é a dun ente de dereito público, con personalidade
xurídica e patrimonio propios, adscrito á Consellería competente en materia de enerxía e
suxeito, nas súas actividades, aos programas e ás directrices xerais da Xunta de Galicia.
IV.- A fin de conciliar a vida familiar, persoal e profesional o 7 de maio de 2007 o
Inega, mediante resolución do seu director ditada en execución do acordo acadado logo
da correspondente negociación colectiva cos representantes sindicais dos traballadores,
implantou un novo réxime de horario e xornada de traballo, moito máis funcional e que
permite unha moito máis efectiva conciliación familiar aos traballadores e traballadoras
do instituto.
O novo horario e xornada modificou o que ata entón rexía para todos os
traballadores do Inega, de xeito que as horas de permanencia fixa no centro de traballo
foron reducidas, o traballo en réxime de xornada partida quedou cinguido a dous días,
con tres tardes libres (en horario de verán a xornada é exclusivamente de mañá), e se
flexibilizou unha parte do horario diario a fin de que, dentro dese abano, os traballadores
distribúan o seu tempo respectando o cómputo semanal de horas establecido e o réxime de
funcionamento do Inega.

A xornada é a que figura na seguinte táboa:

VERÁN :

MAÑÁ

ENTRADA

8:00 a 8:30

SAÍDA

14:30 a 15:00

MAÑÁ

6,5 HORAS

32,5

INVERNO:
MAÑÁS
MANÁ

ENTRADA

8:00 a 9:00

SAÍDA

14:30 a 15,30

MAÑÁ

6,5

5

32,5

DESCANSO MÍNIMO PARA XANTAR OBRIGATORIO 1
HORA
TARDES
TARDE

ENTRADA

15:30 A 16:30 SAÍDA

17:30 A 18:30

2,5

2

5
37,5
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V.- O día 10 de abril de 2008 a traballadora presentou o escrito ao que se refire
na queixa presentada perante esa institución no que solicita "a aplicación do artigo 44 da
Lei 7/2004, do 16 de xullo, modificado pola Lei 2/2007, do 28 de marzo, que flexibiliza por
motivos familiares o horario de traballo dentro dun horario diario de referencia" (sic) e no
que engade seguidamente que "non é pretensión da traballadora a máxima flexibilidade ou
liberdade absoluta como le o citado artigo 44.1. A proposta da traballadora é o
cumprimento diario da xornada laboral completa entre as 8:00 e as 15:30 horas, sen
prexuízo da consabida flexibilidade de entrada e saída.

En resposta a esta petición a dirección do Inega propúxolle á traballadora unha
redución da súa xornada nun oitavo (1/8), mantendo así a posibilidade de beneficiarse das
axudas concedidas pola Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da Xunta de Galicia,
encamiñadas a conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da
corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de
traballo, e posibilitando que a mencionada redución da xornada laboral non implique
unha diminución nas retribucións da traballadora. Esta redución de xornada só se levaría
a cabo durante a xornada de inverno, para que representase unha menor diminución
retributiva á traballadora. A proposición non foi aceptada pola traballadora.
O día 28 de maio a señora L. presentou novo escrito con valor de reclamación
previa á vía xurisdiccional laboral no que reitera a petición de realizar a súa xornada de
traballo en horario de 8:00 h. a 15:30 h. diariamente.
A Dirección Xeral de Función Pública da Xunta de Galicia, a través de escrito
con rexistro de entrada no rexistro xeral do Inega núm. 4022, de data 18/6/2008, informa
a petición deste ente público que, para dar cumprimento no seu caso ao artigo 44 da Lei
7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes, debe ser o Inega o que
posibilite a flexibilidade horaria, tendo en conta que deben primar sempre os intereses
xerais fronte os particulares, e polo tanto, ten que ter preferencia a continuidade e
garantía na prestación efectiva do servizo público fronte a unha flexibilidade horaria ou
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calquera outra alteración do réxime de xornada e horarios que poida supor un prexuízo
dos intereses xerais e dos dereitos dos cidadáns.
En resposta á reclamación formulada pola señora L.D., o Sr. conselleiro de
Innovación de Industria da Xunta de Galicia, na súa condición de presidente do Consello
de Administración do Inega ditou resolución o día 27 de xuño de 2008 pola que se
desestima motivadamente a solicitude da interesada polos motivos que constan na
devandita resolución.
A concluír, en relación coa falta de resposta expresa á petición da señora L.D. na
data na que se dirixiu a esa institución, sinalar que o artigo 125.2 da Lei 30/1992 Lei de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e o
artigo 69.2 da Lei de procedemento laboral (RDL 2/1995, do 7 de abril), dispoñen ambos os
dous, en garantía da seguridade xurídica do interesado, que, transcorrido o prazo dun mes
sen notificación de ningunha resolución, este poderá formular demanda perante o xulgado
competente.
Logo de examinar a información facilitada por ese organismo considerouse
conveniente darlle traslado á autora da queixa para o seu coñecemento e por se estimaba
oportuna formular alegacións. Pola autora desta queixa dirixiuse un escrito a esta
institución expoñendo o seguinte:
En relación co seu escrito sobre expediente A.4.Q/1220/08, cómpre facer as
seguintes alegacións sobre información facilitada polo Inega:
A miña queixa foi formulada en base á presión exercida polo Inega para non
conceder o permiso solicitado pola traballadora, chegando a formular ameazas sobre
redución de soldos e modificación do horario en prexuízo dos traballadores e na mala
praxe na xestión do asunto (pouco me parece dicir que se trata de atraso, que non é tal).
En relación á información facilitada polo Inega no escrito que textualmente
transcriben quixera manifestar a perplexidade que sinto ao ler o punto I que fai unha
relación da miña carreira profesional administrativa que ao meu entender carece de
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consideración e motivación. Que eu fora persoal eventual na Consellería de Sanidade sen
poder "ser considerado mérito para dar lugar ao acceso á condición de funcionario ou
persoal laboral da Administración", ou que prestara servizos na Consellería de Pesca nunca en Medio Ambiente-, penso que son circunstancias que carecen de valor á hora de
considerar o permiso de flexibilidade horaria solicitado. Abondaría dicir que son persoal
laboral da Xunta de Galicia para o efectos da lexislación susceptible de aplicación. Ganas
de marear. Penso máis ben que deberan referir os méritos ou a capacitación das persoas
que redactan e/ou deciden o informe para darmos unha idea de quen formula e concede
nesta nosa particular administración e con quen estamos a falar.
O punto número dous tamén cobre máis follas insubstanciais, por chamarlle
dalgún xeito. Os permisos gozados por maternidade, licenzas ou excedencias -que
seguramente habería que matizar- nin fundamentan nin deixan de fundamentar o presente
expediente por FLEXIBILIDADE HORARIA PARA O COIDADO DUN MENOR, que é O
TEMA QUE NOS OCUPA e que non se menciona no informe enviado ao Valedor do
Pobo.
Non obstante e para exemplificar a falta de rigor na tramitación do expediente e
na veracidade dos datos aportados presento copia do escrito de solicitude de redución de
1/8 da xornada realizado o 22 de febreiro, do que parecen non ter coñecemento.
Ao respecto teño que valorar o parágrafo relativo á concesión da redución da
xornada laboral nun tercio (1/3) dende o 1/10/2007 ao 31/5/2008 que o "informante"
conclúe para "acollerse ás axudas de Vicepresidencia para a conciliación da vida..." A
redución da xornada nun tercio é un dereito dos traballadores e é para o coidado do meu
fillo e non para acollerme a unha axuda, e independente da concesión desta. Ademais
esta circunstancia non ten porque ser de coñecemento do Inega e en todo caso
corresponde a unha área persoal é íntima, e sería a beneficiaria ou Vicepresidencia quen
debera informar ou non desta circunstancia, de ser relevante. En resumo,ao Inega non lle
interesa nin lle corresponde esa información.
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A este respecto, as NOVAS ATRIBUCIÓNS DO INEGA (ademais da súa
competencia

en

materia

de

enerxía)

sobre

ASESORAMENTO

AOS

SEUS

TRABALLADORES SOBRE OS PERMISOS MÁIS RECOMENDABLES (segundo
parágrafo do punto V.-) parecen cando menos rechamantes. En relación con isto debo
engadir que na mesma conversa coa dirección engadían que non podían conceder a
petición por non xeneralizar o citado permiso a todos os traballadores e traballadoras,
sabendo que a gran maioría teñen fillos menores de 12 anos e tamén terían dereito a el.
Faise mención do escrito da Dirección Xeral da Función Pública con entrada no
Inega o 18-6-2008. Sería interesante saber cando foi solicitado ese informe á Dirección
Xeral, sabendo que a miña solicitude é de data 10 de abril. Outro fundamento da miña
demanda é que na Administración (con maiúsculas) estamos ao servizo da cidadanía -e
neste caso actúo como cidadán- e non se pode proceder con falta de dilixencia e
celeridade por moito que a Lei 30/1992 fixe o prazo de 3 meses para contestar unha
solicitude (e neste caso simple solicitude de carácter interno -ou concedo ou non concedo,
pero fundamento-), e remítome ao artigo 41 da citada lei: alguén terá que ser responsable
das malas actuacións.
Ademais diso, quixera saber a que se refire o informe de Función Pública cando
se refire aos intereses xerais sobre os dereitos "particulares" dos cidadáns (van acaso
construír unha estrada cos meus emolumentos ou expropiarme o posto de traballo para o
beneficio público? Tamén quixera saber se a instrución ditada por Función Pública é
extensible a todos os traballadores da Xunta que se atopan nesa circunstancia e que a
teñen concedida ou só para aqueles organismos que non teñen moito respecto polas leis e
queren tapar buratos de inoperatividade. O artigo 44 que omiten sistematicamente di que
a única CAUSA DE DENEGACIÓN SON AS XUSTIFICADAS NECESIDADES DO
SERVIZO (o demais son ganas de marear), e xa manifestara que dende a miña
incorporación ao posto de traballo despois das vacacións do ano 2007, alá polo mes de
setembro dese ano, NON ME FORON ENCOMENDADAS NIN TAN SEQUIERA
UNHA FUNCIÓN OU COMETIDO, ESPECÍFICO OU NON. É DICIR, NON HAI
SERVIZO AO QUE POIDA ASISTIR, E A MIÑA PRESENZA NO INEGA E
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INOPERANTE (por motivos alleos á miña vontade) tanto se fora entre as 8 ás 15:30
horas, como os luns e martes polas tardes.
Neste mesmo punto transcriben a miña solicitude como que "non é pretensión da
traballadora a máxima flexibilidade ou liberdade absoluta como le o citado artigo 44.1".
Quixera aclarar este punto que parece conflitivo. Cando fixen esa puntualización
referíame a que quería cumprir un horario fixo diario -segundo as necesidades escolares do
menor- e non era a miña pretensión entrar sen hora fixa diaria ou saír cando me parecera,
aínda que se cumpriran as 37 horas e 30 minutos semanais. Algo que parece lóxico para o
control do horario e o establecemento de calquera labor administrativo susceptible de
realizar, ademais do respecto debido aos meus compañeiros. Non sei que comprenderon
eles.
Eu entendo que baixo o trámite deste procedemento non hai boa vontade. Non se
quere conceder un dereito dos traballadores e ademais, castígaseme por pedilo por se
senta precedente. En ningún caso pensan nun menor de 18 meses que ten que permanecer
nunha gardería ou escola infantil durante 10 horas —cousa que non está permitida- por
imposibilidade de atendelo a súa nai —única responsable do menor como familia
monoparental-, cando a lei me outorga —e non só a min, xa que ser familia monoparental
tampouco suporía ningún privilexio- ese dereito específico de flexibilizar o meu horario
para a súa atención. Unha solicitude de carácter interno sobre permiso dun traballador
non pode tardar 3 meses en contestarse, sabendo a priori que a contestación vai ser
negativa, e non cabe instrución complicada ou laboriosa. Esta demora tampouco está
xustificada por volume de traballo. Os trámites son os normais (ou deberían ser) dun
organismo de 40 traballadores. A solicitude faise con case dous meses de antelación para,
de ser o caso, poder utilizar as ferramentas que o dereito me outorga para o amparo do
meu fillo e que este poida ter unha atención de calidade o maior tempo posible. Deste
xeito non se puido presentar recursos ata pasado todo o mes de xuño, no que xa estaba
vixente o horario de inverno, causando trastornos evidentes no coidado do menor.
Esquecía a referencia ao punto IV sobre o horario establecido por negociación
colectiva para conciliar vida laboral coa familiar. Ata aí son capaz de ler. Cada un pode
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chamarlle ás cousas como mellor lle pareza. E sempre hai máis dun punto de vista. Non
esquezamos que o horario ao que se refiren nese punto e que "flexibilizou o horario"
reducindo de 4 a 2 as tardes de xornada laboral (unha das ameazas era voltar a esta
situación) é de aplicación a todo o persoal, teñan ou non fillos menores de 12 anos ou
dependentes ao seu cargo. A lei que esta señora e os señores pretenden obviar considerando esta afirmación miña moi prudente- ampara o caso preciso de coidado de
menores, podendo adaptar o horario de traballo ao horario lectivo do fillo, dentro do
horario de referencia "de apertura das instalación do centro de traballo". Máis claro,
auga.

Falta por valorar a libre disposición na custodia da información persoal da
traballadora por parte do Inega ao incluír na remisión ao Valedor do Pobo documentos
non relativos a este trámite e pola contra omiten a solicitude de informe do Inega a
Función Pública e a suposta contestación do 16.6.2008 citada, que si serían motivo de
valoración. Está claro e probado que instruír un expediente non é un trámite co que no
Inega estean moi familiarizados, e este non é o único, lamentablemente.”

Do exame realizado por esta institución do exposto pola autora desta queixa e da
documentación facilitada por ese organismo pódense precisalas seguintes circunstancias:

-

Que Dª. G.L.D. ten a condición de persoal laboral fixo a extinguir da Xunta de

Galicia na categoría de auxiliar administrativo e outros (01), grupo IV, con destino
no Instituto Enerxético de Galicia desde o 20 de novembro do ano 2001.
-

Que Dª. G.L.D. ten un fillo de aproximadamente 2 anos e que con data 10-4-08

solicitou da dirección dese Instituto a aplicación da flexibilidade horaria para a
conciliación da vida familiar (trátase dunha familia monoparental cun neno de
dezaoito meses). Solicitaba o cumprimento diario da xornada laboral completa entre
as 8 horas e as 15:30 horas, sen prexuízo da consabida flexibilidade de entrada e
saída.
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-

Que ante a falta de resposta a esta petición con data 30-5-08 presentou un escrito

de queixa ante esta institución.
-

Que con data 28-5-08 dirixiu un novo escrito a ese Instituto, con valor de

reclamación previa a vía xurisdicional laboral, no que reitera a súa petición de
realizar a súa xornada de traballo de 8 a 15:30 horas diariamente.
-

Que mediante resolución do 27 de xuño de 2008 ditouse polo presidente do

Consello de Administración dese Instituto resolución rexeitando a reclamación
previa á vía laboral interposta pola autora desta queixa con data 28-5-08.
-

Que mediante resolución do director dese Instituto de data 7 de maio de 2007

implantouse un novo réxime de horario e xornada de traballo, a fin de conciliar a
vida familiar, persoal e profesional dos traballadores e traballadoras ao servizo do
Inega. Nesta resolución establécese un horario de verán soamente de mañá coa
obriga de realizar 32,5 horas semanais e outro de inverno coa obriga realizar 32,5
horas semanais pola mañá e 5 horas máis a realizar en dúas tardes a semana ata
completar 37,5 horas.
-

Que a autora desta queixa coa súa petición de realizar a súa xornada de 8 a 15,30

horas no horario de inverno pretende completar 37,5 horas semanais en horario de
mañá.
-

Que no artigo 44 da Lei 7/2004 de 16 de xullo, modificada pola Lei 2/2007, de

28 de marzo establécese que todo o persoal funcionario, eventual, interino,
estatutario ou laboral ao servizo da Administración pública galega con fillos/fillas ou
acollidos/acollidas menores de doce anos... poderá solicitar, e concedéndoselle se as
necesidades do servizo o permitiran, a flexibilidade da xornada de traballo dentro
dun horario diario de referencia, determinado en cada caso, a petición da persoa
interesada e oída a representación legal do persoal, pola dirección de persoal da
unidade administrativa ou centro de traballo. A decisión, se as necesidades do
servizo o permitiran, recoñecerá o máis amplo horario diario de referencia posible.
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Dentro do horario diario de referencia establecido, a persoa interesada poderá
cumprir a súa xornada de traballo con absoluta liberdade, sempre e cando, en
cómputo mensual, resulten cumpridas tódalas horas mensuais de traballo aplicables.
Á vista do exposto esta institución considera conveniente deterse a reflexionar
sobre a denegación por ese Instituto da petición formulada pola autora desta queixa.
En primeiro lugar debemos ter en conta que unha nai con un fillo menor de 12
anos atópase 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 pódense ver atenuadas, posto que
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 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 no seu parágrafo segundo “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 establécese 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 que por motivos familiares a
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persoa interesada poida cumprir a súa xornada de traballo con absoluta liberdade, sempre e
cando, en cómputo mensual, resulten cumpridas todas as horas mensuais de traballo
aplicables.
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: “en el asunto ahora sometido a nuestra consideración el órgano judicial ha
denegado la reducción de jornada solicitada por la trabajadora, convalidando la previa
decisión denegatoria de la empresa, con base a consideraciones de estricta legalidad,
derivadas de la interpretación que efectúa de la expresión “dentro de su jornada ordinaria”
utilizada por el apartado 6 del art. 37 LET al referirse a la decisión de la trabajadora
respecto de la concreción horaria de la reducción de jornada. A juicio del órgano judicial,
la jornada reducida propuesta por la trabajadora no se ajustaba a los límites establecidos en
el citado precepto, al pretenderse el establecimiento de una jornada a desarrollar
exclusivamente de lunes a miércoles y en horario de tarde, siendo así que la jornada
ordinaria de la trabajadora se desarrollaba de lunes a sábados y en turnos rotativos de
mañana y tarde.
Esta fundamentación de la resolución judicial prescinde de toda ponderación de
las circunstancias concurrentes y de cualquier valoración de la importancia que para la
efectividad del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la trabajadora,
implícito en su ejercicio del derecho a la reducción de jornada por motivos familiares,
pudiera tener la concreta opción planteada y, en su caso, las dificultades que ésta pudiera
ocasionar en el funcionamiento regular de la empresa para oponerse a la misma.
El hecho de que el órgano judicial no se haya planteado la cuestión de si denegar a
la trabajadora la reducción de jornada solicitada constituía o no un obstáculo para la
compatibilidad de su vida familiar y profesional supone no valorar adecuadamente la
dimensión constitucional ex art. 14 CE de la cuestión que se le planteaba, de suerte que,
como hemos afirmado en diversas ocasiones en relación con otros derechos fundamentales,
el reproche que desde la perspectiva constitucional merece formularse contra la Sentencia
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recurrida en amparo “no es tanto ni sólo que haya renunciado a interpretar la normativa
aplicable de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental, sino que ni
siquiera haya tenido en cuenta que este derecho estaba en juego y 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].
La dimensión constitucional de la medida contempla en los apartados 5 y 6 del
art. 37 LET y, en general, la de todas aquellas medidas tendentes a facilitar la
compatibilidad de la vida laboral y familiar de los trabajadores, tanto desde la perspectiva
del derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) de las mujeres
trabajadoras como desde la del mandato de protección a la familia y a la infancia (Art. 39),
ha de prevalecer y servir de orientación para la solución de cualquier duda interpretativa. A
ello contribuye el propio precepto legal, que no contiene ninguna precisión sobre la forma
de concreción horaria de la reducción de jornada, ni establece si en su determinación deben
prevalecer los criterios y las necesidades del trabajador o la exigencias organizativas de la
empresa, lo que posibilita una ponderación de las circunstancias concurrentes dirigida a
hacer compatibles los diferentes intereses en juego.
Dado que esta valoración de las circunstancias concretas no se ha realizado,
debemos concluir que no ha sido debidamente tutelado por el órgano judicial el derecho
fundamental de la trabajadora. La negativa del órgano judicial a reconocer a la trabajadora
la concreta reducción de jornada solicitada, sin analizar en que medida dicha reducción
resultaba necesaria para la atención a los fines de relevancia constitucional a los que la
institución sirve ni cuáles fueran las dificultades organizativas que su reconocimiento
pudiera causar a la empresa, se convierte, así, en un obstáculo injustificado para la
permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su vida profesional
con su vida familiar, y en tal sentido, constituye una discriminación indirecta por razón de
sexo, de acuerdo con nuestra doctrina”.
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Visto o exposto anteriormente esta institución considera que a resolución do
presidente do Consello de Administración do Instituto Enerxético de Galicia do 27 de xuño
de 2008, rexeitando a reclamación previa á vía laboral interposta por Dª. G.L.D. o día 28
de maio de 2008, na que solicitaba o cumprimento diario da xornada laboral completa
entre as 8 e as 15,30 horas, sen prexuízo da consabida flexibilidade de entrada e saída
constitúe un evidente obstáculo para a conciliación da vida persoal, familiar e laboral da
dita 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 a infancia (art.
39 da CE).
Entendemos tamén que ese instituto tampouco valorou adecuadamente na súa
resolución se a concesión do solicitado pola traballadora Dª. G.L.D. de realizar a súa
xornada laboral completa entre as 8 e as 15:30 horas sen prexuízo da flexibilidade de
entrada e saída podía ocasionar dificultades ou prexuízos ao funcionamento regular da
actividade dese organismo ou se pola contra tal concesión non afectaría a boa marcha da
dita actividade. Debe terse en conta que todo o persoal ao servizo dese Instituto debe
realizar 6,5 horas de traballo todas as mañás, debendo entrar entre as 8 e as 9 horas e
debendo saír entre as 14:30 e as 15:30 horas, tendo total liberdade para facelo dentro deses
acoutamentos horarios, polo que, en principio, esta institución entende que o feito de entrar
ás 8 horas e saír ás 15:30 horas non debería ocasionar prexuízos ao funcionamento da
actividade dese organismo. En cambio a necesidade de traballar dúas tardes á semana
supón para a autora desta queixa un atranco importante para poder atender o seu fillo, polo
que tal obriga constitúe un evidente atranco para a conciliación da vida laboral e familiar
da autora desta queixa.
En consecuencia estimamos que tal denegación está infundada pois a dita
traballadora soamente pide por motivos familiares realizar a súa xornada no horario de
mañá establecido por ese organismo, acolléndose ao establecido no artigo 44 da Lei
7/2004, que establece que a persoa interesada poderá cumprir a súa xornada de traballo con
absoluta liberdade, sempre e cando, en cómputo mensual, resulten cumpridas todas as
horas mensuais de traballo aplicables. Debe terse en conta que no verán todos os
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empregados dese organismo realizan o seu horario de traballo soamente pola mañá cunha
redución ademais de cinco horas semanais.
Por todo o antedito, esta institución diríxese a vostede, de conformidade co
establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulándolle a seguinte
RECOMENDACIÓN:
Que, por non acreditar que afecta á boa marcha da actividade
administrativa dese Instituto e para facilitar a conciliación da vida
familiar e laboral, se revise a resolución de referencia e se acceda á
petición da autora da queixa de permitirlle realizar o seu horario de
traballo entre as 8 e as 15:30 horas, sen prexuízo da flexibilidade de
entrada e saída, salvo que se xustifique de modo indubidable que o
impiden as necesidades do servizo.
Esta recomendación foi aceptada.
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1.2 ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA
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1.2.1

INTRODUCIÓN

Durante o ano 2009 presentáronse un total de 241 queixas, polo que se temos en
conta que no 2008 se recibiron 201, experimentouse un aumento porcentual dun 40% de
queixas. Por outra parte, tratándose dunha área que engloba dúas subáreas tan
singularizadas como as de urbanismo e vivenda, con efectos estatísticos pode destacarse
que no ano 2009 se presentaron 128 queixas en materia de urbanismo e 113 queixas
referidas a vivenda, o que supón un considerable aumento do peso relativo das queixas de
vivenda no conxunto da área, xa que no 2008 representaba un 33% do total de queixas da
área, e no 2009 chegou ao 47%. Neste sentido, debe destacarse o constante aumento das
queixas en materia de vivenda que no 2004, representaban o 15%, subindo paulatinamente
ata o 33% de 2008, e chegando no 2009 a representar case a metade das queixas da área.
Nesta subárea de vivenda seguen tendo incidencia relevante –aínda que menor
que no ano 2008- as queixas referidas ás axudas públicas para o alugamento de vivendas
privadas (do total de 113 queixas de vivenda, 38 corresponden a este tipo de axudas). Sen
embargo, como xa sinalabamos no ano anterior, dentro deste grupo de queixas deixaron de
cobrar protagonismo as queixas relativas ao Programa de Vivenda en Alugamento, sendo
moito máis importante o número de queixas referidas ás axudas a mozos para alugamento
de vivenda en concepto de renda básica de emancipación. Así, do total destas 38 queixas
31 corresponden a problemas co recoñecemento ou co pagamento da renda básica de
emancipación. A este respecto, dado que a xestión destas axudas está compartida entre a
administración xeral do Estado, concretamente o Ministerio da Vivenda, e a administración
autonómica, correspondendo o recoñecemento da axuda ao Instituto Galego da Vivenda e
Solo, e o pagamento ao ministerio citado, a metade practicamente das queixas recibidas –
un total de 16– deberon remitirse ao Defensor del Pueblo, por se referir a demoras no
pagamento.
En relación coas queixas remitidas ao Defensor del Pueblo, nesta área só se
remitiron as 16 indicadas anteriormente sobre a problemática dos atrasos na percepción da
axuda consistente na renda básica de emancipación; en materia de urbanismo non se
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remitiron queixas ao Defensor del Pueblo. Por outra parte, respecto das queixas non
admitidas a trámite, ao contrario de anos anteriores nos que a porcentaxe de queixas non
admitidas era maior en vivenda que en urbanismo, no 2009, sen embargo, foi maior a
porcentaxe de queixas non admitidas en materia de urbanismo (24%) que en temas de
vivenda (20%).

1.2.2

QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN

Iniciadas

241

Admitidas a trámite

171

71%

Non admitidas

54

22%

Remitidas ao Defensor del Pueblo

16

7%

A situación actual das queixas admitidas a trámite é a seguinte:

Concluídas

90

53%

En trámite

81

47%

Por outra parte, parécenos relevante analizar separadamente os datos referidos ás
dúas materias de urbanismo e vivenda. As estatísticas, desde esta perspectiva, serían as
seguintes:
Na área de urbanismo

Non Admitidas

31

24%

Concluídas

55

57%

Admitidas a trámite

97

76%

En trámite

42

43%

48

Na área de vivenda

Non admitidas

23

20%

Concluídas

35

47%

Admitidas a trámite

74

65%

En trámite

39

53%

Remitidas

16

15%

ao

Defensor del Pueblo

Ao longo deste ano foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas en anos
anteriores:
Ano de

En trámite ao

presentación

31-12-08

2006

6

0

6

6

0

2007

7

2

9

9

0

2008

56

5

61

54

7

1.2.3

Reabertas

Total

Resoltas

En trámite ao
31-12-09

QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

1.2.3.1 QUEIXAS SOBRE URBANISMO
1.2.3.1.1

DISCIPLINA URBANÍSTICA

A maioría das queixas referidas á materia de urbanismo poden englobarse baixo a
epígrafe da disciplina urbanística, e responden ao suposto no que o reclamante manifesta
na súa queixa a pasividade da administración -fundamentalmente as queixas se refiren á
administración municipal- ante unha denuncia por infracción urbanística.
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En relación con estas queixas trataremos dos diversos aspectos ou incidencias que
xorden nas actuacións administrativas seguidas polos concellos nos expedientes de
restauración da legalidade urbanística.
O motivo de queixa máis habitual é o daqueles que ven frustradas as súas
expectativas dunha actuación eficaz da administración que recibe a denuncia, unha
administración municipal na maioría dos casos. A este respecto pode facerse unha primeira
distinción fundamental entre as queixas sobre disciplina urbanística, atendendo á fase do
procedemento administrativo na que, por así dicilo, se produce o bloqueo ou paralización
do expediente. Así, poden tratarse de demoras producidas na tramitación do expediente de
disciplina urbanística, ou de supostos de inexecución de ordes de demolición de obras
ilegais.
Demoras producidas na tramitación do expediente de disciplina urbanística
En relación cos casos que se tramitaron nesta oficina do Valedor do Pobo pode
subliñarse que adoitan apreciarse demoras inxustificadas na etapa inicial, en canto a
denuncia se presenta no concello, ou ben nos trámites inmediatamente posteriores dun
expediente administrativo desta natureza, como sería o trámite da presentación polo
interesado do proxecto técnico que lle exixe a administración para analizar a
compatibilidade ou non da obra realizada coa normativa urbanística aplicable. Estas
demoras, sen ningunha dúbida, afectan dun modo substancial ao resultado final das
actuacións administrativas que haxan de seguirse ante as posibles infraccións urbanísticas,
xa que a falta dunha actuación eficaz por parte da administración pode ocorrer que as obras
ilegais realizadas se convertan en feitos consumados, cun difícil retorno á legalidade.
A este respecto, cómpre salientar que a pasividade da administración na
tramitación deste tipo de expedientes pode provocar a caducidade do procedemento, o que
obrigaría a abrir un novo expediente, sempre que esa pasividade non producise outra
consecuencia máis radical, como sería a prescrición da infracción urbanística.
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Neste sentido, entre as queixas tramitadas no 2009 tivemos algún caso de
caducidade do procedemento aberto como consecuencia dunha denuncia por infracción
urbanística. Tamén, como ocorreu outros anos, observouse en moitas queixas o innecesario
ofrecemento pola administración, tanto ao denunciante coma ao interesado, de trámites de
alegacións, que o único que fan é dilatar inxustificadamente a resolución do expediente,
producíndose ademais a circunstancia de que en moitas ocasións esta situación interina é
aproveitada polo infractor para continuar coa obra ilegal e conseguir que se consolide o
ilícito urbanístico. Neste sentido, pode destacarse o feito, que se observou en moitas
queixas, de que a administración actuante non mostra a eficacia desexada no mantemento e
efectividade das medidas cautelares para que non se consolide a obra ilegal.
En relación coa relevancia práctica destas demoras que ás veces se observan na
tramitación dos expedientes de restauración da legalidade urbanística debe salientarse que
no artigo 210 da vixente Lei 9/2002, de ordenación urbanística de Galicia, se establece o
prazo de seis anos para que a administración proceda á apertura do correspondente
expediente de reposición da legalidade, e que transcorrido este prazo sen que se abra o
oportuno expediente unha obra ilegal, por non axustarse ao planeamento urbanístico,
quedaría como unha obra fóra de ordenación, e non podería ser demolida, aínda que o seu
propietario unicamente podería realizar no futuro pequenas reparacións exixidas por razóns
de seguridade e hixiene, pero en ningún caso obras de consolidación, de modernización ou
de cambio do uso existente.
Aínda que a maioría das resolucións do Valedor do Pobo adoptadas no 2009 en
materia de disciplina urbanística se refiren a casos nos que se pon de manifesto a falta de
efectividade das resolucións municipais de demolición de obras ilegais, tamén se adoptou
algunha resolución en relación con demoras na tramitación do expediente de disciplina
urbanística, con anterioridade ao acordo de demolición. Así, é o caso da recomendación
formulada ao Concello de Ares (Q/1328/09) en relación coas obras dun complexo
urbanístico no que a promotora realizara determinadas obras que excedían da licenza
concedida, e que eran ademais ilegalizables. Na tramitación do expediente de disciplina
urbanística, aínda que se paralizaran as obras, suspendérase a paralización para que a
promotora realizase exclusivamente determinadas actuacións, como demolicións parciais,
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para adaptar o construído á licenza concedida, pero polos datos que constaban no
expediente a promotora non se axustara ás condicións da suspensión, existindo o risco de
que consolidase aínda máis a obra ilegal. En consecuencia, desde esta oficina do Valedor
do Pobo formulamos ao Concello de Ares unha recomendación nos seguintes termos: “Que
por parte desa administración municipal se axilice ao máximo a tramitación do expediente
de reposición da legalidade urbanística ao que se refire a queixa, acordándose sen dilacións
as medidas legais de restauración da legalidade urbanística, e adoptándose tamén, de seren
necesarias, as medidas de execución forzosa previstas legalmente, en particular a
imposición de multas coercitivas para o efectivo cumprimento das correspondentes ordes
municipais”.
No momento de redactarse o presente informe anual recibimos a resposta do
concello a esta recomendación.
Ineficacia das administracións municipais para conseguiren que se executen
as demolicións de obras ilegais
Como xa indicabamos ao comezo desta sección, ademais das demoras na
tramitación dos expedientes con anterioridade á súa resolución, constitúe unha queixa
frecuente a ineficacia das administracións municipais para conseguir que se executen as
demolicións de obras ilegais. Á luz das queixas tramitadas nesta oficina do Valedor do
Pobo pode observarse como en ocasións a execución da resolución administrativa que
obriga á demolición total ou parcial dunhas obras se vai atrasando nunha secuencia de
trámites dilatorios por parte do interesado, moitos deles non contemplados estritamente en
ningunha norma legal, sen que tampouco se leven a cabo as medidas de execución forzosa
previstas na lexislación de procedemento común e na propia lexislación urbanística.
Entre estas 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. Neste
sentido, da análise das queixas que se refiren á falta de efectividade das medidas de
restauración da legalidade urbanística adoptadas pola administración pode concluírse que
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apenas se recorre á execución subsidiaria quizais polas dificultades prácticas para
conseguir posteriormente do interesado o reembolso dos gastos ocasionados pola
demolición. A este respecto, debe salientarse que adoitan ser as multas coercitivas o
mecanismo máis utilizado pola administración para asegurar a efectividade da orde de
demolición, pero para que esta medida sexa efectiva é necesario que as multas se impoñan
e se cobren con suficiente dilixencia, pois de non ser así aínda dilatarían máis o proceso de
restauración da legalidade urbanística. Desde esta perspectiva, na tramitación das queixas
observáronse moitos casos nos que as multas non se impoñen dunha maneira regular ou
ben se dilata moito o cobro da multa.
Entre os casos nos que se constatara a non execución de acordos de demolición de
obras ilegais e que deron lugar a resolucións do Valedor do Pobo, podemos referirnos a un
recordatorio de deberes legais dirixido ao Concello de Cabana de Bergantiños (Q/1187/08).
No caso descrito nesta queixa realizarase a obra dun alpendre que excedía
considerablemente a altura máxima permitida pola licenza que concedera o concello, e
despois de se resolver o expediente de disciplina urbanística concluírase cunha orde de
demolición da obra ilegal, ditada uns 14 meses antes do recordatorio, e que sen embargo
non se cumprira. O recordatorio de deberes legais formulouse nos seguintes termos: “Que
por parte desa Alcaldía-Presidencia, e de acordo coa previsión legal do artigo 42.1 da Lei
30/1992, sobre procedemento administrativo común, se proceda a resolver expresamente o
recurso de reposición presentado, en virtude da obrigación legal das administracións
públicas de resolveren expresamente os procedementos administrativos tramitados; e que
no caso de que se desestime o recurso de reposición formulado, se faga efectiva a orde de
demolición das obras ilegais realizadas, procedéndose no seu caso á imposición das multas
coercitivas anunciadas na propia orde administrativa de demolición”. No momento de
elaborarse o presente informe anual non se dera resposta polo concello ao recordatorio
formulado.
Noutra das queixas (Q/517/09) sobre este mesmo problema, formulamos un
recordatorio de deberes legais ao Concello de Sarria. Nesta queixa puxérase de manifesto
que a promotora dunhas obras as realizara sen se axustar á licenza concedida, e logo de que
o concello lle exixira unha demolición parcial, sen embargo só executara unha parte da
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demolición ordenada. Desde esta oficina do Valedor do Pobo formulamos ao Concello de
Sarria un recordatorio de deberes legais nos seguintes termos: “Que por parte desa
administración municipal se adopten as medidas conducentes á execución plena da orde de
demolición acordada para a obra que denunciou o reclamante, en tanto que polos Servizos
Técnicos dese concello se constatou o incumprimento parcial da orde municipal de
restauración da legalidade urbanística alterada, e que por conseguinte se adopten por ese
concello

as

medidas

de

execución

forzosa

previstas

legalmente”.

Recibimos

posteriormente unha resposta do concello na que manifestaba que se estaban seguindo no
expediente os trámites legais preceptivos.
Tamén formulamos ao Concello de Boborás (Q/589/09) un recordatorio de
deberes legais, similar aos anteriormente citados, por consecuencia do atraso na execución
dunha orde de demolición pola construción ilegal dun alpendre. No recordatorio indicado
sinalabamos ao concello: “Que por parte desa Alcaldía-Presidencia, e atendendo á
executoriedade dos actos administrativos, proceda a facer efectiva a orde de demolición
das obras ilegais realizadas, axilizando a tramitación da execución forzosa da resolución
adoptada por ese concello para a restauración da legalidade urbanística infrinxida”. No
momento de elaborar o presente informe anual aínda non recibimos a resposta ao
recordatorio formulado.
Acceso á información sobre un expediente urbanístico
Antes de entrar no seguinte eido relativo ás queixas sobre a tramitación de
licenzas de execución, parécenos relevante expoñer un caso concreto que afectou ao
problema do acceso á información sobre un expediente urbanístico. Trátase dun caso
(Q/1608/08) no que a reclamante se queixa de que o Concello de Barreiros non lle permite
o acceso a un proxecto técnico sobre o que se funda a concesión de licenza para unha
edificación, na que a reclamante considera que se puideron cometer irregularidades
urbanísticas. O concello considera que os proxectos arquitectónicos son obxecto de
propiedade intelectual, e xa que logo incorrería nas correspondentes infraccións se se
expiden copias polo concello sen o consentimento do autor, infraccións que poden chegar a
constituír delitos contra a propiedade intelectual. Sen embargo, nunha recomendación
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formulada ao Concello de Barreiros salientábase expresamente que o artigo 31 bis, aliña 1,
do Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da lei
de propiedade intelectual sinala expresamente que “non será necesaria autorización do
autor cando unha obra se reproduza, distribúa ou comunique publicamente con fins de
seguridade

pública

ou

para

o

correcto

desenvolvemento

de

procedementos

administrativos, xudiciais ou parlamentarios”. Cítase tamén na recomendación que nunha
sentenza do 28-4-05 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se recoñece que a
incorporación dun proxecto técnico a un expediente administrativo dunha licenza
urbanística supón que se poidan obter copias, consonte o disposto na lexislación de
procedemento administrativo. Desde esta oficina do Valedor do Pobo formulamos ao
Concello de Barreiros unha recomendación nos seguintes termos: “Que por parte desa
administración municipal se facilite ao reclamante o acceso e fotocopias da documentación
técnica solicitada en tanto que a lexislación sobre propiedade intelectual contempla a
posibilidade de que sen autorización do autor se permita a un terceiro interesado o acceso a
un proxecto arquitectónico incorporado a un procedemento administrativo; e que, a este
respecto, se propoña por ese concello á reclamante a sinatura dun documento polo que se
comprometa a unha utilización adecuada da información e documentación obtida para os
efectos exclusivos da defensa e protección da legalidade urbanística, e respectando os
dereitos de autor que eventualmente puideran apreciarse no proxecto arquitectónico por
mor da súa orixinalidade”. No momento de elaborar o presente informe anual aínda non
recibimos a resposta do Concello de Barreiros á recomendación formulada.
Tramitación de licenzas urbanísticas
Como ocorreu en anos anteriores tamén se recibiron queixas nas que se expuñan
problemas relacionados coa tramitación de licenzas urbanísticas. Así, nalgún caso se aludía
á problemática das licenzas para construción dunha vivenda no medio rural, que coa
vixente Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural en Galicia, se
restrinxen, salvo supostos moi excepcionais, ao solo de núcleo rural e zona de expansión
do núcleo. O problema acontece cando non se levou a cabo a delimitación do núcleo rural,
sendo esta delimitación un aspecto moi debatido nos procesos de planificación urbanística,
dando lugar a multitude de alegacións no trámite de información pública do plan.
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Tamén dentro deste eido se formularon outras queixas nas que xorden problemas
moi diversos, como os que afectan á concesión de licenzas en terreos afectados polo paso
dunha liña eléctrica, ocasionándose problemas sobre a interpretación da normativa
aplicable en canto á medición das distancias mínimas da construción prevista á liña
eléctrica. Outras queixas refírense aos problemas xurdidos na concesión de licenzas de
obras naqueles casos nos que conflúen a normativa urbanística e as normas de protección
do patrimonio histórico.
Obrigación legal dos propietarios de terreos, soares ou edificacións de
mantelos en condicións de seguridade e salubridade
Por outra parte, presentáronse tamén queixas referidas á obrigación legal dos
propietarios de terreos, soares ou edificacións de mantelos en condicións de seguridade e
salubridade. En relación con esta materia debe sinalarse que as queixas recibidas reflicten o
problema que se advirte na maioría das nosas cidades respecto de edificacións antigas, nas
que os propietarios das vivendas alugadas con baixas rendas non acometen as obras de
mantemento e conservación exixibles legalmente, esperando con iso que o inquilino acabe
deixando a vivenda, ou ben que se declare polo concello a ruína da edificación.
Na tramitación destas queixas observouse que a pesar de que os concellos
reaccionan formalmente de acordo coa normativa legal aplicable, procedendo a ditar ordes
de execución dirixidas aos propietarios para que leven a cabo as obras necesarias para
garantir a seguridade e salubridade das edificacións, o certo é que os interesados practican
todo tipo de manobras dilatorias, incluídas accións xudiciais, para evitar a efectividade
destas ordes municipais.
Tamén se advirte que os concellos non adoitan ser moi dilixentes á hora de
impoñer multas coercitivas como medio de execución forzosa destas ordes municipais,
cando o modo en que están reguladas este tipo de multas no artigo 199, aliña 4, da Lei
9/2002, en canto que “serían reiterables ata lograr a execución das obras ordenadas”, as
dotaría de suficiente efectividade para estimular o interesado para que cumpra coa orde de
execución.
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Así, podemos mencionar neste sentido unha queixa (Q/1655/09) na que a
reclamante, unha muller de avanzada idade, inquilina dun edificio situado na zona histórica
de Ourense, presentara varias denuncias no concello sobre o deficiente estado da súa
vivenda. A administración municipal ditara orde de execución, que foi impugnada en vía
contenciosa pola propiedade do inmoble e posteriormente desestimada esta demanda
xudicial; o concello impuxo dúas multas coercitivas que non se pagaron en período
voluntario, e a propiedade solicitou a declaración de ruína, que foi desestimada e
impugnada pola propiedade esta resolución en recurso de reposición, que actualmente está
en tramitación. No caso ao que se refire esta queixa a orde municipal de execución se
ditara en novembro de 2006.

1.2.3.1.2 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
En relación coas queixas sobre problemas en materia de planificación urbanística,
en 2009 presentáronse algunhas queixas referidas ao trámite de información pública por
parte de interesados que formularon alegacións ao plan urbanístico en proceso de
elaboración. A este respecto, é preciso subliñar que neste eido da planificación urbanística,
como xa sinalamos en informes anteriores, as posibilidades de intervención do Valedor do
Pobo son moito máis restrinxidas que en materia de disciplina urbanística, xa que en
materia de planificación urbanística entran en xogo potestades municipais cun marcado
carácter discrecional que en todo caso deberán supervisarse pola Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas, e por outras consellerías, ou ben por outras
administracións públicas, que deberán emitir informes sectoriais exixidos na normativa
sobre procedemento de elaboración dos plans urbanísticos.
Trámite de información pública
Así as cousas, en relación coas queixas que estudamos durante 2009, pode dicirse
que os concellos adoitan respetar as normas que a lexislación urbanística fixa 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

57

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.
A este respecto, e con independencia de que os concellos cumpran as prescricións
legais e formalidades establecidas pola normativa urbanística, consideramos que, como xa
sinalamos en anteriores informes, 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. Tamén estimamos que debe
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.
En relación coa tramitación das alegacións polos concellos, é habitual que
recibamos queixas sobre a falta de notificación persoal ao interesado da decisión que
tomasen os redactores do plan en relación co contido concreto da súa alegación. Neste
sentido, debe subliñarse que o obxectivo do trámite de información pública é o de
conseguir que os interesados poidan examinar o proxecto do plan e formular as alegacións
oportunas. A este respecto, sinalouse polo Tribunal Supremo que “non existe obrigación de
acoller as suxestións e alegacións, senón unicamente abrir o trámite de información pública
que permita formulalas, pois a decisión sobre o contido do plan é competencia exclusiva
dos órganos administrativos”.
Por outra parte, ningún precepto legal obriga á notificación individual aos
interesados do resultado do estudo das alegacións, sendo no documento de aprobación
provisional onde se incluirá un documento independente no que se motive
exhaustivamente a resolución de todas as alegacións presentadas, e ao que poderán ter
acceso os interesados.
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Entre as queixas recibidas en materia de planificación urbanística algunhas
refírense a problemas relacionados coa aprobación de estudos de detalle, e tamén se
presentou algunha queixa na que se presentaran incidencias respecto de terreos clasificados
como solo urbano consolidado, nos que os reclamantes solicitaban que o concello
soportase os custes de conexión dos seus terreos ás redes públicas de saneamento e
abastecemento de auga, sendo así que o artigo 19 da Lei 9/2002 impón estes custes aos
titulares das parcelas, que deberán completar pola súa conta a urbanización necesaria.

1.2.3.2 VIVENDA
As queixas referidas á materia de vivenda tratan de aspectos moi diversos, e
algunhas delas, como observaremos máis adiante, non puideron admitirse a trámite en tanto
que se referían a problemas xurdidos nunha comunidade de propietarios, ou en relación coa
compravenda ou alugamento dunha vivenda.
En todo caso, e como ocorreu nos últimos anos, houbo un notable número de
queixas referidas ás axudas para o alugamento de vivendas privadas. Nesta sección debe
salientarse a maior incidencia das queixas sobre a renda básica de emancipación, en
relación coas queixas relativas á execución do Programa de Vivenda en Alugamento, que
noutros anos representaban unha porcentaxe moito maior que na actualidade.
Tamén pola súa importancia relativa, aínda que en moita menor medida que as
queixas anteriormente citadas, poden mencionarse as queixas referidas ás deficiencias no
estado de conservación ou aos defectos de construción en vivendas de promoción pública
ou de protección autonómica.
Por outra parte, pode mencionarse tamén unha queixa colectiva, coa que se
abriron 24 expedientes, en relación coa adxudicación de vivendas de promoción pública a
diversas familias de etnia gitana na cidade de Lugo. O problema que se presenta nestas
queixas é o retraso na entrega das vivendas ás familias ás que foron adxudicadas
definitivamente. Desde esta oficina do Valedor do Pobo solicitouse información ao
Concello de Lugo e ao Instituto Galego da Vivenda e Solo, constatándose a existencia de
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dous grupos diferenciados entre as familias afectadas polo problema que motivou as
queixas. Dunha parte, as familias instaladas actualmente nun poblado formado por
chabolas, que se incluiron nun programa de erradicación do chabolismo, que neste caso
concretaríase na adquisición polo Concello en 2008 e 2009 de 15 vivendas que quedarían a
disposición destas familias. De outra parte, outro grupo constituído polas familias ás que se
asignaría unha vivenda en dous edificios de vivendas de promoción pública de recente
construcción, estando pendente aínda a concesión de licenza de primeira ocupación para un
dos edificios. No momento de elaborarse este informe anual aínda non se concluíu
definitivamente a nosa intervención no caso.
Finalmente, podemos referimos sumariamente a queixas illadas sobre temas como
a revisión de tipos de xuros en préstamos cualificados para a adquisición de vivendas de
protección autonómica, ou algunha queixa sobre axudas por danos ocasionados por
inundacións. Tamén algún caso illado respecto da problemática da infravivenda rural, ou
de problemas de insuficiencia documental que impiden a adxudicación dunha vivenda de
promoción pública.
Axudas públicas para o alugamento de vivendas privadas
Dentro deste eido sobresae o importante número de queixas referidas á renda
básica de emancipación. Como indicamos na introdución desta área, do total de 38 das
queixas incluídas na rúbrica xeral de axudas ao alugamento, 31 delas corresponden á renda
básica, e as 7 restantes tratan de problemas xurdidos ao redor da aplicación do Programa de
Vivenda en Alugamento.
Programa de Vivenda en Alugamento
A este respecto, como dato significativo podemos destacar que a práctica
totalidade destas queixas non se formulan, como en anos anteriores, polas demoras que se
producen nas adxudicacións das vivendas polo aspirante a gozar dunha vivenda incluída no
programa, senón que se refiren a situacións producidas con posterioridade á adxudicación
da vivenda en relación con variados problemas xurdidos durante a vida do arrendamento.
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Hai que subliñar que neste último tipo de queixas, e como imos ver máis adiante, se
producen alternativas en canto ao seu protagonismo, xa que poden presentarse tanto polo
inquilino como polo propietario, como ocorre con calquera relación arrendaticia.
Pode falarse, neste sentido, dunha segunda xeración na tipoloxía das queixas
referidas ao Programa de Vivenda en Alugamento, fronte a unha primeira xeración de
queixas formuladas polos solicitantes deste tipo de axudas, e que se fundaban
particularmente nas longas esperas para optar a unha destas vivendas. No 2009 as queixas
dos solicitantes en espera dunha vivenda do Programa de Vivenda en Alugamento son
practicamente inapreciables.
A este respecto, debe subliñarse que desde que comezou o Programa de Vivenda
en Aluguer constatouse a escasa oferta de vivendas no programa, polo que a normativa
autonómica sobre a materia non deixou de establecer continuas melloras ou beneficios
dirixidos aos propietarios de vivendas para que as incorporen ao programa, e que se
concretaron ao longo dos últimos anos en medidas tales como o aumento das axudas
económicas directas a fondo perdido aos propietarios para realizar obras nas vivendas en
orde a asegurar unha adecuada habitabilidade que permita a súa inclusión no programa,
tamén a eliminación do requisito de que a vivenda levase un período mínimo sen alugada,
así como outras medidas para estimular os propietarios a que se decidan a poñer a súa
vivenda en alugamento, como é o caso dun seguro facilitado polo programa que garante o
cobro da renda de inquilinato. Tamén se ampliara o número de inquilinos que poderían
recibir axudas, así como a súa contía de 450 euros a 600 nas grandes cidades e de 500 no
resto de municipios. O obxectivo destas medidas era dar novos incentivos aos propietarios e
intentar reducir a diferenza entre a demanda e a oferta do Programa de Vivenda en
Alugamento, xa que no programa sempre había máis solicitudes que vivendas ofertadas.
No momento de elaborarse o presente informe anúncianse modificacións no
Decreto que regula este programa, e por Orde da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras do 5-2-10 pechouse o prazo de presentación de solicitudes de
incorporación de vivendas ao programa, en tanto que, como se indica na Exposición de
motivos desta Orde, os datos sobre vivendas incorporadas e sobre solicitudes “reflicten que
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as vivendas incorporadas exceden o número estimado de acordo co marco orzamentario do
Programa”.
En calquera caso, atendendo á problemática reflectida nas queixas presentadas en
2009, son as variadas vicisitudes de calquera relación arrendaticia as que afectan tamén aos
arrendamentos incluídos no programa, coa singularidade de que a figura do propietario,
para os efectos de resolver os problemas que vaian xurdido, é asumida pola entidade
xestora do programa, en virtude do contrato de mandato subscrito co propietario no
momento da incorporación da vivenda ao programa.
A este respecto, nalgunha queixa (Q/905/09) formulouse polo inquilino a
existencia de deficiencias nas instalacións ou no mobiliario da vivenda, ordenándose unha
visita de inspección pola empresa contratada pola entidade xestora que malia que se
observaran determinados defectos que debían ser corrixidos pola propietaria, sen embargo
consideraba que non afectaban á habitabilidade da vivenda. Baseándose no informe técnico
da empresa se chegara a un compromiso entre propietario e inquilino para a retirada
dalgúns mobles en estado deficiente.
Noutro caso (Q/1637/08), interviñeran os avogados externos da entidade xestora
do programa, dado que o propietario da vivenda detectara a falta de pagamento polo
inquilino de recibos de determinados servizos (gas e auga). A este respecto, tras unha
reclamación extraxudicial formulada pola entidade xestora ante o arrendatario, este
procedeu á domiciliación dos recibos controvertidos; ante a existencia doutros recibos non
pagados, a través dos avogados externos formulouse unha reclamación xudicial de débeda
non pagada, que no momento en que se concluíu o noso expediente de queixa fora admitida
a trámite polo xulgado competente.
Tamén se formularon algunhas queixas protagonizadas por terceiros alleos á
relación arrendaticia, como é o caso de veciños do inmoble no que se encontra a vivenda
arrendada, e que chegaron a presentar algunha queixa nesta oficina do Valedor ao abeiro
de conflitos xurdidos por presuntos comportamentos incívicos do inquilino ocupante da
vivenda incluída no programa.
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Nas queixas manifestábase que tanto o propietario como a entidade xestora non
conseguían resolver estes conflitos. Estimamos nestes casos que aínda que o reclamante
non era o propietario, debía admitirse a trámite a queixa na medida en que formalizándose
dentro do programa unha relación arrendaticia equiparable ás demais, os conflitos xurdidos
nun inmoble entre os diversos ocupantes deste, fosen propietarios ou inquilinos, podían
afectar tamén á entidade xestora do programa, en tanto que parte arrendadora. Pola
información facilitada polo IGVS (Q/304/09) indícasenos que as entidades xestoras
interveñen no caso dos problemas de convivencia veciñal nos que puidera estar implicado
o inquilino do programa, adoptando as medidas oportunas, e poñéndoo en coñecemento do
propietario. A admisión a trámite deste tipo de queixas, con independencia de que os
terceiros veciños non sexan parte da relación xurídico-administrativa entre inquilino e
entidade xestora, baséase en que ten un interese lexítimo en instar a intervención da
entidade xestora xa que son os veciños os que sofren directamente estes conflitos e non o
propietario, polo que habendo unha actuación debida da administración afectada
estimamos que o veciño está perfectamente lexitimado para presentar unha queixa ante a
entidade xestora, e subsidiariamente, no caso de que persistise a situación de conflito, ante
esta oficina do Valedor do Pobo.
Axudas en concepto de renda básica de emancipación
O outro gran grupo de queixas referidas ás axudas públicas para o alugamento de
vivendas privadas intégrano aquelas queixas xurdidas ao redor das axudas en concepto de
renda básica de emancipación. En primeiro termo debe subliñarse que as axudas ao
alugamento en concepto de renda básica de emancipación, a diferenza das axudas ao
amparo do citado programa que son de carácter autonómico, foron deseñadas para todo o
Estado a través do Real decreto 1472/2007. Neste sentido, as axudas xestiónanse
conxuntamente polo Estado e a Comunidade Autónoma, correspondendo á Xunta de
Galicia o recoñecemento do dereito a percibir a renda básica de emancipación, e ao
Ministerio da Vivenda o pagamento da axuda recoñecida previamente.
Como é sabido trátase dun tipo de axudas ao alugamento moi diferente ao
constituído polo Programa de Vivenda en Alugamento, xa que se dirixen a un círculo máis
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restrinxido de potenciais solicitantes: mozos traballadores con baixos ingresos;
concretamente, de idades comprendidas entre os 22 e os 30 anos, cuns ingresos inferiores a
22 000€ anuais. No Programa de Vivenda en Alugamento as axudas diríxense a calquera
potencial solicitante sen limitacións en canto á súa idade, aínda que tamén se restrinxen as
axudas ás persoas ou grupos familiares que non superen uns determinados ingresos. No
programa citado a contía das axudas modúlase en función dos ingresos e doutras
circunstancias concorrentes. Sen embargo, no caso da renda básica, trátase dunha contía
fixa de 210 € de axuda mensual ao pagamento da renda.
En relación coa natureza das queixas presentadas nesta oficina do Valedor do
Pobo pode establecerse unha nidia separación entre dous grandes grupos de queixas: as
referidas á demora no recoñecemento da renda básica de emancipación, e as que reflicten
atrasos no pagamento das axudas xa recoñecidas. As primeiras, en canto que afectan á
xestión da Xunta de Galicia, tramitámolas directamente nesta oficina do Valedor do Pobo,
e as segundas han de ser remitidas ao Defensor del Pueblo, na medida en que este aspecto
da xestión das axudas corresponde ao Ministerio da Vivenda.
En canto ás queixas tramitadas nesta oficina do Valedor do Pobo respecto das
demoras na tramitación do expediente de recoñecemento da renda básica de emancipación,
comprobouse que na gran maioría delas o problema que se daba era a insuficiencia da
documentación achegada polo solicitante, coa que hai que xustificar o cumprimento dos
requisitos exixidos no real decreto citado para poder acceder a estas axudas. A este
respecto, do conxunto das queixas estudadas poden sinalarse defectos de documentación en
relación cos ingresos do solicitante, sobre a acreditación do tempo da súa vida laboral,
sobre defectos no contrato de arrendamento, sobre erros na referencia catastral da vivenda,
sobre a conta bancaria á que deberá ser transferido o pagamento da renda de alugamento,
etc. Noutras queixas, sen embargo, producíronse demoras na tramitación dos expedientes
de solicitude da renda básica de emancipación sen que constase que se requirise
documentación suplementaria aos solicitantes.
No caso tramitado nunha queixa denegárase a renda básica de emancipación por
tratarse dun arrendamento de temporada, co que se acreditou que o reclamante non
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cumpría cun dos requisitos establecidos no real decreto: que o solicitante sexa titular dun
contrato de arrendamento da vivenda na que reside con carácter habitual e permanente.
Nunha queixa, que se encontra actualmente en tramitación, denegáraselle a renda básica de
emancipación ao reclamante por considerar que a vivenda arrendada era unha vivenda de
protección oficial; o reclamante recorreu en reposición, e o recurso estimouse ao
comprobarse que se cometera un erro respecto da natureza xurídica da vivenda, pero os
efectos favorables da estimación do recurso retrotraéronse ao momento da presentación do
recurso de reposición, a pesar de que a percepción da axuda logo de concedida, e de acordo
co real decreto regulador, se retrotrae ao momento da solicitude.
Defectos construtivos en vivendas protexidas
Finalmente, dentro desta materia de vivenda tamén merecen destacarse as queixas
presentadas polos ocupantes de vivendas de promoción pública relacionadas con
problemas de mantemento das edificacións ou ben con posibles defectos construtivos.
Nalgunhas queixas denúnciase polos reclamantes a existencia de posible defectos
construtivos en vivendas de protección autonómica, e polo tanto de promoción privada.
No caso das queixas referidas a vivendas de promoción privada comprobouse a
existencia de dificultades para que pola empresa promotora se realicen as obras necesarias
para corrixir os defectos observados; pode subliñarse, a este respecto, que nalgúns casos
xorden dificultades sobre a proba da causa real das deficiencias ou danos na vivenda aos
que se refiren as queixas.
Noutros casos, referidos ás dificultades para o mantemento e conservación de
vivendas de promoción pública, tras solicitar información do Instituto Galego de Vivenda e
Solo, e despois das visitas de inspección por parte de técnicos do citado organismo,
constatouse que se procedía á execución das obras necesarias para un adecuado
mantemento das edificacións ás que se referían as queixas.
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1.2.4

QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE

Durante o ano 2009 nesta área foron 54 as queixas as non admitidas a trámite, o
que representa un 22% do total das queixas presentadas. Como dato relevante debe
subliñarse que, ao contrario do que adoita ocorrer todos os anos, foi maior a proporción de
queixas non admitidas a trámite en urbanismo que en vivenda. Nas resolucións de non
admisión a trámite informóuselles puntualmente aos reclamantes das razóns que
determinaron esta decisión. A este respecto, foron varios os motivos nos que se fundaron
estas resolucións, entre os que poden destacarse a inexistencia dunha actuación
administrativa previa, a presenza dunha relación xurídico-privada, que implica
necesariamente que o conflito deba someterse á decisión do órgano xudicial competente.
Finalmente, noutros casos, logo de examinado o contido da queixa concluíuse que non se
apreciaba unha actuación administrativa irregular, polo que se entendeu que non había
fundamento para solicitar información da administración afectada, ben se tratase da
administración autonómica ou da administración local.

1.2.5

QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

No ano 2009 desde esta oficina do Valedor do Pobo remitimos 16 queixas ao
Defensor do Pueblo por afectar a actuacións de órganos administrativos, organismos ou
entidades dependentes da administración xeral do Estado. Todas estas queixas referíanse a
atrasos no pagamento da axuda en concepto de renda básica de emancipación, dependendo
esta xestión do Ministerio da Vivenda. En materia de urbanismo non se remitiron queixas
ao Defensor del Pueblo.
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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 Cabanas de Bergantiños en data 13 de abril de 2009 para que se proceda a resolver
expresamente un recurso presentado contra unha orde de derrubamento dunhas
obras ilegais. (Q/1187/08).
Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención, D. M.R.A, con domicilio nese Concello de Cabana de Bergantiños.
No seu escrito, esencialmente, indicábanos que na data do 24-5-07 (RE n.º
1470, do 29-5-07) presentara unha denuncia por presunta infracción urbanística contra o
veciño D. F.G.M. por realizar unhas obras nun alpendre apegado a un muro medianeiro coa
súa propiedade, e nas que ao parecer excedía a altura permitida no PXOM dese Concello.
Na documentación achegada polo reclamante constaba que por resolución desa Alcaldía nº
16/2008, do 11 de xaneiro se abrira expediente de reposición da legalidade urbanística.
Manifestaba o reclamante que ata o momento non lle constaba ningún outro trámite deste
expediente, aínda que ao parecer o interesado xa remitira as alegacións pertinentes ao
acordo de iniciación do expediente.
Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo
18 da Lei do Valedor do Pobo, e que atopaba 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 nos facilitase información sobre o
problema que motivou a queixa, e en particular sobre os resultados da inspección
practicada polo técnico municipal no lugar dos feitos denunciados, sobre as alegacións
presentadas polo interesado, e tamén sobre a posible legalización ou non das obras que
excederan da licenza concedida inicialmente.
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A este respecto, recibimos un escrito dese Concello de data do 22-12-08 (RS
n.º 2711) acompañado de ampla documentación sobre expedientes administrativos
relativos a unha solicitude de licenza para obras menores e sobre a restauración da
legalidade urbanística infrinxida.
Á vista desta documentación pódense subliñar as seguintes circunstancias:
- Na data do 21-9-06 concedeuse pola Xunta de Goberno Local unha
licenza a D. F.G.M. para obras consistentes na substitución da cuberta
dun alpendre, no lugar de Semonte, parroquia de Canduas.
- Na data do 24-5-07 D. M.R.A. presenta unha denuncia en relación coas
obras mencionadas, por entender que non se axustaron á licenza
concedida.
- A este respecto, realizouse inspección realizada pola policía local na
data do 24-5-07 na que se describen as obras executadas, e
posteriormente, na data do 10-1-08, emitiuse un informe polo
arquitecto municipal no que se conclúe que as obras non son
legalizables por exceder en 2,50 metros a altura máxima permitida.
- Na data do 11-1-08 adoptouse unha resolución por esa Alcaldía pola
que se abriu un expediente de reposición da legalidade urbanística a D.
F.G.M.: polas obras rematadas sen axustarse á licenza municipal
concedida, presentándose alegacións polo interesado na data do 21-108, e emitíndose un novo informe polo arquitecto técnico na data do 72-08, que coincide literalmente co informe do 10-1-08.
- Finalmente, na data do 13-2-08 apróbase por esa Alcaldía unha nova
resolución pola que se ordena á D. F.G.M. que proceda á demolición
das obras efectuadas, advertíndolle que en caso de incumprimento desta
orde municipal se procedería por ese Concello á execución subsidiaria
ou á execución forzosa mediante a imposición de multas coercitivas.
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- Contra esta resolución administrativa D. F.G.M. presentou un recurso
de reposición na data do 14-3-08, que ata o momento non consta que se
resolvese expresamente.
- Tendo en conta o anteriormente expresado, estimamos que deben
facerse algunhas consideracións á vista da lexislación aplicable en
materia de procedemento administrativo común e en materia de
disciplina urbanística.
Neste sentido, cómpre subliñar que en relación coa tramitación do recurso de
reposición presentado polo interesado contra a resolución desa Alcaldía do 13-2-08 pola
que se acorda a demolición da obra ilegalmente realizada, transcorreu máis dun ano da súa
interposición sen que fose expresamente resolto, sendo así que 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 recurso (de reposición) será dun mes”. A
este respecto, non consta que a partir da interposición do recurso de reposición se emitise
algún outro informe técnico polos servizos municipais en relación coas alegacións do
interesado no recurso de reposición formulado.
Así as cousas, 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. Neste sentido,
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”.
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
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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
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”.
En relación co caso concreto que se trata nesta queixa, con independencia da
obrigación legal mencionada, cómpre subliñar que o transcurso do tempo nesta situación
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de pendencia en canto á resolución expresa do recurso de reposición non pode tampouco
favorecer o infractor. Neste sentido, tendo en conta o carácter desestimatorio do silencio
administrativo no recurso de reposición (artigo 46.4 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa), a resolución impugnada é plenamente executiva
desde o momento en que se produce a desestimación presunta. Neste sentido, debemos
significarlle que nun caso como o que motiva a presente queixa e para restablecer a
legalidade urbanística deberá esa Alcaldía procurar dunha maneira eficaz que non se
consolide a infracción urbanística cometida, polo que ese Concello debe proceder á aplicar
o previsto no artigo 209 da lei 9/2002 LOUGA. A este respecto, e como se indica na aliña
6 desta norma legal, 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 mensualmente ata lograr a execución polo
suxeito obrigado, en contía de 1000 a 10 000 euros cada unha”.
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 de Cabana de
Bergantiños un RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS nos seguintes termos:
“Que por parte desa Alcaldía-Presidencia, e de acordo
coa previsión legal do artigo 42.1 da Lei 30/1992, sobre
procedemento administrativo común, se proceda a resolver
expresamente o recurso de reposición presentado, en virtude da
obrigación legal das administracións públicas de resolver
expresamente os procedementos administrativos tramitados; e
que no caso de que se desestime o recurso de reposición
formulado, se faga efectiva a orde de derrubamento das obras
ilegais realizadas, procedéndose no seu caso á imposición das
multas coercitivas anunciadas na propia orde administrativa de
derrubamento” .
Resposta do Concello de Cabana de Bergantiños: Pendente de efectividade
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2.- Recomendación dirixida ao Alcalde-Presidente do Concello de Barreiros,
en data 17 de novembro de 2009, para que se permita o acceso ao proxecto
arquitectónico dun expediente administrativo de licenza urbanística, en tanto que ao
incorporarse a un procedemento administrativo o permite a lexislación de propiedade
intelectual (Q/1608/08).
Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención, Dª. Mª.J.G.A., en representación de Dª. Mª.O.R.R., con domicilio para os
efectos de notificacións, en Sarria –Lugo.
No seu escrito, esencialmente, indicábanos que na data do 5-3-08 presentara nese
Concello un recurso de reposición contra unha resolución municipal do 14-2-08 na que se
desestimaba a solicitude da súa representada de que se lle facilitasen copias do proxecto de
construción dun edificio de vivendas que linda cuns terreos e vivenda da súa propiedade, e
que ata o momento non lle contestaran desde ese Concello ao recurso presentado.
Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18
da Lei do Valedor do Pobo, e que atopaba 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, 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 causas de que non se resolvese expresamente por ese
Concello o recurso de reposición presentado, tendo en conta a obrigación de resolución
expresa que establece o artigo 42.1 da Lei 30/1992, sobre procedemento administrativo
común.
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A este respecto, logo de reiterarlle en tres ocasións a nosa solicitude de informe,
na data do 9-10-09 recibimos desa administración municipal unha certificación dunha
resolución desa Alcaldía do 10-9-09 na que expresamente se indica o seguinte:
"O 6 de marzo de 2008, Dª. Mª.J.G.A., en representación de Dª. Mª.O.R.R.,
presenta recurso potestativo de reposición contra a resolución da Alcaldía do 14 de febreiro
de 2008, que desestima unha solicitude de documentación en relación a unha licenza para a
construción dun edificio de vivendas situado na estrada N-634, en San Miguel de Reinante,
promovido por X,, concretamente: plano de situación con memoria urbanística; alzados,
planta de distribución con cotas e se indique se a dita construción ten autorización de
estradas.
A desestimación desa solicitude faise en base a un informe emitido pola secretariainterventora o 30 de novembro do 2007, no cal se manifesta o seguinte: "os proxectos,
planos, maquetas e deseños de obras arquitectónicas e de enxeñería están comprendidas nos
obxectos de propiedade intelectual conforme o que dispón o artigo 10.1, f) do Real decreto
lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei
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propiedade intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais
vixentes sobre a materia, e, por conseguinte, protexidos os dereitos de autor, incorréndose
nas correspondentes infraccións de facer uso de tales dereitos mediante a expedición de
copias sen o consentimento do autor, infraccións que poden chegar a constituír delitos
contra a propiedade intelectual a que se refiren os artigos 270 e seguintes do vixente Código
penal, así como a expedición desas copias poda supoñer unha inxerencia na intimidade
persoal do propietario ou propietarios do edificio", concluíndo que é procedente denegar a
petición efectuada mediante resolución motivada baseada nos argumentos expostos.
Tendo en conta a obriga das administracións públicas de resolver expresamente, de
acordo co establecido no artigo 42 da Lei 30/1992, e a pesar da institución do silencio
administrativo negativo que operaría neste suposto para os efectos de poder interpoñer pola
interesada o correspondente recurso contencioso-administrativo,
RESOLVO:
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PRIMEIRO.- Desestimar o recurso administrativo de reposición presentado o 6 de
marzo de 2008 por Dª. M.J.G.A., en representación de Dª. Mª.O.R.R., contra a resolución da
Alcaldía do 14 de febreiro de 2008, en base aos argumentos que figuran no informe da
Secretaría-Intervención, parcialmente transcrito anteriormente.
SEGUNDO.- Notificar esta resolución á interesada así como ao Valedor do Pobo,
dentro do expediente B.2. Q/1608/08. "
A este respecto, cómpre subliñar que a negativa dese Concello a facilitarlle á
reclamante copias de determinados documentos que integran o proxecto técnico que figura
no expediente de licenza urbanística outorgada á X para a construción dun edificio de
vivendas na estrada N-634, en San Miguel de Reinante, baséase en que a expedición das
copias solicitadas pode infrinxir a propiedade intelectual e/ou supor unha inxerencia na
intimidade persoal do propietario ou propietarios do edificio.
Á vista do exposto anteriormente, estimamos nesta Oficina do Valedor do Pobo
que debemos facer algunhas consideracións sobre o dereito de acceso dos cidadáns aos
arquivos e expedientes administrativos e a protección do dereito de autor e da intimidade
persoal.
A este respecto, o dereito dos cidadáns ao acceso á información urbanística deriva
da normativa administrativa recollida na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e debe
conectarse co recoñecemento da acción pública en materia de urbanismo, como se recolle
para a nosa Comunidade Autónoma, na Lei 9/2002, de ordenación urbanística de Galicia
(disposición adicional cuarta).
Este dereito de acceso ao expediente administrativo implica, para quen teña a
condición de interesado, poder coñecer en calquera momento o estado da tramitación dos
procedementos e obter copias dos documentos contidos neles. Este dereito recoñécese
expresamente para os expedientes en tramitación no artigo 35 c) de LRXAP. Por outra
parte, para os documentos que forman parte de expedientes concluídos, e sen limitarse aos
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que teñan a condición de interesados, recoñécese tamén este dereito no artigo 37.8 de
LRXAP.
No caso da acción pública en materia urbanística permítese actuar a calquera
cidadán sen necesidade de acreditar interese directo para asegurar o cumprimento da
legalidade urbanística. Para garantir o dereito á información urbanística articúlanse dous
mecanismos: o exame material e directo do planeamento municipal ou outros actos
administrativos, como ocorrería neste caso en relación co concreto expediente
administrativo de licenza urbanística da que solicita información o reclamante, e a
información directa por escrito. Neste sentido, este dereito á información supón poder
obter copia da documentación que configura os expedientes urbanísticos nos que foron
tramitados.
En relación cos límites aos que está sometido este dereito de información, cómpre
subliñar que o artigo 37.4 da Lei 30/1992, establece expresamente que o exercicio deste
dereito pode ser denegado cando prevalezan razóns de interese público, por intereses de
terceiros máis dignos de protección ou cando así o dispoña unha lei. Este precepto legal
sinala tamén que para esta denegación o órgano competente deberá ditar resolución
motivada.
A este respecto, dentro das diferentes limitacións que poden afectar a este dereito
de acceso ao expediente administrativo, e polo que fai ao caso concreto que motiva a
queixa, imos referirnos ao alcance das limitacións legais que establece a normativa de
propiedade intelectual que preserva o dereito do autor a súa obra e que pode chegar a
limitar, e incluso impedir, o dereito a obter copia da documentación que forma parte da
propiedade intelectual.
Neste sentido, o artigo 17 del Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de propiedade intelectual (LPI), recoñece ao autor o
exercicio exclusivo dos dereitos de explotación da súa obra en calquera forma e en
especial, os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación,
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que non poderán ser realizadas sen a súa autorización, salvo nos casos previstos na citada
lei.
Desde esta perspectiva, debe indicarse que os dereitos de propiedade intelectual e
industrial inclúen os proxectos e planos de obras de enxeñería e arquitectura así como
mapas e deseños relativos á topografía, xeografía ou outra ciencia (artigo 10 do texto
refundido da LPI).
A este respecto, e aínda que non constitúa o argumento principal desta resolución,
cremos necesario facer algunhas puntualizacións sobre a obra arquitectónica e a súa
protección polo dereito de autor. Neste sentido, debe subliñarse que para que unha obra
intelectual sexa protexida polo dereito de autor debe ser orixinal. Así as cousas, no caso
concreto das obras arquitectónicas, e dado o seu carácter funcional, é unha tendencia
común entre os ordenamentos do noso ámbito a de protexer polo dereito de autor
unicamente aquelas obras arquitectónicas singulares, con exclusión, por tanto, das
construcións ordinarias. Parece, por conseguinte, que prima neste ámbito a concepción
obxectiva da orixinalidade, acompañada da exixencia dunha certa altura creativa. Esta
tendencia, por outra parte, foi acollida por algunhas resolucións xudiciais que deberan de
resolver supostos casos de plaxio dunha obra arquitectónica, estimándose en xeral que á
hora de determinar se unha obra arquitectónica é orixinal ou non, hai que ter en conta que o
seu carácter funcional condiciona moitos dos seus elementos, o que reduce nalgunha
medida a liberdade creativa do arquitecto e, por conseguinte, tamén as súas posibilidades
de orixinalidade A súa forma deriva en moitos casos de exixencias técnicas ou funcionais,
.

ou do cumprimento da normativa urbanística, e cando esto é así, é indubidable que non
queda protexida polo dereito de autor.
Neste sentido, pode citarse a sentencia do Tribunal Supremo do 28 de xaneiro
1995 que se expresa do seguinte modo: “No procede confusión con todo aquello que es
común e integra el acervo cultural generalizado o con los datos que las ciencias aportan
para el acceso y conocimiento por todos, con lo que se excluye lo que supone efectiva
realidad inventiva, sino más bien relativa, que surge de la inspiración de los hombres y
difícilmente, salvo casos excepcionales, alcanza neta, pura y total invención, desnuda de
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toda aportación exterior. Por todo lo cual el concepto de plagio ha de referirse a las
coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas,
superpuestas o modificaciones no trascendentales, que es el caso de autos, máximo al
tratarse de una obra constructiva de viviendas, sometida a reglas y limitaciones oficiales
impuestas, por razón del destino protector que les otorga la legislación especial…”
Cremos, sen embargo, que este aspecto conceptual non debería pesar
especialmente na decisión dunha administración á que se lle pide o acceso a un expediente
administrativo no que figura un proxecto arquitectónico, dado que esixiría unha previa
valoración da altura creativa do proxecto máis ben propia dun órgano xudicial.
Agora ben, e neste aspecto radica o fundamento principal da presente resolución,
a expresa declaración legal do artigo 17 citado debe complementarse coa previsión do
artigo 31 bis, aliña 1, da LPI que sinala expresamente que “Non será necesaria
autorización do autor cando unha obra se reproduza, distribúa ou comunique
publicamente con fins de seguridade pública ou para o correcto desenvolvemento de
procedementos administrativos, xudiciais ou parlamentarios”.
En consecuencia, estimamos que a propia lexislación que regula os dereitos de
autor non permite facer unha interpretación que impida dun modo absoluto limitar o
dereito á información e a obter unha copia baseada na propiedade intelectual do autor do
proxecto arquitectónico que figure nun expediente relativo a una licenza urbanística.
Este aspecto principal da controversia foi abordado nalgúns tribunais de xustiza
ante a negativa dunha administración a facilitar copia dun proxecto consonte a lei de
propiedade intelectual.
Así o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa sentenza 279/2005, do 28 de
abril, declara expresamente que “O artigo 14 da Lei de propiedade intelectual dispón, ao
indicar o contido e características do dereito de autor, que corresponde a este, como
dereito irrenunciable e inalienable, decidir se a súa obra ha de ser divulgada e en que
forma. Quen acepta a redacción dun proxecto técnico para a obtención dunha licenza de
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obra ou de actividade sabe que ese proxecto se vai incorporar a un expediente
administrativo e que sobre el, como parte do expediente, poderán obter información os
que teñan interese en relación co outorgamento desa licenza nos termos que establece a
lexislación de procedemento administrativo, que inclúen a obtención de copias.”
En relación coas limitacións que comporta a lexislación de propiedade intelectual
podería permitirse limitar o acceso a un proxecto arquitectónico que figura nun expediente
administrativo naqueles supostos nos que a administración considerase que o obxectivo do
reclamante non fosen cuestións de índole urbanística, e existiran de forma manifesta
outras motivacións de divulgación sen a autorización do autor, pero iso debería deducirse
claramente das circunstancias do caso.
A este respecto, sinala o Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade de Madrid,
en sentenza do 9 de febreiro de 2005, que non é válido alegar vulneración dos dereitos de
autor de contido persoal e patrimonial con apoio da normativa de protección dos dereitos
de autor e considera “que el proyecto se encuentre en un expediente de carácter
urbanístico y que a él tengan acceso quienes sean interesados no supone que éstos
persigan obtener ni obtienen, al efecto nada se alegó, beneficios económicos derivados de
su visualización”.
Expostas estas consideracións sobre a propiedade intelectual dos proxectos
arquitectónicos incorporados a un expediente administrativo de licenza urbanística, cómpre
facer referencia ás circunstancias concretas do problema que motivou a queixa.
A este respecto, a reclamante solicitara a ese Concello de Barreiros “copias de
plano de situación con memoria urbanística; alzados, planta de distribución con cotas”.
Trátase de diversos documentos que forman parte do proxecto arquitectónico, aínda que
non esgoten a totalidade do seu contido. Neste sentido, esta petición de copias de
documentos concretos e individualizados compadécese plenamente co criterio establecido
no artigo 37, aliña 7, da Lei 30/1992, que establece expresamente que “o dereito de acceso
será exercido polos particulares de forma que no se vexa afectada a eficacia do
funcionamento dos servizos públicos debéndose, con tal fin, formular petición
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individualizada dos documentos que se desexe consultar, sen que caiba, salvo para a súa
consideración con carácter potestativo, formular solicitude xenérica sobre unha materia
ou conxunto de materias.”
Por outra parte, non pode haber dúbidas sobre a lexitimación da reclamante para
solicitar a información referida. Neste sentido, debe subliñarse que o expediente
administrativo relativo a unha licenza urbanística, xa concedida por ese Concello,
incorpora un procedemento rematado - no sentido do citado artigo 37 - no momento no que
se solicita a información, e polo tanto calquera cidadán, sen distinción ningunha, pode
acceder ao arquivo administrativo correspondente. Pero é que, ademais, se non se
considerase así, o certo é que a reclamante é propietaria dunha vivenda e terreo lindeiro á
parcela na que se realizarán as obras amparadas pola citada licenza, polo que non pode
negarse a súa condición de interesado, acolléndose ás previsións do artigo 31 da citada Lei
30/1992.
Por outra parte, nos diversos escritos presentados pola reclamante nese Concello
de Barreiros ponse de manifesto que o acceso á documentación solicitada ten por obxecto
comprobar se as obras que se pretenden realizar se axustan á normativa urbanística vixente,
xa que doutra maneira a reclamante podería verse prexudicada por estas obras. A este
respecto, non pode deducirse tanto das manifestacións expresas da reclamante como da
índole da documentación solicitada, que non constitúe a totalidade do proxecto, que exista
unha intencionalidade por parte da reclamante de perpetrar unha intromisión ilexítima na
propiedade intelectual que eventualmente correspondería ao arquitecto autor do proxecto,
ou unha invasión da intimidade do propietario ou propietarios das vivendas.
En definitiva, entendemos nesta Oficina do Valedor do Pobo que nun suposto
como o que constitúe a base da presente queixa non pode negarse tan radicalmente, a non
ser que haxa argumentos moi consistentes, o acceso á información solicitada, xa que o
propio lexislador contempla esa excepción a protección da propiedade intelectual para os
proxectos arquitectónicos incorporados a un expediente administrativo.
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Neste sentido, debemos subliñar que de non acollerse este criterio sería
practicamente imposible que puidera exercerse axeitadamente a acción pública en materia
urbanística na medida en que só un coñecemento suficiente do proxecto incorporado a
licenza permitiría a formulación dunha posible denuncia por infracción urbanística.
Consideramos, a este respecto, que nun conflito desta natureza non parece lóxico supeditar
o interese xeral da protección da legalidade urbanística, que por algo constitúe o
fundamento dunha acción pública, á salvagarda dun eventual dereito de autor, que non
sempre acompaña un proxecto arquitectónico, ou unha xenérica invocación da intimidade
das persoas, de non ser que se poidan apreciar graves e concretos atentados nestes dous
últimos aspectos invocados na resolución dese Concello.
Por outra parte, no que se refire aos datos incluídos na documentación solicitada e
que puideran afectar á intimidade das persoas, sinala, en efecto, o artigo 37.2 da citada Lei
30/1992 que: “o acceso aos documentos que conteñan datos referentes á intimidade das
persoas estará reservado a estas”.
A este respecto, entendemos que para denegar o acceso a determinados
documentos obrantes nun expediente administrativo por considerar que afectan á
intimidade das persoas, deberían indicarse na resolución denegatoria, que debe ser
motivada, a natureza deses datos e non aludirse dun modo xenérico a eles. Neste sentido,
non queda claro se a resolución denegatoria se refire aos datos do promotor, ou dos
propietarios futuros das vivendas, xa que emprega o plural “propietarios”. Non se
menciona a posible existencia de datos do arquitecto que afecten á súa intimidade persoal.
Desde esta perspectiva, consideramos que debe terse en conta tamén o disposto na
aliña 3 do citado artigo da Lei 30/1992, no que se indica expresamente que: “o acceso aos
documentos de carácter nominativo que sen incluír outros datos pertencentes á intimidade
das persoas figuren nos procedementos de aplicación do dereito, salvo os de carácter
sancionador ou disciplinario, e que, en consideración ao seu contido, poidan facerse valer
para o exercicio dos dereitos dos cidadáns, poderá ser exercido, ademais de polos seus
titulares, por terceiros que acrediten un interese lexítimo e directo”. Neste sentido, e pola
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propia natureza dos documentos dos que se pretenden copias pola reclamante estimamos
que debería terse en conta o previsto nesta aliña do citado artigo 37 da LPAC.
En consecuencia, tendo en conta o anteriormente expresado e de acordo co
previsto no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo formulámoslle a esa AlcaldíaPresidencia do Concello de Barreiros a seguinte RECOMENDACIÓN:
“ Que por parte desa administración municipal se facilite á reclamante o
acceso e fotocopias da documentación técnica solicitada en tanto que a lexislación
sobre propiedade intelectual contempla a posibilidade de que sen autorización do
autor se permita a un terceiro interesado o acceso a un proxecto arquitectónico
incorporado a un procedemento administrativo; e que, a este respecto, se propoña
por ese Concello á reclamante a sinatura dun documento polo que se comprometa á
unha utilización axeitada da información e documentación obtida para os efectos
exclusivos da defensa e protección da legalidade urbanística, e respectando os dereitos
de autor que eventualmente puideran apreciarse no proxecto arquitectónico consonte
a súa orixinalidade”.
Resposta do Concello de Barreiros: Aceptada.
3. – Recordatorio de deberes legais dirixido ao Alcalde-Presidente do Concello
de Sarria en data 31 de xullo de 2009 para que se proceda á execución plena da orde
de demolición dunha obra ilegal, adoptándose medidas de execución forzosa.
(Q/517/09).
Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención, D. M.T.L., con domicilio en Sarria.
No seu escrito, esencialmente, indicábanos que o motivo da súa queixa era a
inactividade dese Concello de Sarria no restablecemento da legalidade urbanística, dado
que os baixos dos inmobles situados na rúa Benigno Quiroga, desta mesma localidade e
propiedade de PROMOCIONES X se atopan unidos entre si, non existindo o paso diáfano
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entre eles que debera de existir conforme as licenzas concedidas por ese Concello e o plan
de ordenación urbanística vixente.
Sinalaba o reclamante que tales ilegalidades urbanísticas se viñeran reclamando
desde o ano 2006 (denuncia interposta na data do 10 de novembro de 2006) e foron
recoñecidas tanto pola Xunta de Goberno Local na data do 5 de marzo de 2007, como polo
arquitecto municipal así como pola propia PROMOCIONES X promotora dos inmobles.
Manifestaba o reclamante que no momento actual, aínda que se fixeran
determinadas actuacións pola empresa propietaria dos baixos, o certo é que non existe un
paso diáfano e que polo tanto só se fixo un cumprimento parcial do ordenado por ese
Concello.
Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18
da Lei do Valedor do Pobo, e que atopaba 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, 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 medidas previstas por esa administración municipal para
conseguir a execución completa da demolición ordenada no expediente de reposición da
legalidade urbanística tramitado nese Concello.
A este respecto, no informe remitido por ese Concello na data do 8-5-09 (RS n.º
2495, do 11-5-09) indicábase expresamente o seguinte:
“El expediente de reposición de la legalidad urbanística ha sido tramitado y
resuelto en virtud de acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 5 de Marzo del 2.007, acuerdo que siendo recurrido en vía administrativa
a través del potestativo recurso de reposición, el mismo no ha sido resuelto expresamente,
produciéndose el silencio, efecto desestimatorio en virtud de lo dispuesto en el artículo
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43.2 de la Ley 30/92, sin que se tuviese constancia de la interposición de ningún recurso
jurisdiccional ni la correspondiente solicitud de suspensión de ejecución del mismo.
El referido acuerdo definitivo en vía administrativa, resolvía expresamente lo
siguiente:
"Primeiro.- Declarar como realizadas sen axustarse as licenzas concedidas e
incompatibles coa ordenación urbanistica vixente e xa que logo decreta-la súa derruba, as
obras obxecto do presente expediente, consistentes na unión dos tres bloques de vivendas,
na pranta baixa, cando deberían de existir dous pasos diáfanos. Tamén se comproba a
existencia nos teitos dos baixos, a cubrición das terrazas, a base de perfís metálicos de
aluminio e teitos de fibrocementos.
Segundo.- Requirir a Promociones X, para que no prazo de TRES MES, contados
a partir da recepción da notificación deste acordo, proceda voluntariamente á derruba
das obras referidas no apartado anterior, axustándoas ás licenzas concedidas, co
apercibimento de que en caso de incumprimento, procederase por este Concello á
execución forzosa da citada demolición, ben mediante execución subsidiaria por conta do
interesado, ben mediante a imposición de multas coercitivas reiterables ata logra-la
execución, polo suxeito obrigado, de conformidade cos artigos 95 e seguintes da Lei
30/92, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do
procedemento administrativo común. "
Que constatado el incumplimento de lo requerido, se estimó que era preciso
necesitar autorización para la entrada en domicilios y otros lugares que requieran
consentimiento de su titular, optándose por la necesidad de obtener la preceptiva
autorización jurisdiccional.
Por otra parte fue preciso también retrotraer el expediente al trámite de
audiencia a los propietarios de las viviendas afectadas por la tramitación del expediente
de reposición de la legalidad urbanística
En fecha 2 de mayo de 2.008 y 31 de julio del 2.008, se emiten sendos informes
técnicos sobre el estado de ejecución de lo requerido, constatándose el incumplimiento
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parcial de lo ordenado, por lo que las medidas previstas para conseguir la ejecución
completa de la demolición, de no ejecutarse voluntariamente por el interesado, será la
ejecución forzosa prevista en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, mediante la ejecución subsidiaria a costa del interesado o mediante la
imposición de multas coercitivas conforme determina el artículo 206.9 de la Ley 9/2002,
de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.
Por otra parte y siendo firme y consentido el acuerdo adoptado en el expediente
de reposición de la legalidad urbanística, se ha tramitado y resuelto conforme acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno adoptado en sesión realizada el 16 de Enero del 2.008,
el preceptivo expediente sancionador conforme determina el artículo 216 de la citada Ley
9/2002, que concluyó con la imposición de la correspondiente sanción como consecuencia
de la comisión de una infracción grave prevista en el artículo 217 y sancionada conforme
al artículo 220 de la referida Ley.”
Á vista da información facilitada por ese Concello de Sarria, da que lle demos
traslado ao reclamante, este remitiunos un novo escrito no que alude á circunstancia de que
actualmente se atopa sen executar na súa totalidade o acordo municipal do 5-3-2007,
adoptado para repoñer a legalidade urbanística infrinxida, a pesar de que xa transcorreron
máis de dous anos desde a orde municipal de demolición de determinadas obras que se
consideran ilegais e ilegalizables.
Tendo en conta o anteriormente expresado estimamos nesta institución do Valedor
do Pobo que deben facerse determinadas consideracións atendendo á lexislación
urbanística aplicable para as situacións constatadas de ilícito urbanístico.
A este respecto, cómpre subliñar que a normativa urbanística vixente atribúe aos
concellos competencias directas para o exercicio da potestade de disciplina urbanística, e
polo tanto para adoptar medidas de restauración da legalidade urbanística, como é o caso
da demolición dunha obra ilegal, e para facer executar as correspondentes resolucións
administrativas mediante os medios de execución forzosa previstos legalmente. Neste
sentido, agás nos casos en que pola concreta clasificación urbanística do terreo en que se
cometa a infracción urbanística correspondan á administración autonómica as
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competencias de disciplina urbanística, é a administración municipal quen ten a obrigación
de exercer esa potestade administrativa. Unicamente no caso no que a resolución
administrativa se impugnase en vía xudicial e que polo órgano xudicial se acordase a
suspensión do acordo de demolición, podería deixarse en suspenso esa medida de
reposición da legalidade urbanística alterada.
Neste sentido, cómpre ter en conta que no artigo 94 da Lei 30/1992, sobre
procedemento administrativo común se establece 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 á resolución municipal do 5-3-2007 polo que se ordenou por
ese Concello de Sarria a demolición de determinadas obras que foron expresamente
declaradas como ilegais e ilegalizables, e que foron demolidas polo interesado pero só
parcialmente.
A este respecto, como ocorre no presente caso, no suposto de que o interesado non
cumpra voluntariamente o ordenado, establece a citada Lei 30/1992 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 a estas medidas o artigo 209.6 da citada Lei 9/2002, sobre ordenación
urbanística, ao que se fai remisión no artigo 210 que é o aplicable a obras rematadas sen
licenza ou excedéndose da licenza concedida. 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.

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 do mecanismo da execución
subsidiaria.
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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 á Alcaldía-Presidencia
do Concello de Sarria o seguinte RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS:
“Que por parte desa administración municipal se adopten as medidas
conducentes á execución plena da orde de demolición acordada para a obra que
denunciou o reclamante, en tanto que polos Servizos Técnicos dese Concello se
constatou o incumprimento parcial da orde municipal de restauración da legalidade
urbanística alterada, e que por conseguinte se adopten por ese Concello as medidas de
execución forzosa previstas legalmente”.
Recibimos posteriormente unha resposta do concello na que manifestaba que se
estaban seguindo no expediente os trámites legais preceptivos.
4. Recomendación dirixida ao Alcalde-Presidente do Concello de Boborás, en
data 22 de outubro de 2009, para que se proceda a facer efectiva a orde de
derrubamento dunhas obras ilegais, axilizando a tramitación das medidas de
execución forzosa (Q/589/09).
Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a
nosa intervención, Da. Mª.L.G.R., con domicilio no Carballiño.
No seu escrito, esencialmente, indicábanos que presentara denuncia por
infracción urbanística contra D. R.L.R. por construción de planta baixa con bloques de
formigón sen licenza municipal, en Becoña de Arriba, e que se abrira un expediente de
disciplina urbanística por ese Concello (referencia n.º 03/2007), adoptándose na data do
11-11-08 unha resolución de demolición das obras executadas. O reclamante sinalaba que
ata o momento non lle constaba que se executase esta resolución municipal.
Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo
18 da Lei do Valedor do Pobo, e que atopaba 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
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promoveuse a investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que
se baseaba.
En concreto, 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 motivara
a queixa, e en particular sobre o trámite actualizado do expediente referido, e se por parte
dese Concello se iniciara algunha medida de execución forzosa.
A este respecto, recibimos un informe dese Concello de data do 13-4-09 (RS
nº257, do 14-4-09) no que se indicaba expresamente o seguinte:
“1º.- Que D.ª Mª.L.G.R., presentou no Concello de Boborás denuncia por
infracción urbanística por existencia dunha construción ilegal (alpendre) no lugar de
Becoña de Arriba deste termo municipal.
2°.-Como consecuencia da denuncia presentada e tras os oportunos
informes técnicos polo Concello incoouse, de conformidade co disposto no artigo 209
da Lei 912002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia, o correspondente expediente de reposición da legalidade urbanística
pola existencia dunha construción de planta baixa con bloques de formigón e
titularidade de D. R.L.R., sita no lugar de Becoña de Arriba e sen a correspondente
licenza municipal de obras. O prazo concedido para a resolución do expediente foi de
12 meses.
3º.- Con data 11/11/2008 polo concello de Boborás ditouse resolución de
alcaldía no expediente de reposición da legalidade urbanística tramitado, ordenando
a D. R.L.R., a demolición da construción ilegal da súa titularidade sita no lugar de
Becoña de Arriba, e concedéndolle para o efecto un prazo de tres meses.
4º.- Transcorrido o prazo de tres meses sen que polo obrigado se executase
a demolición, pola Alcaldía con data 26/03/2009 ditouse resolución na que se ordena
a execución subsidiaria polo Concello da orde de derrubamento, requirindo para tal
efecto o arquitecto asesor municipal para que emita o correspondente informe técnico
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sobre a valoración dos traballos e sobre se é necesario ou non a redacción dun
proxecto para a súa realización”.
Tendo en conta a información facilitada por ese Concello de Boborás, da que
lle damos traslado ao reclamante de acordo co previsto no artigo 34 da Lei do Valedor do
Pobo, procedemos a concluír a nosa intervención no problema que motivara a queixa. Sen
embargo, recibimos posteriormente un novo escrito da reclamante no que indicaba que ata
o momento non se realizara ningunha medida de restauración da legalidade urbanística.
En consecuencia, na data do 14-9-09 solicitamos de V.S. que, no prazo de 15
días de acordo co previsto no artigo 22.1 da Lei do Valedor do Pobo, nos remitise un
informe complementario sobre o trámite actual do expediente administrativo referido á
execución forzosa do acordo municipal citado.
Neste sentido, recibimos un informe do 29-9-09 no que se sinala expresamente
o seguinte:
“En relación ao seu escrito de data 14/09/2009 no expediente ao que arriba
fixemos referencia, poño no seu coñecemento que a día da data, non está redactado polo
arquitecto asesor municipal o informe sobre a valoración dos traballos de demolición e se
é necesario a redacción dun proxecto para a súa realización.
A dita circunstancia débese ao feito de que o Concello de Boborás carece dun
arquitecto municipal no seu cadro de persoal, contando unicamente cun arquitecto asesor
que acode ao Concello só un día á semana pola mañá, isto unido á excesiva carga de
traballo que soporta motivan o atraso na elaboración do correspondente informe.
Nembargantes o anterior daremos a instrución oportuna para que proceda de xeito
inmediato á elaboración do devandito informe.”
Tendo en conta o anteriormente expresado, estimamos que debemos facer
algunhas consideracións sobre a situación procedemental do expediente ao que se refire a
queixa e a normativa legal aplicable.
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A este respecto, compre subliñar que no artigo 94 da Lei 30/1992, sobre
procedemento administrativo común se establece 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 á citada resolución desa Alcaldía do 11-11-2008.
En consecuencia, estimamos que esta resolución que impoñía unha orde de
demolición da obra ilegalizable realizada por D. R.L.R. era inmediatamente executiva
desde aquela mesma data, e o interesado tiña que proceder ao derrubamento ordenado
dentro do prazo de tres meses desde que lle fora notificada esta resolución municipal.
A este respecto, no suposto de que o interesado non cumprise 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.
A resolución desa Alcaldía do 11-11-2008 referíase expresamente, para o caso de
incumprimento polo interesado, á execución subsidiaria, sinalándose literalmente que
“acordará a demolición das obras a custa do interesado e sen prexuízo das posibles
sancións por incumprimento do ordenado”.
Sen embargo, o certo é que ata o momento non se fixo efectiva esta medida de
execución forzosa, cando xa transcorreron 8 meses desde a data na que debían comezar os
trámites da execución subsidiaria. No último informe transcrito alúdese á circunstancia de
que ese Concello carece dun arquitecto no cadro de persoal municipal, e que ten que acudir
esa administración municipal a un arquitecto asesor cunha xornada de traballo dun día á
semana. Desde esta oficina do Valedor do Pobo, aínda que non descoñecemos que esta
circunstancia, sen dúbida, pode supor un atraso para a emisión do informe técnico sobre a
valoración dos traballos de demolición e a determinación da necesidade dun proxecto para
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as obras de demolición, sen embargo estimamos que non se xustifica esta demora por esa
circunstancia, en tanto que un informe técnico desas características, ao non tratarse da
redacción dun proxecto que no seu caso sería a posteriori, non tería porque sufrir tanto
atraso.
Por outra parte, estimamos tamén nesta oficina do Valedor do Pobo que para o
caso de que a circunstancia sinalada supuxera unha dificultade grave para a tramitación da
execución subsidiaria, poderíase en todo caso acudir ao mecanismo previsto no artigo 98,
aliñas 3 e 4, da citada Lei 30/92, na que se sinala expresamente que: “3. O importe dos
gastos, danos e perdas esixirase conforme o disposto no artigo anterior (mediante
procedemento recadatorio en vía executiva) 4. O dito importe poderá liquidarse de forma
provisional e realizarse antes da execución, a reserva da liquidación definitiva”.
Entendemos, a este respecto, que podería obviarse desta maneira a dificultade de
dispoñibilidade por ese Concello dun arquitecto para a tramitación da execución
subsidiaria.

En consecuencia, á vista do anteriormente expresado e de acordo co previsto
no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulámoslle á Alcaldía-Presidencia dese
Concello de Boborás unha recomendación 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, axilizando a tramitación da execución forzosa da resolución
adoptada por ese Concello para a restauración da legalidade urbanística infrinxida”.
Resposta do Concello de Boborás: Pendente de efectividade
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5.- Recomendación dirixida ao Alcalde-Presidente do Concello de Ares, en
data 23 de decembro de 2009, para que se axilice a tramitación dun expediente de
reposición da legalidade urbanística (Q/1328/09).
O expediente arriba indicado iniciouse trala comparecencia mediante escrito de
queixa dirixido a esta institución do Valedor do Pobo de D. V.G.C., con domicilio no
Concello de Ares.
No seu escrito de queixa, esencialmente, indicábanos que era parte interesada en
relación coa construción dun complexo urbanístico denominado "X", sito no PNC-15 do
PXOM de Ares, que foi anulado por sentenza do TSXG e, recorrido en casación por ese
Concello, confirmándose a anulación polo TS. Sinalaba tamén no seu escrito de queixa que
dende o día 20-12-2007 se resolvera por parte desa Alcaldía-Presidencia a paralización das
obras en catro ocasións, con precintado das mesmas en outras tres ocasións, e que sen
embargo a promotora proseguira coas obras ilegais, non amparadas por licenza e que foran
desautorizadas por decreto da Alcaldía.
Manifestaba o reclamante que no transcurso do tempo no que as obras estiveran
paralizadas e precintadas, a empresa promotora levara a cabo traballos de todo tipo, como
albanelería, pintura, colocación de ventás grandes e acristalamento en toda a obra,
colocación de móbeis de cociña, telecomunicacións etc., etc., pero que o que non fixera a
promotora, ata o momento, fora o relativo aos traballos que se lle autorizaran
expresamente, e que consistían na demolición das "bufardas", nin tampouco se lle dera
continuidade aos faldróns da cuberta, nin se retirara a varanda de protección colocada nas
zonas da cuberta. Subliñaba na queixa que, moi ao contrario, se procedera a acristalar a
varanda citada para permitir o acceso e aproveitamento das terrazas, podendo así os
usuarios gozar dunhas instalacións non autorizadas, que non figuraran nunca no proxecto, e
das que se ordenara o seu impedimento de uso.
Sinalaba o reclamante que esa Alcaldía recibira non menos de cinco denuncias no
sentido de que se estaban realizando obras non autorizadas e, polo contrario, nada se facía
do autorizado, e que no momento de presentarse a queixa aínda non se adoptara medida
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algunha das contempladas no artigo 209 da Lei 9/2002 de ordenación do territorio e
protección do medio rural. Manifestaba tamén na súa queixa que nesta norma se
establecían dous prazos de tres meses cada un e non máis, e se concederan xa catro prazos
e as obras foran precintadas en dúas ocasións.
Considerando que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18
da Lei do Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio, cobertura constitucional derivada
do artigo 103.1 da Constitución, no que se refire ós 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, 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 a situación actual das obras e especialmente se a promotora
procedera ás demolicións e adaptacións parciais que se lle esixiran por resolución
municipal.
A este respecto, recibimos un escrito dese Concello de Ares do 20-10-09 (RS
núm. 2579, do 23-10-09) no que se nos facilita unha resolución desa Alcaldía do 13-3-09.
Tendo en conta o contido da citada resolución municipal cómpre subliñar que o
expediente de reposición da legalidade urbanística relativo ás obras ás que se refire a
presente queixa iniciouse por resolución desa Alcaldía de data do 20-12-07, por tratarse de
obras non amparadas pola licenza municipal concedida na data do 24-11-05. Polo tanto, ata
o momento actual, dous anos despois, aínda non se resolveu definitivamente este
expediente administrativo, polo que é necesario analizar as distintas incidencias producidas
na tramitación do expediente para determinar as causas da demora na súa tramitación,
demora que actualmente supera o prazo de caducidade do expediente e de perpetuarse no
tempo podería chegar a provocar a prescrición da infracción, e polo tanto a consolidación
da ilegalidade urbanística.
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A este respecto, debe terse en conta que o artigo 209, aliña 3. c), da Lei 9/2002, de
ordenación urbanística de Galicia indica expresamente que:
“Se as obras non se axustan ás condicións sinaladas na licenza ou á orde de
execución, ordenarase ao interesado que as axuste no prazo de tres meses, prorrogables
por outros tres a petición do interesado, sempre que a complexidade técnica ou
envergadura das obras a realizar faga inviable a súa acomodación ás previsións da
licenza no prazo previsto.”
Neste sentido, cómpre subliñar que a primeira paralización e precintado das obras
realizadas pola entidade “Y” se produce por resolución desa Alcaldía de data do 10-1-08, e
que na data do 1-2-08 a entidade promotora das obras presentou un “Protocolo de traballos
a realizar para a adaptación da obra executada ao proxecto para o que se obtivo a licenza”,
que foi informado polos Servizos de Urbanismo na data do 11-2-08, ditándose unha
resolución por esa Alcaldía de data do 12-2-08, pola que se levantou a paralización e
precinto para acometer determinadas obras especificadas no citado protocolo, que suporían
o axuste das obras á licenza concedida.
Á vista do anteriormente exposto, débese concluír que nesta data do 12-2-08, polo
tanto hai aproximadamente 22 meses, se fixeron efectivas por ese concello as previsións do
artigo 209, aliña 3. c), da citada lei 9/2002, e a entidade promotora viña obrigada a
acometer as obras de axuste necesarias.
Sen embargo, o certo é que vencido o prazo de tres meses previsto na citada
norma legal, e tamén a prórroga polo mesmo período de tempo, na data do 26-12-08
ditouse unha nova resolución municipal na que se pon de manifesto que non se
acomodaron as obras á licenza nos prazos previstos, concedéndose un novo prazo de tres
meses para acometer as obras de axuste.
A este respecto, debe subliñarse que tampouco se cumpriu pola entidade
promotora esta última resolución municipal, como se deduce obviamente do feito de que
por resolución desa Alcaldía do 13-3-09 se deixara sen efecto a resolución do 26-12-08,
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ordenándose entre outras cousas, “que por parte do técnicos municipais emitan informe de
conformidade ou desconformidade coas obras non amparadas por licenza e, de ser o caso,
proceder previo aos trámites preceptivos a dispor a demolición das obras necesarias”.
Finalmente, cómpre destacar que pola documentación facilitada polo reclamante
consta que con posterioridade á resolución desa Alcaldía do 13-3-09, remitida co seu
informe do 20-10-09, existe un acordo da Xunta Local de Goberno do 23-4-09 polo que se
resolve levantar de novo a paralización cautelar ordenada na data do 13-3-09, con efectos
exclusivos de que se procedan a efectuar os traballos de adaptación sinalados nun informe
do técnico municipal do 20-4-09 (no que se constatan importantes desaxustes na zona de
oficinas e zonas comúns exteriores, e tamén na cuberta).
Por outra parte, debemos destacar tamén que neste último acordo do 23-4-09 se
sinala expresamente na súa aliña 4 que “dados os reiterados incumprimentos das
resolucións que motivaron as sucesivas paralizacións, se na primeira visita de
comprobación dos traballos de demolición aos que se fai referencia na aliña segunda,
houbese incumprimento, procederase novamente á paralización cautelar da totalidade dos
traballos e adoptáranse as medidas que procedan”. Ademais nas diferentes resolucións
adoptadas ata o momento sempre se fai especial fincapé en que o levantamento da
paralización cautelar das obras afecta exclusivamente ás obras concretamente especificadas
para acomodarse ao proxecto que conta con licenza, polo que se está aludindo
implicitamente ao risco de que a entidade promotora utilice esta posibilidade para acometer
outras obras diferentes, que non farían máis que agravar o ilícito urbanístico cometido.
Neste sentido, a demora inxustificada na resolución do expediente contribúe a acrecentar
este risco.
A este respecto, debe terse en conta o previsto nas aliñas 5 e 6 do citado artigo
209 da Lei 9/2002, nos que se establece expresamente o seguinte:
“5. Se transcorrido o prazo de tres meses desde o requirimento o interesado non
solicitara a oportuna licenza ou, de ser caso, non axustase as obras ás condicións
sinaladas nela ou na orde de execución, o alcalde acordará a demolición das obras a
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costa do interesado e procederá a impedir definitivamente os usos a que deran lugar. De
igual modo se procederá no suposto de que a licenza fose denegada por ser o seu
outorgamento contrario á legalidade.
6. En caso de incumprimento da orde de demolición, a Administración Municipal
procederá á execución subsidiaria da mesma ou á execución forzosa mediante a
imposición de multas coercitivas, reiterables mensualmente ata lograr a execución polo
suxeito obrigado, en contía de 1000 a 10 000 euros cada unha.”
En consecuencia, á vista do anteriormente expresado e de acordo co previsto no
artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulámoslle a esa Alcaldía-Presidencia do
Concello de Ares unha RECOMENDACIÓN nos seguintes termos:
“Que por parte desa Administración municipal se axilice ao máximo a
tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística ao que se refire a
queixa, acordándose sen dilacións as medidas legais de restauración da legalidade
urbanística, e adoptándose tamén, de seren necesarias, as medidas de execución
forzosa previstas legalmente, en particular a imposición de multas coercitivas para o
efectivo cumprimento das correspondentes ordes municipais.”
Resposta do Concello de Ares: Recomendación aceptada.
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1.3 ÁREA DE MEDIO AMBIENTE
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1.3.1

INTRODUCIÓN: OS ABUNDANTES PROBLEMAS OCASIONADOS
POLA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Como outros anos, seguen sendo abundantes as queixas fundadas por ruídos,
sobre todo as relacionadas con zonas contaminadas por saturación ou concentración de
locais, polo ruído na rúa asociada ao botellón ou aos locais, ou por establecementos de ocio
considerados individualmente. Do exame das queixas dedúcese que na maioría das
ocasións os afectados tiñan sobrados motivos para a reclamación e sobre todo para mostrar
o seu desgusto co inadecuado tratamento municipal das súas denuncias. Desgraciadamente
aínda é frecuente encontrar concellos que non actúan adecuadamente e con iso non fan
valer as garantías legais dos cidadáns. A pesar dalgúns avances, moitos seguen sen abordar
este tipo de problemas, ou non o fan coa dilixencia ou eficacia desexables, en especial en
relación coas concentracións de locais ruidosos ou zonas saturadas.
Detectamos que entre os que este ano non realizaron un adecuado tratamento da
cuestión se encontran Boiro, Oroso, Tui, A Estrada e Melide. Os tres primeiros casos
destacan non só pola falta de dilixencia de eses concellos á hora de abordar os graves e
abundantes problemas en materia de protección do dereito fundamental a intimidade
persoal e familiar domiciliaria perturbada pola contaminación acústica noturna, senón
tamén pola súa persistente actitude de non facilitar o labor de investigación desta
institución á hora de recibir toda a información precisa, como describimos en detalle na
seguinte aliña.
Estas situacións veñen acompañadas de graves prexuízos para as vítimas, expostas
a altos niveis de contaminación acústica. Os ruídos noturnos perfectamente evitables traen
como consecuencia a aparición de cadros de angustia. Penetran nos domicilios de maneira
inxustificada e sen que a administración interveña eficazmente para corrixilos, a pesar de
que na maioría dos casos resultaría fácil.
As fontes máis comúns do ruído noturno son as aglomeracións de persoas na rúa e
os locais ruidosos, xa se encontren concentrados en determinadas zonas ou situados
illadamente. Moitos non teñen licenza ou funcionan cunha que non lles permite realizar a
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súa actividade. Outros fano cun nivel de ruído por riba do establecido, ou permiten o
consumo na rúa do que eles mesmos venden.
Como vimos resaltando desde hai moito tempo, desatender esta materia supón 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 abundantes as sentenzas do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos que así o
recoñecen, como tamén as que noutras ordes recollen esta doutrina legal e pretenden
protexer de forma incondicionada o dereito das persoas a non ser perturbadas
desproporcionadamente no seu descanso domiciliario. Son numerosas as condenas penais
que afectan a promotores de actividades ou responsables municipais por actuacións
contaminantes por ruídos, como tamén as condenas por responsabilidade patrimonial da
administración debido a abstencións inxustificadas ou a malas prácticas neste ámbito,
condenas pecuniarias que desgraciadamente pagamos todos; as vítimas, por anticipado, ao
teren sido gravemente prexudicadas e non teren máis remedio que acudir á vía xudicial, e o
resto dos cidadáns, pola vía orzamentaria.
En relación co botellón, tanto a lei do ruído coma os decretos autonómicos de
contaminación acústica resultan instrumentos legais suficientes como para intervir contra
os seus efectos máis perniciosos. Obsérvase que agora os concellos parecen dispostos a
intervir para solucionar este problema, co que progresivamente se dá efectividade a unha
conclusión expresada por esta institución desde hai tempo. Efectivamente, á parte doutro
tipo de consideracións (saúde, orde pública, etc.), deben evitarse as graves consecuencias
que os botellóns teñen para os veciños afectados, fundamentalmente polo ruído xerado, que
noite tras noite impide o descanso dos residentes. As administracións, e fundamentalmente
a local, deben intervir por medio das súas potestades actuais, en principio suficientes.
Polo que se refire ás chamadas zonas contaminadas ou saturadas por
acumulación de ruídos, resulta preciso insistir en que as medidas a aplicar deben ser as
adecuadas para a solución eficaz do problema, descartando as medidas que se limitan a non
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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 sonoro exterior ata situalo dentro dos límites correctos.
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 resolve que a prohibición de outorgar novas licenzas de
funcionamento resulta insuficiente ou ineficaz para o fin último perseguido, a preservación
dos dereitos ata entón conculcados.
Algunhas cidades declararon determinadas rúas ou zonas como contaminadas ou
saturadas por ruídos, en ocasións como resposta positiva a recomendacións desta
institución, recoñecendo con iso que o nivel de ruído soportado polos afectados superaba
os niveis legalmente permitidos. Sen embargo, as medidas adoptadas como consecuencia
desa declaración non son suficientes, posto que non corrixen a situación irregular declarada
oficialmente. Centrar a actuación nunha mera prohibición de novas licenzas, que é o que se
adoita facer, resulta claramente insuficiente, aínda que esta medida veña acompañada
doutros compromisos inconcretos e igualmente ineficaces.
Tan importante como corrixir as zonas contaminadas é evitar mediante medidas
preventivas que se creen ou se consoliden este tipo de situacións gravemente prexudiciais
para os veciños, non só en materia de contaminación acústica, senón en case todas as ordes
da convivencia (salubridade, limpeza das vías, inseguridade, tráfico, accesos, ...). Non
debería esperarse a que se producise o fenómeno para adoptar medidas eficaces, como fan
algúns concellos. A actuación preventiva resulta moito máis eficaz e sobre todo máis
sinxela e barata. Nesta orde destaca a necesidade de evitar a presenza ou consolidación de
zonas contaminadas pola vía de consentir ou legalizar locais sen licenza ou con licenzas
non adecuadas, fundamentalmente porque funcionan como locais ruidosos sen ter licenza
para música e horario amplo. Supostos deste tipo detéctanse con frecuencia nas cidades ou
vilas con zonas contaminadas ou saturadas, razón pola que reclamamos que o concello
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realice un exhaustivo labor de detección das circunstancias formais dos locais e despois
obrigue os que se encontran en situación ilegal a pechar ou a axustar a súa actividade real
ao permitido pola súa licenza, co que se reduciría de forma considerable o problema que
tratamos, é dicir, a contaminación por saturación. Este é un labor insistentemente
reclamado de concellos como Boiro, Oroso ou Vigo, obrigación legal que sen embargo non
atenderon ou polo menos non aclararon.
Moitos dos problemas que se acreditan nas zonas contaminadas ou saturadas
teñen que ver non só coa actividade dos locais, senón tamén co ruído na rúa relacionado
coa súa actividade. Con frecuencia os propietarios permiten o consumo na vía pública.
Adoitamos recordar aos concellos que o artigo 12 do Decreto 320/2002 sinala que os
titulares dos establecementos serán responsables de velar, para 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... Este tipo de prácticas son
motivo de queixa fundada en Boiro ou Baiona.
Un aspecto fundamental á hora de abordar os problemas de contaminación
acústica é o respecto dos horarios dos establecementos. En diferentes informes anuais
sinalamos a necesidade de resolver a falta de carácter disuasorio das sancións, a
caducidade de moitos expedientes sancionadores, e a falta de comprobación de moitas das
infraccións que se producen.
Os problemas relacionados con locais individualmente considerados normalmente
derívanse 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 a súa comprobación inadecuada. A comprobación de todas as circunstancias
citadas é unha función municipal que en ocasións non se atende con dilixencia, como o
demostran as numerosas queixas que se coñecen por estes motivos.

102

1.3.2

QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN

O número de queixas correspondentes á área de medio ambiente no ano 2009 foi
de 178, ás que se deu o curso que se describe a continuación:
Iniciadas

178

Admitidas

134

75 %

Non Admitidas

39

22 %

Remitidas ao Defensor del Pueblo

5

3%

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
Concluídas

58

43 %

En trámite

76

57 %

Ao longo deste ano tamén foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas
en anos anteriores:

Ano de
En trámite ao
presentación 31-12-2008

Reabertas

Total

Resoltas

En trámite ao
31-12-2009

2001

1

0

1

1

0

2004

1

0

1

1

0

2007

17

2

19

12

7

2008

86

0

86

70

16
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1.3.3

QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

1.3.3.1 Os graves prexuízos 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, resultaron motivo de queixa, aínda que
afortunadamente cada vez de forma menos habitual. O denominado botellón en
determinadas condicións pode conculcar dereitos fundamentais como os xa mencionados
(artigo 18.1 e 2 CE), ou dereitos doutra natureza (artigos 43 e 45 CE).
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 supostos nos que o efecto prexudicial provén dunha
suma de comportamentos individuais, ou do comportamento colectivo que supón a suma
de todos eles. Se algunha dúbida se podía crear 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 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 deben aplicalas, e nos que non as
teñan ou non as reformen para abordar esta cuestión resultará de aplicación directa a
ordenanza-tipo.
A sentenza do 29 de outubro de 2001, da Sala do Contencioso Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía (sede de Sevilla), perante o recurso interposto
por unha asociación de veciños que denunciaba os problemas dos residentes no centro
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histórico de Sevilla polas aglomeracións de mozos consumindo bebidas na rúa ata altas
horas da madrugada, causando considerables molestias debido aos ruídos, voces, pelexas,
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 aos seus
elementos, e permitir a libre circulación de persoas e vehículo (...) 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 sen lugar a dúbidas os veciños da
zona que han de soportar a incomodidade de acceso ás súas vivendas, exceso de ruídos
que impiden o descanso noturno 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
abandono da súa función e adopta cantas medidas sexan necesarias para exixir o
cumprimento da lei facendo posible que o exercicio dun dereito por parte dun sector de
poboación non menoscabe os dereitos dos veciños da zona na que se concentran”. A
sentenza estima o recurso e obriga o Concello de Sevilla a adoptar as medidas que impidan
o consumo de alcohol nas rúas fóra dos establecementos públicos.
Os concellos de maior dimensión demográfica de Galicia xa abordaron este
problema nas súas ordenanzas ou anunciaron que o farán en breve, como agora comezan a
facelo tamén determinadas vilas afectadas por este problema. Con iso dáse efectividade a
unha conclusión expresada por esta institución, isto é, que deben evitarse as graves
consecuencias que os botellóns teñen nos veciños afectados, e que a administración local
debe intervir para impedilas. Afortunadamente as respostas municipais xa non enfocan o
problema de forma elusiva e, acollendo progresivamente os criterios que trasladamos desde
esta institución, actúan para corrixir ou reconducir o fenómeno, ou anunciaron medidas
inmediatas neste sentido. Despois das reaccións positivas no tratamento do problema da
Coruña, Santiago ou Vigo, agora tamén anuncian medidas eficaces Baiona (Q/1030/07) ou
O Carballiño (1500/08), que esperamos que as apliquen de forma rápida, posto que os
problemas se detectaron hai tempo e as reaccións municipais coñecidas resultaron ata
agora demasiado lentas. Nós preocuparémonos por coñecer como se fan efectivos os
compromisos.
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A positiva disposición dos concellos para abordar este problema xerou algunha
queixa promovida polos partidarios de manter as concentracións de persoas na vía pública
a altas da madrugada. A policía local da Coruña aplica a ordenanza de convivencia cidadá
e require os cidadáns que se concentran nas zonas de especial protección que non
permanezan agrupados nelas. Os reclamantes opóñense por entenderen que se trata de
vulneracións de dereitos constitucionais. Sen embargo, non consta que se desen
reclamacións previas pola actuación da policía nin alegacións ou recursos contra a
ordenanza. Esta resulta parte integrante do ordenamento en tanto non sexa declarada ilegal
polo órgano xurisdiccional competente, polo que non pode ser descoñecida. Ademais,
como vimos, o art. 28.5 da lei do ruído 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 (Q/2327, 2330 ou 2471/09).
Tamén coñecemos supostos de ruídos provocados por clientes que consumen fóra
dos locais coa aquiescencia dos propietarios, polo que resulta precisa a intervención
municipal (artigo 12 do Decreto 320/2002). Este tipo de prácticas son motivo de queixa en
numerosas ocasións, como por exemplo as que coñecemos en Boiro (Q/955/06, Q/417/07 e
Q/1171/08), Baiona (Q/1056 e 2512/08) ou A Estrada (Q/434/09).
1.3.3.2 As localidades con graves problemas de contaminación acústica sen
tratamento adecuado
Unha causa de abundantes problemas é a concentración de locais nunha determinada
zona. A declaración de zonas contaminadas ou saturadas por acumulación de ruídos
permite aos concellos establecer as medidas oportunas e a súa aplicación resulta común,
aínda que se aplica dunha forma que non responde en todo aos obxectivos legais, sobre
todo porque os concellos adoitan limitarse a prohibir novos locais. Esta medida resulta
insuficiente se non vai acompañada doutras máis restritivas que permitan diminuír o nivel
de ruído xa constatado.
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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. Como adiantamos na
introdución, tan importante como corrixir as zonas contaminadas é evitar mediante
medidas preventivas que se creen ou se consoliden este tipo de situacións gravemente
prexudiciais para os veciños. Xa dixemos que un este é un problema sen solventar ou
aclarar en Boiro, Oroso ou Vigo.
Este ano, como os anteriores, observamos a presenza deste e doutros problemas de
contaminación acústica en Boiro (Q/955/06, Q/417/07 e Q/1171/08), sen que a resposta do
seu concello fose adecuada, como tampouco o foi nos anos precedentes. As queixas
relativas aos locais e ao ruído na rúa en Boiro veñen avaladas por un numerosísimo grupo
de veciños, con centos de sinaturas. Tramítanse desde 2006 e refírense ao elevado número
de locais noturnos, o que provoca moitos prexuízos e molestias aos veciños. Sinalan que é
común a falta de observancia das normas (horarios de peche, insonorización deficiente,
falta de adecuación do uso do local á licenza, clientes consumindo na rúa...). Algúns vense
obrigados a marchar da súa casa a fin de semana para poder descansar debido a que o
Concello ten unha actitude polo xeral permisiva. Despois de moito tempo o ente local non
aclara algunhas circunstancias fundamentais. Sobre todo non menciona se se comprobou
de forma exhaustiva o funcionamento dos locais axustado ao previsto na licenza (desde o
primeiro día pedíase informe sobre a adaptación da actividade á licenza de cada un dos
que a teñan, en especial, sobre a non utilización de música e horarios amplos dos simples
cafés ou bares). En ningún caso se menciona a comprobación do ruído na rúa e as
intervencións ao respecto, aspecto este sobre o que se pediu informe tamén desde o
primeiro día (en setembro de 2006 expresamente requiríase información sobre a presenza
de persoas consumindo ás portas dos locais, en contra do previsto no Decreto 320/2002).
Como puxemos de manifesto, resulta fundamental o labor de comprobación do
axuste da actividade real dos establecementos ao habilitado nas respectivas licenzas. En
setembro de 2008 o ente local comprometérase a levar a cabo a comprobación fáctica de
que os locais relacionados, así como outros sitos fóra desta zona, adaptan as súas
actividades e instalacións ás súas condicións previstas nas licenzas das que dispoñen;
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estas actuacións levarán entre 2 e 3 meses, e do seu resultado daráselle conta no seu
momento a esa institución. Non chegou a facelo despois de moito máis tempo, polo que se
advertiu de que se non se recibía a información pendente, o asunto podería remitirse ao
Ministerio Fiscal. A resposta recibida entón de novo referíase a aspectos parciais e deixaba
sen aclarar algúns que desde o primeiro momento se consideraban fundamentais, como a
comprobación exhaustiva do axuste dos locais ao habilitado na súa licenza, as medidas
adoptadas para evitar o funcionamento irregular constatado polo propio Concello no caso
de algúns locais, ou a intervención ante o ruído na rúa. En aplicación do previsto no artigo
23 da Lei do Valedor do Pobo acudimos persoalmente ao Concello para finalizar
definitivamente a fase informativa sen máis demoras (levabamos con ela varios anos). Co
fin de que o Concello comprendese definitivamente cales eran as obrigacións pendentes en
relación coa queixa dos interesados, durante máis de catro horas explicámoslle que todo o
que se pretendía coñecer desde hai tempo resultaba un prius para tratar o problema de
acordo co previsto no ordenamento xurídico. Efectivamente, sinalabámoslle o mencionado
para casos de ruído na rúa ou concentración de locais molestos ou de aparente saturación.
Co atraso desta primeira fase do tratamento do problema, a pesar do sinxelo do labor,
atrásanse tamén as medidas para solucionalo, o que estaría ocasionando un prexuízo
considerable, segundo nos manifestaban algúns interesados.
Como vimos, os criterios previstos no ordenamento sectorial vixente foron
transmitidos con ocasión de non poucas queixas similares a outros concellos galegos, como
consta neste e noutros informes do Valedor do Pobo. Sen embargo, a actitude do Concello
de Boiro foi diferente á mostrada por esoutros concellos, que, con maior ou menos esforzo
pola nosa parte, confirmaron a situación, en primeiro lugar, e aceptaron, polo menos
formalmente, o enfoque básico que se lles trasladou para analizar e resolver o problema de
acordo co establecido no ordenamento. Na súa última resposta o Concello tampouco
aclaraba o relativo ao axuste dos locais á súa licenza. Ante esa nova negativa implícita a
comprobar de forma exhaustiva tal cousa e a corrixir o que no seu caso fose preciso
optamos por entender que este concreto aspecto da queixa se encontraba en situación de
ilegalidade polo menos parcial, e optamos por formular o correspondente recordatorio de
deberes legais. Tamén formulamos outros recordatorios de deberes legais en relación con
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outras situacións irregulares que non foran abordadas polo concello. En concreto,
formulamos 4 recordatorios de deberes legais co seguinte contido:
-Que con urxencia se proceda a dar cumprimento ás responsabilidades municipais
non aclaradas no seo do presente expediente en relación á contaminacións acústicas que
sofren os numerosos veciños que acudiron a esta institución co fin de que se preserven os
seus dereitos fundamentais prexudicados pola actuación ou abstención do ente local,
especialmente o dereito á intimidade persoal e familiar no ámbito domiciliario (art. 18 1 e
2 CE).
-Que en relación co ruído na rúa se dea estrito cumprimento ao establecido nos
artigos 12.1 e 26.5 do Decreto 320/2002, de tal forma que non se consuma na rúa o
adquirido en locais de ocio ou o adquirido previamente en establecementos comerciais
ordinarios (botellón).
-Que en relación cos controis preventivos dos establecementos se determine con
precisión e de forma exhaustiva se os numerosos locais obxecto da queixa, mencionados
polo propio ente local, axustan a súa forma de funcionar ao habilitado para cada un deles
na súa correspondente licenza de funcionamento.
-Que, logo de realizar o labor mencionado na aliña anterior e de corrixir os locais
que non se axusten ao previsto na súa licenza, se aínda así continúan os prexuízos
definidos no art. 12.2 do Decreto 320/2002, o que se debería comprobar, entón de
inmediato se proceda a declarar a zona como acusticamente saturada, de acordo co previsto
no citado artigo, e que se adopten con urxencia todas as medidas adecuadas para
reconducir a situación, tamén de acordo co previsto.
Estas resolucións relativas ao fondo do asunto (non xa a aspectos formais, como a
reiterada falta de resposta completa e congruente aos numerosísimos requirimentos de
información) tampouco foron respondidas en prazo polo Concello, a pesar de que expresan
obrigacións legais pendentes de actuacións pola súa parte desde hai moitísimo tempo e de
que afectan a dereitos fundamentais. As resolucións enviáronse o 15 de outubro e o
Concello non respondeu no prazo legal, un mes, polo que se reiterou o requirimento de
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resposta. Ao peche do informe aínda non se recibira. A resposta debe vir referida ao
contido dos recordatorios; non se pide xa información, senón unha resposta concreta sobre
a aceptación dos recordatorios e sobre a efectividade dada ás medidas demandadas.
A situación en Sigüeiro-Oroso dera lugar a unha anterior queixa promovida por
máis de 200 persoas (Q/1126/03). Formulouse unha recomendación (resolución núm. 7 da
área de medio ambiente do informe de 2005) á que o Concello da localidade non dera
efectividade. Declarábase unha zona como saturada coa única consecuencia de que non se
poderían instalar novos establecementos. Esta medida non supoñía ningunha mellora, o
que comprobamos cunha nova queixa (Q/1604/07) que destacaba que ao cabo dun tempo
considerable permanecía o problema, con locais sen licenza ou que funcionan cunha
inadecuada, e en xeral con falta de control dos establecementos por parte do Concello.
Recordamos ao Concello de Oroso que non se pecharan os locais sen licenza e que a outros
non se lles obrigara a funcionar de acordo coa que tiñan. Con esa sinxela medida de axuste
á legalidade, xunto á prohibición de novas licenzas, posiblemente se evitaría a
consolidación da zona como contaminada ou saturada de ruídos. Por tanto, confirmouse
que a situación non mellorara; os locais encóntranse tramitando a súa legalización, é dicir,
o Concello de Oroso pretendía consolidar locais nunha zona xa saturada, e nin tan sequera
avanzara nesa regularización, que se leva anunciando desde hai anos. 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. Non se aclara nada
respecto do control de consumo de alcohol na rúa, tanto o vinculado a locais como ao
botellón. Formulamos unha nova recomendación para que con urxencia se promovesen
todas as medidas precisas para garantir o descanso dos afectados polos ruídos noturnos
que se xeran como consecuencia do funcionamento de moitos locais noturnos e pola
presenza na rúa e a altas horas da madrugada dun número importante de persoas; e que
se evite o funcionamento irregular dos locais obxecto da queixa que seguen desenvolvendo
a súa actividade sen licenza ou sen axustarse ao habilitado pola que posúan de café, bar
ou similar, isto é, que funcionan con música e/ou cun horario amplo sen poder facelo desa
forma; que se incoen os expedientes sancionadores que se deduzan da comprobación de
infraccións administrativas como as mencionadas; que se dea aplicación ás medidas
previstas para as zonas acusticamente saturadas, e en concreto que se aclare se se
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concedeu ou se encontra en trámite algunha licenza para locais nesa zona; e que se dea
aplicación ás medidas legalmente previstas para evitar a concentración de persoas na rúa
a altas horas da madrugada e perturbando os veciños polo ruído que xeran, o que
resultaría evitable coa observancia dunha conduta cívica normal. O Concello de Oroso
non respondía, incumprindo deste modo a súa obrigación (art. 33 da Lei do Valedor do
Pobo), polo que finalmente acudimos persoalmente a solicitar a resposta e toda a
documentación precisa para coñecer o grao de efectividade da recomendación. Ao peche
do presente informe acabábase de recibir a resposta municipal, que estamos valorando. En
Oroso tamén se coñecen queixas referidas a locais individuais que non se aclararon
suficientemente en moito tempo (Q/2024/08, Q/311/09 e Q/636/09).
Os problemas de acumulación de locais e contaminación acústica en Tui
coñecémolos desde hai tempo (Q/488/01). Despois de moitas dificultades para obter a
información concluímos que o funcionamento irregular afectaba a un número moi
considerable 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. Seguía sen aclararse se os locais axustaban a súa forma de
funcionar ao habilitado na súa licenza. Formulamos unha recomendación para que se
comprobase o estado das licenzas de todos os locais obxecto da queixa e o cumprimento
das súas condicións, no seu caso, de tal forma que se corrixise a actitude pasiva do
Concello en relación coas irregularidades en materia de actividades clasificadas e
contaminación acústica; ademais, debería iniciarse 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 (resolución núm. 3 das
da área de medio ambiente do Informe de 2006). O Concello comunicou que aceptaba a
recomendación que lle formularamos. Sen embargo, non se aclaraba a situación de 3
establecementos. Hai tempo que requiriramos que urxentemente se facilitase esa aclaración
e dada a falta de resposta advertimos da posibilidade de enviar o asunto ao Ministerio
Fiscal, convocando o alcalde e os funcionarios responsables para unha comparecencia.
Finalmente a policía local realizou as comprobacións reiteradamente requiridas respecto
dos locais que aparentemente funcionaban sen axustarse ao previsto na súa licenza e
confirmou ese desaxuste no caso algúns locais, que tiñan licenza de café-bar e exercen a
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actividade de pub. Por iso, requiriuse aos responsables dos establecementos para que
regularicen a súa situación.
Nos tres casos comentados, os concellos de Boiro, Oroso e Tui colaboraron
deficientemente con esta institución, pero sobre todo non abordaron adecuadamente o
grave problema que se trataba en cada unha das queixas. Iso fixo que dirixísemos aos
alcaldes numerosos recordatorios de deberes legais e advertencias de declaración de
hostilidade; que criticásemos a súa actitude en diferentes informes dirixidos ao Parlamento;
que formulásemos recomendacións ou recordatorios de deberes legais para corrixir as
irregularidades detectadas; e que fixésemos visitas e chamadas co fin de reconducir as
situacións irregulares. En anteriores mandatos se declararan hostís e entorpecedores os
alcaldes de Boiro e Tui. Estas actitudes municipais resultan enormemente reprochables,
razón pola que resaltamos o presente comentario crítico do actuado polos tres concellos.
Despois de moito tempo o Concello de Tui parece ter corrixido a situación. Ao peche do
informe estudamos as actuacións dos outros dous.

1.3.3.3 Outros supostos de contaminación acústica por concentración de locais,
locais sen licenza, sen axustarse á que teñen, ou que transmiten niveis de
ruído superiores ao permitido
Para un adecuado control dos ruídos ocasionados polos locais cómpre que os
concellos asuman a súa responsabilidade nesta orde. Non é desculpa a alegación de
limitacións persoais e materiais, cousa que segue resultando común, aínda que
afortunadamente cada vez menos. A competencia municipal en materia de ruídos atribúese
aos concellos desde hai moito tempo, polo menos desde 1961, coa aprobación do
RAMINP, polo que deberan terse dotado dos medios precisos para dar cumprimento a esta
preceptiva función. Se carecen deles, entón deberían dotarse dos mesmos canto antes, de
tal forma que esta desculpa non permaneza no tempo por moito tempo, como de feito
sucede en non poucos casos.
As comprobacións sonométricas dos concellos deben facerse cantas veces sexan
precisas (art. 9 Lei 7/1997, de protección contra a contaminación acústica). A repetición
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das molestias por ruídos noite tras noite, é dicir, a reincidencia, debe ser tratada como tal,
de acordo co legalmente previsto para evitar estes comportamentos reiterados. Ademais,
estes establecementos precisan de licenza de funcionamento, o que supón a obrigación
permanente do concello de vixiar as condicións que lles afectan, segundo reiterada
xurisprudencia.
A causa máis frecuente de reclamacións plenamente xustificadas é o funcionamento
de establecementos sen licenza ou sen axustarse ao habilitado pola que teñen. As
actividades clasificadas deben contar con licenza de funcionamento outorgada de acordo
co establecido no anterior RAMINP, agora no Decreto galego 133/2008, a través da que se
protexe o interese público, facendo compatibles a actividade e a evitación de molestias
desproporcionadas, outorgando as licenzas soamente cando eso sexa posible en función das
circunstancias. Nos casos de falta ou desaxuste de licenza tamén se adoita constatar a
transmisión de ruídos, aínda que o debate se centra na primeira circunstancia, posto que
probablemente se produce como consecuencia da falta do control preventivo, ou porque o
funcionamento real non se axusta á licenza, posto que as exixencias de insonorización non
son as mesmas para os bares ou cafeterías que para os pubs ou discotecas.
As queixas Q/258/06, Q/1640/06, Q/937/07 e Q/2431/08 iniciáronse polos graves
problemas denunciados por veciños de zonas saturadas en Vigo. Ao cabo de moito tempo
coñecemos que o Concello de Vigo declarara determinadas zonas de movida como
acusticamente saturadas, pero seguía sen aclarar dous aspectos esenciais: os locais que
nesas zonas están funcionando de forma irregular, é dicir, sen licenza ou con licenza que
nos os habilita para funcionar como o veñen facendo; e a suficiencia das medidas
adoptadas pola declaración mencionada.
A revisión de posibles irregularidades en materia de licenza debe ser a primeira
medida coherente á hora de abordar calquera situación de saturación. Coa actuación de
axuste á legalidade das posibles irregularidades neste ámbito é previsible que se reconduza
en parte o problema oficialmente declarado, isto é, que na zona se superan os límites
legalmente admitidos en materia de ruídos. Por tanto, solicítase ao respecto unha lista
exhaustiva dos establecementos de cada unha das zonas que permita coñecer cales teñen
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licenza, de que tipo, e se os que teñen licenza funcionan de acordo co habilitado nela,
especialmente se os locais que non son pubs non contan con música e limitan o seu horario
de acordo co previsto para eles. Loxicamente, resulta preciso coñecer tamén as actuacións
do Concello para corrixir as irregularidades que no seu caso constate, tanto no ámbito da
reposición da legalidade, incluídas as medidas cautelares que impidan que continúe o
funcionamento irregular, como no ámbito sancionador.
Tampouco se concretaba a eficacia das medidas adoptadas despois da declaración
das ZAS. Como sinalamos, é posible que pola aplicación das medidas de axuste á
legalidade en materia de licenzas se produza unha diminución dos locais nas zonas
afectadas, o que, unido á imposibilidade de novas licenzas, faría innecesarias outras
medidas. Pero no caso de non se dar esa circunstancia, as medidas a adoptar deberían
procurar a diminución dos niveis de ruído constatados, o que non se logra con medidas de
mínimos, como a citada prohibición de novas licenzas, acompañada doutras que se citan,
que tampouco garantirían a diminución. As medidas habilitadas no Decreto 320/2002
permiten unha marxe moi ampla, sempre e cando se motive suficientemente a súa adopción
e o seu carácter proporcional. É máis, ao se confirmaren os presupostos da declaración, a
aplicación das medidas adecuadas resulta unha obrigación para o Concello, que, en caso de
non adoptalas, podería conculcar dereitos constitucionais de primeira orde (fundamentais),
como os regulados nos artigos 15 e 18 CE, e non prescricións de carácter ordinario (STS
do 12 de marzo de 2007).
Por outra parte, as últimas valoracións do problema feitas pola Asociación Viguesa
contra o Ruído subliñan que non se avanzou nada (La Voz de Galicia, 24.9.08). Todo o
anterior trasladámolo ao Concello, iniciando unha nova queixa de oficio (Q/2431/08). Coa
información achegada recentemente (cun atraso considerable) coñécese que se aplicaron
algunhas medidas, pero sen embargo segue sen responderse ao especificamente requirido.
O ente local refírese fundamentalmente ás recentes medidas normativas adoptadas en
contra do “botellón” que xa coñeciamos a través doutros expedientes. A actual queixa,
como as precedentes (Q/1640/06 e Q/937/07), refírese á saturación ou contaminación
acústica pola acumulación de locais e as graves consecuencias que tal circunstancia ten
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para as vítimas, recoñecidas polo propio ente local coa declaración citada. Por tanto, segue
sen aclararse a actuación municipal ao respecto.
En Baiona coñecéronse as molestias de numerosos locais (Q/1030/07). Segundo a
reclamante, 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. 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 no artigo 12 do
Decreto 320/2002, que serían as que darían lugar a tal declaración e á adopción das
medidas de diminución do ruído. Desde a apertura da queixa seguimos insistindo ao
Concello en que debe aclarar se os establecementos contan con licenza e se axustan o seu
funcionamento ao tipo de licenza con que conten; se se cumpren as prescricións
regulamentarias relativas á prohibición de consumo na rúa (Decreto 320/2002); e as
comprobacións municipais relativas ás circunstancias que motivan a declaración por
saturación de contaminación acústica na zona, de acordo co sinalado no Decreto 320/2002,
coa eventual aplicación das medidas previstas para resolver o problema. Finalmente
coñecemos que o ente local realizou unha serie de actuacións relativas á corrección dos
efectos perniciosos que se constataron pola acumulación de locais. Especialmente se
corrixiron os ruídos no exterior dos locais, circunstancia que se puxo de relevo como moi
necesaria, posto que o propio ente local sinalara que principalmente se deben (os ruídos) a
barullos na vía pública. Esta circunstancia intenta mitigarse coa presenza policial e con
requirimentos aos propietarios dos locais para que dean cumprimento ao establecido no
artigo 12 do Decreto 320/2002...que determina que "os titulares de establecementos serán
responsables de velar, para que os usuarios, ao entraren ou saíren do local, non produzan
molestias á veciñanza”.
Na Estrada puidemos comprobar o deficiente tratamento que dá o Concello a
problemas ocasionados por locais (Q/434/09), cousa que xa sucedera en ocasións
anteriores. Despois de moito tempo sinalou que estaba valorando as actuacións a seguir, a
pesar de que en todas as actas se reflectían irregularidades, como persoas ás portas,
percepción de música ou peches fóra do horario. A reacción municipal é insuficiente, posto
que só se obriga a baixar o volume, sen medición e acta de infracción que dea lugar ao
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correspondente expediente e sanción, no seu caso. Ao se repetiren as supostas infraccións,
as multas serían máis cuantiosas e previsiblemente terían un efecto disuasorio, e ata
poderían dar lugar ao peche do local; pero isto non sucede porque -como dixemos- non se
fan nin se tramitan actas de infracción. Non se persegue a presenza de persoas ás portas do
establecemento, o que debe ser evitado en primeiro termo polos titulares do local, e se non
o conseguen teñen a obrigación de chamar a policía local, que será quen o evite, pero
tamén quen levante a acta de infracción para despois sancionar (art. 12. 1 Decreto
320/2002).
En Muros xa coñecéramos unha queixa pola actividade municipal respecto dun
local (Q/944/03). Entón coñecemos que o expediente sancionador iniciado como
consecuencia do ruído transmitido á vivenda caducara pola súa falta de impulso e que non
se facían as novas medicións que reclamaba o interesado. Agora pídese que se retome o
asunto porque continuaban os problemas denunciados (Q/583/09 e Q/1147/09). Na
primeira coñecemos a persistencia dos prexuízos e que o concello non comprobaba as
reiteradas infraccións porque non enviaba técnicos ou policías locais para medir os
continuos ruídos. Recordamos ao Concello que non era desculpa a suposta falta de medios.
Tamén había ruído procedente da rúa que debía corrixirse (arts. 12 e 26 Decreto 320/2002).
Finalmente o Concello comprometeuse a solucionar o problema. De novo pediuse a
reapertura e entón coñecemos que o motivo da queixa continuaba porque o Concello non
modificara a súa forma de proceder, a pesar do seu compromiso. Despois de moito tempo
desde as denuncias e as queixas o Concello limitouse a mencionar as súas carencias para
corrixir a situación, polo que nos vimos obrigados a formular unha recomendación para
que con urxencia se evite o ruído procedente da rúa debido á concentración de persoas no
exterior do local, en aplicación do previsto nos arts. 12.1 e 26.5 do Decreto 320/2002, e
que, despois de corrixir o anterior, tamén con urxencia se realicen cantas medicións sexan
precisas para coñecer o nivel de ruído transmitido polo local á vivenda dos prexudicados, e
que as devanditas medicións se fagan no preciso momento en que chamen denunciando as
supostas infraccións.
En Melide a queixa Q/1903/08 referíase aos ruídos procedentes de locais. A pesar
da nosa insistencia este Concello non concretou a adaptación formal dos establecementos
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ao previsto no novo catálogo (Decreto 292/2004), unha obrigación municipal que repercute
directamente nun dos principais obxectos de queixa, os horarios. Non se comprobou que os
locais que se citan como bares realmente funcionen como tales, sen música e cun horario
reducido; parece deducirse que funcionan como pubs, polo que deberían adaptase de forma
inmediata e seren sancionados, en caso de confirmarse. Tampouco se sinala nada en
relación co control do ruído na rúa, por consumo fóra dos locais ou polo tránsito de xente
pola rúa debido á previsible saturación da zona. Non se aclara se no verán os locais non
pechan antes das 7.30 h, se non pechan a única porta que teñen, e se lles permiten sacar as
barras ao exterior.
Na Coruña unha Federación de Asociacións de Veciños pediu a inmediata e
urxente convocatoria da comisión de seguimento da zona acusticamente saturada, creada
polo goberno municipal en 2007, pero que ao parecer non se convocara nunca
(Q/2442/09).
1.3.3.4 Locais sen licenza, sen axustarse á que teñen, ou que transmiten niveis de
ruído superiores ao permitido
Como adiantamos, resultan frecuentes as queixas por locais sen licenza ou sen
axustarse ao habilitado pola que teñen; pola transmisión de ruídos ás vivendas por
deficiencias na insonorización ou pola utilización dun volume superior ao permitido. As
queixas deste tipo adoitan acompañarse dunha negativa dos entes locais a realizar a
preceptiva comprobación de ruídos, ou de comprobacións inadecuadas. A comprobación
de todas as circunstancias citadas é unha función municipal que en ocasións non se atende
coa dilixencia precisa, como o demostran a necesidade de formular recomendacións.
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 xeralmente se constata a transmisión desproporcionada de ruídos.
Como claro exemplo de actividade sen axustarse ás condicións da licenza
podemos citar as molestias provocadas por locais de Noia, o que fixo que formuláramos xa
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en 2008 unha recomendación para que se corrixise o funcionamento irregular dos dous
locais obxecto da queixa (Q/2071/07), que contan con licenza de cafe-bar e non se axustan
ao habilitado nelas ao funcionar con música e cun horario amplo. A resposta non aclarou
que se resolvera o desaxuste da actividade dos dous locais ao habilitado na súa licenza.
Entendemos parcialmente desatendida a obrigación legal de responder as recomendacións
(artigo 32.2 Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo) e rexeitada de forma tácita a
recomendación. Por iso, procedemos de acordo con disposto no artigo 33.2 da citada lei,
destacando o negativo desta actuación do Concello de Noia e do seu alcalde, ao que se
dirixiron todas as comunicacións.
Outro exemplo de desaxuste encontrámolo nun local de Baiona sito nun chalé
(Q/827/2005 e Q/2512/08). Ao parecer 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 resultado. Como resposta o Concello sinalou que tiña licenza de
café-concerto, pero non aclaraba o suposto funcionamento irregular debido á utilización 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 denunciado e que segue sen corrección é o que se dá nos xardín do
establecemento. O ruído ás portas debía corrixirse (artigo 12.1 do Decreto 320/2002, que
sinala que “os titulares de establecementos 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”). Por iso deducimos unha
desatención das funcións municipais e formulamos ao Concello de Baiona unha
recomendación para que con urxencia se adoptasen as medidas de corrección que
procedesen 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
for preciso, se incoasen os expedientes sancionadores, que se deducisen das infraccións
administrativas comprobadas (véxase resolución núm. 22 das da área de medio ambiente
no Informe de 2007). O Concello aceptou a recomendación e o alcalde persoalmente se
comprometeu a facer respectar as condicións da licenza do establecemento. Sen embargo,

118

no seu último escrito o interesado sinala que no expediente sancionador que se coñecía
para corrixir o anterior funcionamento do local se rebaixou a cualificación da infracción e
agora é leve, co que non produciría ningún efecto en orde a disuadir outros
comportamentos similares, que se repiten ano tras ano. Agora o ente local indica que se
incoou un expediente de reposición da legalidade a X, pola instalación de dúas barras no
exterior do inmoble e que suspendeu a actividade nelas. Verbo do ruído ás portas, o
concello di agora que se requiriu aos propietarios o cumprimento do disposto no artigo 12
do Decreto 320/2002 (os titulares de establecementos serán responsables de velar, para
que os usuarios, ao entraren ou saíren do local, non produzan molestias á veciñanza).
Detectamos outros caso de desaxuste nun local de Fisterra (Q/1213 e 1214/08),
polo que recomendamos ao Concello desa localidade que con urxencia procedese a
confirmar o aparente funcionamento irregular do local obxecto da queixa, que conta con
licenza de cafe-bar e sen embargo funciona con música e un horario moi amplo (véxase a
resolución núm. 1 das desta área). Na súa resposta o Concello acepta a recomendación
formulada; para darlle efectividade comunicouse ao titular do establecemento que debe
axustarse á actividade propia dun café-bar, que é para a que ten licenza.

1.3.3.5 A contaminación acústica e outros problemas ambientais creados por
actividades comerciais, industriais ou de diferente tipo
Coñeceuse unha queixa (Q/233/08) polas molestias ocasionados por unha obra
privada en Vigo. O Concello respondeu que tiña licenza, sen explicar o actuado polas
concretas denuncias de ruído desproporcionado. Non actuou adecuadamente no tratamento
do problema porque non o comprobou e non avaliou a adecuación dos niveis transmitidos
ás exixencias legais, o que resulta independente da licenza.
A queixa 175/09 referíase ao funcionamento dun taller de confección en Carballo.
A resposta recibiuse cun atraso considerable (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 mesma), aínda que finalmente se
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aclarou que, á parte das actuacións precedentes, agora o local onde estaba en
funcionamento un taller de confección está cerrado desde o pasado mes de xullo.
A queixa Q/2065/07 merece unha crítica especial. Fai referencia ás denuncias
desatendidas polo Concello de Tui e realizadas desde 1999 pola construción e
funcionamento dun taller de elaboración e pulido de pedra sen autorización. Non se
adoptou ningunha medida, a pesar de ser unha actividade molesta por ocasionar ruído,
gases, po, etc. A solicitude de información dirixiuse ao Concello de Tui en novembro de
2007 e desde entón non respondeu nada, a pesar de que se urxiu a entrega da información
en numerosas ocasións a través de chamadas e de que recordamos ao alcalde o seu deber
legal de colaborar na investigación e enviar o preceptivo informe e de que o advertimos de
declaración de hostilidade e entorpecemento. Ao peche do informe aínda non temos a
resposta, polo que estudamos a declaración de hostilidade, advertíndoo tamén de que as
negativas a dar resposta ao Valedor poden ser constitutivas de delito, de acordo co art. 502
do Código penal.
Na Q/1858/07 coñecemos a reclamación por ruídos provenientes dun cine do
Grove. O Concello deixou de responder durante moito tempo ao concreto obxecto da
queixa, que era que non se comprobaba e corrixía ese ruído. O propio Concello promovía
actos culturais no cine, como concertos de corais, teatro ou cine, engadindo que non deben
ser causa de molestias aos veciños, sen máis aclaración, a pesar de que a queixa indicaba o
contrario. Despois de moito tempo (foi preciso recordar o deber legal de responder e
advertir de declaración de hostilidade e entorpecemento) o Concello informou que o cine
xa non tiña actividade, pero sen concretar nada das anteriores molestias.
A queixa Q/1830/07 referíase aos prexuízos ocasionados polo matadoiro de Xinzo.
O Concello confirmou que carece de licenza definitiva e da estación depuradora exixida
para outorgala. Anunciou en diferentes ocasións unha inspección para comprobalo de novo
e adoptar as medidas que corresponderan. O informe pendente desde había moito tempo
debía realizalo a empresa concesionaria do saneamento, que seguía sen achegalo. Unha e
outra vez o ente local alegaba que non tiña ese informe, a pesar de que lle recordamos de
que se trataba dun servizo municipal concedido e por tanto o Concello conservaba todas as
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súas responsabilidades e funcións e debería impoñer as súas instrucións legais ao
concesionario. Por iso reiteramos un anterior recordatorio de deberes legais e a advertencia
de declaración de hostilidade e entorpecemento.
Como conclusión da queixa Q/801/04 recomendamos ao Concello de Redondela
que impedise o uso inadecuado como canceiras e paxareira dunha construción ilegal
prescrita. Ao feito de que non cumprise con dilixencia as súas funcións de disciplina
urbanística non debía engadirse o evidente prexuízo que supón o uso inadecuado das
instalacións, á parte de que se encontren en bo estado. O prexuízo que supón pegar unha
instalación deste tipo á vivenda veciña e afastala da propia, situándoa no estremo do soar,
non depende da limpeza e o bo estado das gaiolas, senón da súa propia existencia nesas
circunstancias; que se encontrasen en malas condicións agravaría o prexuízo xa existente.
Non se deu efectividade á recomendación, polo que nos encontramos ante un suposto de
mala administración sen reparación.
Por molestias ocasionadas por unha granxa de porcos en Culleredo promovéronse
un número importante de queixas que ao peche deste informe seguimos coñecendo
(Q/2140, 2218, 2219, 2343, 2344, 2346, 2348, 2358 e 2363/09).

1.3.3.6 A xestión das augas continentais: os vertidos e as depuradoras
Aprécianse carencias en infraestruturas de condución, separación e tratamento de
augas residuais, tanto industriais como domésticas. Nalgúns casos simplemente non
existen, e noutros resultan claramente insuficientes, ou contan cunha nula ou mala xestión.
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. Nas augas marítimas, sobre todo nas
rías, detéctanse graves problemas de falta ou deficiente saneamento. Resulta moi
rechamante a falta de sistemas adecuados de recollida e tratamento das augas residuais
nalgunhas cidades ou vilas. A través das queixas coñecemos exemplos de vertidos
contaminantes que afectan ao dominio público hidráulico continental e ás augas costeiras.
Moitos teñen a súa orixe en actividades industriais, pero tamén coñecemos un número
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significativo de vertidos procedentes de instalacións públicas, fundamentalmente
colectores ou incluso depuradoras, que en ocasións non funcionan ou non o fan
adecuadamente. Outros problemas ambientais os provocan as depuradoras pola mala
ubicación ou planificación.
Os problemas ocasionados pola EDAR de Vigo aínda non foron resoltos. En anos
anteriores interesámonos pola problemática xeral desta infraestrutura e este ano sobre todo
polos detalles da política municipal de realoxamentos dos afectados, que promoveran
queixas anteriores. Iniciamos unha queixa de oficio (Q/1983/07) que non foi respondida
nin unha soa vez polo Concello de Vigo, a pesar do moitísimo tempo transcorrido desde o
seu inicio. Por esa razón recordamos formalmente ao alcalde de Vigo o seu deber legal de
colaborar nas investigacións e de responder os requirimentos de informe; advertímolo de
posible declaración de hostilidade e entorpecemento; e ademais fixemos un número
considerable de chamadas urxindo o envío do preceptivo informe, sen resultado. Por iso,
ao peche do presente informe estudamos a declaración de hostilidade anunciada e a posible
advertencia de que a negativa reiterada a dar resposta ao Valedor pode ser constitutiva de
delito, de acordo co art. 502 do Código penal.
Coñeceuse a situación da EDAR de Vilalba (Q/863/09), confirmándose o vertido
obxecto da reclamación. O problema reside na falta de infraestrutura para evitar os vertidos
en determinadas circunstancias, sen que se promovese a solución correspondente. En
calquera caso a Confederación Hidrográfica, competente na materia, iniciou un expediente
sancionador polos feitos.
En Arbo encóntrase pendente o selado dunha fosa de recollida de augas residuais
(Q/92/08). Desde hai tempo existe unha orde municipal de limpeza e destrución do pozo
negro, pero recentemente o Concello informa agora como se nunca existise ou non soubese
nada do asunto (non se aprecia a existencia do pozo denunciado). Non se comprobou a
execución da orde de hai moito tempo e por iso a actuación do Concello neste caso resulta
reprochable.
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1.3.3.7 A xestión dos residuos sólidos e os vertedoiros
Nesta materia destaca a queixa de oficio iniciada debido a unha información
aparecida no xornal El Mundo, 15 de febreiro de 2009, na que se dicía que as medicinas
caducadas que levamos á farmacia non se destrúen, senón que son arroxadas a un gran
vertedoiro en Cerceda. “Unha bomba de reloxería a ceo aberto. Doce mil toneladas de
fármacos mesturados con lixo urbano en descomposición. As camionetas chegaban a diario
cargadas de medicamentos caducados, sen as caixas, e se baleiraban directamente no
vertedoiro”. Os fármacos caducados poderían filtrarse ás augas. O desastre tamén ten a súa
vertente crematística: cerca de 45 millóns de euros, o diñeiro invertido pola industria
farmacéutica desde 2002 para que os medicamentos en desuso non se tiren a un contedor
ou polos desaugadoiros das casas, terminaron no vertedoiro. O plan pioneiro en Europa
para organizar a recollida e destrución de fármacos desbotados falla no seu último chanzo,
a incineración. Indícase que non se queimaron nestes anos porque non había nin hai fornos
adecuados para queimar as medicinas. Non hai capacidade nin para todos os residuos
comúns. Sinálase que os responsables da planta o sabían. “O que pasa é que ninguén quere
perder o seu traballo. Todos, incluídos os traballadores, saben que se arriscan. Non había
nin hai fornos adecuados para queimar os fármacos, nin capacidade para os residuos
comúns”.
Da información enviada en primeiro termo deducíase que o contrato asinado co
subministrador se refería á recollida de “residuos de envases con medicamentos
considerados urbanos e asimilables que pola súa composición e características poden ser
tratados nas instalacións de SOGAMA”. Sen embargo, non se especificaba que residuos de
medicamentos teñen esa consideración e que medidas se adoptaron para garantir que os
residuos aceptados eran asimilables aos urbanos. Esta garantía debería terse dado, de
acordo co previsto nunha cláusula do contrato.
Os compromisos contractuais referíanse á valorización dos residuos, en concreto,
á súa incineración. A noticia indicaba que “o complexo medioambiental de SOGAMA non
estaba preparado tecnicamente para proceder á incineración destes materiais, e o seu
destino vén sendo o de sempre, o vertedoiro controlado de Areosa”. Ao respecto
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informacións posteriores sinalaban que o subministrador promoveu actuacións legais
contra SOGAMA e DANIGAL polo incumprimento das súas obrigacións contractuais e
polos prexuízos causados á súa imaxe; sinalaba que o acordo establecía que SOGAMA
aproveitaría enerxeticamente os medicamentos despois de separalos e clasificalos. Todo o
anterior parecía coherente coa decisión adoptada no seo da autorización ambiental integral
(AAI) do complexo medioambiental e vertedoiro de Cerceda, de SOGAMA, na que se
limitan os residuos urbanos a tratar, excluíndo os que tratamos.
Requirimos unha aclaración sobre os extremos citados e a CMATI sinalou que
non existía vinculación contractual entre a empresa pública galega SOGAMA e o
subministrador, senón que os vínculos contractuais só existían entre este e outra empresa
que si tiña contrato con SOGAMA. Por tanto, desta forma excluiríase a responsabilidade
contractual; non obstante, resulta dubidoso que SOGAMA descoñecese o compromiso de
que os residuos de farmacia que se entregaban polo menos en parte foran destinados á
eliminación ou valorización, cando existían campañas publicitarias nos medios de
comunicación que difundían publicamente tal obxectivo. Non se aclaran os medios de
control sobre as entregas de medicamentos para ser depositados no vertedoiro, o que ao
parecer se deixou nas exclusivas mans dunha empresa, e sobre todo as causas do cambio de
criterio na AAI respecto da posibilidade de entrega deste tipo de residuos para o seu
depósito no vertedoiro, prohibíndoo, o que loxicamente ten que relacionarse coa anterior
práctica. Ao respecto descoñécese se se iniciou algún tipo de acción polas prácticas
anteriores e os posibles incumprimentos contractuais que se deran.
Tamén coñecemos unha reclamación pola presenza e prexuízos dun vertedoiro
irregular nos Nogais (Q/826/08). O Concello desa localidade recoñeceu que as condicións
inadecuadas en que se encontra, polo que esperaba eliminalo. Para iso realizou as xestións
necesarias ante a CMATI, que faría a clausura e acondicionamento do contorno.
Como consecuencia dunha noticia aparecida no diario El País iniciamos unha
queixa de oficio (Q/1134/08) debido ao estado do vertedoiro de Vigo, que, segundo a
información, segue contaminando despois do seu selado, no 2001, por que o Concello se
desentendera del. Tras a súa clausura debería manterse e vixiarse. A anterior CMADS
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respondeu que “parte das augas... acaban na rede de sumidoiro e outra na cuneta. A canle
encóntrase en malas condicións de mantemento, rota e cuberta con terra, pero non se
aprecian malos olores que indiquen que as augas poidan estar contaminadas con materia
orgánica. De todo o exposto informouse ao Concello de Vigo, como órgano substantivo do
mencionado proxecto e ata o momento non estableceu ningunha consideración ao
respecto”. Como xa resaltamos o ano pasado, o Concello de Vigo non nos respondeu
durante moito tempo; finalmente aclarou que as posibles carencias que puideran observarse
con anterioridade foron corrixidas.

1.3.3.8 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. Sen
embargo, a través das queixas observamos que son comúns os atrasos á hora de responder
as solicitudes de información ambiental en poder da administración; non adoitan
respectarse os prazos establecidos pola Lei 27/2006, que prevé unha rápida resposta e
entrega. Debe responderse nun mes, 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 exixencias inadecuadas, como
a xustificación da representación da persoa xurídica solicitante, normalmente
organizacións ambientais. 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 o pagamento de cantidades non
previstas (as entregas telemáticas deben ser gratuítas, como tamén as fotocopias de menos
de 20 páxinas), ou xustificar 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 caso de falta de información coñecémolo na queixa Q/77/09, sobre ausencia
de resposta a unha solicitude de información ambiental dirixida ao Concello de Pazos de
Borbén. Este confirmou que non respondera a solicitude no prazo previsto pola normativa
e que tampouco lla proporcionaría no futuro, aínda que despois dun tempo ofreceu a
posibilidade de consultar todo no Concello, o que resulta claramente diferente.
Noutra ocasión a queixa por falta de información ambiental dirixíase ao Concello
do Grove. Comprobamos que non transmitira a información en prazo, confirmando os
presupostos da queixa. Na resposta que nos enviou non especificaba se transmira a
información que entón nos dirixía a nós directamente ao reclamante (Q/2510/08).

1.3.4

QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE

Nesta aliña 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 da queixa e se especifica o motivo concreto desa decisión,
informando o 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. Noutros casos non se apreciou
irregularidade, ou o asunto estaba sendo obxecto de coñecemento xudicial (art. 20 da Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo).
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1.3.5

QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

O Defensor del Pueblo é a única institución habilitada para a supervisión da
actuación da Administración Xeral do Estado (artigo 54 CE). Por iso, cando recibimos
algunha queixa relativa a esa administración, remitímola ao Defensor del Pueblo, dando
efectividade desta maneira aos principios de colaboración e coordinación establecidos na
Lei 36/1985, do 6 de novembro, pola que se regulan as relacións entre a institución do
Defensor del Pueblo e as figuras similares nas distintas comunidades autónomas. Este ano
remitimos ao Defensor del Pueblo por reclamacións referidas a dominio público marítimoterrestre (Q/110/09), solicitude de información ambiental dirixida á Administración Xeral
do Estado (Q/679/09), impacto do aeroporto da Coruña (Q/782/09), molestias polas obras
do AVE en Redondela (Q/855/09) e emisións radioeléctricas no CP de Teixeiro
(Q/1130/09).
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1.3.6

RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE MEDIO
AMBIENTE

1.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Fisterra o 12 de febreiro de 2009
debido a molestias dun local de Fisterra (Q/1213 e 1214/2008)
Nesta institución iniciáronse expedientes de queixa como consecuencia dos
escritos de D.ª T.F.M. e D. J.M.C.C. referentes ás molestias producidas por un local de
ocio en Fisterra.
No seus escritos, esencialmente, indícannos que son titulares dun establecemento
de hostalería denominado Hotel . Desde hai catro anos veñen sufrindo diversas molestias
de carácter grave xeradas pola actividade nocturna dun baixo comercial lindeiro
denominado Pub M. As molestias consisten en música excesivamente alta, vibracións,
gritos e barullo de persoas en horario de descanso (a partir das 22 horas, prologándose en
ocasións ata as 7 ou 8 da mañá), rotura de vasos, lixo e estragos na vía pública. Tamén se
dan ruídos provenientes dun espazo traseiro, un patio interior ao aire libre do que, en
ocasións, fan uso os clientes e habilitado como unha especie de “terraza” que permanece
aberto ata altas horas da noite, provocando molestias tanto polo ruído das persoas que se
atopan alí como pola música emitida dende dentro do local, ao permanecer a porta traseira
aberta. Tamén sofren insultos e burlas por parte das persoas que se atopan no local.
Segundo sinalan, pediron reiteradamente o cesamento dos ruídos aos responsables do local,
solicitaron a actuación da Garda Civil en reiteradas ocasións (que por falta de
competencias os remite ás autoridades municipais), solicitaron verbalmente en moitas
ocasións ao alcalde que tomara as medidas pertinentes e aplicara a lei, e este
comunicoulles que o local nin sequera dispón de licenza municipal. Tamén solicitaron a
actuación das forzas da seguridade municipais, sen conseguir que se actuase contra a
situación de ilegalidade do establecemento.
Ante iso solicitamos información ao Concello, que nun primeiro momento nos
respondeu que o seguinte:
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“En relación ao seu escrito co número 5195 (RS) de 13/6/2008, no tocante á
queixa presentada nesa institución por T.F.M. e J.M.C.C., que como titular do
establecemento de hostalería denominado Hotel , veñen sufrindo diversas molestias de
carácter grave xeradas pola actividade nocturna dun baixo comercial lindeiro
denominado Pub M., achégolle copia dos informes que presentou a Policía Local deste
concello.
Así mesmo, comunícolle que co número 486 (RE) de 4/2/2008, M.A.M.C., con
domicilio na rúa C, desta vila, comunica que ten previsto realizar a actividade de bares
categoría especial (epgf. 673,1) no local da, - baixo que tiña licenza a nome de J.M.I.T., e
pide o cambio de titular da licenza ao seu favor (achego copia).
M.A.M.C., entre outra documentación, presenta copia do modelo 036,
declaración censal de alta, modificación e baixa no Censo de obrigados tributarios.
comunicando o inicio de actividade para o día 1/2/2008 (achego copia).
O arquitecto técnico que presta servizos en materia urbanística o pasado
4/3/2008 presenta un informe que como conclusión di que "terá que presentar proxectos
visados polo colexio correspondente, indicando as obras necesarias para cumprimento
das normas, actualmente en vigor, para este tipo de establecementos" (achego copia).
A Delegación Provincial da Consellería de Sanidade o pasado 22/5/2008
comunica que o informe sanitario realizado o establecemento en cuestión é favorable.
Co número 2023 (RS) de 12/6/2008, requíreselle a M.A.M.C. que presente a
documentación requirida polo arquitecto técnico que presta servizos en materia
urbanística neste concello (achego copia).
Tendo en conta que a día de hoxe, o interesado non presentou a documentación
solicitada para a tramitación do expediente de cambio de titular ao seu favor da licenza de
apertura de apertura, o expediente en cuestión atópase en fase de ditar resolución de
arquivo de expediente, tal e como se establece no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de
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novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificado pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.
Así mesmo, iníciase o expediente de denuncia por molestias ocasionadas por actividades,
co número 1911 (RE) do 28/3/2008 por parte de T.F.M. e número 1912 do 28/3/2008 por J.M.C.C.,
dos que lle achego informes do arquitecto técnico que presta servizos en materia urbanística e da
Policía Local deste concello, así como do requirimento ao denunciado para que presente as
alegacións que considere oportunas.

Mediante escritos presentados cos números cos números 2304 do 25/4/008; 2337
(RE) do 29/4/2008; 2449 (RE) do 7/5/2008 J.M.C.C. e cos números 2305 (RE) do
23/4/2008; 2338 (RE) do 29/4/2008; 2450 (RE) do 7/5/2008 T.F.M., seguen manifestando
as queixas polas molestias que seguen a sufrir como consecuencia da actividade nocturna
xerada pola actividade nocturna do local mencionado. Solicítase novo informe da Policía
Local deste concello, que son presentados o 19/5/2008 (achégase copia).
Por todo iso, co número 1410 (RS) de 9/5/2008, remítese un oficio ao Sr.
comandante do Posto da Garda Civil para que ordene a unha patrulla da Garda Civil que
se despracen a esta vila nos días en que se causan as molestias para comprobar a
veracidade das denuncias. Co número 2959 (RE) do 10/6/2008 entra nas oficinas
municipais o escrito remitido pola Garda Civil do posto de Corcubión (achego copia).
Cos números 2564 (RE) do 15/5/2008; 2793 (RE) do 29/5/2008; 2917 (RE) do
6/6/2008; 2961 (RE) do 10/6/2008 J.C.C. e cos números 2565 (RE) do 15/5/2008; 2792
(RE) do 29/5/2008; 2916 (RE) do 6/6/2008; 2962 (RE) do 10/6/2008 T.F.M., seguen
manifestando e denunciando as molestias xeradas pola actividade nocturna do pub M.
Co número 3225 (RE) do 26/6/2008, recíbese neste concello un escrito dirixido
pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, debido a denuncia
formulada pola Garda Civil de Corcubión, no que solicitan datos sobre o titular do
establecemento, por carecer de licenza, infracción tipificada no artigo 23.e) da Lei
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orgánica 1/1992. A resposta a este escrito foi remitida co número 2332 (RS) do 3/7/2008.
O local no que se realiza actividade de Pub M., permanece pechado desde o pasado
15/6/2008, e nunha xanela aparece un cartel de "pechado por reformas".”
Da información deducíase que o establecemento se atopaba pechado,
descoñecéndose se dende entón o local reiniciou a actividade. Non obstante, o Concello
daba conta do trámite dunha solicitude de suposto cambio de titularidade da anterior
licenza, aínda que se sinalaba que o solicitado era para bar especial, sen aclarar se
finalmente se tramitará como simple transmisión ou como nova actividade. Efectivamente,
da documentación aportada parecía deducirse que o local autorizado era un simple cafébar, e o que pretende o novo interesado era funcionar como café-bar especial, é dicir, con
música e ata altas horas da madrugada; de feito, o nome comercial é de pub e a súa forma
de funcionar era de pub, segundo os interesados na queixa, sen que se desmentira polo
Concello. Sen embargo, no caso de confirmarse o anterior precisaría unha nova licenza, e
non unha sinxela transmisión da anterior, aínda con reformas, posto que se pretendía unha
actividade diferente, segundo se expresa reiteradamente pola xurisprudencia que coñeceu
sobre este tipo de supostos. Por outra banda, o ente local non sinalaba que se realizaran
medicións, a pesar de que tal cousa é función municipal (artigo 9 da Lei 7/1997, de
protección contra a contaminación acústica); sinala que trasladou a petición á Garda Civil,
pero o certo é que as medicións non se fan porque non se habilita unha comisión de
servizos da policía municipal fóra do seu horario e porque ao parecer se carece de medios
técnicos, o que tamén está a disposición do propio Concello. Por todo iso requirímoslle que
nos facilitara aclaración do expresado, e nesta ocasión sinalou o seguinte:
“En relación ao seu escrito co número 6911 (RS) de 21/8/2008, no tocante ás
queixas promovidas nesa institución por T.F.M. e J.M.C.C., debido ás molestias
producidas por un local de ocio, comunícolle que:
O titular do establecemento denominado "M." que se localiza no baixo da Avda ,
desta vila, co número 3966 (RE) de 2/9/2008, presenta proxecto básico e de execución
para a adaptación dun local en planta baixa para pub, para o cumprimento das normas
actuais, realizado polo arquitecto A (achego copia).
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O arquitecto técnico que presta servizos en materia urbanística o pasado
12/8/2008, presenta o informe técnico do que se desprende que se informe favorable a
solicitude de licenza solicitada, cando se corrixa o erro do cambio de data do visado. Este
informe foi dilixenciado con data 2/9/2008, polo que se informa favorablemente a
solicitude de licenza de apertura.
No que toca coas medicións acústicas, función municipal tal e como se desprende
do artigo 9 da Lei 7/1997, de protección contra a contaminación acústica, comunícolle
que este concello carece dos medios necesarios para realizar este tipo de tarefas.
O expediente tramitouse como un simple cambio de titularidade, e a Xunta de
Goberno Local, na sesión que celebrou o pasado 4/9/2008, autorizou o cambio de titular
da licenza para a actividade doutros café bar a favor de M.A.M.C. (achego copia). A día
de hoxe, o establecemento está aberto ao público e funcionando.”
Ante o confuso dalgunhas cuestións contidas na resposta e na documentación
remitida polo Concello puxémonos en comunicación directa con el para coñecer
fundamentalmente se a licenza transmitida era a anterior, e non unha nova de pub ou bar
de categoría especial, como parecía deducirse dalgún documento, o que suporía a
irregularidade tratada anteriormente. O ente local confirmou que se transmitiu unha licenza
de simple café-bar, é dicir, idéntica a existente, polo que debe obviarse o expresado nalgún
documento de trámite e no informe, cando di que o promotor presenta proxecto básico e de
execución para a adaptación dun local en planta baixa para pub.
Efectivamente, as actividades clasificadas precisan a correspondente licenza
municipal de funcionamento, autorización outorgada segundo o establecido no RAMINP
de 1961 (Decreto 2.414/1961), e agora de acordo co decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo
que se regula a avaliación de incidencia ambiental. 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.
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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.
Este tipo de establecementos non poden contar con música, nin pretender exercer
como pubs. Ao respecto xa tivemos ocasión de sinalar en anteriores ocasións que a
denominación café-bar fai referencia a locais que non poden incluír na súa actividade
equipos de música, incluso nos supostos en que se encontran mencionados nos proxectos
(véxase a recomendación e suxestión incluídas no Informe Anual ao Parlamento de Galicia
2002: 249 e ss). 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
2816/1982, 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 veñen regulando os horarios de
apertura e peche dos locais. O Decreto 292/2004 cita as salas de baile ou festas, as
discotecas, os pubs e os karaokes como establecementos con ambientación musical, e, polo
contrario, ao mencionar as cafeterías, cafés ou bares non sinala que teñan esa característica,
a ambientación musical, pola que a diferenza resulta clara.
Como xa adiantamos, que para que un local con licenza de bar se converta nun
pub non resulta suficiente o que nalgún momento pareceu que se estaba a facer co trámite
municipal, é dicir, a transmisión da licenza do bar e a aprobación dunha reforma para
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convertelo en pub, pero sen un novo trámite de licenza ou de avaliación de incidencia
ambiental, co que non se daría nin información pública aos veciños afectados, nin traslado
á CMADS, etc. Tal cousa, como tamén sinalamos, queda descartada dende o momento en
que o ente local sinala expresamente que o que se transmitiu foi a licenza anterior, como
non podía ser doutra forma (a transmisión doutra en realidade non sería transmisión, senón
nova licenza), e por tanto agora o novo propietario ten a licenza para bar que existía
anteriormente.
Por outra banda, parece claro que o funcionamento real do establecemento non é o
propio dun bar, senón o dun pub. Efectivamente, os interesados sinalaron dende o primeiro
intre que o establecemento se denomina Pub M. e que produce molestias consistentes en
música excesivamente alta, vibracións, gritos e barullo de persoas en horario de descanso,
a partir das 22 horas e en ocasións ata as 7 ou 8 da mañá, o que excedería con moito aínda
o horario dos pubs. Esta circunstancia, que como dixemos se apuntou dende o inicio da
queixa, en ningún caso foi desmentida polo ente local, que se limita a dicir ao respecto que
non pode comprobar porque non conta con medios nin humanos nin materiais. Non
obstante, para a comprobación sinalada non resultan necesarios nin tan sequera medios
técnicos, e esa comprobación é necesaria, sobre todo tendo en conta que todos os indicios
apuntan ao indicado.
O ente local pretende xustificar a falta de comprobacións sinalando que este
concello carece dos medios necesarios para realizar este tipo de tarefas, a pesar de que,
como dixemos, a comprobación pendente non require ningún tipo de medio técnico, de que
se trata dunha función legalmente atribuída aos concellos, e de que o Concello de Fisterra
concedeu licenza, o que supón que ten obriga legal vixiar as súas condicións en particular.
Co outorgamento da licenza non termina o labor do ente local; esta 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. E, como xa tratamos, 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
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súas actividades non excedan dos parámetros manexados á hora de conceder as respectivas
licenzas de funcionamento.
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 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 reiteradamente vén determinando a xurisprudencia ao xulgar supostos
moi similares.
Os cidadáns que promoveron as queixas están demandando a preservación duns
intereses especialmente 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 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 Fisterra non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer os dereitos
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.
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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, facerlle chegar a ese
Concello de Fisterra a seguinte recomendación:
Que con urxencia se proceda a confirmar o aparente funcionamento
irregular do local obxecto da queixa, que conta con licenza de cafe-bar e sen embargo
non se axusta ao habilitado na súa licenza, ao funcionar con música e cun horario moi
amplo.
Resposta do Concello de Fisterra: recomendación aceptada.
2.- Recordatorio de deberes legais dirixido ao Alcalde de Boiro o 15 de
outubro de 2009 debido ás molestias producidas por diferentes locais de ocio
(Q/955/06, 417/07 e 1171/2008).
Nesta institución iniciáronse expedientes de queixa como consecuencia dos
escritos de D. G.O.A., presidente da Plataforma Veciñal Convivencia de Boiro, un
numeroso grupo de cidadáns, e D. J.P.B.S., referentes ás molestias producidas por
diferentes locais de ocio de Boiro.
Nos seus escritos esencialmente indícannos que a plataforma é un movemento
veciñal apolítico que xorde como resposta cidadán á situación que están a sufrir na zona na
que viven, onde están situados unha enorme cantidade de locais de “movida nocturna”. A
zona é a comprendida pola rúa Principal, Praza da Mancomunidade, rúa Pablo Iglesias e
Avda. da Constitución, en pleno centro urbano de Boiro e a escasos centos de metros da
Casa Consistorial. O elevado número de locais nocturnos provoca moitas molestias aos
veciños, que ven prexudicados dereitos como o referido á intimidade persoal e familiar no
ámbito domiciliario (art. 18 CE) e o dereito ao descanso. Sinalan que a inobservancia das
normas case xeneralizada por parte dos moitos locais nocturnos (incumprimento dos
horarios de peche, insonorización deficientes, falta de adecuación do uso do local á licenza
de apertura que lle foi outorgada, etc.) provoca situacións moi prexudiciais. Hai veciños
que se ven na obriga de marchar da súa casa a fin de semana para poder descansar; existen
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medicións sonométricas efectuadas en vivendas pola policía local a altas horas da
madrugada de máis de 45 dB; hai persoas sufrindo serios problemas de saúde. Como
consecuencia da concentración de locais nocturnos, as rúas onde viven soportan
importantes aglomeracións de persoas ao longo de todas as noites das fins de semana. As
consecuencias son os ruídos nocturnos e a sucidade (cristais rotos en todas as rúas, mexos,
vómitos nos portais...). Denunciaron a situación ao Concello de Boiro, reclamando o
abandono da actitude permisiva que ten cos locais infractores, e que se impida a
proliferación de locais nocturnos na zona. Sinalan que a situación empeorou con respecto á
de partida; a concesión de licenzas a locais deste tipo continúa e os problemas directos e
indirectos provocados por estes vense agravados. Tras múltiples encontros, o Concello
anunciou en febreiro que estaba preparando unha ordenanza que, ademais doutras medidas,
incluiría o mínimo a manter polos locais de ocio nocturno como requisito para a concesión
de licenzas. Sen embargo, a distancia mínima dos locais, un dos aspectos esenciais, foi
eliminada da proposta inicial. A redacción final da ordenanza defraudounos, en especial se
se ten en conta que existen outros concellos nos que a limitación se dá.
Na segunda queixa indícase que se queixan como veciños afectados polos
numerosos pubs, cafés-concerto, locais de espectáculos de flamenco, discotecas, etc, que
saturan a zona onde viven. Sinalan que están afectados polo ruído que xeran os locais
nocturnos existentes e que se verá agravado coa apertura en breve doutros establecementos
deste tipo. Remite copia das sinaturas que recolleron (176), así como o xustificante da súa
presentación no Concello de Boiro. Consideran que se debería facer un seguimento máis
exhaustivo do horario excesivo de apertura dos establecementos. Tamén debería vixiarse
que os locais desenvolvan a actividade para a cal solicitaron licenza, posto que son
coñecedores de que hai locais que solicitan o tipo de licenza que lle dá maior horario de
apertura, cando a súa actividade non se axusta a licenza solicitada; por exemplo, solicitan
licenza para locais de espectáculos de flamenco e sen embargo están actuando como pubs
ou cafés. Existen unha importante cantidade de irregularidades que consideran se están a
cometer. Sinalouse que todo o exposto é obxecto doutra queixa “dende hai moitísimo
tempo”, cuxos diferentes aspectos aínda non foron obxecto de aclaración definitiva por
parte do Concello.
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Ante iso solicitamos información ao Concello sobre todos os aspectos
mencionados e particularmente sobre os locais da zona; sobre os que non contan con
licenza de actividade, incluída a comprobación do art. 34 do RAMINP; sobre a adaptación
da actividade a licenza de cada un dos que a teñan (en especial, sobre a non utilización de
música e horarios amplos dos simples cafés ou bares); sobre a presenza de persoas
consumindo ás portas dos locais, en contra do previsto no decreto 320/2002; e sobre as
medidas adoptadas ou previstas. Este requirimento de informe deuse o 22 de setembro de
2006, e despois de varias reiteracións vémonos na obriga de recordar ao Concello o seu
deber legal de colaborar nas investigacións desta institución e advertirlle da súa posible
declaración como hostil e entorpecedor do labor da institución. Outros requirimentos
posteriores tamén se demoraron, o que fixo preciso recordar de novo ao Concello o seu
deber legal de colaborar nas investigacións desta institución e advertirlle da súa posible
declaración como hostil e entorpecedor do labor da institución.
O ente local non respondía a unha parte significativa do obxecto da queixa e por
iso requirido a instancia dos afectados. Entre tanto, estes acudiron de novo a institución;
recibíronse chamadas telefónicas e escritos sinalando que a situación seguía igual ou peor e
urxindo a adopción de medidas. Polo anterior reiteramos a necesidade dunha resposta
definitiva e trasladamos o contido das últimas indicacións dos afectados, urxindo a reposta
pendente dende hai moito tempo, e recordamos unha vez máis que o artigo 26.1 da Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, sinala que “os poderes públicos de Galicia
están obrigados a prestar o auxilio e a cooperación que lles sexan demandados polo
Valedor do Pobo nas súas investigacións e actuacións”. A resposta do Concello foi referida
a algúns aspectos particulares expresados polas últimas reclamacións, pero sen aclarar os
obxectos da queixa pendentes dende hai tempo. Por tanto, ningún dos dous aspectos
centrais da queixa foron finalmente aclarados: o axuste das actividades as licenzas e a
relación desta circunstancia cunha posible saturación, e o ruído na rúa.
Antes chegáramos a convocar unha reunión co Concello para explicar o
tratamento legal da situación e os datos que aínda non se achegaran para dar conta do
adecuado tratamento legal dos problemas obxecto da queixa. O alcalde sinalou que
procuraría dar resposta e preguntou se podería facelo por medio de contratación do
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traballo, indicándose (o secretario e os representantes da institución) que os principios de
autonomía e autoorganización habilitaban para facelo dese xeito; en calquera caso dixo que
necesitaba tempo. Ao respecto indicóuselle que xa en setembro de 2008 indicara que en 2
ou 3 meses o tería feito, e posteriormente que “os procedementos de revisión antes
mencionados non estarán completados ata finais do vindeiro mes de xaneiro (de 2009)”.
En relación con todo o sinalado ata agora é preciso subliñar, no que se refire ao
aspecto formal, é dicir, á obrigada colaboración municipal para o esclarecemento das
circunstancias da queixa, que o Concello de Boiro se demorou considerablemente e en
diferentes ocasións á hora de remitir as informacións especificamente demandadas, e
finalmente só responde a algúns dos aspectos de tipo particular mencionados polos
afectados nos seus escritos, pero non aos de tipo xeral, pendentes, como expuxemos, dende
hai tempo. Efectivamente, sinálase o realizado en relación con algún local dos
mencionados nos últimos escritos dos afectados, o que parece que se aproveita para deixar
de mencionar o tratamento xeral demandado. O anterior sucede a pesar de que dende o
primeiro intre se determinou con precisión o obxecto da queixa e as cuestións que o ente
local debería aclarar para coñecer o axuste da súa actuación ao legalmente previsto; este
parece determinado a informar só parcialmente, deixando determinados aspectos
fundamentais sen aclaración. Ademais, o propio Concello sinalou expresamente, por
escrito e verbalmente, que daría conta dos aspectos pendentes, sinalando para si mesmo
prazos xenerosos e que non se correspondían cos legais, pero comprometéndose a realizar
a tarefa pendente, ao fin e ao cabo. Ao non facelo acudimos ao Concello, onde de novo se
comprometeu, para finalmente non enviar o comprometido, como vemos. Iso sucede a
pesar dos moitos requirimentos, do tempo transcorrido dende a primeira comunicación, e
aínda da entrevista persoal cos responsables municipais con desprazamento de 3 membros
do persoal da institución, no que pretendeu descartase calquera mal entendido respecto do
requirido, como así sucedeu.
No aspecto material ou de fondo, sen prexuízo de que o ente local dera conta
dalgunhas actuacións de corrección de determinados comportamentos, o certo é que seguen
sen aclararse aspectos fundamentais que xa se mencionaban nos primeiros escritos
dirixidos ao Concello, o que fai pensar que a actuación neste senso nin se deu nin se ten
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intención de que se dea. Neses primeiros escritos aludíase a unha “enorme cantidade de
locais de movida nocturna” na zona; ao prexuízo do dereito á intimidade persoal e familiar
no ámbito domiciliario (art. 18.1 e 2 CE); a inobservancia das normas case xeneralizada
por parte dos moitos locais nocturnos (peche, insonorización, falta de adecuación do uso
do local á licenza, etc.); aos grandísimos problemas ocasionados, como marchar da casa; as
importantes aglomeracións de persoas ao longo de todas as noites das fins de semana; á
sucidade... Sinalábase que “se queixan como veciños afectados polos numerosos pubs,
cafés-concerto, locais de espectáculos de flamenco, discotecas, etc, que saturan a zona
onde viven”, que “debería vixiarse que os locais desenvolvan a actividade para a cal
solicitaron licenza”, e que “existen unha importante cantidade de irregularidades que
consideran se están a cometer”.
Por tanto, a cuestión obxecto da queixa referíase claramente a problemas
particulares referidos a algún local, pero sobre todo a aparente saturación e a
contaminación acústica ou ruído xeneralizado provocado en gran parte pola propia
saturación. Tamén se mencionaba que debía aclararse a posible presenza de persoas
consumindo ás portas dos locais, en contra do previsto no Decreto 320/2002. A pesar do
claro da anterior exposición e da nosa insistencia en lograr respostas congruentes co
mesmo, o certo é que o Concello non respondeu ao pedido, posto que non se aclaran
actuacións respecto do ruído na rúa, aspecto regulado e de responsabilidade municipal, e
tampouco se tratou a aparente saturación denunciada polos veciños. Só se mencionaron
aspectos particulares dalgúns locais, pero debera descartarse calquera foco difuso de ruído
de tratamento municipal, como os que sinalamos.
Efectivamente, o ruído na rúa non se trata, a pesar de que o ordenamento regula o
seu tratamento dun xeito claro, tanto se ten a súa orixe no consumo fóra dos locais, no
consumo do previamente adquirido á marxe dos locais, ou na presenza dunha zona
acusticamente saturada.
Para o primeiro caso, o consumo fóra dos locais do adquirido neles, o art. 12.1 do
decreto 320/2002 prevé que os titulares dos establecementos velen para que os usuarios, ao
entraren e saíren, non produzan molestias á veciñanza, o que inclúe o consumo de bebidas
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fóra do local, que se atopa prohibida, salvo zonas autorizadas ou terrazas (artigo 12.1).
Unha das interesadas resaltou que o problema concreto que padecen ela e outros veciños é
ese en particular e que o Concello non fixo nada, salvo, despois de moito insistir, a limpeza
do que se ensucia comunmente. Na reunión de novo se expuxo iso e se indicou ao alcalde o
tratamento legal do asunto; seguimos sen aclaración ao respecto.
No que se refire ao segundo aspecto, o botellón, este confirmouse na reunión e
loxicamente incide na situación, facéndoa aínda máis gravosa para os prexudicados. Ao
respecto o art. 26.5 do Decreto 320/2002 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 o establecido neste
regulamento” (artigo 26.5). Pola súa banda, a Lei 37/2003 habilita aos concellos para
perseguir estas condutas prexudiciais. Como tratamos nos informes dirixidos ao
Parlamento de Galicia, moitos concellos están abordando xa este grave problema.
No que se refire ao tratamento da eventual zona acusticamente saturada, o art.
12.2 do Decreto 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
oportunas, dentro do seu ámbito de competencias, tendentes a diminuír o nivel sonoro
exterior ata situalo dentro dos límites correctos”.
En todo exame do cumprimento das garantías legalmente previstas en relación coa
protección dos dereitos constitucionais afectados nesta orde é preciso coñecer a presenza
dos actos preventivos, as licenzas de actividades, e do cumprimento das súas condicións.
Esta necesidade é aínda máis intensa en zonas saturadas, onde con carácter previo a
actuacións máis gravosas debe coñecerse se as actividades da zona teñen licenza e se
cumpren as condicións desta. O contrario prexudica gravemente os locais que funcionan
adecuadamente, que posiblemente son a maioría. Sen ese traballo previo non resulta
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posible coñecer se se dan as condicións legalmente previstas para a declaración formal da
saturación ou se en cambio se trata da presenza dun significativo número de locais
irregulares, que se suman aos regulares e producen esa aparente saturación. Este foi o labor
reiteradamente demandado ao Concello, por escrito e na reunión, é dicir, coñecer de forma
exhaustiva se os locais da zona funcionaban adecuadamente segundo a súa licenza. O
Concello, que unicamente chegou a mencionar os locais e a súa licenza formal, non
concretou que se comprobara que funcionaban de acordo co habilitado nelas, que era o que
se pedía. Finalmente se comprometeu por escrito (“malia que non se fixo unha revisión xeral
do grao de adaptación das licenzas concedidas ás actividades que se desenvolven neles ...”;
“este concello vai levar a cabo a comprobación fáctica de que os locais relacionados, así
como outros sitos fóra desta zona, adaptan as súas actividades e instalacións ás
condicións previstas nas licenzas das que dispoñen ) e oralmente (na reunión) a
proporcionar esa aclaración, o que non tivo lugar.
As actividades clasificadas precisan a correspondente licenza municipal de
funcionamento, autorización outorgada segundo o establecido no anterior RAMINP e
agora no Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación de incidencia
ambiental. 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.
Como acabamos de mencionar, unha das condicións dos locais de ocio
autorizados é cumprir co tipo de licenza concedida e por tanto que a súa actividade non
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contradiga a natureza dela. 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.
Ao respecto destaca que a denominación café-bar fai referencia a locais que non
poden incluír na súa actividade equipos de música. 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 2816/1982, 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
veñen regulando os horarios de apertura e peche dos locais. O Decreto 292/2004 cita as
salas de baile ou festas, as discotecas, os pubs e os karaokes como establecementos con
ambientación musical, e, polo contrario, ao mencionar as cafeterías, cafés ou bares non
sinala que teñan esa característica, a ambientación musical, pola que a diferenza resulta
clara.
A zona conta con numerosos locais e con moita afluencia de xente neles e no
exterior, o que ocasiona problemas que proveñen tanto da actividade interior como exterior
(por exemplo, o intenso tránsito a altas horas da madrugada). Por iso, á hora de abordar os
problemas propios da aparente concentración, como é o caso da presente queixa, resulta
preciso investigar e, no seu caso, corrixir, os establecementos que se atoparan en
circunstancias irregulares, non para sancionalos con peches temporais, senón co fin de
impedir o seu funcionamento sen licenza ou dun xeito non habilitado pola que teñen
(normalmente porque son simples cafés ou bares e funcionan como pubs ou superiores).
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Esta forma de proceder é un prius á hora de abordar un suposto de concentración de locais
molestos ou de aparente saturación. E se despois de reducir os locais en funcionamento
evitando o dos que non o fan de acordo coa correspondente licenza municipal, aínda
permaneceran os problemas que definen a saturación (art. 12.2 do Decreto 320/2002),
entón o Concello adoptaría as medidas propias desa institución.
Sen embargo, o Concello non acaba de determinar o máis básico, co que impide
coñecer se existe a aparente saturación. Se aplicase as medidas do citado art. 12.2 sen
previamente determinar o dito, entón prexudicaría gravemente os locais legais, que, como
dixemos, posiblemente son a maioría.
É de subliñar que a aplicación ou non do previsto no art. 12.2 do decreto 320/2002
non é algo que se atope a disposición municipal, senón que debe facelo se prodúcense os
presupostos previstos no ordenamento ao respecto.
A xurisprudencia resalta a necesidade de determinar e abordar o problema da
saturación de ruídos de maneira urxente alí onde se constate, 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
á non agravar o problema (sentenza do Tribunal Superior de Xustiza das Illas Baleares do
29 de xuño de 1999, confirmada polo TS). Esta interpretación ampla das medidas a aplicar
en caso de declaración de zonas saturadas vén prevista no Decreto 320/2002, que dispón a
aplicación das medidas oportunas, sen concretalas nin limitalas. Por tanto, sempre que as
devanditas medidas resulten suficientemente motivadas e proporcionadas ao problema
poderán ser aplicadas polo Concello, que ademais se atopa obrigado a 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 como consecuencia da súa falta de dilixencia no
tratamento dos ruídos. A sentenza subliña que o axuizado era a actividade xeral ante o
problema, deducindo unha conduta pasiva “vulneradora dalgún dereito fundamental”.
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As disposicións municipais limitadas a non autorizar novas licenzas, como é o
caso, nada solucionan se non van acompañadas doutras que permitan aliviar os prexuízos
constatados, ou, como di o Decreto 320/2002, diminuír o nivel sonoro exterior ata situalo
dentro dos límites correctos. O anterior trátase na citada sentenza do TSX das Illas
Baleares, que delimita o alcance da declaración municipal de zonas acusticamente
contaminadas. Unha asociación de veciños viña denunciando a proliferación de locais e
unha gran afluencia de público na zona, ante o que o Concello de Palma acordou la
declaración do barrio como ZAC, acordo que foi recorrido en vía contenciosoadministrativa pola asociación por considerar as medidas adoptadas insuficientes ou
ineficaces en orde ao fin último perseguido, a preservación dos seus dereitos. A principal
medida aplicada consistiu na prohibición de novas licenzas que incumprisen determinadas
distancias, o que non pareceu suficiente aos veciños. A sentenza estima parcialmente o
recurso e declara anulables determinados aspectos da decisión municipal. O Concello
defendía o carácter discrecional das concretas medidas a aplicar ante a presenza dunha
ZAC; segundo el, podería elixir entre diferentes opcións. A Sala considerou en cambio que
estabamos ante un concepto xurídico indeterminado e non ante unha potestade
discrecional, e por tal razón entendeu que a única solución xusta era a congruente coa
solución do problema, e non a que quixera inxustificadamente o Concello. A medida
congruente para corrixir a grave contaminación non é a sinxela limitación de licenzas ou o
compromiso municipal de efectuar unha estrita vixilancia; non poden considerarse
suficientes para corrixir a situación. O Concello de Palma de Mallorca entendía que actuara
de acordo cunha suposta ponderación de intereses, o dereito ao descanso dos veciños e o
dereito ao exercicio de actividade económica dos empresarios. Este argumento é con
frecuencia utilizado por concellos, e, como sinala a sentenza, debe ser rexeitado. A función
da administración non é realizar unha suposta arbitraxe de intereses, senón dar
efectividade ao principio de legalidade.
A actuación do Concello de Boiro nesta orde, ademais da carencia apuntada,
parece referida a dificultar novos locais, a pesar dalgunha manifestación expresa noutro
sentido. En ningún caso se concreta como se interveu ou se vai intervir dalgún xeito respecto
das licenzas regulares presentes. O enfoque municipal pode facer que a situación non
empeorara, pero non abordaba a xa existente.
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Co anterior defínese a responsabilidade municipal no caso de saturación. Polo que
se refire ao ruído na rúa, ademais do previsto nos citados arts. 12.1 e 26.5 do decreto
320/2002, a sentenza do 29 de outubro de 2001, da Sala do Contencioso-Administrativo do
TSX de Andalucía (sede de Sevilla), tamén promovida por unha asociación de veciños, dá
conta da abstención do Concello de Sevilla ante a permanencia ata altas horas da
madrugada de multitude de persoas nun barrio. Non deu resposta algunha a situación; por
iso, a Sala estima que “se pueden adoptar medidas control adecuadas para evitar el ruido,
la venta de bebidas alcohólicas en la calle, la utilización de aquélla como urinario
público, los daños al espacio público y sus elementos, y permitir la libre circulación de
personas y vehículos, como es una dotación policial adecuada que exija en todo momento
el cumplimiento de cuantas normas y ordenanzas estén vigentes en sus estrictos términos.
El recurso debe ser estimado porque a la Administración le incumbe en su función de
policía el cumplimiento del deber de vigilancia de horarios de cierre, emisión de ruidos de
bares, vehículos, etc. y de lo actuado se deduce cierta inactividad que perjudica
indudablemente a los vecinos de la zona que han de soportar la incomodidad de acceso a
sus viviendas, exceso de ruidos que impiden el descanso nocturno y otras molestias que no
tienen el deber jurídico de soportar y que se pueden paliar, si la Administración en el
ámbito de su competencia no hace dejación de su función y adopta cuantas medidas sean
necesarias para exigir el cumplimiento de la ley haciendo posible que el ejercicio de un
derecho por parte de un sector de población no menoscabe los derechos de los vecinos de
la zona en la que se concentran. Ciertamente dichas medidas resultan impopulares y
pueden tener un coste electoral por parte del sector afectado pero no hay que olvidar que
la Administración, como proclama el articulo 103 de la Constitución, debe servir con
objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la ley y al derecho, así como
a los fines que la justifican (artículo 106 de la Constitución).” A sentenza estima o recurso
e obriga o concello a adoptar as medidas que impidan o consumo de alcohol nas rúas fóra
dos establecementos públicos.
Así pois, as carencias sinaladas na actividade do Concello de Boiro supoñen 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 o
control do cumprimento da presente lei, exixir a adopción de medidas correctoras
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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”.
Debe subliñarse que a desatención afecta a dereitos fundamentais ou
especialmente protexidos. Tanto as sentenzas do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos
(Powell e Rayner contra o Reino Unido; López Ostra contra España; Guerra e outra contra
Italia; Hatton e outros contra o Reino Unido...), como a xurisprudencia constitucional
española resaltan esta circunstancia desde hai tempo. A sentenza do Tribunal
Constitucional 119/2001, do 24 de maio, sinala que “una exposición prolongada a unos
determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e
insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la
intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o
dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o
menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la
lesión producida”. Tamén a sentenza do Tribunal Supremo do 15 de marzo de 2002
resalta a vinculación dos problemas de contaminación acústica con algún dereito
fundamental, e sinala que, no contexto da realidade social actual, o problema da

exposición a ruídos excesivos non é “un aspecto que poida considerarse superficial ou
pouco

importante

no

tratamento

xurídico-administrativo

das

actividades

hoxe

habitualmente denominadas xenericamente como clasificadas (...). Para poñer de relevo a
transcendencia do ben xurídico cuxa protección está en xogo, basta con recordar a
importancia que a xurisprudencia constitucional e europea de dereitos humanos atribúen as
actividades desta natureza.”
As

desatencións

as

funcións

municipais

mencionadas

poden

xerar

responsabilidade patrimonial. A sentenza do Tribunal Supremo do 18 de novembro de
2002 resulta unha boa mostra do recoñecemento da responsabilidade patrimonial dos entes
locais nos supostos en que se constate unha insuficiente actuación para corrixir os
problemas derivados de contaminación acústica presentes nunha determinada zona.
Confirma outra do TSX de Castela-A Mancha na que se condenara un concello ao
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aboamento dunha indemnización como consecuencia da súa falta de dilixencia no
tratamento dos ruídos.
Despois de tanto tempo dende o inicio da queixa debe concluírse que o Concello
non aclarou os concretos extremos que mencionamos. Convén sinalar que os cidadáns que
promoveron as queixas están demandando a preservación duns intereses especialmente
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 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. É especialmente
destacable que o prexuízo se está dando na vivenda dos afectados, polo que se está
conculcando un dereito dos cualificados como fundamentais na Constitución (artigo 18.1 e
2) e na Convención Europea de Dereitos Humanos (art. 8), polo que o labor de protección
da administración municipal debera ter sido aínda máis dilixente.
No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o
Concello de Boiro adoptou algunhas, pero non todas as medidas ao seu alcance para
protexer os dereitos constitucionais citados anteriormente, que por iso poden estar sendo
obxecto de menoscabo pola actividade dos establecementos e a abstención en parte 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
deste problema, 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.
Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar ao Concello de
Boiro o seguinte recordatorio de deberes legais:
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“Que con urxencia se proceda a dar cumprimento ás responsabilidades municipais
non aclaradas no seo do presente expediente en relación á contaminacións acústica que
sofren os numerosos veciños que acudiron a esta institución co fin de que se preserven os
seus dereitos fundamentais prexudicados pola actuación ou abstención do ente local,
especialmente o dereito á intimidade persoal e familiar no ámbito domiciliario (art. 18 1 e
2 CE).
Que en relación co ruído na rúa se dea estrito cumprimento ao previsto nos artigos
12.1 e 26.5 do Decreto 320/2002, de tal forma que non se consuma na rúa o adquirido en
locais de ocio ou o adquirido previamente en establecementos comerciais ordinarios
(botellón).
Que en relación cos controis preventivos dos establecementos se determine con
precisión e de forma exhaustiva se os numerosos locais obxecto da queixa, mencionados
polo propio ente local, axustan a súa forma de funcionar ao habilitado para cada un deles
na súa correspondente licenza de funcionamento.
Que, logo de realizar o labor mencionado no parágrafo anterior e corrixidos os
locais que non se axusten ao previsto na súa licenza, se aínda así continúan os prexuízos
definidos no art. 12.2 do Decreto 320/2002, o que debería comprobarse, entón de
inmediato se proceda a declarar a zona como acusticamente saturada, de acordo co previsto
no citado artigo, e que se adopten con urxencia todas as medidas adecuadas para
reconducir a situación, tamén de acordo co previsto”.
Respostas do Concello de Boiro: recordatorios de deberes legais pendentes de
efectividade.
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3.- Recomendación dirixida ao Alcalde de Muros o 17 de novembro de 2009
debido ás molestias e prexuízos ocasionados polo funcionamento dun local de ocio
(Q/1147/2009).
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de
D. J.A.G.P. relativo ás molestias e prexuízos ocasionados polo funcionamento dun local de
ocio en Muros.
Anteriormente coñecéramos as queixas C.6.Q/944/03 e C.6.Q/583/09, e da última
comunicación municipal deducimos que, no relativo á persistencia dos prexuízos e
molestias, o Concello unicamente sinalaba que “adoptará as medidas que legal e
regulamentariamente procedan”, sen concretar. A obxección posta de relevo na queixa era
que o Concello non comprobaba as reiteradas infraccións porque non envía a técnicos ou
policías locais para medir os ruídos continuos e así evitalos definitivamente, valorando a
súa reincidencia, impoñendo multas máis cuantiosas ou pechando o local. Confirmábase a
falta de actuación eficaz do ente local, e iso pretendíase desculpar pola falta de medios e
pola presenza de ruído na rúa. En calquera caso, o Concello sinalaba que “para facer
fronte a esta situación, sen que en ningún caso se obvie o control e supervisión das fontes
de ruído denunciadas polos veciños, déronse as instrucións pertinentes á Policía Local”,
co que era de esperar que definitivamente se dera cumprimento estrito a obriga legal
municipal que mencionamos e o ente local realice comprobacións de ruído cantas veces se
requiran polos afectados polo medio que consideren, incluídas as denuncias telefónicas;
que as comprobacións se realicen no preciso momento en que se demandan; que no seu
caso se inicien os procedementos correspondentes e se impoñan as sancións que se
deduzan deles; e que se evitara o ruído na rúa vinculado ou non aos establecementos (art.
12 decreto 320/2002, no primeiro caso, e art. 26 no segundo). Pero o interesado acudiu de
novo a institución para indicar que a pesar do moito tempo transcorrido dende as primeiras
queixas, aínda continúan as molestias desproporcionadas procedentes do local J.N.
Ante iso solicitamos información ao Concello de Muros, que recentemente
sinalou o seguinte:
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“Primeiro.- O Concello de Muros, tal e como se lle deu conta por medio do
informe de data 10 de xuño do corrente, é consciente da problemática existente ao redor
da actividade do local "Pub J.N.". Como se indicou no seu momento, por mor das
denuncias existentes o concello instruíu e resolveu un expediente sancionador por
infracción da normativa de ruídos, impoñéndolle ao propietario do referido local unha
multa de 1500 euros, na actualidade en vía de prema para o seu cobro. Segundo.Reitérase que, non dispoñendo o Concello de Muros de medios técnicos axeitados para
levar a cabo as funcións inspectoras e véndose constrinxido nas súas dispoñibilidades
orzamentarias para dotarse deles ou recorrer á externalización destas funcións, procedeu
a darlle as instrucións precisas á Policía Local para o control das fontes de ruído.
Terceiro.- Do mesmo xeito, o Concello de Muros reitera que, ademais dos
establecementos de ocio nocturno, unha fonte importante de ruídos e contaminación
acústica son as aglomeracións de persoas nas inmediacións do local "Pub J.N.", aspecto
este de difícil control para unha entidade local que conta cun número de efectivos policiais
reducido. Pois resulta obvio que só temporalmente resultaría posible destinar a totalidade
de efectivos policiais a funcións de control das aglomeracións de mozos na zona onde se
sitúa o local. Cuarto.- O Concello de Muros é, tal e como xa se indicou, consciente das
negativas implicacións do problema dos ruídos e, de feito, boa proba é que na
actualidade, en todo o termo municipal unicamente persiste este problema co "Pub J.N.".
Como xa se apuntou, a precariedade de recursos materiais e persoais limita as
posibilidade de actuación neste campo. Non obstante, como o Valedor do Pobo sinalou
nas súas comunicacións, é obriga dos concellos dotarse destes medios, polo que o
Concello de Muros vai introducir as previsións orzamentarias necesarias para dotarse dos
medios técnicos e materiais precisos”.
Así pois, a última resposta municipal de novo deixa sen aclarar a actuación
municipal para atallar definitivamente a irregularidade recoñecida. Efectivamente, antes
sinalábase que para facer fronte a esta situación, sen que en ningún caso se obvie o
control e supervisión das fontes de ruído denunciadas polos veciños, déronse as
instrucións pertinentes á Policía Local, e agora sinálase que vai introducir as previsións
orzamentarias necesarias para dotarse dos medios técnicos e materiais precisos. Antes era
cuestión de que a policía acudira, o que pode facerse a través de múltiples fórmulas, entre
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elas a comisión de servizo correspondente, pero agora xa parece tratarse dunha suposta
carencia de medios técnicos e materiais, que resulta fácil de emendar; ao respecto é de
sinalar que o problema se coñece dende hai moitísimo tempo. O anterior prodúcese a pesar
de que o problema se trata co Concello dende hai moitísimo tempo, en concreto dende
2003, e de que, como se subliñou, o ente local indicara xa no 2008 que a policía local
deste Concello ten orde de controlar o funcionamento de todos os establecementos,
incluído o pub D., polo que ante calquera irregularidade se adoptarán as medidas
oportunas. O problema, como dixemos, é que as irregularidades non se controlan
permanentemente para aplicar as consecuencias da reiteración das condutas irregulares e
non se actúa en consecuencia, como recoñece o ente local.
Por tanto, o Concello non comproba o nivel de ruído transmitido e non pode
descartar que estean a darse os prexuízos e molestias que son obxecto de denuncias e
queixas dende hai tempo. O único que sinala dende hai moito tempo para desculpar tal
cousa é que non dispón de medios. Loxicamente, a carencia de medios non pode xustificar
a falta dunha actuación eficaz por parte do Concello, posto que esa suposta carencia non
desvirtúa a obriga municipal ao respecto. En caso de contar con medios escasos ou
limitados para abordar a función, o Concello debera habilitalos de forma extraordinaria,
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 teñen carácter preceptivo.
Efectivamente, o artigo 9 da Lei 7/1997, de protección contra a contaminación acústica,
sinala que “corresponde aos concellos exercer o control do cumprimento da presente lei,
exixir a adopción das medidas correctoras necesarias, sinalar limitacións, realizar cantas
inspeccións se requiran e aplicar as sancións correspondentes en caso de incumprimento”.
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 as están sufrindo, 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.
As actividades clasificadas precisan a correspondente licenza municipal de
funcionamento, autorización outorgada segundo o establecido no RAMINP de 1961
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(Decreto 2.414/1961). 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.
Por outra banda, o ente local parece indicar que gran parte do problema provén do
ruído xerado polas persoas situadas no exterior do local, sen concretar se están consumindo
o adquirido no local, o adquirido noutros establecementos comerciais, ou sinxelamente se
atopan congregados alí a altas horas da madrugada e molestando os veciños que tentar
durmir ou descansar. Ao respecto sinala que unha fonte importante de ruídos e
contaminación acústica son as aglomeracións de persoas nas inmediacións do local,
aspecto este de difícil control para unha entidade local que conta cun número de efectivos
policiais reducido.
Sen embargo, o artigo 12 do decreto 320/2002, de ordenanzas tipo sobre
protección contra a contaminación acústica, 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 á policía municipal. Do mesmo modo actuarán
se constatan a consumición de bebidas, expedidas no dito local, fóra do establecemento e
dos lugares autorizados...”. Para supostos diferentes, é dicir, consumo no adquirido no
local ou molestias xenéricas, o mesmo decreto 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
supostos nos que o efecto prexudicial provén dunha suma de comportamentos individuais,
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ou do comportamento colectivo que supón a suma de todos eles. Facer cumprir as
previsións indicadas é función municipal, como veremos a continuación.
Así pois, despois de moito tempo desde as denuncias e as queixas, o Concello
limitouse a mencionar as súas carencias para corrixir a situación. O anterior supón unha
desatención das funcións municipais contempladas; das que se mencionan na citada Lei
7/1997, e do previsto 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 reiteradamente vén determinando a
xurisprudencia ao xulgar supostos moi similares.
Convén sinalar que o cidadán que promoveu a queixa está a demandar a
preservación duns intereses especialmente 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 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. É especialmente destacable que o prexuízo se está dando na
vivenda do afectado, polo que se está conculcando un dereito dos cualificados como
fundamentais na Constitución (artigo 18.1 e 2), polo que o labor de protección da
administración municipal debera ter sido aínda máis dilixente.
No suposto que coñecemos, da información dispoñible parece deducirse que o
Concello non adoptou as medidas ao seu alcance para protexer os dereitos constitucionais
citados anteriormente e que poden estar 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 a cuestión, sendo isto
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perfectamente posible sen que previsiblemente o concello se encontrase con dificultades
importantes.
Por todo o sinalado ata agora considerase 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 Muros a seguinte recomendación:
“Que con urxencia se evite o ruído procedente da rúa debido á concentración
de persoas no exterior do local, en aplicación do previsto nos arts. 12.1 e 26.5 do
decreto 320/2002, e que, corrixido o anterior, tamén con urxencia se realicen cantas
medicións sexan precisas para coñecer o nivel de ruído transmitido polo local á
vivenda dos prexudicados, e que as ditas medicións se fagan no preciso momento en
que estes chamen denunciando as supostas infraccións”.
Resposta do Concello de Muros: recomendación pendente de efectividade.
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1.4 ÁREA DE EDUCACIÓN
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1.4.1

INTRODUCIÓN

A nosa Constitución dedica o artigo 27 á educación, situándoo entre os que o
texto constitucional asigna aos dereitos fundamentais que gozan da máxima protección
constitucional e, que denomina, “dereitos fundamentais e liberdades públicas”. O citado
artigo, nas súas primeiras aliñas, proclama como fundamental o dereito universal á
educación:
“Todos teñen o dereito á educación. Recoñécese a liberdade de ensino. A
educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana no
respecto aos principios democráticos de convivencia e dos dereitos e liberdades
fundamentais. Os poderes públicos garanten o dereito que asiste os pais para que os seus
fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias
convicións. O ensino básico é obrigatorio e gratuíto. Os poderes públicos garanten o
dereito de todos á educación, mediante unha programación xeral do ensino, con
participación efectiva de todos os sectores afectados e a creación de centros docentes”.
A través deste artigo considérase polo tanto un dereito ao que só se pode ter por
efectivamente asegurado, se en verdade todas as persoas poden acceder á educación, coa
súa dimensión primaria de liberdade, e co dereito a acceder a unha escolarización efectiva
e a recibir as prestacións educativas correspondentes.
A educación é un proceso especificamente humano, ela permítenos beneficiarnos
do logrado polas xeracións pasadas e do conxunto de achegas humanas das que é
depositaria a sociedade, e mellorar así e perfeccionarnos en todas as ordes. A sociedade
actual concede grande importancia á educación que reciben os seus mozos, na convicción
de que dela dependen tanto o benestar individual como o colectivo. A educación é o medio
para construír a súa personalidade, desenvolver as súas capacidades, é o medio de
transmitir e renovar a cultura e o acervo de coñecementos, de fomentar a convivencia
democrática e o respecto ás diferenzas individuais, de promover a solidariedade e evitar a
discriminación, co obxectivo de lograr a cohesión social. Sendo recoñecida como
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condición determinante do pleno e pacífico goce do conxunto de dereitos humanos que o
conecta cos dereitos e liberdades fundamentais que lle son inherentes.
A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, ao igual que as leis educativas
anteriores mantiveron os principios prescritos pola nosa norma constitucional; a lei de
educación vixente inspirouse nos principios que en materia de educación contiña a
Constitución española, recoñecendo no seu artigo 1º como principios: a calidade da
educación para todo o alumnado; a equidade que garante a igualdade de oportunidades, a
inclusión educativa e a non discriminación; e dentro dos seus fins, que esta se orienta ao
pleno desenvolvemento da personalidade do alumno, á formación no respecto dos dereitos
e liberdades fundamentais e no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios
democráticos de convivencia, coa adquisición de hábitos intelectuais e técnicos,
capacitando para o exercicio de actividades profesionais, para participar na vida social e
cultural, e formándoos no respecto da pluralidade lingüística e cultural do estado español.
Como vimos mantendo en anteriores informes, 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 encontrar
diversos elementos tanto de carácter material, persoal ou organizativo. Hai queixas nas que
se narra as deficiencias nos estados de conservación e mantemento dos centros escolares,
falta de patios cubertos, humidades, problemas de aproveitamento dos centros por teren
estes unha deterioración tanto exterior como interior que os converte en obsoletos para as
súas funcións educadoras. 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 elevadores ou ramplas
necesarias para alcanzar as plantas superiores. Tamén dentro do grupo mantéñense cun
nivel alto as queixas sobre os servizos complementarios. É o caso do transporte escolar e o
servizo de comedor; en relación a ambos, a Lei 2/2006, do 3 de maio, recoñece no seu
artigo 82, aliña 2, o dereito dos escolares á prestación gratuíta por parte das
administracións educativas do servizo gratuíto de transporte escolar e, se é o caso, comedor
e internado.
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A citada norma cando se refire aos comedores escolares incide en consideralos
como un servizo complementario de carácter educativo que ademais de servir á
administración educativa como factor importante para a escolarización, tamén desenvolve
unha función social e educativa. Foi desenvolvido na nosa Comunidade polo Decreto
16/1984, do 9 de febreiro, modificado polo Decreto 283/1986, e o Decreto 443/1990,
estando vixente nestes momentos o Decreto 10/2007, do 25 de maio, de comedores,
desenvolvido pola Orde do 21 de febreiro de 2007, e parcialmente modificada pola Orde
de 13 xuño de 2008, pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo
dos comedores escolares; pese ao marco normativo que o regula, os problemas que
presenta o servizo de comedores escolares é ano tras ano o mesmo, sendo as súas causas
sobre todo a escaseza de prazas pola imposibilidade de ampliar as instalacións en centros
antigos, a falta de xestión por parte da administración e o cansazo das ANPAS ao realizar
funcións xestoras, o que leva a reincidir en que este é un tema ao que a administración
debería atender prioritariamente e dedicarlle máis medios económicos. A causa desta
situación radica en que a demanda é moi superior á oferta e isto trae como consecuencia as
denuncias e queixas, nuns momentos en que a sociedade demanda a conciliación da vida
familiar e laboral.
O transporte escolar se encontra regulado nas seguintes normas: Decreto
203/1986, do 12 de xuño, Decreto 443/2001; do 27 de abril, modificado polo Decreto
894/2002, do 30 de agosto. Pese a que na nosa comunidade a distancia para poder ter
dereito ao transporte escolar gratuíto no ensino obrigatorio está establecido en 2
quilómetros, as súas peculiaridades, como a dispersión da poboación, a orografía e a
climatoloxía, fano insuficiente para poder acercar aos alumnos desde os seus domicilios
familiares aos centros respectivos. E iso pese a que somos a comunidade cun maior
número de rutas de transporte escolar e ás que a administración dedica maior orzamento.
Outra das cuestións a comentar son as referentes á escolarización e á admisión do
alumnado; a escolarización presenta unha infinidade de problemas, pois intentar
compaxinar o dereito dos pais a escoller un centro escolar para os seus fillos e a falta de
prazas escolares nos centros seleccionados polos proxenitores fai moi difícil conseguir a
conciliación entre a vida familiar e laboral . De todas formas obsérvase unha diminución
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xeral no rexistro de queixas sobre este tema desde a entrada en vigor do Decreto 30/2007,
do 15 de marzo, que regula a admisión de alumnos en centros docentes sostidos con fondos
públicos que imparten ensinanzas reguladas na Lei 2/2006, de educación, e a Orde do 17
de marzo de 2007; obsérvase unha maior efectividade na regulación da escolarización,
quedando reducidas en xeral as queixas que se reciben ao problema de elección por parte
dos pais do centro. Pero este é un problema de máis difícil solución por causas diversas, a
poboación infantil que teña esa área de influencia do centro, das prazas vacantes que oferte
o centro. Obsérvase tamén que uns centros ofertan poucas prazas por non teren capacidade
para máis (e moitas máis demandas), e sen embargo outros teñen escasa demanda e moita
oferta de prazas.
Como anos anteriores, mención especial merecen as escolas infantís. Cando os
pais intentan conseguir unha praza nun centro para estes alumnos atópanse cunha oferta na
educación pública aínda escasa, o que xera unhas listas de espera enormes, que os obriga a
optar por centros privados ou por outros medios persoais que os axuden a paliar esta grave
deficiencia e falta de previsión das administracións educativas. O repuntamento da
natalidade, a incorporación da muller ao mercado laboral, e o convencemento dos
proxenitores do bo coidado dos menores son posiblemente os responsables desta situación.
As escolas infantís son centros que imparten a educación infantil, recollida no
artigo 3 da Lei 2/2006, como unha das ensinanzas que recolle a citada lei. Regúlaa como a
etapa educativa que atende nenos desde o nacemento ata os seis anos de idade. Ínstase na
citada lei ás administracións públicas a un incremento progresivo da oferta de prazas
públicas para asegurar a oferta educativa neste ciclo, autorizando o establecemento de
convenios coas corporacións locais, outras administracións e entidades privadas sen fins de
lucro.
É criterio desta institución que a etapa de escolarización infantil 0-6 anos teña
carácter educativo e non asistencial, de modo que a formación dos menores dependa desde
o primeiro momento da Consellería de Educación e non como sucede actualmente que ten
dependencia da Consellería de Traballo e Benestar. As aulas de 0-3 anos deben ser
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xestionadas xunto ao resto dos niveis educativos, formando parte do currículo de
educación.
A base desta afirmación está recollida na Lei 2/2006 de Educación, que no seu
artigo 3, xa citado neste informe, proclama como único o tramo de educación infantil de 06 anos.
No informe do pasado ano indicábase que só 1 de cada 6 escolares tiñan praza de
gardería. No presente informe podemos dicir que Galicia só ten unha praza pública de
gardería por cada 5 nenos. A posta en funcionamento de novas escolas infantís paliou
escasamente o problema das escolas infantís. Na nosa comunidade a poboación infantil
censada de 0-3 anos é de máis de 60000 nenos e para eles a administración dispón de
11000 prazas sumadas as escolas municipais e as dos centros dependentes da Xunta. A
ratio polo tanto queda no indicado 1 praza para cada cinco pequenos. Sabemos que quedan
as garderías privadas que ofertan unas 8500 prazas, pero que estas son imposibles para
familias que se encontran en situacións máis desfavorecidas.
As necesidades polo aumento de poboación infantil que viviu a nosa comunidade
é máis acuciante nas cidades da Coruña e de Vigo, onde o número de peticións de
matrícula rexeitadas é mais significativo. Na Coruña ao redor de 1500 nenos estaban en
lista de espera, e en Vigo eran 1400 escolares na mesma situación. Santiago tiña 800 nenos
en lista e en Pontevedra 435. Lugo e Ourense encontrábanse en situacións similares, uns
350 escolares nas listas de espera. A solución pasaría por crear novas infraestruturas e máis
compromisos educativos ante a gran demanda e necesidades das familias. É necesario que
a administración e toda a comunidade educativa unan os seus esforzos e planifiquen unha
oferta segundo as necesidades das distintas capitais e municipios limítrofes, que faga
posible a conciliación da vida laboral e familiar e que satisfaga as demandas para
escolarizar os nosos escolares máis pequenos.
Outros asuntos aos que temos que referirnos dentro da presente área son a
educación especial e a violencia escolar, máis coñecida como bullying. Respecto a esta
última, é importante que as administracións correspondentes promovan a sensibilización
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ante este fenómeno e a necesidade de poñer en marcha todas as actuacións ao seu alcance
para erradicar este problema. Por parte do 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 con solucións pacificas ante
os casos de violencia nas aulas. De todas maneiras na nosa Comunidade non é significativo
o índice de acoso escolar. A causa destes comportamentos pode buscarse na falta de
compromiso moral e de sentimento de culpa nalgúns, que os converte en potenciais persoas
violentas, acosadores e posibles maltratadores.
Con referencia ás necesidades educativas especiais, hai que ter en conta que a
Constitución española de 1978 marca un punto de inflexión neste tema como en tantos
outros relativos aos dereitos das persoas con discapacidade. A nosa norma constitucional
sitúa este dereito dentro dos superprotexidos. Tamén o artigo 49 da norma constitucional
obriga os poderes públicos a realizar unha política de integración dos nenos con
discapacidade, prestándolles a atención especializada que requiran amparándoos para gozar
dos seus dereitos fundamentais, incluído o dereito á educación. A LISMI (Lei 13/1982, do
7 abril, de desenvolvemento destes preceptos constitucionais relativos á educación) no seus
artigos 23 ao 31, establecendo os principios de normalización, sectorización dos servizos,
integración e atención individualizada que han de presidir as actuacións das
administracións públicas en todos os seus niveis. A partir de aí foise vertebrando todo un
programa de integración escolar, que comezou no xa derrogado Real decreto 334/1985, do
6 marzo, que incluíu un conxunto de medidas tendentes á transformación do sistema
educativo co obxecto de garantir que os alumnos con necesidades educativas especiais
poidan alcanzar, no máximo grao posible, os obxectivos educativos establecidos con
carácter xeral e conseguir desta maneira unha maior calidade de vida nos ámbitos persoal,
social e laboral; tamén engadía que os centros escolares ordinarios debían ser dotados dos
medios necesarios para previr o fracaso escolar, evitando a segregación e facilitando a
integración na escola do alumnado con deficiencias. Establecíase a obrigación de dotar os
centros ordinarios de apoios para atender a valoración e orientación educativa, o reforzo
pedagóxico os tratamentos e a atención personalizada. Con posterioridade é na LOGSE
onde se recolle por primeira vez o concepto de `necesidades educativas especiais´,
concepto acuñado a partir do “Informe Warnock” de 1978, poñendo énfase nas respostas
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que é necesario darlles a estes alumnos desde a escola. A O 9/1995, o Real decreto
696/1995, o Decreto 320/1996, a LOCE, e por último a LOE continuaron e confirmaron
estes principios e fins. Temos que significar que se formularon no presente ano queixas
relativas a este tema, que máis adiante desenvolveremos, e que todas elas teñen como
elemento común as discrepancias dos pais dos alumnos e da administración educativa á
hora de dotar os centros do profesorado necesario para estes escolares, e a elección por
parte dos proxenitores do centro en onde se escolarizan
Outros temas que hai que destacar son os relativos ao funcionamento dos centros
educativos, as axudas e bolsas e a problemática dos profesores coa administración
educativa.
Nesta área inclúese tamén o ensino universitario; o artigo 27 na súa aliña 10
indica que “recoñécese a autonomía das universidades nos termos que a lei estableza”,
garantindo con esta, as liberdades de cátedra, de estudo e de investigación; a Lei orgánica
6/2001, do 21 de decembro, de universidades, indica na súa exposición de motivos que o
sistema universitario español experimentou profundos cambios nos últimos anos,
mutacións impulsadas pola aceptación por parte das universidades dos retos que entraña a
xeración e transmisión dos coñecementos científicos e tecnolóxicos. A citada lei foi
modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, de universidades, que realizou
cambios na anterior, pero que mantivo como principios que as universidades ocupan un
papel central no desenvolvemento cultural, económico e social dun país, para o cal é
necesario que estas 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
estudantes e profesorado, afóndase na creación e transmisión do coñecemento, novas
tecnoloxías da información, etc. Todo iso para lograr a integración competitivamente no
novo espazo universitario europeo. Para iso son necesarios novos profesionais con elevado
nivel cultural, científico e técnico que só o ensino universitario é capaz de proporcionar,
sendo necesaria ademais unha formación permanente ao longo da vida.
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Os acordos en política de educación superior en Europa, e a sinatura do chamado
Plan de Bolonia, impulsan a Unión Europea a que se teña que apostar pola harmonización
dos sistemas educativos superiores no marco do espazo europeo asumindo a organización
deste ensino en tres ciclos: grao, máster e doutoramento, facilitando a mobilidade
estudiantil europea, e a articulación dos programas en créditos europeos (ECTS), que,
ademais das horas de clase inclúen o traballo persoal dos estudantes. 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. A implantación da declaración europea para crear unha
universidade homologable.
As queixas que se presentaron nesta materia abranguen diversos aspectos pero
predominan a denegación de reembolso das taxas, e a validación de materias ou cursos.

1.4.2

QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN

O número de queixas correspondentes á área de educación no ano 2009 foi de 220
ás que se deu o curso que se describe a continuación:
Iniciadas

220

Admitidas

185

84 %

Non Admitidas

24

11 %

Remitidas ao Defensor del Pueblo

11

5%

e a outros comisionados
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A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
Concluídas

82

44 %

En trámite

103

56 %

Hai que sinalar que aínda que o número de queixas do presente ano en trámite
parece moi elevado, en realidade é debido a un número de queixas presentadas polos
profesores das escolas oficiais de idiomas da nosa comunidade que, realizaron
independentemente, as súas reclamacións contra a Circular 5/2009, da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.
Ao longo deste ano tamén foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas
en anos anteriores

Ano de
En trámite ao
presentación 31-12-2008

Reabertas

Total

Resoltas

En trámite ao
31-12-2009

2006

1

0

1

1

0

2007

1

0

1

1

0

2008

31

6

37

35

2

1.4.3

QUEIXAS ADMITIDAS A TRAMITE

1.4.3.1 Educación non universitaria
As queixas presentadas nesta área iniciarémolas falando en primeiro lugar de:
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1.4.3.1.1 Instalacións escolares
As queixas que no presente exercicio se presentaron respecto ás instalacións
escolares concéntranse nas deficiencias que presentan centros cunha antigüidade de máis
de 20 anos en patios, tellados, tubaxes, sistema de calefacción, servizos, gretas, etc., dando
unha imaxe de abandono e de imposibilidade de realizar neles os fins educativos. Delas un
grupo, foron iniciadas de oficio por parte desta institución ao ter coñecemento de diversas
deficiencias, denunciadas polos medios de comunicación.
A problemática en realidade encóntrase en delimitar cal das administracións é a
obrigada á realización das obras e das melloras. As pugnas entre a Consellería e os
concellos teñen como consecuencia graves carencias no mantemento, seguridade e hixiene
dos centros educativos. A cuestión está regulamentada na disposición adicional 15 da Lei
2/2006, do 3 de maio, que na súa aliña 3 indica que a conservación, o mantemento e a
vixilancia dos edificios destinados a centro públicos de educación infantil, primaria ou de
educación especial corresponde ao municipio respectivo. Os ditos edificios non poderán
destinarse a outros servizos ou finalidades sen autorización previa da administración
educativa correspondente.
Na Orde do 22 de xullo de 1997, no seu capítulo III, punto 6, do anexo, indica
respecto da conservación e da seguridade das instalacións, que a conservación,
mantemento e vixilancia dos edificios e demais instalacións escolares, corresponde aos
concellos, sendo responsabilidade da Consellería de Educación a súa mellora.
Pero o custoso do mantemento dos centros unido á antigüidade destes traza unha
fina liña onde ningunha das administracións quere asumir responsabilidades; os concellos
consideran que as obras de mantemento se realizan frecuentemente e que a solución
pasaría por a creación de novos centros escolares que son competencia da administración
autonómica. Como conclusión pode dicirse que das queixas e dos informes das
administracións recibidos, nos encontramos con moitos centros pendentes de reparacións, e
que as realizadas se fan tardiamente, polo que é moi difícil manter os centros nun estado
aceptable.
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É necesaria, de maneira inmediata, unha aposta pola modernización das
instalacións no ensino público, e para iso son necesarias realizar as melloras necesarias nos
centros e, en caso de que estas non sexan suficientes, proceder á construción de novas
instalacións escolares.
Dentro deste eido tamén hai que citar un grupo de queixas que foron presentadas
por pais de escolares do centro Luís Pimentel de Lugo, ao considerar que as obras que se
estaban acometendo no centro, iniciado o curso, poñían en perigo a integridade física dos
alumnos. 300 nenos entre 4 e 8 anos estaban asistindo a clases, nun edificio cuxas obras
afectaban á estrutura do centro. Non foran informados das medidas de seguridade tomadas
ante a situación descrita. A administración confirmou que as obras non menoscababan a
seguridade do centro nin do recinto, que a estabilidade do inmoble non estaba afectada, e
que as condicións de seguridade que se tomaran eran as que exixía a normativa vixente.
En canto ás Barreiras arquitectónicas, a Lei 2/2006, do 3 de maio, regula no seu
título preliminar como un dos principios da educación, a equidade que garante a igualdade
de oportunidades, a inclusión educativa e a non discriminación e que actúe, como elemento
compensador das desigualdades persoais, culturais, económicas e sociais, con especial
atención ás que deriven de discapacidade, dispoñendo a non discriminación das persoas
con discapacidade. Tamén a nosa carta magna regula no seu artigo 49 que os poderes
públicos realizarán unha política de previsión, tratamento, rehabilitación e integración das
persoas con discapacidade física, sensorial e psíquica, ás que lles prestarán a atención
especializada que requiran e as ampararán especialmente para o goce dos dereitos que este
título lles outorga a todos os cidadáns. Tamén podemos citar a Lei 51/2003, do 2 de
decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e de accesibilidade universal
das persoas con discapacidade. Na Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e
supresión de barreiras na nosa comunidade, indícase no seu artigo 13, que os centros de
ensino son edificios públicos, e que a ampliación ou reformas nos referidos edificios que
requiran para a súa adaptación medios técnicos ou económicos desproporcionados se
realizarán neles as modificacións precisas para garantir a condición como mínimo de
practicable.

169

A regulación específica e ampla sobre a materia parece ser a causa da escaseza de
queixas sobre este tema, xa que só temos que falar dunha presentada por unha nai na que
indicaba que era necesario instalar unha plataforma para evitar as escaleiras no IES Rosalía
de Castro de Santiago, porque tanto a súa filla coma outros discapacitados non tiñan
posibilidade de acceder ás clases nin á Secretaría pola falta da citada plataforma. Da queixa
por parte desta institución realizouse a correspondente suxestión, que foi plenamente
aceptada.
En canto aos servizos complementarios, o transporte e comedor escolar, a Lei
2/2006, do 3 de maio, recoñece no seu artigo 82, aliña 2, o dereito dos escolares á
prestación gratuíta por parte das administracións educativas do servizo gratuíto de
transporte escolar e, de ser o caso, comedor e internado.
Tamén son aplicables ao presente caso o Decreto 203/1986, do 12 de xuño, que
regula determinados aspectos do transporte escolar e no que se garante o dereito dos
alumnos que teñen os seus domicilios a unha distancia do centro escolar superior a 2
quilómetros ao citado transporte. A Orde do 1 de marzo de 1991, de racionalización do
transporte escolar, que ten como premisa a diminución dos tempos de permanencia dos
alumnos nos autobuses. E a circular 7/1996, do 16 de setembro de 1996, da Secretaría
Xeral da Consellería. Outras normas a ter en conta son a Lei 16/1987, do 30 de xullo, de
ordenación do transporte terrestre; o Decreto 160/1988, do 9 de xuño, que regula a
prestación de servizos escolares, e a Orde da Consellería de Ordenación Territorial do 15
de decembro de 1989, que desenvolve o decreto citado; o Decreto 443/2001, do 27 de
abril, sobre condicións de seguridade no transporte escolar e de menores.
Pese á ampla normativa descrita, si continuamos con numerosas queixas
presentadas perante esta institución, dentro deste eido. En xeral son queixas presentadas
polos pais de alumnos que teñen dereito ao transporte escolar por teren o seu domicilio a
máis de 2000 metros, pero o problema que denuncian é o da distancia que os escolares
percorren todos os días para chegar á parada do bus. Solicitan que os buses recollan o máis
cerca posible dos seus domicilios os nenos, para o cal é necesaria a modificación do
itinerario do bus baseándose en desigualdades con outros escolares de parroquias veciñas,
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polo complicado que é transitar polas estradas polas que teñen que camiñar, etc. Podemos
nós resumir que o problema radica na orografía da nosa comunidade e a gran dispersión
das vivendas no medio rural, o que afecta aos escolares pero tamén repercute e fai
multiplicar as liñas de autobuses de transporte escolar necesario para levalos aos citados
centros.
En todos os informes remitidos pola administración competente na materia
mantense o criterio xeral do Decreto 203/1986, do 12 de xuño, corroborando o dereito ao
transporte daqueles escolares que residan a máis de 2000 metros do centro pero tamén
mantendo que non se pode autorizar desviacións nos itinerarios de menos da distancia
indicada no decreto. Mantén como criterio prioritario que é importante á hora de
racionalizar o transporte a diminución dos tempos de permanencia dos alumnos nos
autobuses, finalidade que sería inviable se se establecese a recollida domiciliaria do
alumnado. Que o transporte aínda que é un dereito prestacional complementario á
educación, non pode prevalecer sen máis sobre a potestade organizativa, que en materia de
planificación escolar corresponde á administración educativa. Sinalar que é importante que
prevaleza o interese xeral de todos os alumnos transportados, fronte ao interese particular
dun alumno.
Un dos problemas expostos perante esta institución referíase á utilización do
transporte escolar por escolares de ESO e de Bacharelato que tiñan o seu domicilio nunha
parroquia próxima a Ribeira. Este transporte de alumnos dos IES do Concello de Ribeira
realízase mediante a chamada “modalidade C”, é dicir, que os alumnos son transportados
en liña regular de transporte da zona e a Consellería aboa o prezo do billete ao
transportista. Por ese sistema no momento da reclamación transportábase un total de 147
escolares. Os escolares que utilizaban o sistema citado eran alumnos de ESO. Pero durante
o curso solicitouse polos pais a ampliación do servizo ata a parroquia de Artes, tanto para
alumnos de ESO coma de Bacharelato; a administración posta en contacto coas empresas
para solicitarlles a súa valoración sobre a ampliación do itinerario, manifestan a súa
oposición á citada ampliación, xa que manifestaban que lles produciría máis prexuízos que
beneficios. A administración educativa considera que os citados escolares teñen dereito ao
transporte escolar por estaren os seus domicilios a máis de 2000 metros do centro, e que
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polo tanto o servizo se realiza e se recolle aos escolares na parada que está a menos de
1000 metros do seu domicilio. Os alumnos de Bacharelato non teñen dereito ao servizo,
pero para optimizar os medios que se teñen contratados en caso de quedar prazas libres, si
pode ser utilizado o autobús polos citados alumnos.
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. Pese ao disposto no artigo 82, aliña 2, da Lei 2/2006, de educación; no
Decreto 10/2007; e na Orde do 21 de febreiro de 2007, modificada esta última pola Orde
de 13 de xuño de 2008, que regulan a admisión do alumnado nos comedores con menor
número de prazas que solicitudes, segue sendo un tema moi debatido e obxecto de titulares
en todos os medios de comunicación da comunidade. É habitual ler nos medios de
comunicación que os comedores dos colexios galegos se quedan pequenos, e que hai
longas listas de espera debido á falta de prazas. Non distingue a escaseza de prazas de
comedores a que estean xestionados pola Xunta ou polas ANPAS. O problema real
observouse no curso escolar 2009/2010 no cal ao redor de 55 centros escolares non
puideron atender as demandas realizadas polos pais, moitos dos cales denunciaban perante
esta institución a imposibilidade de conciliar vida laboral e familiar. Outro motivo de
queixa era a desconformidade das listas de admitidos publicadas polo consello escolar.
Tamén foron presentadas reclamacións por parte das ANPAS que asumen a
xestión dos comedores de forma voluntaria; as reclamacións ían dirixidas contra a
Consellería de Educación solicitando que esta asumise a xestión do comedor escolar. A
administración indicaba nos seus informes que os comedores escolares de xestión directa
están máis concentrados nas zonas rurais, onde o desprazamento ao mediodía ten maior
dificultade e non hai xornadas continuadas. Os comedores das capitais e dos concellos
limítrofes adoitan estar xestionados polas ANPAS, xa que poucos escolares terían dereito
ao comedor escolar posto que non lles sería de aplicación a normativa xa indicada da
distancia de 2 quilómetros. Que as ANPAS para realizar a súa xestión contan con
subvencións e axudas que se poden solicitar, no momento oportuno, da Consellería de
Educación.
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O problema en realidade redúcese a unha falta de servizo a todos os escolares que
o solicitan e que iso é debido, a pesar de realizar, na maioría dos centros, dúas quendas de
comedor, a unha falta de espazo cuxa solución pasaría por realizar obras de envergadura ou
construción de novos centros con capacidade suficiente para atender os escolares nos
comedores.

1.4.3.1.2 Escolarización e admisión de alumnos
A Constitución española prescribe, no seu artigo 27, que todos teñen dereito á
educación e que o ensino básico será obrigatorio e gratuíto; este principio foi desenvolvido
polas sucesivas leis educativas que en varias das aliñas xa comentamos, estando
actualmente regulado na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio.
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 garanten 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
centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten os ensinos regulados 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.
Pese á normativa establecida os problemas que se formulan todos os anos, tanto
en Educación Infantil coma en Educación Primaria ante a escolarización e a admisión de
alumnos nos centros solicitados polos pais, é suficientemente coñecida de todos, tamén é
un tema que se cita en cada Informe desta institución; a dificultade de conseguir por parte
das familias unha praza nunha escola infantil para nenos de 0-3 anos é algo que preocupa
ás familias que intentan conciliar vida familiar e laboral, por iso e para concienciar e
sensibilizar as administracións públicas correspondentes é necesario volver insistir na
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necesidade de proceder á creación de máis prazas escolares para ese alumnado, e tamén en
recordar que nos encontramos moi lonxe das recomendacións europeas dunha praza por
cada tres nenos menores de 3 anos. Todo iso tendo como base que a lei de educación
prescribe 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; podemos indicar que nestes momentos cumprir co mandato da lei
está resultando un problema de moi difícil solución.
No caso das escolas infantís para nenos de 0-3 anos as queixas se basean na
desconformidade coas normas de funcionamento dos citados centros, os regulamentos de
ordenación e funcionamento de escolas infantís, dándose o caso de que con motivo da
denuncia presentada por parte dun pai, ao considerar que esa normativa provocaba
desigualdades, por parte do concello respectivo acordouse a modificación do regulamento.
No caso de escolarización, tanto no 2º ciclo de Educación Infantil, nenos de 3
anos, como en Primaria, 6 anos, os problemas que os pais denuncian son os de
adxudicación de centros escolares aos seus fillos, que non son os preferentes na súa
solicitude, o que volve incidir nos problemas de conciliación da vida familiar e laboral.
De conformidade co decreto e a orde antes citados, os pais ou titores legais no mes de
marzo solicitan praza para escolarizar os seus fillos, mediante un documento de
preinscrición que obrigatoriamente é único, pero que se poden solicitar ata 6 centros. Da
oferta de prazas e da demanda depende a adxudicación das mesmas. No caso de que un
escolar non sexa admitido no centro solicitado en primeiro lugar, a súa instancia
automaticamente é remitida ás comisións de escolarización, pasando a optar a outra praza
noutro dos centros que se mencionaron na instancia. As comisións escolarizan os escolares
nun dos citados centros, ou en todo caso no centro onde haxa prazas vacantes. E as queixas
xorden ao considerar os pais ou titores que o centro que finalmente se lles concedeu non
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cumpre coas expectativas que tiñan. A administración non deixa ningún neno sen
escolarizar, tal e como lle exixe a lei, pero as expectativas dos pais non se cumpren por
tratase de centros máis lonxe dos seus domicilios ou dos seus traballos, por falta de servizo
de comedor no centro concedido, por inexistencia de ruta do transporte escolar, por
concesión de centro privado concertado cando as preferencias eran de centro público (ou
viceversa), e por unha infinidade de reclamacións que todos os anos son recibidas nesta
sede.
Como todos os anos non podía faltar a queixa presentada pola non escolarización
de dous irmáns xemelgos no mesmo centro; a nai alegaba o cumprimento para estes casos
do aumento da ratio polas razóns reguladas na lei de educación e no Decreto 30/2007, a
queixa arquivouse ao quedaren os xemelgos escolarizados no mesmo centro.
Pero como xa se indicou no presente informe, a aplicación estrita do Decreto
30/1997, e da Orde do 17 de marzo de 1997, que regulan a admisión do alumnado en
centros docentes, consegue manter o número de queixas á baixa, pois coa aplicación da
citada normativa garántese o dereito á educación, o acceso en condicións de igualdade e a
liberdade de elección do centro por parte dos proxenitores ou titores dentro da oferta de
centros públicos ou concertados e seguindo criterios de total transparencia e información
por parte da administración educativa.
Pero ante as diferenzas que existen sobre a oferta e a demanda á hora de
escolarizar os nenos nos centros, as administracións deberían realizar con máis urxencia a
revisión das áreas de influencia que regula a Orde do 17 de marzo de 2007 no seu artigo 4.
É necesario determinar realmente a capacidade e a poboación a escolarizar do seu
contorno.
Aínda que este tema pode ser citado tanto nesta área como na referida a política
lingüística, desde a entrada en vigor do Decreto 124/2007, do 28 xuño, polo que se regulan
o uso e a promoción do galego no ensino educativo, todos os anos hai unha serie de
queixas polas consecuencias prexudiciais das previsións do citado decreto tanto na
Educación Infantil coma no ensino obrigatorio. As queixas conclúense informando aos
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reclamantes do contido do citado decreto e a normativa vixente respecto á cooficialidade
das linguas na nosa Comunidade.

1.4.3.1.3 Violencia escolar
Non houbo no presente ano presentación de queixas referidas ó bulliyng pero si
se presentaron denuncias sobre problemas de iniciación de expedientes disciplinarios a
escolares. En todos eles aplicouse a normativa vixente; a Lei orgánica 2/2006, de
educación e o Decreto 732/1995, do 5 de maio, que regula os dereitos e deberes dos
escolares.
Nunha das queixas presentadas perante esta institución preguntábase quen era a
persoa competente para impoñer as sancións correspondentes como consecuencia do
expediente incoado ao escolar e da proposta do instrutor do devandito expediente.
Mantense por esta institución que o exercicio dos dereitos que teñen recoñecidos
polas leis os alumnos, implican ao mesmo tempo o recoñecemento e respecto dos dereitos
de todos os membros da comunidade educativa. Todos os alumnos teñen dereito a que se
respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal e no caso de non
cumprirse por parte dalgún alumno os citados dereitos, entón o órgano competente do
centro adoptará as medidas que procedan conforme ao disposto na normativa vixente. E
respecto ao órgano encargado de impoñer a sanción, examinados os artigos 127 e 132 da
Lei 2/2006, nos que se regula as competencias do consello escolar e dos directores dos
centros, e o Decreto 732/1995, consultada así mesmo a circular 6/2005 da Dirección Xeral
de Centros e de Ordenación Educativa, obsérvase que nesta se ditan instrucións sobre o
órgano competente para impoñer as correspondentes correccións ao alumnado por
condutas contrarias ás normas de convivencia, indicando que o director do centro é o
órgano competente para resolver os conflitos e impoñer todas as medias disciplinarias
correspondentes. Considerando polo tanto derrogado o artigo 5 do Real decreto 732/1995,
do 5 de maio.
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En relación coa educación especial xa se fixo mención ao principio deste informe
da normativa vixente nestes momentos e que amplía a normativa regulada na lei de
educación. Os problemas que pasaron este ano por esta institución, uns tiveron que ser
arquivados ao se iniciaren perante a xurisdición ordinaria os correspondentes preitos e
outros tamén foron arquivados por cumprirse o disposto nos artigos 71 e 72 da Lei 2/2006,
xeral de educación; e no Decreto 320/1996, do 26 de xullo.

1.4.3.1.4 Ensinos Especiais
Dentro desta epígrafe temos que aludir aos ensinos de idiomas, música e danza,
arte dramática, artes plásticas e deseño, ensinos de adultos, todos eles regulados na Lei
2/2006, do 3 de maio, de educación, dedicándolles os seus parágrafos específicos nos
capítulos VI, VII, VIII e IX do título I referido aos ensinos e a súa ordenación. Podemos
dicir que aínda que as queixas presentadas polos profesores das escolas oficiais de idiomas
foron elevadas, realmente poden ser consideradas como unha soa queixa, xa que todas elas
teñen o mesmo contido.
Nelas denúnciase a Circular 5/2009 da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, non foi consensuada coas direccións das escolas
oficiais de idiomas, porque tampouco foi negociada na Mesa Sectorial de Educación.
Tamén discrepan co fondo da circular e sobre todo co establecido no punto 14. Indican que
esta circular está en desacordo coa circular 10/2004. Engaden que con esta circular se están
suprimindo postos de traballo entre os profesores e que tamén se reducen os grupos dos
alumnos nas franxas horarias máis solicitadas. As queixas están pendentes de remisión dun
informe complementario por parte da administración educativa.

1.4.3.1.5 Outras cuestións relacionadas coa educación en niveis non universitarios
Nesta epígrafe podemos incluír aquelas queixas que aínda podendo formar parte
das incluídas noutras epígrafes, sen embargo se trataron independentemente.
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Sobre a regulación dos certificados oficiais acreditativos dos niveis de
coñecemento da lingua galega CELGA, así como a reclamación polos exames para a
obtención do citado certificado, recibíronse novamente queixas, comunicándose aos
reclamantes que a Orde do 16 de xullo de 2007 ten como un dos seus referentes as
competencias recollidas nos distintos niveis definidos no Marco común europeo de
referencia para as linguas proposto polo Consello de Europa e que nestes momentos é a
normativa vixente pola que se regulan os certificados oficiais acreditativos dos niveis de
coñecemento da lingua galega.
Tamén constan nesta institución reclamacións realizadas polos administrados
sobre as solicitudes para obter certificados de estudos; obtención de certificados por cursos
realizados por INTERNET.
Podemos relatar sobre o problema de homologación de títulos obtidos noutros
países membros da Unión Europea, a queixa presentada perante esta institución no ano
2008, na que se nos indicaba que en España a profesión de Educador Infantil está regulada
a través de Real Decreto 1396/1995, Real Decreto 1665/1991 e, Real Decreto 1754/1998,
ao que se incorporaron as directivas 95/43/CE e 9738/CE, que modificaron os anexos do
Real Decreto 1396/1995. Se solicitara do Servizo de Inspección nas áreas de Familia e
Muller, dependente naquel momento da Vicepresidencia, a homologación con efectos
profesionais dos estudos de Asesora Psicolóxica en Educación, e que a remitiron ao
Ministerio de Educación e Ciencia. A citada remisión estaba mal informada, posto que
segundo se desprende da normativa a competencia para resolver esta materia é da
Comunidade Galega. Tamén acudiu á Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, á de Familia, e á de Traballo, e en todas a contestación foi a mesma, que non
tiñan competencia. Ante estes feitos acudiu a esta institución solicitando que se lle indicase
quen era o competente para concederlle a homologación dos seus estudos para poder
traballar en España. Reiterado o informe en múltiples ocasións este foi remitido pola
Consellería de Educación, nel indícase que por Real Decreto 1837/2008 se incorpora ao
ordenamento xurídico español a directiva 2005/36/CE, do 7 de novembro de 2005, e a
directiva 2006/100/CE, de 20 de novembro de 2006, relativas ao recoñecemento de
cualificacións profesionais obtidas noutros estados membros da UE, para o exercicio das
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correspondentes profesións e actividades en España. Esta relación de autoridades
competentes vén determinada por razón da materia sobre a cal verse a profesión de que se
trate, con independencia de cal sexa a autoridade que teña a competencia para a
homologación de títulos. No indicado Real Decreto para o recoñecemento da cualificación
profesional que corresponda para outro persoal de atención no primeiro ciclo de Educación
Infantil, a autoridade competente corresponde á administración educativa (Ministerio de
Educación ou órgano correspondente da comunidade autónoma). Indicando o informe da
Consellería que no seo da Comunidade Autónoma Galega non existe ningunha norma que
traslade ao dereito galego as directivas comunitarias, de maneira que non existe na
actualidade unha distribución por consellerías das autoridades competentes para tal
recoñecemento. Pero non obstante dado o carácter supletorio do dereito estatal, o criterio
para distribuír as competencia debe de ser o mesmo por razón da materia que alcanza a
cada consellería. Na actualidade a competencia sobre as cuestións relacionadas coas
escolas infantís corresponde á Consellería de Traballo e Benestar de conformidade ao
disposto no Decreto 335/2009, polo que a interesada deberá dirixirse a esa consellería en
solicitude de recoñecemento da súa profesión e así poder exercela na nosa comunidade.
Podemos citar que coa entrada en vigor da Orde de 20 de agosto de 2009 pola que
se convocaban bolsas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e
material didáctico, destinado ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos
públicos, en 1,2.5.e 6 de Educación Primaria e de Educación Especial, foron escasas as
queixas ingresadas nesta sede, e as que se presentaron tiñan como obxecto denunciar o
atraso no pagamento e un posible erro na gravación dos datos por parte do centro escolar.
E como colofón á temática do sistema educativo non universitario, non podemos
deixar sen citar as bases para o novo “decreto do pluriligüismo”, que foi presentado con
data 30 de decembro pola Consellería de Educación. No citado borrador recóllense as
bases para a elaboración dun novo decreto que derrogue o Decreto 124/2007. Nestes
momentos o borrador está sendo obxecto de informes por parte de institucións, de
asociacións de diversos ámbitos, e dos representantes dos partidos políticos.
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1.4.3.2 Educación universitaria
Respecto da educación universitaria xa fixemos referencia a ela ao tratar da
educación en xeral. E dentro deste eido de funcionamento das universidades non foron
moitas as queixas recibidas; a súa reclamación ten como contido os problemas pola
denegación de bolsas, por non estaren conformes coas cualificacións obtidas, e tamén
problemas coas validacións.
Sen embargo, respecto ao proceso que pretende transformar a universidade
española non se presentaron queixas. Este proceso, asinado en 1999 por 29 países, entre
eles España, ten como fin construír un espazo europeo de educación superior no que as
titulacións sexan comparables e se fomente así a mobilidade de estudantes e traballadores.
Significa esta Declaración de Bolonia unha revolución do sistema universitario; todos os
países signatarios necesitaron cambiar, con prazo do ano 2010, as súas titulacións, Agora
non hai distinción entre licenciaturas e diplomaturas, implantáronse os graos, con duración
de 4 anos. Ao terminar o alumno poderá acceder ao segundo ciclo integrado polos títulos
de máster e doutor ou integrarse ao mercado laboral. Outra novidade é que se vai valorar o
traballo persoal do alumno. Cada grao terá 240 créditos e cada un deles equivalerá a dez
horas de teoría e vinte e cinco horas de práctica. Esta nova modalidade de crédito trae un
cambio de métodos por parte do profesor e do universitario; desaparecen as clases
maxistrais e hai máis titorías.
O proceso deu lugar a posturas encontradas en toda a Unión Europea; por un lado,
uns ven a oportunidade de modernizar o ensino e mellorar a formación, outros proclaman
que os estudantes non poderán adquirir os coñecementos necesarios en 4 anos.

1.4.4

QUEIXAS NON ADMITIDAS

Vinte e catro foron as queixas non admitidas nesta área de educación non
universitaria. Nas resolucións de non admisión a trámite informouse aos reclamantes das
razóns que foron determinantes para tal decisión. A maioría das non admisións foron
debidas a unha falta de actuación administrativa previa, posto que os denunciantes non
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acudiron ante a administración correspondente, senón que presentaron directamente a esta
institución a súa reclamación. Noutros casos tratábase dunha relación xurídico privada, na
cal e de conformidade coa Lei do Valedor do Pobo non ten competencia.

1.4.5

QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

Son 11 as queixas remitidas ao Defensor del Pueblo español e a outros valedores.
Dentro deste eido temos que significar que foron presentadas perante esta institución
queixas que polo seu contido teñen que ser remitidas ao Defensor del Pueblo español por
afectar a actuacións realizadas pola Administración Xeral do Estado. Pero tamén temos
dese grupo de 11 queixas, cinco delas foron remitidas ao Procurador do Común de CastelaLeón por que as denuncias que se realizaron perante esta institución se referían a feitos
cuxa competencia era a Consellería de Educación da citada comunidade castelá-leonesa.
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1.4.6

RESOLUCIÓNS

DO

VALEDOR

DO

POBO

EN

MATERIA

DE

EDUCACIÓN.

1.- Suxestión dirixida á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
en fecha 12 de xaneiro de 2009, para que se estude a conveniencia de realizar as obras
necesarias para que o centro I.E.S. Rosalía de Castro de Santiago de Compostela,
poda ofrecer aos escolares un servizo de accesibilidade, e libre de barreiras
arquitectónicas, para o seu desenvolvemento tanto físico como intelectual e poder
conseguir así os fines e obxectivos regulados nas leis correspondentes. (Q/161/08).
Como vostedes teñen coñecemento, con data 30 de xaneiro de 2008, recibiuse o
escrito de queixa que quedo rexistrado nesta institución co número D.3.Q/161/08, nel a
interesada, dona F. R. P., indicábanos que presentara escritos no instituto, ao delegado de
Educación da Xunta e ao Concello de Santiago solicitando a instalación dunha plataforma
para salvar as escaleiras, sen que obtivese resposta. Os alumnos do IES Rosalía de Castro
de Santiago de Compostela, entre os que se atopa a súa filla, debido a unha operación, e
outros usuarios discapacitados non teñen outra forma de acceder ás clases e á Secretaría,
que subindo unhas longas escaleiras, nas que sería doado instalar un ascensor ou unha
plataforma salvaescaleiras.
Logo de estudar a queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración dos
artigos 14 e 27 da Constitución ao entender que reunía os requisitos formais establecidos
no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio,
cobertura constitucional. Solicitado o preceptivo informe á Secretaria Xeral da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, foi remitido co contido seguinte:
Que logo de ver o informe da Unidade Técnica desta Delegación Provincial sobre
o particular, comunica que a Consellería tratou en varias ocasións de instalar un elevador
no dito centro pero non foi posible, dado que o edificio está catalogado e é necesaria unha
licenza especial que a Dirección Xeral de Patrimonio non considera. Polo que se refire á
instalación solicitada dunha plataforma elevadora, estaríase na mesma situación, xa que
se teñen que perforar paredes que tamén están protexidas.
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Á vista deste informe, dirixiuse oficio ao director xeral de Patrimonio Cultural, da
Consellería de Cultura e Deporte, para que remitise información sobre o problema exposto,
sendo remitido pola administración o citado informe no que e indica o seguinte:
Segundo a información reunida da Dirección Xeral , non se ten constancia da
solicitude de informe ou autorización pola Consellería de Educación en relación coa
instalación dun elevador no dito instituto, nin da súa emisión pola Dirección Xeral.
O Instituto de Educación Secundaria Rosalía de Castro sitúase nun edificio sito
no conxunto histórico da cidade de Santiago de Compostela, ben de interese cultural que
forma parte do Inventario Xeral do Patrimonio Cultural de Galicia, ao abeiro do
establecido na Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.
O dito conxunto histórico está suxeito ao Plan Especial de Protección e
Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela, aprobado en data 24 de
marzo de 1997, o que implica que o Concello de Santiago é o competente, por regra xeral,
para autorizar as obras que o desenvolven.
No catálogo do dito plan especial aparece recollido na correspondente ficha o
inmoble no que se sitúa o devandito instituto e asignáselle a clasificación de monumental,
con nivel de protección 1. O nivel de protección asignado determina a admisibilidade das
obras propostas e as súas alternativas ao complementos.
Segundo a dita ficha do catálogo, as obras que se pretenden levar a cabo nel
requiren a redacción dun plan director de restauración (artigos 76 e seguintes do Plan
especial), que, de acordo co artigo 8 do dito plan deberá contar coa autorización desta
dirección xeral.
Dado traslado do citado informe á Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, remitíndose pola citada administración o seguinte informe:
Segundo a información solicitada da Consellería de Educación non hai
constancia escrito de actuación no IES Rosalía de Castro.
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Que en moitos casos como é o do Rosalía de Castro, as condicións
arquitectónicas impiden a realización de actuacións puntuais.
Que as actuacións deberán levarse a cabo con ocasión de ampliacións ou
reforma (art. 13 da accesibilidade), e a dita circunstancia non se dá no citado IES. Cando
xurdan as condicións, ampliación ou reforma, no seu día procederase ao estudo das
solucións axeitadas.
Que examinado en primeiro lugar o escrito presentado pola recorrente en queixa
no que solicitaban amparo, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Secretaría
Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Cultura
e Deporte, no que indica que non ten constancia da solicitude de informe ou autorización
pola Consellería de Educación, e tamén que o citado inmoble ten asignado a clasificación
de monumental con nivel de protección 1, o que determina a admisibilidade das obras
propostas e as súas alternativas ou complementos, esta institución considera que por parte
da administración educativa non se está dando cumprimento ao establecido en primeiro
lugar no artigo 27 da Constitución española, de que “todos teñen dereito a educación”; do
artigo 14 que recoñece a igualdade ante a lei; dos artigos 9.2 e 10 e tamén do 49 da citada
norma fundamental que encomenda aos poderes públicos a realización dunha política de
previsión, tratamento, rehabilitación e integración das persoas con discapacidade física,
psíquica e sensorial. Da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades,
non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. Da Lei
2/2006, do 3 de maio, de educación no sentido de que o sistema educativo español se
inspira nos principios de calidade na educación para todo o alumnado independentemente
das súas condicións e circunstancias; e a equidade que garante a igualdade de
oportunidades, a inclusión educativa e a non discriminación; o artigo 110 que regula que os
centros educativos existentes que non reúnan as condicións de accesibilidade esixidas pola
lexislación vixente na materia deberán adecuarse nos prazos e consonte os criterios
establecidos na Lei 5/2003, do 2 de decembro. E tampouco se cumpren os fins da Lei
8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade
Autónoma Galega; no artigo 13 da citada lei regúlase a consideración de edificios públicos
entre os cales atópase os centros de ensinanza. Indicándose na aliña 3 do citado artigo que

185

as ampliacións ou reformas nos referidos edificios que requiran para a súa adaptación
medios técnicos ou económicos desproporcionados, se realizarán as modificacións precisas
para garantir a condición como mínimo de practicable.
A Comunidade Autónoma ten atribuída,de conformidade co artigo 4, aliña 2, do
Estatuto de Autonomía de Galicia, a promoción das condicións para que a liberdade e a
igualdade dos individuos e dos grupos nos que se integran sexan reais e efectivas,
removendo os obstáculos que impidan ou dificultan a súa plenitude.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 da Lei 6/1984,
do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos grandes esforzos que a
administración educativa está a realizar, para poder ofrecer á poboación escolar mellores
respostas en servizos educativos, para que estes se realicen coa máxima calidade e nas
mellores condicións, de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do
Pobo, formulándolle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a seguinte
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia de realizar a curto prazo as obras
necesarias, solicitando das administracións correspondentes os permisos
necesarios se fosen precisos, para que o centro IES Rosalía de Castro en
Santiago de Compostela, poida ofrecer aos escolares uns servizos de
accesibilidade, e libre de barreiras arquitectónicas, para o seu
desenvolvemento tanto físico como intelectual e poder así conseguir os fins
e os obxectivos regulados na Constitución española, no Estatuto de
autonomía de Galicia, na Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e
supresión de barreiras arquitectónicas, na Lei 51/2003, do 2 de decembro,
de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade
universal das persoas con discapacidade, e, na Lei 2/2006, de educación.
A suxestión foi ACEPTADA pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.
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2.- Suxestión dirixida á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
en data 15 de xaneiro, para que se estude a conveniencia de proceder a mante-las
clases das materias optativas xa iniciadas dende o inicio do curso escolar nos centros,
para

así

evitarlles

os

prexuízos

xurdidos

coa

medida

extemporánea

acordada.(Q/2341/08).
Como vostede ten coñecemento con data de 24 de novembro de 2008, recibiuse o
escrito de queixa de dona S. G. C., en representación dun grupo de alumnas do IES Isaac
Díaz Pardo de Sada, e que queren protestar porque a Consellería de Educación, eliminou a
optativa de inglés en 4º da ESO e 1º de Bacharelato. Están indignadas por que se senten
discriminadas por ter primeira lingua francés e ao ser menos de 5 non poder dar inglés.
Logo de estudar a queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración do
artigo 27 da Constitución ao entender que reunía os requisitos formais establecidos no
artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio,
cobertura constitucional. Solicitouse o preceptivo informe a esa Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, sendo este remitido e no que esencialmente se indica:
“O decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, establece que
nos dous primeiros cursos desta etapa o alumnado cursara unha segunda lingua
estranxeira, esta é unha materia común. De igual modo o artigo 9 do mencionado decreto
determina que os centros incluirán na oferta de materias optativas a segunda lingua
estranxeira, que poderá ser cursada en terceiro e en cuarto curso, engadindo que as
ensinanzas de materias optativas que oferten os centros so poderán ser impartidas se
existe un número mínimo de alumnos e alumnas matriculados, en función dos criterios que
fixe a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
A orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da
educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma Galega, establece que nos
cursos terceiro e cuarto, nos que a segunda lingua estranxeira é unha materia optativa de
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oferta obrigada, os grupos de aprendizaxe que se formen para impartir calquera dos
idiomas ofertados non poderán ter un número inferir a 10 alumnos.
Os centros que, pola súa situación xeográfica, conten cun pequeno número de
alumnos poderán impartir estas materias, coa autorización previa da delegación
provincial, cun número menor de alumnado, que en calquera caso, non poderá ser inferior
a cinco alumnos por grupo.
Respecto á optatividade na etapa de Bacharelato o Decreto 126/2008, do 19 de
xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade
Autónoma de Galicia establece que os centros ofrecerán obrigatoriamente a segunda
lingua estranxeira que poderá ser cursada nos dous cursos.
A orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias
optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta, no seu artigo5
determina que as materias optativas deberán contar cun número mínimo de 10 alumnos.
Coa finalidade de atender a diversidade en ámbitos rurais, pequenos núcleos de
poboación ou outras circunstancias que así o aconsellen, poderán impartirse con 5
alumnos sempre con carácter extraordinario. Neste caso precisará de autorización
expresa da delegación provincial da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.”
Que examinado en primeiro lugar o escrito presentado polas recorrentes en queixa
no que solicitaban amparo, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Secretaría
Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, esta institución considera
que por parte da administración non se está a realizar unha mala actuación, senón que se
está dando cumprimento á lexislación vixente nestes intres, o decreto 133/2007, a orde do
6 de setembro de 2007, respecto da ESO, e o decreto 126/2008 e a orde do 25 de xuño de
2008, respecto dos estudos de Bacharelato. Sen que por parte desta institución se teña
coñecemento de que a normativa indicada fose recorrida en vía xurisdicional.
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Non obstante esta institución non pode estar de acordo coa administración
educativa no referente ás datas nas que lle foron comunicadas aos escolares a supresión das
clases das materias optativas, momento totalmente extemporáneo, máis de dous meses
desde o inicio das clases tanto na ESO como no Bacharelato.
O incumprimento dos decretos e das ordes antes citadas non é xustificación para
que nestes intres cos cursos tan avanzados, pénsese que xa rematou o primeiro trimestre, os
alumnos teñan que escoller outras optativas que na maioría dos casos non cumpren as súas
expectativas de estudos; e, aínda que non existen nestes intres, máis queixas presentadas
perante esta institución, tense coñecemento polos medios de comunicación que se fixeron
eco deste problema, que si existen máis casos como o da presente denuncia, en diversos
centros educativos da provincia da Coruña.
Á vista do indicado, debe ser a administración educativa de conformidade ao
disposto na Lei orgánica 2/2006, da educación, a que ten que darlle unha solución a estes
escolares (por non seren eles os responsables da tardanza na comprobación, do
cumprimento da normativa lexislativa vixente), que pasaría por continuar, exclusivamente
no presente curso, coas clases iniciadas en setembro a pesar de non cumprirse a normativa,
xa que non produciría ningunha alteración nos centros, ou ben calquera outra medida, ou
posibilidade que a administración considere máis apropiada e que favoreza os escolares
evitándolles os prexuízos xurdidos coa medida extemporánea acordada.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 de la Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos grandes esforzos que
a administración educativa está a realizar, para poder ofrecer á poboación escolar mellores
respostas en servizos educativos, para que estes se realicen coa máxima calidade e nas
mellores condicións, de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do
Pobo, formulándolle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a seguinte
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia, coa maior brevidade posible, para
evitar máis prexuízos aos escolares no presente curso afectados pola
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medida da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de
proceder a manter as clases das materias optativas xa iniciadas desde
o inicio do curso escolar nos centros ou calquera outra medida ou
posibilidade que a administración considere máis apropiada e que
favoreza aos escolares evitándolles os prexuízos xurdidos coa medida
extemporánea acordada, e poder conseguir os fins e os obxectivos
regulados na Lei 2/2006, de educación e nos decretos 133/2007,
respecto da ESO e 126/2008 respecto do bacharelato e das ordes que
os desenvolven.
A suxestión NON FOI ACEPTADA pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria:.
3.- Suxestión dirixida ao Alcalde-Presidente do Concello de Baiona
(Pontevedra) en data 30 de xuño de 2009, para que proceda a da-las ordes oportunas,
para que no período vacacional que se inicia, se proceda a cumprir coa obrigación
recollida tanto na Lei de Educación 2/2006 como na Orde de 22 de xullo de 1997, e se
realicen as tarefas que lle son encomendadas na citada normativa vixente.(Q/116/09).
Como ten coñecemento con data 28 de xaneiro de 2009, recibiuse escrito de
queixa, que quedou rexistrado nesta institución co número D.3.Q/116/09, no que un
cidadán indicaba que presentaba esta denuncia polo estado de abandono do centro escolar
Fontes en Baiona. Que a súa filla estuda no centro, e a Anpa fixo unhas fotografías dos
baños que foron postas en coñecemento dos medios de comunicación. As tubaxes fan uns
ruídos que fan que os tabiques se movan, espellos rotos, co conseguinte perigo de que os
nenos se corten; as duchas son utilizadas como almacén, falsos teitos que caen poñendo en
perigo a quen estea debaixo, que faltan portas nos retretes, polo que non hai intimidade
para os nenos, e o cadro eléctrico ardeu nalgunha ocasión. Que acudiron ao Concello e a
Xunta e ningún se fai cargo e bota as responsabilidades ao outro.
Logo de estudar a queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración do
artigo 27 da Constitución española, ao entender que reunía os requisitos formais
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establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, e que atopaba,
en principio, cobertura constitucional. Solicitados os preceptivos informes a Consellería de
Educación e ao Concello de Baiona, foron ambos remitidos polos correspondentes
organismos, e neles esencialmente se indica:
Polo Concello de Baiona, remítese certificación da secretaria do Concello no que
se procede a aprobación da moción relativa á solicitude á Consellería de Educación en
relación co Colexio de Fontes, e no que se indica que o CEIP de Fontes é un colexio de
máis de 25 anos de antigüidade, que desenvolve un importante labor educativo no
Concello de Baiona. Que debido ao tempo transcorrido dende a súa inauguración o centro
require unha adaptación ás necesidades actuais para acadar un ensino de calidade e
consistentes en obras de accesibilidade para nenos con dificultades, reforma das
instalacións sanitarias en estado lamentable e non adaptadas ás idades dos nenos,
reparación de humidades múltiples, illamento térmico, e doutras deficiencias que
precisarían dunha reforma integral que só compete levar a cabo dende a Consellería. Polo
que o pleno solicitaba un proxecto educativo e construtivo para o CEIP, e unha xuntanza
entre a Consellería e os representantes do Concello e a Anpa do centro escolar.
Pola Consellería de Educación faise constar que as fotografías publicadas na
prensa sobre os servizos hixiénicos de nenos da primeira planta, están totalmente
descontextualizadas. Neses servizos deterioráronse os cóbados de saída dos mingitorios
dos alumnos. Ao realizar a reparación os operarios romperon os azulexos que os rodean e
non os repuxeron, o que dá unha imaxe de abandono, pero a falta de tales é simplemente
estética e non afecta ao funcionamento dos servizos do centro.
O ruído nun dos servizos hixiénicos era debido a que ao tirar da cisterna se
producía unha especie de golpe de ariete, debido a falta de ventilación dos desaugadoiros,
e que xa foi reparado polos servizos municipais. E que en ningún momento o ruído
producía movemento de tabiques.
O CEIP é un edificio principal e un anexo. E neste último alberga na planta baixa
o ximnasio e na primeira planta, as catro antigas aulas de educación infantil, actualmente
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sen uso docente, e que se dedicaron unha delas a comedor escolar e outra a sala de lecer
nos días que as inclemencias do tempo non permiten saír ao patio, e tamén a espera para
a recollida polo transporte escolar, estando dúas desocupadas.
Na aula que se dedica a sala de lecer existía un espello que se utilizaba para
exercicios de psicomotricidade, e que accidentalmente rompeu, non sendo reposto por non
ser xa necesario. Non hai nestes intres ningún espello roto no centro. Nesta aula obsérvase
un deficiente estado de conservación das cintas e recolledores de persianas.
Onde faltan pranchas do falso teito, é no vestíbulo de entrada do edificio anexo, e
é unha cuestión de estética e non de seguridade.
Todos os retretes teñen portas. Mais algunhas portas necesitan ser novamente
pintadas, e cambiar bisagras e pomos por estaren moi oxidados.
Segundo informa o centro nunca ardeu ningún cadro eléctrico.
Polo tanto considérase que o estado xeral de conservación do CEIP é excelente,
e as deficiencias son puntuais e derivadas do uso cotiá dun edificio que ten máis de 25
anos de antigüidade.
Que as tarefas de conservación e mantemento son competencia do Concello de
Baiona, e que non se levan a cabo coa dilixencia e pulcritude esixible para o mellor
funcionamento e boa imaxe do centro.
Que examinado en primeiro lugar o escrito presentado polo recorrente en queixa,
e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Secretaría Xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, e o informe do Concello de Baiona, esta institución
considera que por parte da administración local, Concello de Baiona, non se está dando
cumprimento ao establecido na disposición adicional 15 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, que na aliña 3 expresamente indica que a conservación, o mantemento e a vixilancia
dos edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou
de educación especial, corresponderán ao municipio respectivo. E tampouco non se
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cumpre o disposto no capítulo III punto 6 do anexo da orde de 22 de xullo de 1997 no que
se indica respecto da conservación e seguridade das instalacións, que a conservación,
mantemento e vixilancia dos edificios e demais instalación escolares, correspóndelles aos
concellos, sendo responsabilidade da Consellería de Educación a súa mellora.
Por parte do Concello de Baiona deben poñerse os medios e realizar as tarefas
necesarias, coa debida dilixencia, para procurar que o centro escolar estea en perfectas
condicións de utilización por parte dos escolares, evitando as denuncias que como no
presente caso foron realizadas, e polo tanto debe procurar que para o inicio do próximo
curso escolar, os servizos hixiénicos dos nenos teñan todos os azulexos; se proceda a
pintar as portas dos baños dos alumnos que o necesiten, e proceder ao cambio das
bisagras e dos pomos por estaren oxidados.
Tamén debe proceder ao arranxo do falso teito no vestíbulo de entrada do
edificio anexo, que é utilizado polos escolares, como lugar de lecer, e como espazo para
esperar o transporte escolar; se procure tamén o cambio das cintas e recolledores de
persianas nestas aulas.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 da Lei 6/1984,
do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos grandes esforzos que a
administración local está a realizar para poder ofrecer á poboación escolar mellores
servizos educativos, de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do
Pobo, formulándolle á Concello de Baiona a seguinte:
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia e dar as ordes oportunas, para que no
período de vacacións que se inicia, se proceda a cumprir coa obrigación
recollida tanto na Lei de educación 2/2006 como na Orde do 22 de xullo
de 1997, e se realicen as tarefas que lle son encomendadas na citada
normativa vixente, coa maior dilixencia posible evitando as denuncias,
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como a levada a cabo no presente caso, relativa a situación de
abandono do CEIP de Fontes.
A suxestión FOI ACEPTADA polo Concello de Baiona (Pontevedra).
4.- Suxestión dirixida á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
en data 4 de marzo, para que se estude a conveniencia de proceder a mante-las clases
nas materias optativas xa iniciadas dende o principio do curso escolar nos centros
para

así

evitarlles

os

prexuízos

xurdidos

coa

medida

extemporánea

acordada.(Q/121/09).
Con data 3 de febreiro de 2009, recibiuse o escrito de queixa, que quedou
rexistrado nesta institución co número Q/121/09, no que o interesado nos indicaba que ten
unha filla, L. P. L. que estuda no IES Monte das Moas da Coruña, onde cursa 1º de
Bacharelato. No citado centro matriculouse na materia de francés como optativa, xa que o
estudou na ESO, ademais quere facer Turismo ou Idiomas, polo que se lle fai necesario o
seu estudo. Ao comezar o curso asignóuselle unha profesora de francés e na aula só había
dúas alumnas, e a profesora comentoulle que poderían suprimir a clase por falta de
alumnos; e así sucedeu, sacáronlle a clase de francés e ofertáronlle outras dúas materias
que non lle achegan nada para a súa formación de cara á carreira que quere realizar.
Que fixo as reclamacións correspondentes e sempre tivo resposta negativa, baseada na
orde do 24 de xuño de 2008.
Logo de estudar a queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración do
artigo 27 da Constitución española, ao entender que reunía os requisitos formais
establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, e que atopaba,
en principio, cobertura constitucional. Solicitado o preceptivo informe á Secretaría Xeral
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sendo remitido este pola citada
administración, e no que esencialmente se indica:
Que o Decreto 126/2008, do 19 de xuño, establece, que o alumnado cursará unha
materia optativa tanto no primeiro como no segundo curso do bacharelato e que os
centros docentes ofrecerán materias optativas en conformidade co que estableza a
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Consellería de Educación. Na oferta das materias optativas, os centros ofrecerán
obrigatoriamente unha segunda lingua estranxeira que poderá ser cursada nos dous
cursos.
A orde do 24 de xuño de 2008, no seu artigo 4 establece que as materias optativas
deberán contar cun número mínimo de 10 estudantes. E nos ámbitos rurais poderán
impartirse cun número inferior sen que poida ser inferior a 5 alumnos.
A orde do 25 de xuño de 2008, establece no artigo 5, que as materias optativas
deberán contar cun número mínimo de 10 alumnos. E nos ámbitos rurais non poderán ser
inferior a 5.
Respecto das posibles solucións a administración indica a posibilidade de que a
alumna realice os estudos nas ensinanzas de idiomas de réxime especial nas escolas de
idiomas.
Que examinados en primeiro lugar o escrito presentado polo recorrente en queixa
no que solicitaban amparo, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, esta institución considera que por
parte da administración non se realizou unha mala actuación, senón que se deu
cumprimento á lexislación vixente nestes intres, e indicada pola Consellería no seu
informe. Sen que por parte desta institución se teña coñecemento de que a normativa
indicada fose recorrida en vía xurisdicional.
Non obstante esta institución non pode estar de acordo coa administración
educativa no referente ás datas nas que lles foron comunicadas aos escolares a supresión
das clases das materias optativas, momento totalmente extemporáneo, por non cumprir os
requisitos esixidos nas ordes do 24 e 25 de xuño de 2008.
O incumprimento dos decretos e das ordes antes citadas, non é xustificación para
que neses intres cos cursos iniciados e as clases nas materias optativas tamén iniciadas, os
alumnos teñan que escoller outras optativas, que na maioría dos casos, non cumpren as
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expectativas dos deus estudos; e tendo en conta que xa constan nesta institución máis
queixas presentadas polo mesmo tema referidas a estudantes da ESO, e polo que á vista do
indicado, debe ser a administración educativa de conformidade co establecido na Lei
orgánica 2/2006, da educación, a que ten que darlle unha solución a estes escolares, (por
non seren eles os responsables da tardanza na comprobación do cumprimento da normativa
lexislativa vixente), que pasaría por continuar, exclusivamente no presente curso, coas
clases iniciadas en setembro a pesar de non cumprirse a normativa, ou calquera outra
medida ou posibilidade que a administración considere máis apropiada e que favoreza aos
escolares evitándolles os prexuízos xurdidos coa medida extemporánea acordada.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 da Lei 6/1984,
do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos grandes esforzos que a
administración educativa está a realizar, para poder ofrecer á poboación escolar mellores
condicións, de conformidade co establecido no artigo 32.1 da lei citada do Valedor do
Pobo, formulándolle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a seguinte
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia, coa maior brevidade posible, para evitar
máis prexuízos aos escolares no presente curso afectados pola medida da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de proceder a
manter as clases das materias optativas xa iniciadas desde o inicio do
curso escolar nos centros ou calquera outra medida ou posibilidade que a
administración considere máis apropiada e que favoreza aos escolares
evitándolles os prexuízos xurdidos coa medida extemporánea acordada, e
poder conseguir os fins e os obxectivos regulados na Lei orgánica 2/2006,
de educación e no Decreto 126/2008, de bacharelato e as ordes que as
desenvolven.
A suxestión NON FOI ACEPTADA pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.
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5.- Suxestión dirixida á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
en data 30 de marzo de 2009, para que se proceda a estuda-la conveniencia de
comunicar á dirección do centro CEIP Vilaverde de Pontevedra, a posibilidade de
modifica-lo acordo realizado respecto dos xogos a practicar polos escolares n recreo.
(Q/192/09).
Como vostede ten coñecemento con data do 2 de febreiro de 2009, recibiuse o
escrito de queixa de Don J. M. L. A., no que nos indicaba que é pai de dous nenos que
estudan no CEIP Vilaverde de Pontevedra, onde cursan estudos de Primaria. Que no
curso pasado se levaron a cabo obras de mellora no centro, resultando catro zonas
deportivas distintas onde os nenos poden realizar actividades, e deporte. Mais os seus
fillos e en conversas mantidas con outros país de alumnos do centro, teñen coñecemento
que no centro se lles prohibiu xogar ao fútbol durante os recreos, e que non poden
practicar outro deporte que non sexa a buxaina. Que o pasado mes de novembro acudiu
ao centro observando a situación descrita, e onde moitos nenos estaban despistados e en
actitude pasiva, non sabendo como ocupar o tempo, e outros xogaban á buxaina. Que tivo
unha reunión co director do centro e que lle manifestou que desde que non xogan os
escolares ao fútbol teñen menos conflitos e discusións. Que o 27 de xaneiro en reunión do
Consello Escolar, os responsables educativos do centro descartaron unilateralmente
modificar o acordo argumentando que o claustro de profesores votou en contra de que se
practiquen deportes de balón no recreo.
Logo de estudar a súa queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración
do artigo 27 e 43, aliña 3, da Constitución española ao entender que reunía os requisitos
formais establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, e que
atopaba, en principio, cobertura constitucional. Solicitado o preceptivo informe a esa
Consellería de Educación, sendo remitido este, nel esencialmente se indica:
Que de conformidade ao establecido no artigo 120 da Lei de educación, os centros
disporán de autonomía pedagóxica de organización e xestión para elaborar, aprobar e
executar o seu proxecto educativo e as normas de organización e funcionamento.
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Na aliña 4 do citado artigo indícase que os centros poderán adoptar
experimentacións, plans de traballo, formas de organización ou ampliación do horario
escolar. No artigo 47 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro, mantense que é unha
competencia do claustro de profesores promover iniciativas no ámbito da investigación.
O Consello Escolar poderá modificar aprobar o Regulamento de réxime interior,
aprobar e avaliar a programación anual, a programación de actividades extraescolares e
complementarias e establecer as directrices para a participación do centro en actividades
culturais, e deportivas.
Que da invocación que fai o recorrente respecto dos artigos da Declaración
Universal dos Dereitos do Neno, estes están plenamente garantidos polo sistema educativo;
no Decreto 130/2007, do 28 de xuño, establécese entre outros os obxectivos, contidos e
criterios de avaliación entre outros da área de educación física.
Finaliza este indicando que á vista das anteriores consideracións entenden que a
decisión sobre a organización das actividades de lecer durante os recreos está baseado no
principio de autonomía pedagóxica e organizativa que regula o artigo 120 da Lei 2/2006.
E que na base dese principio, os centros poden decidir a aplicación de medidas
que tendan á mellora do funcionamento do centro de conformidade co Decreto 374/1996,
do 17 de outubro.
Entendemos, non obstante, que sendo o Consello Escolar do centro o órgano con
atribucións para establecer as directrices do proxecto educativo, é a canle máis axeitada
para propoñer a modificación de calquera medida organizativa, respectando as regras da
maioría democrática.
Que examinados en primeiro lugar o escrito presentado pola recorrente en queixa
no que solicitaban amparo, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Secretaría
Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, esta institución considera
que por parte da administración non se está dando cumprimento ao establecido: a) Na
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Constitución española que prescribe no artigo 43, aliña 3, que os poderes públicos
fomentarán a educación sanitaria, a educación física e mailo deporte. Tamén facilitarán a
adecuada utilización do lecer. b) No Estatuto de autonomía de Galicia regúlase no seu
artigo 27 e dentro das competencias a promoción deportiva e a axeitada utilización do
lecer. c) E na Lei 2/2006, do 3 de maio, de educación considérase o deporte como un
elemento fundamental do sistema educativo e que a súa práctica é importante para o
mantemento da saúde, sendo un factor corrector dos desequilibrios sociais que contribúen
ao desenvolvemento da igualdade entre os cidadáns, e a súa práctica en equipo favorece e
fomenta a solidariedade.
Considera esta institución, que a hora do recreo, para o alumno, é un mundo
pracenteiro moi esperado, xa que nese curto espazo de tempo se libera das normas do
colexio, e gozar do dereito de saír para xogar, sen esquecer que cada idade ten os seus
xogos preferidos.
A non utilización do recreo para realizar algunha actividade converte o escolar
nun futuro individuo sedentario ao non realizar apenas actividade física, podendo
desencadear nun problema de obesidade, problema que nestes intres preocupa a toda a
sociedade.
Polo tanto é necesario, que por parte da dirección do centro, se verifiquen as
denuncias dos pais, e realizada esa comprobación “in situ” deberá procederse a valorar se a
introdución dos novos xogos no recreo, (como son os xogos populares, da buxaina, a
billarda, a chave, etc.) en substitución dos clásicos do balón, realmente están inculcando
nos escolares o saber utilizar o seu tempo libre, se os novos xogos están a crear hábitos
lúdicos, se fomentan a actividade física, en realidade se se está a ensinar ao escolar o
máximo de actividades para poder gozar delas no tempo de recreo. E comprobado que os
novos xogos non crean ambiente recreativo nos alumnos, deberase buscar as causas xa que
pode ser que esas actividades estean fracasando co conseguinte fallo das iniciativas
experimentais e polo tanto do proxecto educativo. A través do profesorado da área de
Educación Física pode estudarse que tal vez non é necesario suprimir os xogos coa pelota,
como o baloncesto, voleibol, e o máis popular de todos eles o fútbol, se o centro ensina aos
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alumnos que ao fútbol se xoga para divertirse, non para gañar, conseguindo así educar os
escolares en valores positivos como divertirse, evadirse, superarse a si mesmos e non
intentando pisar o compañeiro.
Tamén os pais a través das correspondentes Anpas e do Consello Escolar, e como
parte da Comunidade Educativa, deben facer chegar estas valoracións a dirección do
centro, para proceder por parte de todos, a conseguir os resultados máis convenientes para
os escolares, e os seus dereitos.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 de la Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos grandes esforzos que
a administración educativa está a realizar, para poder ofrecer á poboación escolar mellores
respostas en servizos educativos, para que estes se realicen coa máxima calidade e nas
mellores condicións, de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do
Pobo, formulándolle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a seguinte:
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia de comunicar á dirección do centro
CEIP Vilaverde de Pontevedra, a posibilidade de modificar o acordo
realizado respecto dos xogos a practicar polos escolares no recreo,
tanto imprescindibles como necesarios para o seu desenvolvemento
tanto físico como intelectual e poder conseguir os fins e os obxectivos
regulados na Lei 2/2006, de educación, e na Constitución española.
A suxestión NON FOI ACEPTADA pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.
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6.- Suxestión dirixida á Consellería de Educación e Ordenación, co fin de
estuda-la conveniencia de realizar as xestións necesarias para que o centro CEIP de
Calo no Concello de Teo (A Coruña), poda ofrecer aos escolares os servizos necesarios
para evita-las situacións denunciadas, sobre inseguridade dos escolares mentres
esperan o transporte unha vez concluída a xornada escolar do centro. (Q/218/09).
Como vostede ten coñecemento con data de 10 de febreiro de 2009, iniciouse de
oficio a presente queixa, que quedou rexistrada nesta institución co número D.3.Q/218/09,
a apertura desta foi debida ao coñecemento que tivo esta institución a través dos medios de
comunicación das denuncias dos pais de Calo que manifestaban a falta de vixilancia
mentres non chega o bus escolar, no colexio de Infantil e Primaria á Igrexa de Calo en Teo.
Que ao parecer os escolares tiñan que esperar unha media hora polo autobús que os levaba
de volta para a casa despois do final da xornada escolar. Os pais amosábanse moi
preocupados pola media hora que os rapaces teñen que esperar polo bus, xa que estes
dobran servizo. Segundo indica a información tanto os pais como os docentes do centro,
intentaron resolver o problema coa administración educativa sen recibir ningunha solución.
Indicaba unha nai que atopara o seu fillo fóra do centro, camiñando cara á casa e que só ten
7 anos.
Logo de estudar a súa queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración
do artigo 27 da Constitución ao entender que reunía os requisitos formais establecidos no
artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio,
cobertura constitucional. Solicitado o preceptivo informe á Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, Secretaria Xeral, á que me dirixo foi, este remitido co contido
que por esa institución se ten coñecemento e no que se indicaba:
“Que os servizos centrais da Consellería de Educación tiveron coñecemento do
asunto por idéntica vía que a institución do Valedor do Pobo.
Que os servizos da Delegación Provincial tiñan coñecemento das peculiaridades
que concorrían no transporte escolar deste centro, e que o inspector de servizos
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complementarios ten previsto efectuar unha visita ao centro para estudar posibles
alternativas ao sistema actualmente establecido para prestar o servizo do transporte.
As informacións recollidas indican que o servizo de transporte escolar neste
centro xira ao redor de que das 6 rutas que o serven, todas elas son dobraxes, isto é, cada
dous itinerarios son cubertos por un só autocar, o que esixe que un grupo de alumnos
agarde a conclusión dun servizo, para seren transportados.
Que unha alternativa pasaría por crear tres novos servizos ou itinerarios co custo
que se indica no informe de 650 euros por día e de 117 000 euros por curso escolar.
Que nos servizos centrais non se ten recibido, ningunha petición formal por parte
do equipo directivo do centro referido a este asunto, nin tampouco por parte dos
representantes de pais e de nais.
Que examinada en primeiro lugar a información publicada polos medios de
comunicación, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Secretaría Xeral da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, esta institución considera que por
parte da administración educativa, non se está dando cumprimento ao establecido na Lei
2/2006, do 3 de maio, de educación, que no seu artigo 82, indica que as administracións
educativas terán en conta o carácter particular da escola rural a fin de proporcionar os
medios e sistemas organizativos necesarios para atender as súas necesidades específicas e
garantir a igualdade de oportunidade; vulnerándose tamén o seu dereito á educación se o
servizo de transporte escolar non é eficaz. No Decreto 203/1986 regúlase no seu artigo 5
que a Consellería revisará os itinerarios e rutas co fin de dar cumprimento ao establecido
no artigo 1 do citado decreto. E na orde do 1 de marzo de 1991, indícase que as dobraxes é
a realización por parte dun autocar de dous itinerarios ao mesmo centro escolar;
prescribindo no seu artigo 1 que a racionalización do transporte escolar deberá responder a
algún, dos seguintes criterios, indicando no primeiro dos casos a eliminación de dobraxes.
A responsabilidade vénlle atribuída á Comunidade Autónoma de conformidade co
artigo 31 do Estatuto de autonomía de Galicia no que se establece a competencia plena
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para o regulamento e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e grados,
modalidades e especialidades no ámbito das súas competencias, incluída a xestión dos
servizos educativos complementarios.Tendo tamén en conta a obriga que ten a dirección
do centro do deber de vixilancia no coidado e atención exacta dos escolares que están ao
seu cargo, tanto nas horas lectivas como no tempo posterior no que aínda exerce o colexio
os labores de garda. A inseguridade dos escolares quedou posta de manifesto no momento
no que unha nai denunciaba que atopara o seu fillo fóra do recinto escolar, unhas veces
camiñando cara ao domicilio familiar, ou vagando polo monte con só 7 anos de idade.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 de la Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos grandes esforzos que
a administración educativa está a realizar, para poder ofrecer á poboación escolar mellores
respostas en servizos educativos, para que estes se realicen coa máxima calidade e nas
mellores condicións, de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do
Pobo, formulándolle á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a seguinte
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia de realizar as xestións necesarias, coa
maior brevidade posible, para que o centro CEIP de Calo no Concello de
Teo, poida ofrecer aos escolares os servizos necesarios para evitar as
situacións denunciadas polos pais, nais e docentes do centro, sobre a
inseguridade dos escolares mentres esperan o transporte escolar que os
devolva aos seus fogares despois de concluír a xornada escolar no centro, e
poder así cumprir os fins e os obxectivos regulados na Lei 2/2006, de
educación.
Resposta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: Aceptada.
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1.5 ÁREA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

205

1.5.1

INTRODUCIÓN

No pasado ano 2008 contabilizáronse 288 queixas das cales 206 foron remitidas
ao Defensor del Pueblo. Afectaban á supresión da tarifa nocturna en contratos
formalizados de subministración de enerxía, por aplicación do establecido na disposición
transitoria primeira do Real decreto 871/2007, do 29 de xuño. Por contrapartida, neste ano
2009, o número total de queixas é inferior -cífrase en 138-, pero delas só 6 se remitiron ao
Defensor del Pueblo. Por esta razón a actividade realizada por esta institución, sendo o
número de queixas rexistradas inferior, foi superior na fase de tramitación.
Efectuada esta consideración xeral e por razóns metodolóxicas, imos desagregar
neste informe o marco xurídico de aplicación, e situarémolo ao principio de cada sector
para poder valorar a súa incidencia xeral na presentación das correspondentes queixas.

1.5.2

QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN

A actividade desenvolvida promoveu e condicionou a orixe ou a resolución das
138 queixas presentadas no ano 2009 coa seguinte desagregación:
Iniciadas

138

Admitidas

72

52 %

Non Admitidas

60

43 %

Remitidas ao Defensor del Pueblo

6

5%

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
Concluídas

60

83 %

En trámite

12

17 %
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No relativo ás queixas presentadas en anos anteriores e pendentes de resolución
nalgún momento do 2009, a situación actual é a seguinte:

Ano de
En trámite ao
presentación 31-12-2008

Reabertas

Total

Resoltas

En trámite ao
31-12-2009

2007

2

0

2

2

0

2008

27

0

27

27

0

1.5.3

QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

Un estudo sistemático das 72 queixas tramitadas aconséllanos a súa distribución
dentro dos sectores que integran a denominación desta área.

1.5.3.1 Industria
A normativa vixente sufriu importantes modificacións neste exercicio. E de forma
intensa en dous sectores: o eléctrico e o de comunicacións electrónicas.
No que atangue á subministración de enerxía eléctrica, o marco xurídico creado
pola Lei 17/2007, do 4 de xullo, e polo Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, viuse
incrementado cos reais decretos 1578/2008, do 26 de decembro; 485/2009, do 3 de abril; e
1011/2009, do 19 de xuño. A eles hai que sumar a resolución do 26 de xuño de 2009 da
Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se establece o custo de produción
da enerxía eléctrica e as tarifas do último recurso aplicables no segundo semestre do 2009.
Tamén hai importantes modificacións no sector das comunicacións electrónicas,
de forma especial nas telefónicas. Aprobáronse normas estatais con proxección no ámbito
competencial das comunidades autónomas, como son o Real decreto lei 1/2009, do 23 de
febreiro, de medidas urxentes en materia de telecomunicacións -posteriormente convertido
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na Lei 7/2009, do 13 de xullo- e o Real decreto 899/2009, do 29 de maio, que aproba a
carta de dereitos do usuario dos servizos de comunicacións electrónicas.
Baixo a cobertura deste marco xurídico debemos dar resposta ás reclamacións
presentadas en distintos sectores.

1.5.3.1.1 Subministración de enerxía eléctrica
A prestación deste servizo evolucionou de forma significativa. En principio
catalogouse como un servizo público condicionado por unha forte intervención
administrativa. A partir das leis 54/97, do 27 de novembro, e 17/2007, do 4 de xullo,
configurouse como un servizo esencial e, na actualidade, e por adaptación da directiva
comunitaria 2003/54/CEE, hai que definilo cunha nota máis: é un servizo de prestación
universal.
De maneira simultánea acentuouse o proceso de liberalización da subministración
eléctrica. Nesta proxección hai que citar o Real decreto 485/2009, do 3 de abril, polo cal a
subministración de enerxía eléctrica pode prestarse ben con tarifa de último recurso ben de
forma totalmente libre, a través de empresas comercializadoras que, dentro dos clientes ou
usuarios acollidos á tarifa do último recurso, deben aplicar o denominado “bono social”,
configurado por unha tarifa especial para rendas máis baixas e para os fogares con menos
posibilidades económicas.
Esta profunda evolución do sector reflíctese na variedade de reclamacións
atendidas, con causas diversas, o que nos obriga a fixar uns criterios de clasificación:
a) Instalación do tendido eléctrico, enganche e mantemento.
Os oito expedientes incluídos nesta epígrafe teñen en común que as reclamacións
se concentran nas empresas distribuidoras, ás cales solicitan un cambio no trazado do
tendido eléctrico de baixa ou unha elevación da súa altura para non prexudicar a
propiedade sobre a que voa, así como a desconformidade cos orzamentos de enganche, os
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danos ocasionados en tarefas de limpeza e mantemento das liñas e a extinción dalgunha
servidume de paso aéreo existente no soar da súa propiedade.
Dentro desta epígrafe, e como consecuencia da insolvencia da empresa
construtora, destaca pola súa singularidade a situación daqueles compradores que non
poden ocupar nin utilizar a súa vivenda porque o promotor non aboou ao instalador
eléctrico autorizado o prezo convido (Q/ 403/09) ou á empresa distribuidora o importe dos
dereitos de acometida ou a extensión e reforzamento da rede eléctrica para atender a
subministración de enerxía dunha urbanización (Q/1087/09). En ambos os casos resultou
decisiva a mediación do Departamento Territorial da Consellería de Economía e Industria
ao propiciar a legalización dos boletíns de instalación ou a formalización dun convenio de
resarcimento, cunha vixencia mínima de 10 anos, nos termos establecidos no artigo 9.3 do
Real decreto 222/2008.
b) Continuidade e calidade da subministración de enerxía eléctrica.
Na segunda quincena de xaneiro do 2009 as condicións meteorolóxicas orixinaron
un temporal de vento e auga que afectou a moitas localidades do litoral e do norte de
Galicia. Como consecuencia diso suspendeuse a subministración de enerxía por períodos
superiores a 12 horas e os danos ocasionados fixéronse patentes, especialmente en tres
expedientes (Q/143/09, Q/151/09 e 172/09). Para o seu resarcimento esta institución
aconsellou aos prexudicados a presentación das oportunas reclamacións ao amparo do
Decreto da Xunta de Galicia 13/2009, do 29 de xaneiro, polo que se aprobou o
procedemento para a reparación dos danos ocasionados polo temporal sufrido a partir do
23 de xaneiro.
Mención especial tamén merecen aqueles expedientes nos que os usuarios se
queixan polas variacións na onda de tensión que ocasionan danos nos seus
electrodomésticos ou impiden o seu uso regular a certas horas do día. Un exemplo
significativo encontrámolo no expediente Q/327/09, cuxas caídas de tensión motivaron á
administración autonómica o requirimento á empresa distribuidora do cumprimento do
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artigo 105.4 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, no que se establece que a
reparación debe producirse no prazo máximo de 6 meses.
c) Cambio de tarifa eléctrica e facturación mensual.
A disposición adicional sétima do Real decreto 157/2008, do 26 de setembro,
establece que a facturación das tarifas de subministración de enerxía eléctrica social e
domésticas (ata 10 Kw de potencia contratada) a partir do 1 de novembro de 2008 será
efectuada pola empresa distribuidora mensualmente, o que se levará a cabo sobre a base
da lectura bimestral dos equipos de medida instalados para este efecto.
A aplicación desta norma xerou unha frontal oposición contabilizándose, só no
ámbito territorial da provincia de Pontevedra, unhas 6000 reclamacións, situación que se
reproduce a nivel estatal e do cal é proba suficiente as numerosas denuncias de asociacións
de consumidores e usuarios sobre a estimación mensual do consumo da enerxía eléctrica,
realizada polas empresas distribuidoras nas facturacións aos seus clientes domésticos e a
súa regularización ao mes seguinte, cando se efectúa a lectura real do contador.
Pola súa especial frecuencia anotamos que a maioría destas reclamacións se
presentaron ante o incremento das tarifas correspondentes aos meses de decembro de 2008
e xaneiro de 2009, así como nos meses sucesivos ata maio. A partir desta data, cérranse os
primeiros informes respecto aos criterios aplicados polas diferentes empresas
distribuidoras nas distintas comunidades autónomas tratando de corrixir algunha das
irregularidades detectadas. Neste sentido destacamos o informe final da Comisión
Nacional de Enerxía do 9 de xullo de 2009, cuxas conclusións se trasladan ás
correspondentes comunidades autónomas. Pola súa incidencia na nosa, destacamos a
conclusión quinta referida ás empresas Unión Fenosa e Iberdrola, estimando que elas,
desde o primeiro momento ou ben posteriormente coa conseguinte regularización,
aplicaron de forma correcta os criterios aprobados pola devandita Comisión Nacional.
Cos antecedentes expostos, non resulta sorprendente a desconformidade
denunciada contra a liquidación mensual do consumo eléctrico que se reflicte nas oito
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queixas tramitadas perante esta institución. Unha delas, a número Q/776/09, remitida polo
Concello de Ponteareas, recolle as 300 reclamacións presentadas polos seus veciños na
unidade creada, dentro da administración municipal, para concentrar e dirixir o seu estudo
e verificación ao Departamento Territorial da Consellería de Economía e Industria de
Pontevedra.
Como sinalabamos anteriormente, a partir de maio observamos un descenso no
número de reclamacións por dúas medidas adoptadas. Por unha parte, o Estado, con data
26 de maio de 2009, publica no BOE a resolución de 14 de maio de 2009, pola que
establece o procedemento de facturación con estimación do consumo de enerxía eléctrica e
a súa regularización con lecturas reais. Pola súa parte, a Dirección Xeral de Industria da
Consellería de Economía e Industria promove a inspección e verificación das tarifas
mensuais a través da instrución núm. 3 do 10 de febreiro, na que se establece o modo de
proceder dos departamentos territoriais da Consellería ante as reclamacións presentadas
polos usuarios do servizo contra o referido sistema de facturación mensual.
Ante a situación xerada algúns clientes manifestaron o seu propósito de devolver
ou de non pagar o recibo notificado. Respecto a este comportamento, a institución estimou
oportuno recordar o disposto no artigo 50.3 da Lei 54/1997, que permite a suspensión da
subministración a aqueles consumidores privados acollidos á tarifa do último recurso
cando transcorresen dous meses desde que foran requiridos, de forma fidedigna, ao
pagamento e non se fixera efectivo. Un exemplo do manifestado recóllese no expediente
Q/1347/09.

1.5.3.1.2 Comunicacións telefónicas e electrónicas.
A implantación e extensión estatal dos servizos telefónicos e electrónicos son a
razón básica de que moitas das reclamacións presentadas perante esta institución non se
admitisen a trámite e se trasladasen ao Defensor del Pueblo. Iso xustifícase en moitas das
sesenta que figuran estatisticamente como non admitidas.
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En todos estes casos recordouse a competencia atribuída ao Ministerio de
Industria, Comercio e Turismo do Goberno central polo Real decreto 899/2009, do 22 de
maio, e que se instrumenta, de conformidade co artigo 27, a través da Secretaría de Estado
de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información – División de Atención ao
Usuario.
Nos restantes oito expedientes tramitados, esta institución intentou conciliar o
interese cidadán co defendido pola empresa, reenviando as súas peticións ao Servizo
Provincial de Consumo como órgano de mediación nos asuntos relativos a portabilidade,
facturas erróneas ou excesivas e deficiencias na atención ao usuario.

1.5.3.2 Consumo
A entrada en vigor do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, que
aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras
leis complementarias, -ao que se une a Lei 44/2006, do 29 de decembro, de mellora da
protección dos consumidores e usuarios-, contribuíron á creación dun marco xurídico
homoxéneo na tramitación das múltiples reclamacións formuladas polo consumidor. Sen
embargo, aínda existen materias pendentes de clarificación. Un exemplo resulta ilustrativo.
Os danos ocasionados ao usuario por un defecto na calidade da enerxía subministrada,
pode solicitarse a súa reparación á empresa distribuidora ben pola vía dun incumprimento
do contrato de subministración enerxética, sometido ao disposto nos artigos 59 e seguintes
da Lei 54/1997, de regulación do sector eléctrico, ou ben como produto defectuoso que
permite utilizar a vía prevista na Lei 22/1994, do 16 de xullo, sobre responsabilidade civil
polos danos causados por produtos defectuosos, lei derrogada e integrada no actual texto
refundido da Lei xeral para defensa dos consumidores.
Destacan as 71 queixas recibidas en relación cos problemas que tiveron lugar no
concerto de Bruce Springsteen do 2 de agosto en Santiago de Compostela. Producíronse
incidentes de seguridade e diferentes prexuízos para os asistentes. Debido á
desorganización, á que todos aluden, en non poucos casos non se pediu a entrada. Este foi
o obxecto principal das queixas dos numerosísimos afectados que reclamaron. O Instituto
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Galego de Consumo (Consellería de Economía e Industria) indicou que xa existe proposta
de sanción no expediente incoado contra a empresa distribuidora, e que xa se notificou a
iniciación do outro expediente sancionador, o dirixido contra a empresa organizadora ou
promotora, no que eventualmente se sancionaría esta con multa que podería concretarse en
case 2 millóns e medio de euros. Á parte do trámite que se dea a estes expedientes, queda
aberta a posibilidade de avinza amigable para unha posible satisfacción das reclamacións
relativas aos danos e perdas (devolución do diñeiro da entrada e outros). Resulta previsible
que a promotora analice a conveniencia de aceptar a negociación para a dita avinza, o que
podería terse en conta para os efectos da cualificación da infracción e da cuantificación da
sanción. No caso de que a citada actuación da administración non teña o desexado efecto,
entón os afectados poderían promover as actuacións de resarcimento no ámbito
xurisdicional que consideren. En resumo, a actuación da administración neste concreto
ámbito parece adecuada, ao dirixirse con dilixencia á eventual sanción das infraccións que
puideran terse cometido e ao resarcimento dos danos e perdas pola vía da proposición
permanente do sistema arbitral, este último apoiado na consideración da actitude dos
posibles infractores como un dos elementos de xuízo na ponderación da infracción e a
sanción. O anterior pode desembocar no resarcimento rápido dos danos e perdas
ocasionados e tamén na sanción aos responsables polas eventuais infraccións.
En canto á seguridade das persoas, o Concello de Santiago responde dunha forma
non concluínte. A concorrencia de competencias ou funcións neste terreo a que alude o
concello non impide identificar con claridade a responsabilidade municipal nesta orde. No
requirimento de información complementaria ou aclaración dirixido ao concello
identificábanse as súas competencias ou funcións. Non se aclara o actuado polo concello,
por exemplo, verbo da organización e despregamento do efectivo de protección civil ou as
medidas exixidas polo incremento do aforo, circunstancias de primeira orde á hora de
avaliar a garantía da seguridade das persoas no evento. Polo contrario, nos dous informes
remitidos o concello limitouse a expresar que “as competencias municipais en relación ao
desenvolvemento do concerto son o tráfico e o transporte en relación ao acceso ao recinto
do Monte do Gozo e o acompañamento do artista desde o aeroporto de Lavacolla ata o
recinto do concerto e ao remate deste desde o recinto ata o aeroporto de Lavacolla”, o que
resulta rechamante, á vista do exposto anteriormente e polo tanto da posta de relevo do
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máis amplo abano de competencias e funcións municipais, en especial en materia de
seguridade das persoas ou protección civil. O informe da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza incide no anterior cando sinala que en materia de
protección civil a competencia corresponde aos concellos (Lei 5/1997, de administración
local de Galicia, artigo 80; e Lei 5/2007, de emerxencias de Galicia, artigo 27). O mesmo
sinala respecto da autorización do incremento do aforo e as obras correspondentes, obxecto
que tamén resulta de competencia municipal, como o propio concello recoñece no seu
informe, aínda que sen aclarar as medidas que no ámbito da seguridade foron aplicadas por
tal circunstancia. Pola súa parte, a Consellería de Cultura e Turismo informa de que é
titular do recinto, pero non organizadora; por iso, en principio non parece que poida
derivarse responsabilidade desa condición, nin tampouco é materialmente responsable de
ningunha competencia en materia de seguridade, que é o que analizamos.
En relación coa seguridade de espectáculos públicos, en concreto, sobre o control
de acceso a eles, a Xunta de Galicia aprobou recentemente o Decreto 8/2010, do 21 de
xaneiro, polo que se regula a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e
actividades recreativas (DOG núm. 24, do 5 de febreiro), polo que se regulan as funcións e
requisitos do persoal que desempeñe estas funcións.
Agora concentramos a nosa atención nos 18 expedientes tramitados sobre a
prestación de servizos ou a entrega de produtos demandados polo consumidor e de distinta
natureza.
Destacan neste sentido as reclamacións contra a negativa dalgún taller de
reparación de coches de informar sobre a orixe das pezas de reposto instaladas no vehículo
ou dun concesionario por non asumir os defectos detectados na venda dun vehículo de
ocasión.
Tamén debemos destacar as queixas formuladas contra a Sociedade Estatal de
Correos e Telégrafos pola tardanza na entrega de correspondencia no ámbito rural,
xustificada por falta de numeración das rúas ou pola inexistencia de mobles clasificadores
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domiciliados, de conformidade co disposto no artigo 34 do Real decreto 1829/1999, do 3
de abril.
Despois destas referencias puntuais, anotamos que a maioría das reclamacións
teñen a súa orixe ou fundamento no atraso ou dilación denunciados na tramitación de
expedientes, xestionados polos servizos provinciais de consumo, ou pola tardanza no
despacho dos laudos polas xuntas arbitrais.
Como testemuño do exposto, individualizamos os expedientes de queixa 579 e
474/09.
O primeiro iniciouse pola desatención e tardanza na tramitación e resolución
dunha reclamación en relación coa revisión dunha factura por consumo de auga no
bimestre xullo-agosto de 2005. Presentada a reclamación na OMIC de Vigo o 30 de
decembro de 2005, o Concello remitiuna ao Servizo Provincial do Instituto Galego de
Consumo e tivo entrada nese organismo o 15 de setembro de 2006. A súa reclamación foi
aceptada o 18 de xuño de 2007, verificándose a existencia dun erro na distribución dos
metros cúbicos consumidos nos distintos tramos do prezo da auga impoñéndose á empresa
concesionaria a obrigación de modificar as últimas facturas. Ante a tardanza existente na
tramitación, o reclamante formulou unha segunda pretensión: a apertura de un expediente
disciplinario á persoa responsable da Administración Autonómica por unha actuación a
todas luces inxustificada e arbitraria. Esta pretensión non foi aceptada pola Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación de Políticas Públicas na súa comunicación do 5 de febreiro
de 2009, a cal foi ratificada, por outra posterior do 31 de agosto, ante a reiterada oposición
do interesado.
O segundo expediente ten a súa orixe nunha reclamación sometida ao sistema
arbitral de consumo. Iniciado o 4 de novembro de 2007, perante o Instituto Galego de
Consumo, non se ditou laudo pola Xunta Arbitral ata o 15 de xaneiro de 2009.
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1.5.3.3 Comercio
O marco xurídico deste sector vén definido, principalmente, pola Lei 10/1988, do
20 de xullo, de ordenación do comercio interior de Galicia, (modificada pola Lei 7/2009,
do 22 de decembro), a Lei 1/1996, do 5 de marzo, de regulación das actividades feirais, a
Lei 13/2006, do 27 de decembro, de horarios comerciais de Galicia e o Decreto 194/2001,
do 26 de xullo, de ordenación da venda ambulante.
Dentro deste ámbito e admitida a dificultade de deslindar entre aquelas
reclamacións que afectan ao consumo daqueloutras que son propias do comercio, podemos
incluír nesta epígrafe nove expedientes sobre materias moi diversas como son a extinción
de autorización de máquinas recreativas nun local comercial, a carencia ou insuficiencia de
axudas e subvencións para a modernización de establecementos comerciais, a negativa
para a instalación dun letreiro comercial ou a sanción imposta por un cartel publicitario...
Efectuada esta observación, debemos destacar dentro desta epígrafe algunhas
queixas en función da súa singularidade:
-

En materia de venda ambulante, as contidas nos expedientes 1987/09 e

2120/09 sobre o incumprimento por parte dos concellos de Boiro e Ribadeo das normas de
autorización e inspección municipais no funcionamento de postos instalados na vía pública
(artigo 11 do Decreto 194/2001).
-

En materia de horarios comerciais, destaca a queixa anotada no expediente

1336/09 correspondente ao Concello de Cee. Nel denúnciase a falta de cumprimento do
horario comercial no mercado dominical, ao se realizar un uso abusivo do artigo 8, aliña e),
da Lei 13/2006, do 27 de decembro. Este precepto permite, nos lugares en que se celebren
feiras e mercados tradicionais os domingos, a apertura dos establecementos comerciais
situados na súa contorna inmediata. O que non autoriza a norma é unha apertura
xeneralizada no núcleo urbano ou en parroquias próximas ao exixir, por iso, a delimitación
da área correspondente co informe favorable da Cámara de Comercio Industria e
Navegación da zona, así como das organizacións empresariais e sindicais do sector
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comercial máis representativas. Polo motivo exposto comunicouse ao Concello de Cee a
obrigación legal de tramitar o expediente de delimitación da área comercial afectada pola
celebración do mercado dominical.

1.5.3.4 Turismo
A súa regulación xurídica foi actualizada polo Decreto da Xunta de Galicia
108/2006, do 15 de xuño, sobre ordenación turística do restaurantes e cafeterías e pola Lei
autonómica 14/2008, do 30 de decembro, de turismo de Galicia.
Neste período destacamos a singularidade de catro expedientes.
Dous deles afectan ao tráfico aéreo e o seu contido motivou unha suxestión aos
interesados respecto á aplicación do regulamento comunitario 261/2004, do 11 de febreiro,
do Parlamento e do Consello europeos, e a competencia da Dirección Xeral de Aviación
Civil do Ministerio de Fomento.
Noutros dous infórmase sobre os requisitos exixidos polo Departamento
Territorial da Consellería de Economía e Industria de Lugo en relación coa ampliación do
cámping A Nosa Casa do Concello de Barreiro, e sobre a opinión emitida polo
Departamento Territorial da citada Consellería en Pontevedra sobre medidas preventivas
nun ascensor destinado ao uso público nun hotel de Cuntis.

1.5.4

QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRAMITE

A motivación da non admisión a trámite das 60 queixas incluídos nesta área
encóntrase, na maioría dos supostos (34 queixas), na inexistencia dunha actuación
administrativa previa e, por tanto, susceptible de supervisión.
Outras 14 fundaméntanse no feito de que, realizado o seu estudo, non se apreciou
a existencia dunha irregularidade na actuación da administración. Por último, 22 delas non
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se admitiron a trámite por formular a reclamación en materia sometida ao mundo xurídico
privado sen intervención da administración.

1.5.5

QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

A lectura dos datos estatísticos expostos con anterioridade, evidencian que só 6
queixas do total tiveron que ser remitidas ao Defensor del Pueblo.
A súa motivación encóntrase na extraterritorialidade da reclamación ou na
competencia do Estado por razón da materia por referirse ao funcionamento de Correos, de
Renfe ou a situación do aparcadoiro do aeroporto de Alvedro

1.5.6

OBSERVACIÓNS

Como consecuencia das actuacións practicadas nesta área chegouse ao
convencemento da necesidade de intensificar a política de modernización da
administración pública, xa en vías de execución, para mellorar a atención á cidadanía nun
sector tan sensible como é o referente ao consumidor e ao usuario dos servizos públicos.
Programas de actuación destinados á formación e especialización do persoal, así 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.
Por responder a esa finalidade apoiamos a proposta formalizada pola Consellería
de Economía e Industria de poñer en funcionamento, a partir do 16 de novembro de 2009,
unha aplicación automática para a tramitación e control das queixas do Valedor. A
devandita aplicación ten como obxectivo construír un sistema de xestión das queixas -tanto
as remitidas aos departamentos territoriais como aos organismos centrais da Conselleríapara conseguir que se contesten dentro do prazo concedido. Para iso nomeouse un
responsable nos servizos centrais e outro en cada un dos departamentos territoriais, que
exercen as súas funcións cando o responsable dun departamento territorial rexistre a alta
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dunha queixa ou introduza algún dato relativo a outra en trámite. Nestes casos aparecerá un
aviso no ordenador do responsable dos servizos centrais, que lle permitirá tomar
coñecemento da incidencia, coordinar as actuacións e impulsar a actividade do órgano
responsable con a finalidade de ofrecer unha resposta, en prazo e forma, á oficina do
Valedor. Confiamos na funcionalidade deste programa porque somos 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.
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1.6 ÁREA DE AGRICULTURA, MONTES E PESCA
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1.6.1

INTRODUCIÓN

Durante o ano 2009 recibimos 46 queixas relacionadas coas materias incluídas
nesta epígrafe.
Por razón do seu contido a maioría das queixas afectan á problemática que
presenta a actividade agrícola e gandeira, así como a forestal, competencia da Consellería
de Medio Rural.
As restantes queixas tramitadas están relacionadas con actividades propias da
pesca marítima e o marisqueo, que entran no ámbito de competencias da Consellería do
Mar.
Seguindo este criterio de clasificación, imos distinguir na exposición das queixas
as relativas á agricultura 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

O estado de tramitación das queixas recibidas é o seguinte:
Iniciadas

46

Admitidas

41

89 %

Non Admitidas

5

11 %

Remitidas ao Defensor del Pueblo

0

0%
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A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
Concluídas

32

78 %

En trámite

9

12 %

Ademais tramitáronse 17 queixas procedentes de anos anteriores co seguinte
resultado:

1.6.3

Concluídas

17

En trámite:

0

QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

Agricultura e montes
Para unha máis comprensible exposición das queixas imos distinguir as aliñas
seguintes:
a) Concentración parcelaria
Lexislación sectorial:
Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, e Lei
12/2001, do 10 de setembro, de modificación da lei anterior.
É de aplicación supletoria a Lei estatal de reforma e desenvolvemento agrario,
aprobada polo Decreto do 12 de xaneiro de 1973, e disposicións complementarias.
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O exame das queixas tramitadas verifica que as discrepancias derivadas dos
procesos de concentración parcelaria teñen a súa orixe en causas moi variadas:
-

A falta de decreto para o seu inicio a petición da comunidade de
propietarios interesados, que a Consellería xustifica na necesidade de
dar prioridade ao programa de actuacións, só alterado para aquelas
concentracións ligadas a polígonos de asociación, unidades de xestión
forestal ou proxectos concretos de desenvolvemento agrario; a excesiva
duración do proceso de tramitación e conclusión da concentración
parcelaria; a incorrecta clasificación de algunhas parcelas de
substitución e o deficiente estudo do impacto ambiental incorporado ao
proxecto de concentración. Nun total de seis expedientes aléganse as
causas citadas.

-

A deficiente execución dalgúns camiños da rede viaria, a omisión
doutros necesarios e programados, as dificultades de acceso a algunhas
parcelas por actos de ocupación dun sobrante de vía pública ou polo
estreitamento posterior da vía orixinaria. Estas circunstancias foron o
obxecto primordial en cinco expedientes de queixa tramitados.

Dos informes facilitados pola Administración evidénciase a excesiva duración dos
procesos de concentración dalgunha das zonas referidas, circunstancia que afecta ao
dereito constitucional á propiedade privada recoñecido no artigo 33.1 da Constitución
española; e tamén vulnera os principios de legalidade e eficacia na actuación da
administración pública, consagrados nos artigos 9 e 103.1 do texto constitucional. Un
exemplo resulta ilustrativo. No expediente 2012/09 verifícase que na zona de
concentración

parcelaria

de

Covas-Esmelle-Marmancón-Mandiá,

o

decreto

de

concentración se aprobou no ano 1983 e ao día da data o proceso non rematou.
De xeito que desde esta institución temos que seguir insistindo no problema da
excesiva dilación dos procedementos de concentración xa detectados en anos anteriores, e
expostos con detalle no informe anual de 1998.
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b) Montes veciñais
Catro expedientes tramitáronse neste exercicio. Dous proceden do ano anterior -e
están finalizados- e dous tramitáronse neste. Un afectaba á inclusión dunha parcela privada
nun monte veciñal clasificado, que o interesado reclama por titularse o seu propietario, e
noutro solicítase o paso dun monte veciñal tipificado en réxime consorcial ao de convenio
c) Aproveitamentos cinexéticos
Dun total de sete expedientes, cinco afectan a un presunto incumprimento da lei
de caza pola redacción de plans de ordenación cinexética por técnico non competente;
outro á necesidade de crear un servizo de gardería privada dos TECORES, e outro a unha
insuficiente delimitación e sinalización da zona cinexética.
d) Outras cuestións relacionadas coa actividade forestal
Dentro desta aliña incluímos un total de dezaseis expedientes nos que as causas
determinantes son varias:
-

A maioría fundaméntanse en plantacións forestais sen gardar as
distancias das parcelas lindeiras, na falta de limpeza dos montes ou no
cambio de destino das explotacións.

-

En tres denúnciase a non concesión de axudas para explotacións
agrarias, forestais ou gandeiras.

-

E por último, en dous maniféstase a oposición do interesado a
expedientes sancionadores en materia gandeira e forestal.

226

Pesca e Acuicultura
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 do Mar. A lexislación
autonómica reguladora da pesca marítima foi refundida na Lei 11/2008, do 3 de decembro,
a cal foi modificada no ano 2009 pola Lei 1/2009, do 15 de xuño, que altera a entrada en
vigor da súa disposición final cuarta, e pola Lei 6/2009, do 11 de decembro, que a través de
98 artigos modifica de forma extensa a precedente Lei 11/2008.
Dentro deste sector tramitáronse sete expedientes que afectan principalmente ás
solicitudes de axudas para o desenvolvemento pesqueiro ou para casos de paros biolóxicos.
Así mesmo hai que citar a denegación de carné de mariscador ao interesado por non reunir
as condicións establecidas no Decreto 116/1987, do 14 de maio, expediente de queixa que
ten como singularidade telo remitido o Valedor do Pobo da Comunidade Europea. Por
último, faise constar polo reclamante, noutro expediente, o atraso na validación do
certificado de competencia de mariñeiro.

1.6.4

QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE

Cinco 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 nos que, da documentación achegada, non se apreciaron
irregularidades na actuación da administración que xustificasen a apertura de queixa.

1.6.5

QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

En este ano non se remitiu ningunha queixa ao Defensor del Pueblo.
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1.7 ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS

229

1.7.1

INTRODUCIÓN

1.7.1.1 Estado actual de aplicación da Lei de dependencia
A Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e
atención ás persoas en situación de dependencia (LD), conforma dereitos subxectivos
baseados nos principios de universalidade, equidade e accesibilidade. Preténdese garantir,
nos termos previstos na lei, a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas en
situación de dependencia (artigo 1.1). Estes dereitos permiten aos seus titulares acceder ás
prestacións e servizos enumerados no texto legal, no que se recoñece que “as persoas en
situación de dependencia terán dereito, con independencia do lugar do territorio do
Estado español onde residan, a acceder, en condicións de igualdade, ás prestacións e
servizos previstos nesta lei, nos termos establecidos nela” (art. 4.1). A universalidade,
principio proclamado no artigo 3.1 b), implica que todos os cidadáns en situación de
dependencia poderán acceder aos servizos e prestacións descritos na norma, sexa cal sexa a
súa idade, a súa situación familiar, os seus recursos económicos e a causa da súa
dependencia. Por tanto, “a resolución (de recoñecemento da situación de dependencia)
determinará os servizos ou prestacións que corresponden ao solicitante segundo o grao e
nivel de dependencia” (art. 28.3 LD). Iso sen prexuízo de que legalmente se establezan
certos condicionantes para a efectividade das prestacións.
Xa no Informe correspondente a 2008 nos vimos obrigados a destacar os
abundantes problemas detectados en relación coa efectividade dos dereitos recoñecidos a
través da LD. Este ano aumentaron considerablemente as queixas en materia de servizos
sociais e a maioría das reclamacións da área refírense a diferentes aspectos da aplicación
desta lei. No 2009 de novo constatamos que algúns deses problemas permanecen, en
especial os abundantes atrasos nos procedementos de valoración e aprobación de servizos
ou prestacións a través do programa individual de atención (PIA).
Si se conseguiu orientar nun sentido positivo un dos máis importantes problemas
detectados desde hai tempo, como era o rexeitamento da administración ao pagamento dos
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denominados atrasos das prestacións económicas que corresponderían a dependentes
falecidos cando concorreran determinadas circunstancias, especialmente o atraso da
administración no coñecemento do expediente. Efectivamente, a Consellería de Traballo e
Benestar (CTB) comprometeuse a aprobar un decreto no que se regulara esta posibilidade
tanto para os novos supostos como para os casos producidos antes da aprobación do
decreto.
Polo contrario, como adiantamos, continúan os graves problemas de atrasos das
solicitudes de aplicación da LD. Observamos numerosos casos nos que a resolución final
non se aprobara despois do transcurso dos prazos regulamentarios, incluso despois de máis
ano e medio e aínda de 2 anos desde a solicitude. Este ano seguen apreciándose numerosos
atrasos, e iso a pesar de que os prazos establecidos pola normativa galega para resolver
resultan extraordinariamente xenerosos para a administración e moi prexudiciais para a
realidade dos dependentes e as súas familias.
Observamos que os maiores atrasos se concentran nos casos de valoracións como
dependencias severas ou moderadas, posto que a CTB enviou instrucións para que se dea
preferencia aos grandes dependentes, de tal xeito que se avanzou na atención destes
últimos, en detrimento das expectativas dos demais. Non obstante, a preferencia dos
grandes dependentes, que é un dos principios inspiradores da lei, debe poñerse en relación
co previsto no calendario de aplicación progresiva da propia lei, que prevé a efectividade
dos dereitos recoñecidos aos dependentes severos desde o terceiro ano, que se iniciou o 1
de xaneiro de 2009, polo que xa se debería estar atendendo a esta gran cantidade de
dependentes. A CTB segue enviando informes nos que pretende xustificar a falta de
efectividade dos dereitos dos dependentes severos mencionando a preferencia dos grandes
dependentes, a pesar de que ambas as circunstancias, a preferencia destes e a efectividade
actual dos dereitos dos dependentes severos, non deberan ser excluíntes.
No grave problema dos moi amplos prazos e do seu incumprimento case
xeneralizado, ata convertelos no dobre ou mesmo máis na realidade, a CTB
comprometeuse a unha drástica redución destes prazos procedementais mediante a
aprobación do decreto que xa tratamos, ata situalos na metade, é dicir, en tres meses para a
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valoración e outros tres para resolver a aprobación do PIA. Non obstante, o anuncio do
decreto produciuse hai un tempo considerable e ao peche do presente informe aínda non se
aprobou, malia o seu carácter urxente.
Non obstante, a redución dos prazos no anunciado decreto non terá apenas
incidencia na práctica se a situación de feito non se varía radicalmente; esa redución
formal non tería ningunha utilidade para o cidadán se seguimos sendo testemuñas de
procedementos desproporcionadamente longos, que seguen superando con moito os prazos
actuais. Se esta realidade non comeza a corrixirse de nada servirá que se oficialice un novo
prazo, salvo para ampliar os casos de eventual responsabilidade da administración debido
aos atrasos polos que resultan prexudicados os dependentes e as súas familias.
Debemos destacar que os amplos prazos e as longuísimas demoras resultan
completamente inadecuadas nun procedemento que pretende atender as necesidades reais
de persoas xeralmente cunha idade moi avanzada e cunha saúde precaria, o que resulta
unha realidade extraordinariamente cambiante. Ao cabo de dous anos a situación do
dependente xeralmente mudou de forma considerable, polo que darlle unha resposta tan
tardía é algo de moi pouca axuda, posto que posiblemente precise xa unha nova valoración,
se é que non faleceu, como observamos en moitos casos.
Unha deficiencia constatada no funcionamento do sistema é a clara preferencia
tanto da anterior como da nova administración polas prestacións económicas, o que resulta
contrario ás previsións da LD. Esta preferencia polas prestacións económicas sen dúbida
ten moito que ver con outra realidade que é preciso cambiar, como é o claro déficit de
servizos e de prazas asistenciais. Este déficit afecta especialmente a colectivos con
necesidades específicas, como autistas, persoas con síndrome de Down, parálise cerebral,
enfermos de Alzheimer, grandes dependentes, etc. Ademais, moitos destes colectivos non
viron mellorada a súa situación coa entrada en vigor da LD, posto que unicamente se lles
validou o insuficiente servizo que xa tiñan, sen complementalo cunha intensidade superior
ou con novos servizos ou prestacións.
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A directa relación entre a idade e a dependencia fai que a adecuada aplicación da
LD resulte fundamental para o colectivo maiores. Os problemas da dependencia adoitan
coincidir en gran medida cos problemas específicos da terceira idade, e en Galicia esta
incidencia é aínda maior.
Como xa salientamos o pasado ano, todos somos conscientes das limitacións
orzamentarias provocadas pola crise e de que a pesar diso as necesidades colectivas neste
terreo non fan máis que crecer. Sen embargo, unha política pública orientada á protección
integral da vellez resulta unha exixencia do estado social e democrático de dereito (artigo
1.1 CE) e do dereito proclamado no artigo 50 da Constitución, onde se prevé a promoción
do benestar das persoas da terceira idade mediante un sistema de servizos sociais que
atenda os seus problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio.

1.7.2

QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN

Iniciadas

361

Admitidas

353

97 %

Non Admitidas

6

2%

Remitidas ao Defensor del Pueblo

2

1%

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
Concluídas

192

54 %

En trámite

161

46 %

No relativo ás queixas presentadas en anos anteriores e pendentes de resolución
nalgún momento de 2009, a situación actual é a seguinte:
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Ano de

En trámite ao

presentación 31-12-2008
2007
3
2008

1.7.3

45

Reabertas

Total

Resoltas

0

3

3

0

45

44

En trámite ao
31-12-2009
0
1

QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

1. Os abundantes casos de falecemento antes da resolución de aprobación da
prestación ou servizo e con atraso no procedemento
Un dos principais motivos de queixa é o falecemento do dependente antes de que
a administración resolva a última fase do procedemento e despois de vencer o prazo
regulamentario para resolver, é dicir, cun atraso provocado pola administración. A anterior
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar negaba a existencia de responsabilidade da
administración e a posibilidade de resolver sobre os denominados atrasos en favor dos
coidadores ou os herdeiros, aos que correspondía a compensación que a administración
demorou. Ese órgano sinalaba que se trataría de aplicacións retroactivas da lei e que, de
acordo coa normativa aplicable, se non se aprobou o PIA non existe ningún dereito, a pesar
dos amplos atrasos do procedemento, polo que rexeitaba estas reclamacións. A normativa
prevé que as prestacións económicas se paguen, logo de recoñecidas, desde a data da
solicitude orixinal. O artigo 27.1 da orde do 17 de decembro de 2007 sinala que “a
efectividade do dereito ás prestacións económicas nacerá a partir do día seguinte ao da data
de solicitude do recoñecemento da situación de dependencia da persoa beneficiaria”.
Vicepresidencia adoitaba argumentar que, de acordo co artigo 14.7 do Decreto 176/2007,
do 6 de setembro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de
dependencia e o dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á
dependencia na CA de Galicia, “a efectividade no acceso aos servizos e/ou prestacións
queda condicionada á aprobación do Plan Individual de Atención”, polo que denegaba as
reclamacións. Sen embargo, resulta claro que non nos encontramos ante aplicacións
retroactivas da lei, senón ante resolucións que producen efectos económicos desde a data
da solicitude, cousa ben distinta, posto que nesa data a norma xa estaba en vigor.
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Debido ás longas esperas resulta perfectamente lóxico que se produzan casos de
falecemento de dependentes valorados xa oficialmente como tales e antes da última
resolución, a de aprobación do PIA, co prazo vencido para iso. A posición da
Vicepresidencia era non resolver sobre o fondo do asunto, sen dar conta do arquivo aos
interesados que figuraban como tales no expediente. En caso de reclamación formal
resolvíase indicando que se arquivaba. Por tanto, denegábase a axuda por atrasos para
compensar aos coidadores que desenvolveron a súa tarefa ata o momento do falecemento.
Os familiares dos afectados, que normalmente desempeñan a tarefa de coidadores,
enviaron e seguen enviando numerosas queixas que dan mostra dun profundo desgusto
porque a avaliación e/ou o programa non se aprobaron a pesar do tempo transcorrido, e
finalmente o dependente faleceu. Reclaman porque consideran algo contrario á xustiza
elemental que non se compensen os coidados realizados cando xa se avaliara o dependente
e se constatou a demora da administración. Son interesados nos expedientes e debería
informárselles do seu curso e das resolucións, e con iso das causas obxectivas da demora e
das súas consecuencias xurídicas, que deberan ser en contra da administración que resultou
responsable dela.
Este tipo de supostos deron lugar a numerosos recordatorios de deberes legais e
recomendacións dirixidos a Vicepresidencia, en primeiro termo, e despois tamén á
Consellería de Traballo e Benestar. Ao constatar situacións como as descritas, en primeiro
termo realizamos un recordatorio de deberes legais, en concreto para que “os expedientes
relativos ao recoñecemento das situacións e prestacións derivadas da LD se coñezan nos
prazos legal e regulamentariamente previstos, sen demoras inxustificadas que prexudican
con carácter xeral a todos os cidadáns afectados”, para despois recomendar que cando se
constate o falecemento da persoa dependente despois de vencer o prazo legalmente previsto
para resolver, por ese órgano, de oficio ou a instancia de parte, con carácter xeral se dea
continuidade ao procedemento ata a resolución e a efectividade do correspondente PIA, de
acordo cos criterios expresados nos fundamentos da recomendación. En concreto a
Vicepresidencia formulámoslle recordatorios de deberes legais e recomendacións nas
queixas Q/2456/08, Q/2464/08, Q/2465/08, Q/231/09, Q/306/09 e Q/359/09.
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As resolucións son derivación dun claro suposto de responsabilidade da
administración polo atraso constatado. Non se fai unha valoración de oportunidade,
posibilidade para a que o Valedor do Pobo está habilitado (suxestións), senón que as
resolucións están orientadas ao tratamento estritamente legal das consecuencias
prexudiciais da actuación anormal da administración e da súa responsabilidade. A
realización de resolucións sucesivas (primeiro o recordatorio de deberes legais e despois a
recomendación) intenta expresar unha relación de causa-efecto entre a situación constatada
en primeiro termo, o atraso e conseguinte vencemento do prazo, e a responsabilidade
económica que se produce polo falecemento do dependente con posterioridade a ese
vencemento. O primeiro exprésase en forma de recordatorio de deberes legais (deber de
resolver en prazo), a forma máis intensa de reproche do mal comportamento da
administración de que dispón o Valedor do Pobo, e o segundo a través dunha
recomendación, que ten por fin orientar a actuación futura da administración á vista do
incumprimento constatado e da responsabilidade que diso se deriva.
A responsabilidade que coñecemos pode tratarse por diferentes vías. Existe a
posibilidade de que a administración a negue en primeiro termo e con iso faga inevitable
que os interesados que así o consideren formulen os correspondentes procedementos de
responsabilidade patrimonial da administración, en vía administrativa primeiro e, chegado
o caso, na vía xurisdicional. Fronte a iso, a proposición que se contén nas resolucións do
Valedor do Pobo é que se recoñeza a evidencia da responsabilidade que tratamos sen
necesidade de obrigar os prexudicados a complexos, custosos e longos procedementos para
chegar a un resultado aparentemente previsible. Iso pode evitarse coa simple conclusión do
expediente para os sos efectos de aplicar a previsión de pagamento dos denominados
atrasos, o que resulta perfectamente posible se partimos de que xa se recoñeceu o dereito
subxectivo mediante a valoración (esta ten carácter persoal) e existe ou pode darse unha
proposta que cuantifica de forma clara a cantidade que debería aboarse para o caso de que
non se producise o suposto de mal funcionamento ou demora. Nalgúns casos incluso existe
un PIA aprobado formalmente e notificado, seguramente como consecuencia do
descoñecemento da circunstancia do falecemento.
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Por tanto, resulta evidente, en primeiro lugar, o mal funcionamento da
administración, pero tamén os prexuízos individuais que desa circunstancia se derivan para
os afectados, o seu carácter antixurídico e perfectamente cuantificable, a inexistencia dun
deber de soportar os ditos prexuízos e, en definitiva, a presenza dun suposto de
responsabilidade da administración. Partindo desa evidencia e da posible articulación da
compensación mediante o procedemento ordinario de dependencia que se viña coñecendo,
consideramos claramente prexudicial para os afectados remitilos nesas circunstancias a un
procedemento de reclamación ad hoc, que tería un resultado previsible (insistimos no
evidente da situación), pero que sobre todo sería complexo, custoso e longo. Dadas as
contías, na nosa Comunidade sería necesario o ditame do Consello Consultivo de Galicia art. 11.j da Lei 9/1995, do 10 de novembro, modificada pola Lei 16/2008, do 23 de
decembro-, co que, aínda que se introduce un elemento de garantía e obxectivación no
tratamento da responsabilidade, sen embargo se prolonga aínda máis e de forma
innecesaria un procedemento, que, en casos como os que tratamos, o noso criterio é que se
deberían resolver no seo do propio expediente de dependencia. Se se establece a
necesidade de promover un procedemento ad hoc de responsabilidade patrimonial o
prexuízo para o reclamante duplicaríase, posto que ao que xa se consumou agora uniráselle
o que se derivaría de compelelo a unha actividade que lle vai ocasionar evidentes
trastornos evitables.
Negar a existencia de responsabilidade da administración resulta, na nosa opinión,
dificilmente defendible, anque só sexa porque iso suporía premiar a administración polo
seu mal funcionamento e promover este de cara a futuras actuacións. En ningún caso a
demora nas resolucións debe selo en prexuízo dos interesados e en beneficio da propia
administración. Esta “non pode verse beneficiada polo incumprimento das súas obrigacións
de resolver expresamente en prazo as solicitudes dos cidadáns, deber este que entronca coa
cláusula do estado de dereito -art. 1.1 da Constitución española- así como cos valores que
proclaman os arts. 24.1, 103.1 e 106.1 CE (entre outras, SSTC 188/2003, do 27 de outubro, e
14/2006, do 16 de xaneiro).
O tratamento dado a estas situacións polo Defensor del Pueblo é similar ao que se
propón pola nosa parte. Entende que se trata dun problema de responsabilidade e que se
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non se abordara pola propia administración recoñecendo esta evidencia, entón nos
veríamos abocados a un volume importante de conflito e litixiosidade, sendo previsible que
finalmente a administración tivera que facer fronte ao pagamento que tratamos cos
correspondentes xuros. Esa institución está orientando a súa actuación pola vía de insistir
ante todas as CCAA para que asuman a responsabilidade en que incorresen pola vía de
solicitar delas información complementaria con valoración.
Trátase dunha clara responsabilidade da administración que, dadas as
circunstancias expostas, pode atenderse de forma rápida por medio da conclusión dos
expedientes de dependencia que se viñan coñecendo para os sos efectos mencionados. A
argumentación exposta ata agora foi trasladada á anterior Vicepresidencia despois de que
ela mesma rexeitara as recomendacións e recordatorios de deberes legais, coa petición
expresa de que reconsiderara a súa posición. Esta última petición tamén foi rexeitada.
Co cambio de administración diriximos os mesmos argumentos á nova
Consellería de Traballo e Benestar en forma de reiteración das resolucións dirixidas a
Vicepresidencia e de novas resolucións por expedientes que se estaban concluíndo nese
momento. A este órgano formuláronselle recordatorios de deberes legais e recomendacións
nas queixas Q/355/09, Q/516/09, Q/519/09 e Q/523/09. Despois de diferentes respostas na
mesma liña que a que atribuímos á anterior Vicepresidencia, finalmente a Consellería
remitiu un borrador de decreto no que en parte se aceptaba o criterio do Valedor do Pobo
en relación con este grave problema. No borrador establécense dúas regulacións, en
función de que o falecemento se producira despois da eventual aprobación do decreto ou
antes. No primeiro caso o art. 41 sinala que “a efectividade do dereito ás prestacións
económicas da comunidade de herdeiros dos solicitantes falecidos durante a tramitación do
procedemento se producirá sempre que existira resolución de recoñecemento do grao e
nivel de dependencia segundo os requisitos e condicións que se establezan na posterior
normativa de desenvolvemento deste decreto. O dereito deberá ser solicitado pola
comunidade de herdeiros, debidamente acreditada, nun prazo máximo de dous meses desde
o falecemento do beneficiario”. Por tanto, aboaranse os atrasos xerados aínda no caso de
que non se producira atraso, co requisito de que se recoñecese a situación de dependencia.
Esta última condición parece adecuada, posto que a valoración ten que referirse
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necesariamente ao dependente e resulta persoalísima; só no caso de recoñecemento previo
pode considerarse a existencia do dereito ás prestacións. No caso de non existir valoración
do grao de dependencia, pero si demora da administración á hora de resolver ese concreto
procedemento, entón non resulta posible o pagamento directo aos herdeiros ou coidadores,
por tratarse dun acto sempre referido ao dependente. En todo caso cabería promover un
procedemento ad hoc para a reclamación e cuantificación dunha posible responsabilidade
patrimonial.
É de resaltar tamén a xeral diminución da efectividade dos dereitos recoñecidos,
os chamados atrasos, que co borrador se remiten ás resolucións de recoñecemento da
situación de dependencia ou ao vencemento do prazo para resolver sobre iso, e non á
solicitude orixinal, como sucede no decreto aínda vixente ao peche do presente informe.
Con iso as cantidades a aboar por falecemento despois da valoración serán máis reducidas.
O contido do decreto neste punto resulta parcialmente coincidente co expresado
pola nosa parte nas diferentes resolucións emanadas sobre o tema. A administración
aboaría os chamados atrasos sempre e cando existise valoración, o que resulta adecuado.
Nos casos anteriores ao decreto, que son os que coñecemos, os chamados atrasos
retrotraíanse ao momento da solicitude do recoñecemento, e sen embargo, como vimos, o
borrador limita esa efectividade marcando o comezo dos atrasos na data da valoración, o
que pode dar lugar a que algúns afectados opten por promover expedientes de
responsabilidade ao non se ter recoñecido o dereito nas condicións de efectividade
contempladas na normativa vixente cando se produciu o seu caso.
Por outra parte, a atribución dos dereitos á comunidade de herdeiros que se fai no
borrador, sen condicións ou matizacións, pode resultar problemática respecto da causa da
prestación, que ten a clara motivación de retribuír os coidados prestados por unha persoa;
esta figura no expediente como tal coidador, recoñéceselle tal condición e ademais vese
obrigada a darse de alta no réxime específico da Seguridade Social. Nalgúns casos os
coidadores recoñecidos nos expedientes nin tan sequera son familiares. A solución pasaría
por establecer que a causa do aboamento é a remuneración dos coidados prestados, de tal
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maneira que o recoñecemento causal poida previr posibles conflitos privados entre
herdeiros ou con terceiros.
As modificacións do decreto véñense anunciando desde hai moito tempo, ata o
punto de que, despois de que a CTB nos trasladara o borrador xa en verán, pola nosa parte
realizamos suxestións para melloralo nalgúns aspectos, como os que acabamos de
expresar. A pesar do moito tempo transcorrido desde entón e do perentorio que resulta a
súa aprobación neste e noutros aspectos, o certo é que ao peche deste informe segue sen
aprobarse, para desgusto de moitos cidadáns aos que se anunciou a solución parcial do
problema que expuxeron, pero que nos seguen escribindo ou chamando preguntándose con
razón os motivos polos que non acaba de aprobarse.
En definitiva, o decreto, de aprobarse, suporía unha mellor situación do aspecto
tratado, posto que antes se negaba calquera dereito por falecemento logo de valorado e co
prazo global vencido. Por contra, diminúe a efectividade das prestacións con carácter xeral,
que na situación que se promove co novo decreto queda referida a data do recoñecemento
da situación de dependencia.
Non se poden solucionar por esta vía os casos nos que as demoras impedisen a
valoración inicial do dependente e por tanto o seu recoñecemento como tal. Nestes casos
non quedará máis remedio que realizar unha reclamación de responsabilidade patrimonial á
administración, como puxemos de relevo na queixa Q/488/09. Debe terse en conta que o
recoñecemento da situación de dependencia ten carácter persoalísimo; só pode referirse á
propia persoa dependente, e non aos seus herdeiros. Por esa razón, o falecemento previo á
valoración fai que en principio resulte de aplicación o previsto no art. 87 LRXAP e PAC,
que dispón o fin do procedemento debido á imposibilidade material de continualo por
causas sobrevidas. O anterior non quere dicir que a administración non deba responder da
súa posible responsabilidade pola demora constatada e pola súas consecuencias
prexudiciais, pero si obriga a que só poida promoverse polos medios ordinarios, a través
dun procedemento ad hoc de responsabilidade patrimonial da administración, de acordo co
previsto no título X da LRXAP-PAC. Debe ser o propio prexudicado o que reclame
expresamente a posible responsabilidade que entenda que concorre, incluída a patrimonial,

241

achegando os diferentes elementos exixidos pola normativa reguladora da materia, entre eles
a cuantificación dos prexuízos.
Iniciamos diferentes queixas de oficio como consecuencia das numerosas noticias
aparecidas na prensa galega relativas a atrasos nos procedementos de dependencia e
falecementos dos dependentes antes de recibir a súa prestación. Así, a queixa Q/959/09
iniciouse debido á noticia aparecida no diario “El Correo Gallego” do 27 de maio, na que
se informaba dunha solicitude de outubro de 2007 e do falecemento en marzo de 2009 sen
ter recibido nada. A Consellería confirmou estes extremos.
2. Os amplos prazos para resolver e os atrasos constatados nos
procedementos.
O Decreto autonómico 176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o
procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e o dereito ás prestacións
do sistema para a autonomía e atención á dependencia na CA de Galicia, conforma dous
procedementos con resolucións propias para o recoñecemento final da prestación ou servizo,
e ata tanto non se resolva o segundo procedemento non terá efectividade o primeiro. O
decreto establece para o procedemento de recoñecemento da situación de dependencia un
prazo de 6 meses (art. 14.4), e sinala que para a aprobación do PIA tamén se aplicará o
prazo de 6 meses (art. 14.7). Por tanto, atribúese a cada fase ou procedemento un prazo de
6 meses. Todo iso suma polo menos un ano, o que resulta un prazo moi xeneroso para a
propia administración, que non parece compadecerse coa situación de necesidade que se
pon de manifesto á hora de abordar as situacións de dependencia, ou polo menos de moitas
delas. Noutras CCAA os prazos son moito máis curtos.
Loxicamente, o dependente, a súa familia ou o seu coidador valoran a dilixencia
da administración non en razón do curso dado a cada unha das fases ou procedementos,
senón polo seu conxunto, é dicir, en función do sucedido desde que presentaron o seu caso
ata que se fai efectiva a prestación, de resultar procedente. Por tanto, para os afectados a
administración tarda moito se o tempo que vai desde a súa solicitude de valoración ata que
lle asigna unha prestación e comeza a súa efectividade resulta excesivo ou
desproporcionado. Ademais, moitos deles pensan con razón que, debido ás circunstancias
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obxectivas do seu caso, se debera resolver con urxencia, de forma preferente, e incluso con
prestacións provisionais ou cautelares, a expensas do que se resolva definitivamente.
As investigacións das abundantes queixas por atrasos nos procedementos de
dependencia puxeron de relevo que estes existen e ademais son comúns e prolongados.
Detéctanse tempos de espera de case dous anos, e coñécense casos nos que incluso se
superan os dous anos. Como exemplos podemos citar os supostos coñecidos nas queixas
Q/1374/09 (solicitude en outubro de 2007, con pagamento en decembro de 2009); Q/51/09
(solicitude en outubro de 2007, con pagamento en decembro de 2009); Q/1629/09
(solicitude en agosto de 2007, con pagamento en novembro de 2009); Q/1635/09
(solicitude en novembro de 2007, con pagamento en novembro de 2009); Q/935/09
(solicitude en novembro de 2007, con pagamento en decembro de 2009); Q/1246/09
(solicitude en xullo de 2007, con pagamento en novembro de 2009); Q/1570/09 (solicitude
en xullo de 2007, con pagamento en decembro de 2009); Q/518/09 (solicitude en
novembro de 2007, faleceu en outubro do 2009 sen a aprobación do PIA); Q/1171/09
(solicitude en xullo de 2007, sen aclaración sobre efectividade do dereito ao peche do
informe); Q/1025/09 (solicitude en abril de 2008, sen aclaración sobre efectividade do
dereito ao peche do informe); Q/960/09 (solicitude en maio de 2008, sen aclaración sobre
efectividade do dereito ao peche do informe); Q/1040/09 (solicitude en xullo de 2007, con
pagamento en novembro de 2009); Q/912, 920 e 921/09 (solicitudes de setembro de 2007,
sen aclaración sobre efectividade do dereito ao peche do informe); Q/1889/09 (solicitude
en agosto de 2007, con pagamento en decembro de 2009); Q/1749/09 (solicitude en
outubro de 2007, con pagamento en decembro de 2009); Q/1730/09 (solicitude en agosto
de 2007, con pagamento en decembro de 2009); Q/1306/09 (solicitude en setembro de
2007, sen aclaración sobre efectividade do dereito ao peche do informe); Q/1301/09
(solicitude en agosto de 2007, con pagamento en decembro de 2009); Q/435/09 (solicitude
en xullo de 2007, con pagamento en maio de 2009); Q/725/09 (solicitude en febreiro de
2008, sen aclaración sobre efectividade do dereito ao peche do informe); Q/801/09
(solicitude en novembro de 2007, sen pagamento antes de agosto de 2008); Q/528/09
(solicitude de xullo de 2007, sen aclaración sobre efectividade do dereito ao peche do
informe); Q/2440/08 (solicitude de xullo de 2007, con pagamento en xullo de 2009). En
todos os casos citados formulamos recomendacións para que “que con urxencia se resolva
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sobre o expediente obxecto da presente queixa, relativo ao recoñecemento das prestacións
derivadas da lei de dependencia, posto que se encontra demorado, de acordo cos prazos
legal e regulamentariamente previstos, de tal maneira que non se produzan demoras
inxustificadas que prexudican con carácter xeral aos cidadáns afectados”. Ademais, con
carácter xeral, nas investigacións deste tipo de queixas se require o posicionamento da
administración en canto ás medidas adoptadas para corrixir o atraso xeral que se constata
en relación con esta materia.
Como adiantamos, os maiores atrasos afectan a casos de dependencias severas ou
moderadas, posto que, segundo se confirma a través de informes da propia Consellería de
Traballo e Benestar, esta enviou unha instrución para que se dea preferencia ás solicitudes
dos grandes dependentes, é dicir, aos que foron valorados con grao III, de tal maneira que
se avanzou na atención destes, en detrimento dos dereitos actuais dos dependentes de
menor grao (instrución 5/2009, da Dirección Xeral de Dependencia, que establece a
prioridade en función do tipo de libranza, do grao e nivel, e, dentro destes, atendendo á
antigüidade, segundo o achegado pola CTC, por exemplo no expediente Q/1570/09). A
preferencia na atención da gran dependencia é un dos principios inspiradores da lei, pero
non se pode interpretar na forma en que parece facerse; debe poñerse en relación co
previsto no calendario de aplicación progresiva da propia LD, que prevé a atención aos
outros graos e niveis a medida que se avanza no tempo, de acordo co calendario legalmente
previsto. A efectividade dos dereitos recoñecidos aos dependentes severos previse a partir
do terceiro ano, que se iniciou o 1 de xaneiro de 2009, polo que xa se debería atender a esta
gran cantidade de dependentes. A pesar disto, o certo é que a CTB segue enviando
informes nos que pretende xustificar a falta de efectividade dos dereitos dos dependentes
severos mencionando a preferencia dos grandes dependentes, a pesar de que ambas as
circunstancias, a preferencia destes e a efectividade actual dos dereitos dos dependentes
severos, non deberan ser excluíntes. Esta prexudicial situación agrávase se temos en conta
que desde as solicitudes das persoas valoradas como dependentes severos transcorreu un
tempo moi considerable, polo que é moi probable que a súa situación empeorase e xa non
sexan severos, senón grandes dependentes, aínda que desde a administración se lles indica
que a súa nova avaliación complicará aínda máis a posibilidade de comezar cos
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pagamentos, polo que moitos optan por esperar ata recibir a prestación atribuída en función
dunhas circunstancias desfasadas.

Dos datos obrantes dedúcese que os atrasos poden ser desiguales nas 4 provincias,
polo que solicitamos á CTB que nos informara sobre esta cuestión, sen resposta ata agora.
Algúns interesados puxeran de relevo un aparente desaxuste entre os atrasos das diferentes
delegacións territoriais (antes delegacións provinciais da Vicepresidencia da Igualdade e
do Benestar), sendo aparentemente maiores os atrasos que se sofren nas provincias con
maior peso demográfico.

Por tanto, os atrasos no outorgamento das prestacións económicas son un problema
ao que aínda non se lle deu solución, a pesar de que xa se puxo de relevo hai tempo. Non
obstante, en moitos casos este prexuízo resulta finalmente compensado economicamente
por medio do pagamento das prestacións con efectos desde a data da solicitude. Este efecto
compensatorio non tiña lugar cando ao atraso se unía o falecemento do dependente logo de
vencer o prazo e sen o PIA aprobado, circunstancia que, como vimos, se vai corrixir.
Tampouco se dá compensación cando se atrasa un servizo.

3. A preferencia polas prestacións económicas en detrimento dos servizos.
Un grave problema constatado é a preferencia tanto da anterior como da nova
administración polas prestacións económicas, o que resulta contrario ás previsións da LD.
Tanto a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar como a Consellería de Traballo e
Benestar xustificaron ou xustifican esa tendencia.
A insuficiencia do catálogo de servizos trae consigo que non se aplique con rigor
a previsión legal que dá carácter excepcional ás prestacións económicas. O artigo 18 da LD
establece a posibilidade de outorgar unha prestación económica para os coidados no medio
familiar e apoio aos coidados non profesionais, pero se contempla de forma excepcional
para cando o estableza o programa individual de atención (PIA). O cadro estatístico que
ofrecemos pon de relevo que esta circunstancia, é dicir, máis prestacións económicas que
asistenciais, se dá en maior medida en Galicia.
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PRESTACIÓNS RECOÑECIDAS

España
Prevención

dependencia

e

promoción

%

Galicia

%

2962

0,57

38

0,13

Teleasistencia

35372

6,79

110

0,37

Axuda a domicilio

56089

10,77

4156

14,12

Centros de Día/Noite

27361

5,25

1222

4,15

Atención residencial

95820

18,40

4470

15,19

P.E Vinculada Servizo

36076

6,93

266398

51,16

17939

60,96

658

0,13

29

0,10

autonomía persoal

P.E Coidados familiares
P.E Asistencia persoal

1462

4,97

Fonte: IMSERSO, Data: 1 de decembro de 2009.

Os afectados tamén orientan o programa de atención en razón dos previsible
tempos de espera. Pesa, ademais de criterios puramente persoais, a circunstancia de que se
elixen a prestación económica, o longo período de espera será finalmente retribuído.
Na queixa Q/153/09, promovida por unha asociación de empresas do sector,
sinálase que en Galicia se dá unha deficiente aplicación da LD debido a que non se priman
as necesidades sociais e o benestar dos dependentes e das súas familias, e destrúese
paulatinamente a rede de entidades concertadas coa administración prestadoras de servizos
sociais e os postos de traballo profesionalizados. A figura do coidador familiar debe ser de
carácter excepcional, soamente para cando os servizos non chegan aos domicilios. Pero
esta figura converteuse na principal opción en Galicia, o que supón un retroceso e prexuízo
social na calidade dos servizos. Poténciase a entrega dunha axuda económica (prestación
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para coidados no medio familiar) cos atrasos correspondentes, que se ofrecen ás familias
dos usuarios, sen valorar a atención profesionalizada, especializada e controlada ás persoas
dependentes. Por contra, o servizo de axuda a domicilio resulta un programa
individualizado, de carácter preventivo e rehabilitador, no que se articulan un conxunto de
servizos e técnicas de intervención profesionais consistentes en atención persoal,
doméstica, de apoio psicosocial e familiar e relacións co medio, prestados no domicilio
dunha persoa dependente, co obxectivo básico de favorecer a autonomía persoal no medio
habitual de vida. Este servizo pode ofrecer unha saída a moitas persoas desempregadas e
con formación e experiencia na atención a dependentes. Sinálase que se estarían dando
casos nos que se solicita o coidador familiar influenciados pola administración, que incita
a acollerse a esta figura facendo ver que van percibir os atrasos e despois as
mensualidades, non importando as circunstancias do coidador (idade, coñecementos,
preparación, titulación, experiencia...); así, o coidador é unha persoa sen preparación e na
maioría dos casos tamén cunha idade avanzada. A figura do coidador familiar sería
necesaria, pero só en determinados casos.
Os argumentos da queixa parecen axustados á realidade que observamos a través
do exame da aplicación práctica da lei, que aparece claramente escorada cara ás
prestacións económicas de carácter familiar. Estas, ademais de resultar excepcionais de
acordo coa LD, como vimos, non propician un cambio substancial na vida cotiá nin dos
dependentes nin dos seus coidadores, que basicamente seguirán desenvolvendo unha vida
nas mesmas condicións que antes, aínda que, eso si, cunha renda suplementaria. Ademais,
esta tampouco pode considerarse alta, e na maior parte dos casos dificilmente permitirá a
contratación de axudas ou outras alternativas.
Neste contexto, á vista do claro déficit de servizos, a actitude da administración é
orientar os programas cara a prestacións económicas, e non cara a servizos de atención
profesional, o que produce efectos non desexables. O primeiro acabámolo de sinalar: a
escasa variación respecto dos coidados precedentes e na calidade de vida de dependentes e
coidadores. Outro claro efecto será o insuficiente desenvolvemento dun sector profesional
con grandes posibilidades. Desde a perspectiva xeral da C.A., parece evidente que orientar
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os programas de atención aos coidados domésticos é unha política que a longo prazo será
prexudicial.
A CTB sinala que debe aplicarse o principio de permanencia dos dependentes,
sempre que sexa posible, no medio no que desenvolven a súa vida. Este principio non
desvirtúa o previsto respecto do carácter excepcional das prestacións económicas e a clara
preferencia legal polos servizos, posto que estes tamén poden prestarse no medio familiar.
Aínda que o principio estea orientado principalmente á permanencia no domicilio (con
servizos ou prestacións), tamén incide en que se teña en conta o arraigo territorial en caso
de atribución de servizos de carácter intensivo ou residencial, para o caso de que esta sexa
a opción adecuada.
A CTB sinala que na páxina web do Sistema para a Autonomía e Atención á
Dependencia, ao 1 de xullo de 2009 se atribúe un 43,58% a Galicia, e unha media estatal
de 31,39%. Sen embargo, esa estatística non resulta ilustrativa, posto que deixa sen
identificar un 31,60% en Galicia e un 38,29% no conxunto. A estatística de outubro sinala
que a prestación por coidados no medio en Galicia é dun 61,22%, e no conxunto de España
dun 51,36%, xa sen PIAs pendentes de identificar. En decembro os datos son similares,
como vimos no anterior cadro. Por tanto, parece claro que as prestacións económicas deste
tipo resultan maioritarias e que no caso de Galicia esa proporción é superior ao do
conxunto. Confírmase o exposto na queixa, é dicir, que a figura do coidador familiar se
converteu na principal opción en Galicia.
4. O déficit de prazas residenciais e en xeral de servizos. Os problemas
dalgúns centros.
Coñécense problemas relacionados co déficit de prazas residenciais, tanto
ordinarias como de dependentes, o que provoca importantes esperas ou a derivación a
outras formas de axuda, como vimos. Tamén se producen reclamacións debido á falta de
atención suficiente, trato inadecuado, ou polos medios dispoñibles nos centros, tanto de
titularidade pública como privados. Para promover a dilixencia nesa atención e sobre todo
para poder avaliar os problemas resulta preciso que a propia administración concrete
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estándares de calidade dos servizos que se ofrecen; resulta unha necesidade perentoria
dispoñer de estándares de calidade dos servizos.
Polo funcionamento de centros residenciais coñecéronse as queixas Q/1998/08,
Q/69/09 e Q/345/9. As dúas primeiras (unha de oficio e outra promovida pola familia da
residente) iniciáronse polas supostas deficiencias na residencia pública Volta do Castro, de
Santiago. A vicevaledora Dª Mª Dolores Galovart realizou unha visita ao centro para
comprobar os presupostos da queixa e en xeral o funcionamento do centro. Detectouse
insuficiente dotación de medios humanos, inexistencia da figura do coordinador sanitario,
deficiencias no deseño arquitectónico, e deficiencias nas instalacións e no material. Todas
estas carencias repercutiron na calidade, sendo polo tanto lóxicas as queixas ao respecto de
familiares e sindicatos. Á vista de todo iso formulamos unha recomendación á anterior
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. En concreto recomendamos que reforzara o
cadro de persoal con máis auxiliares de enfermería coa urxencia precisa; que incorporara
un oficial de cociña para que sexa posible cubrir de forma continuada todas as quendas de
traballo; e que se inclúan un

número preciso de coordinadores de enfermería, pois

soamente así se poderá garantir de forma continuada unha correcta atención asistencial, o
seguimento permanente dos protocolos de coidados e a resolución eficiente dos problemas
organizativos e asistenciais. A Consellería de Traballo e Benestar, ao facerse cargo das
funcións, aceptou a recomendación.
Na Q/345/09 reclamábase porque na residencia de maiores As Gándaras, de
Lugo, desde hai tempo non funciona o sistema de comunicación de cada habitación coa
enfermería e a recepción, polo que os douscentos residentes están incomunicados en caso
de emerxencia, posto que non poden pedir auxilio. Así llo trasladamos á anterior
Vicepresidencia. Despois de diferentes comunicacións con ese órgano e coa nova CTB e
de resaltar a urxencia da reparación, finalmente se nos comunicou que o problema obxecto
da queixa se resolvería coa execución da obra necesaria en fin de ano ou a primeira semana
de xaneiro de 2010.
En relación coas solicitudes de residencias coñecéronse diferentes reclamacións
que poñen de relevo a súa insuficiencia e as esperas para ingreso. Outra deficiencia
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detectada é a falta de claridade nos mecanismos de coordinación ou sucesión do novo
sistema de dependencia co existente antes para o ingresos en residencias.
Nas Q/1550/09 e Q/1588/09, sobre a solicitude de información relativa ás
posibilidades de acceso ás residencias solicitadas, a Consellería non aclara a situación
actual da solicitude no que se refire ao aspecto material (a puntuación lograda xa se
coñecía). O que se pretendía coñecer eran as previsións de ingreso en función das
circunstancias globais. Tampouco se aclara o relativo á posible solicitude de dependencia e
a coordinación deste sistema (de dependencia) co anterior en canto a ingresos en
residencia. Na Q/14/09 concluíuse que non eran congruentes as diferentes solucións
adoptadas co dependente; en primeiro termo obtivo 95 e 100 puntos para unha praza en
situación de dependencia, pero posteriormente lle valoraron de acordo coa Lei de
dependencia “con grao 0”. Despois volveron a valoralo e obtivo 85 puntos para unha praza
en situación de autonomía. A solución que lle ofrece a administración é a solicitude de
praza noutro centro, onde podería ter máis posibilidades con esa puntuación.
5. As necesidades específicas de determinados grupos de dependentes e a
intensidade de atención respectos deles.
Este déficit afecta especialmente a colectivos con necesidades específicas, como
autistas, afectados por síndrome de Down, parálise cerebral, enfermos de Alzheimer, etc.
Precísase un incremento de infraestruturas para a súa atención integral. Nalgunhas ocasións
se detectou que a súa situación non mellorou coa aplicación da LD, posto que se lles
confirmou o servizo que xa viñan gozando, que non se corresponde co nivel atribuído en
teoría, sen que tampouco se outorguen servizos ou prestacións complementarias.
Efectivamente se atribúen intensidades en centros especiais cualificados agora como de
día, que xa viñan atendendo ao dependente, pero que na práctica non prestan ese servizo.
Estes colectivos reclaman porque a aplicación da LD, que espertara moitas expectativas
neles, as persoas que máis a necesitaban, sen embargo non melloraron en nada o seu nivel
asistencial.
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Un claro exemplo do que tratamos son as queixas dun numeroso grupo de pais e
nais de asistentes a un centro-colexio de Ferrol. Moitos pais e incluso a APA reclaman
porque se lles di que se trata dun centro de día, e segundo eles é un centro educativo
especial, xa que acoden en horario escolar e teñen as vacacións de calquera centro
educativo. Fixeron reclamacións á Consellería e non lles contestaron. Algúns reclaman que
se lles outorgue a prestación económica por coidados no medio familiar, ademais do
servizo do centro. Sen embargo, esta prestación económica resulta incompatible co servizo
de centro de día. Si resultan compatibles outros servizos, como a axuda no fogar (art. 18.3
da orde de 17 de decembro de 2007). A CTB entende que o colexio é un centro de
educación especial ao que acoden dependentes que superan a idade de escolarización en
réxime de centro de atención diúrna. Sen embargo, pola nosa parte preténdese aclarar
porque nalgúns casos se outorgou tamén a prestación económica que pretenden os
reclamantes como complemento do centro de día. Tamén pretendemos coñecer as causas
polas que ese centro, atribuído como servizo cunha intensidade máxima, sen embargo non
ten esta característica, e porque non se outorgan servizos complementarios compatibles,
como a axuda a domicilio (Q/1141/09, Q/1718/09, Q/1863/09 Q/1865/09 e Q/1880/09).
En termos parecidos formúlase a queixa Q/1701/09. Despois da solicitude de
dependencia outórgase o servizo de centro de atención residencial con intensidade
permanente nun centro para persoas con discapacidade. Sen embargo, o recurso é o que
tiña antes da resolución de aprobación do programa individual de atención, concretamente
a asistencia a un centro de Santiago que cerra nos períodos de vacacións e as fins de
semana. Por tanto, non parece tratarse dun centro de atención residencial de carácter
permanente. A CTB sinala que os centros residenciais para persoas con discapacidade
intelectual poden ter as modalidades de atención residencial de internado aberto todo o
ano, de internado de 335 días, que cerra o mes de vacacións, ou de internado que cerra as
fins de semana. O centro é da modalidade de internado de 335 días, sinala. Por tanto,
debería funcionar 335 días, e sen embargo o interesado indica que funciona como os
centros de 261 días. Intentamos aclarar como se determinou a intensidade no PIA, onde se
deberían concretar estas circunstancias, e de confirmarse que se outorgou un servizo de
atención de 11 meses, porque non se está prestando.
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En canto á atención a dependentes en desamparo, na Q/1102/09 coñecemos que
despois de confirmar esa situación e a necesidade dun ingreso urxente nun centro de
atención a persoas maiores dependentes, adxudicouse unha praza nun centro residencial da
Garda.
6. Asistencia ás persoas sen teito.
Iniciouse unha queixa de oficio xa en 2008, Q/2401/08, debido ás noticias
aparecidas en “La Voz de Galicia” sobre a situación das persoas sen teito nas principais
cidades. Solicitamos información xeral á Vicepresidencia, e en particular dirixímonos aos
concellos da Coruña e Vigo co fin de que nos facilitasen información sobre as
posibilidades das persoas sen fogar de ser acollida nun centro; a rede de centros, recursos e
programas da cidade, e cales son as previsións; se existe coordinación coas redes
especializadas (adiccións, saúde mental, saúde e servizos sociais); número de persoas
atendidas nos anos 2006, 2007 e 2008; ocupación media dos centros, prestacións que se
levan a cabo e horarios; gasto medio anual; se existe un perfil profesional nos centros para
a atención do colectivo; organizacións e entidades que traballan nas cidades con persoas
sen fogar; e as medidas que se adoptaron e/ou previstas para o acceso a unha vivenda digna
e axustada dirixidas a persoas sen teito. Posteriormente ampliamos o requirimento a outras
cidades. Xa se completou a información e con ela preténdese elaborar un documento
conclusivo ad hoc.
Tamén coñecemos unha queixa promovida por diferentes colectivos de Vigo
porque o edificio proxectado e en obras para ser albergue en Vigo agora se pretendía
converter en edificio de usos municipais, co conseguinte atraso na apertura do albergue,
“sen importar que este resulte de imperiosa necesidade para as persoas sen teito da
cidade”. Ao parecer o concello quere facer un intercambio de propiedades, pero os
colectivos reivindican a súa apertura urxente (Q/2492/08). Pedimos información en
primeiro termo á anterior Vicepresidencia (despois á CTB), e ao Concello de Vigo, que
nola enviou cun atraso moi considerable. Ademais, este non aclarou a súa posición ao
respecto; unicamente sinalou que a cuestión era competencia da CTB. Esta confirmou que
o Alcalde ofrece a permuta da Gota de Leche polo edificio da Escola de Hostalería para
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o seu uso como albergue, pero descarta tal posibilidade, co que este aspecto da queixa
quedou definido. Outro aspecto referíase ao uso do edificio como centro de atención a
persoas sen teito. A Consellería sinala que logo de finalizar as obras se comproba que
non cobre as necesidades mínimas que a atención aos transeúntes precisa, xorde a
oposición veciñal e posteriormente as diferenzas entre os membros do Goberno da cidade
de Vigo. Descártase o uso mencionado, e respecto da adecuada cobertura do servizo sinala
que se asinou un acordo cunha entidade social co fin de que preste o servizo aos
transeúntes provisionalmente. Por tanto, a Consellería pretende un destino diferente para o
ben patrimonial obxecto da queixa, e asegurar a cobertura provisional da atención ás
persoas sen teito a través do convenio, o que resulta acorde co principio de
autorganización da administración. O tratamento municipal da materia parece coincidente;
o Concello de Vigo indicou no curso do expediente de oficio que “non dispón de ningún
centro para pasaren a noite as persoas sen teito. O Concello, sabedor desta importante
carencia, participa mediante subvención en varios dos centros que para estes efectos
existen na cidade. O Concello colabora mediante subvención con outros programas...”.
7. As reclamacións de axuda por emerxencias sociais ou por outros motivos.
Tamén se promoveron queixas relacionadas con atrasos na tramitación do RISGA
ou de axudas para emerxencias sociais. Nalgunhas o atraso non existía ou se debía a falta
de presentación de documentación preceptiva. Na Q/766/09 confirmouse o atraso, aínda
que a Consellería de Traballo e Benestar indicou que se debera á fase de trámite que
correspondía ao Concello de Vigo, que recoñecera ese atraso pola acumulación de asuntos,
pero en todo caso se apoiara economicamente á familia cun talón de 200 euros que se lle
entregou ao pouco da solicitude, tramitándose unha nova axuda económica. Noutra, o
Concello de Santiago concedera unha axuda de alugamento de 174,35 € durante catro
meses e promoveu o expediente de RISGA, enviándoo á Xunta (Q/1705/09).
8. As axudas por acollemento de menores
Recibíronse queixas por atrasos no aboamento das axudas por acollemento de
menores, nalgúns casos confirmadas (Q/803/09), aínda que se sinalou que xa se resolveran

253

e que en parte se debían á problemática especial do caso, que motivou incrementar a
remuneración do acollemento e polo tanto dotar a familia dunha remuneración especial
(680 €/mes en lugar de 480 €). Tamén se corrixiron outros atrasos detectados (Q/1228/09
e Q/1753/09).
Na queixa Q/699/09 coñecemos que a Xunta deixara de pagar unha axuda por
acollemento de menores por considerar que a partir da marcha dos nenos a Cataluña
correspondía pagala ao Goberno desa Comunidade. Ante a negativa deste, a Xunta volveu
facela efectiva, pero deixando de pagar os meses non aboados durante o incidente. Non se
expresaba que a resolución de recoñecemento do acollemento remunerado non existise ou
se suspendese formalmente nese tempo. Aboáronse meses posteriores e abóanse na
actualidade, polo que non era comprensible que unha cuestión de relacións estritamente
interadministrativas dese como resultado que se deixase de aboar o recoñecido nunha
resolución, ou que non se anovase a resolución cos argumentos mencionados. Se a Xunta
consideraba que o resolto pola Generalitat non era o legalmente procedente debería
recorrer, dando traslado aos interesados, que poderían comparecer e coadxuvar a posición
da Xunta, e aínda podería trasladar o asunto ao Ministerio Fiscal para que exercese o seu
papel en defensa do interese do menor. Non era adecuado pagar durante un tempo, deixar
de pagar durante outro, e volver pagar despois, e iso debido ás discrepancias cun terceiro
na relación, o Gobern de la Generalitat. Finalmente a Consellería acolleu os argumentos
expresados e realizou os trámites necesarios para o pagamento dos meses non aboados no
2008 (de xaneiro a outubro), sen prexuízo doutras actuacións para facer valer os criterios
expresados pola administración galega en orde ao traslado do seu expediente á Generalitat
de Catalunya.
9. Amplos atrasos nas valoracións de discapacidades, especialmente na área
de Ferrol.
A través de diferentes queixas coñecemos que os tempos de espera para ser
recoñecido na área de Ferrol son excesivamente amplos, arredor dun ano e medio. A
Consellería de Traballo e Benestar informou dos problemas existentes no equipo de Ferrol
e anunciou a súa inmediata solución, sinalando que o problema estribaba en que nesa zona
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se dispoñía dun só equipo de valoración, comprometéndose a paliar esta demora motivada
pola actual carga de traballo e a reforzar a sección de valoración con outro equipo
(Q/671/09). Sen embargo, o problema continuou, posto que seguiron coñecéndose queixas
por este mesmo motivo (Q/721/09 e Q/2209/09).
10. Accesibilidade
Nas queixas Q/1041 e 1042/09 formulábanse as deficiencias de accesibilidade de
dous diarios en Ferrol. No primeiro caso confirmouse que o acceso existente non cumpre a
condición de itinerario practicable. O edificio encóntrase afectado pola obrigación de
adaptarse gradualmente ás normas sobre accesibilidade previstas. No segundo o Concello
confirmou o exposto na queixa e por tanto o acceso tamén deberá adaptarse ás normas
sobre accesibilidade. Con este efecto sinala que se requirirá ao titular da actividade que
adecúe as súas instalacións á normativa.
A Q/1044/09 referíase ao novo edificio dos sindicatos en Santiago. O Concello
concedeu ao titular e promotor da obra un prazo para que executase as obras requiridas,
que consistían no axuste da obra á licenza en relación coas condicións de accesibilidade e
supresión de barreiras arquitectónicas.
Expúxose tamén o estado de dúas rúas en Ferrol. O Concello sinalou que debido
ao deficitario estado xeneralizado que mantén os espazos públicos da cidade de Ferrol
neste tema, creouse un "Plan de Mobilidade", que xa está redactado, ... que o Concello de
Ferrol pretende realizar no menor tempo posible. No que respecta a esas rúas, Taxonera e
Mac Mahon, sinala a súa dificultade (Q/2114/09).
11. Problemas co servizo de apoio á mobilidade persoal ou transporte
adaptado (065).
Reclamouse fundamentalmente porque non se respectaban os horarios
preestablecidos, variándoos constantemente, a pesar de que os usuarios dos centros teñen
uns horarios que se deben respectar. Ademais, os coidadores ou familiares tamén teñen
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horarios laborais que cumprir. Nalgúns días chegouse a non ir a recoller aos usuarios. Os
cambios de horario non se comunicaban con antelación suficiente. En ocasións
permanécese moito tempo no transporte. A Consellería de Traballo e Benestar recoñeceu
que se deron deficiencias por causa do centro de control, pero xa as corrixiran, polo que se
está prestando o servizo dunha forma regular e adecuada ás necesidades dos usuarios
(Q/1426/09, Q/1494/09, Q/1754/09 e Q/1876/09).

1.7.4

QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE

Nesta epígrafe recóllense as queixas que non reunían 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 xurídicoprivada 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/221/09 e Q/338/09. Por tratarse dunha relación xurídico-privada non admitimos a
trámite as Q/697/09, Q/846/09 e Q/1560/09. Polo seu coñecemento xudicial rexeitamos a
Q/28/09 (art. 20 da Lei do Valedor do Pobo).

1.7.5

QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

O Defensor del Pueblo é a única institución habilitada para a supervisión da
actuación da Administración Xeral do Estado (artigo 54 CE). Por iso, cando recibimos
algunha queixa relativa a esa administración, remitímola ao Defensor del Pueblo, dando
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efectividade desta maneira aos principios de colaboración e coordinación establecidos na
Lei 36/1985, do 6 de novembro, pola que se regulan as relacións entre a institución do
Defensor del Pueblo e as figuras similares nas distintas comunidades autónomas. Este ano
remitimos ao Defensor del Pueblo as queixas Q/113/09, relativa a unha pensión, e a
Q/1893/09, pola supresión do complemento de mínimos con cónxuxe a cargo.
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1.7.6

RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE SERVIZOS
SOCIAIS

1.-

Recordatorio

de

deberes

legais

e

recomendación

dirixidos

á

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar o 3 de abril de 2009 debido ao atraso na
efectividade das prestacións por dependencia e o falecemento do reclamante logo de
vencer o prazo (Q/213/09)
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de
D.ª M.A.S.P. referente ao atraso na efectividade das prestacións por dependencia e o
falecemento do reclamante logo de vencer o prazo correspondente.
No seu escrito, esencialmente, indícanos que o 29 de maio de 2007 presentou as
solicitudes de axuda á dependencia para seu pai e súa nai, ambos acamados desde hai
varios anos e con demencias irreversibles. Despois de salvar todos os trámites burocráticos,
o 9 de novembro resolveuse a declaración de situación de dependencia de seu pai e o 31 de
marzo de 2008 recibiu un escrito solicitándolle o certificado da conta bancaria para
ingresarlle a prestación; segundo lle explicou a funcionaria, ingresarían os atrasos desde a
data da solicitude e unha cantidade mensual que estaba asignada. O día 1 de agosto de
2008 faleceu seu pai (transcorrido o prazo para resolver sobre o PIA), foi

levar o

certificado de defunción, e entón dinlle que ao falecer xa non ten dereito a nada, porque
aínda non lle concederan a prestación. Preguntoulles porque lle pediran o certificado do
banco e contestáronlle que é un trámite que fan con todo o mundo a concedan ou non.
Díxolles que ía poñer unha reclamación e lle contestaron que fixera o que quixera, que non
a ían tramitar, segundo sinala.
Ante iso solicitamos información á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar,
que nos remitiu o correspondente informe, co seguinte contido: “En contestación ao seu
escrito de data 17 de febreiro de 2009, referido ao escrito de queixa presentado por dona
M.A.S.P., solicitando información sobre o estado de tramitación do expediente de
recoñecemento da situación de dependencia, e do dereito a percibir con carácter
retroactivo determinadas prestacións económicas do sistema de promoción da autonomía
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persoal e atención á dependencia de deu pai don M.S.R. en base á documentación que
obra no expediente, despois de vistos os informes técnicos do equipo de valoración da
dependencia, infórmolle que a don M.S.R. lle foi recoñecido en novembro de 2007 unha
situación de dependencia en grao III, nivel II, o que se notificou ao interesado mediante
resolución da delegada provincial da Vicepresidencia de Igualdade e Benestar da Coruña.
En base á resolución do seu grao e nivel de dependencia, e segundo se regula no Decreto
176/06, do 26 de setembro e a orde do 17 de decembro de 2007, o órgano de valoración e
asesoramento da dependencia orienta os seus plans de coidados a prestación de coidados
no ámbito familiar. No momento de falecemento de don M.S.R., o 1 de agosto de 2008, o
seu expediente está en fase de tramitación, pendente de resolución do PIA, polo que non
cumpre o requisito que establece o Decreto 176/2007, do 6 de setembro de recoñecemento
da situación de dependencia, no seu artigo 14.7, “a efectividade no acceso aos servizos
e/ou prestacións queda condicionada á aprobación do plan individual de atención”.
Ao respecto é de sinalar que nesta institución se coñecen un conxunto de queixas
que versan sobre a mesma problemática e sobre as que a Vicepresidencia da Igualdade e
do Benestar informou no mesmo sentido referido anteriormente.
O informado pola administración confirma o sinalado pola interesada na queixa,
isto é, que se promoveu o recoñecemento da situación de dependencia e as prestacións que
correspondan hai un tempo moi considerable, en concreto o 29 de maio de 2007, que o 9
de novembro de 2007 se recoñeceu a situación de dependencia, e que na data do
falecemento do Sr. S., o 1 de agosto de 2008, aínda non se resolvera sobre a prestación ou
o PIA, polo que a Vicepresidencia entende que resulta aplicable o previsto no artigo 14.7
do Decreto autonómico 176/2007, e non se poden aboar as prestacións que corresponderían
con carácter retroactivo. As datas mencionadas foron proporcionadas pola interesada e
trasladadas á Vicepresidencia, que confirma algunha e non contradí as demais, polo que se
entenden confirmadas. Sen embargo, non se menciona nada en relación co atraso do
expediente, a pesar de que no requirimento de informe dirixido á Vicepresidencia
expresamente se demandaba aclaración sobre as causas dese extremo, en caso de
confirmarse, como así foi, e sobre as medidas que se estiveran aplicando para resolver as
demoras, tamén de ser o caso.
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Por tanto, o primeiro aspecto que se plantea como obxecto de análise é o atraso do
procedemento de valoración da situación de dependencia e de posterior atribución e
efectividade das prestacións previstas na LD. Esta sinala, en canto ao procedemento para o
recoñecemento da situación e o dereito ás prestacións do sistema, que “a resolución (de
recoñecemento da situación de dependencia) determinará os servizos ou prestacións que
corresponden ao solicitante segundo o grao e nivel de dependencia” (art. 28.3), e que o PIA
se realizará “no marco do procedemento de recoñecemento da situación de dependencia”
(art. 29.1).
Sen embargo, a regulación autonómica de desenvolvemento contempla un
procedemento dividido en dúas fases claramente diferenciadas. Efectivamente, o Decreto
autonómico 176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o procedemento para o
recoñecemento da situación de dependencia e o dereito ás prestacións do sistema para a
autonomía e atención á dependencia na CA de Galicia, conforma dous procedementos con
resolucións propias, sendo ambas susceptibles de recurso. Diso dedúcese que mentres non se
resolva o segundo procedemento non terá efectividade a resolución do primeiro. O decreto
establece para o procedemento de recoñecemento da situación de dependencia un prazo de
6 meses (art. 14.4), e sinala que para a aprobación do PIA tamén se aplicará o prazo de 6
meses (art. 14.7). Por tanto, atribúese a cada fase ou procedemento un prazo de 6 meses, o
máximo previsto na LD, pero ademais no primeiro procedemento o dies a quo pódese
diferir, posto que se especifica que o prazo se computará a partir da data de entrada da
solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación” (art. 14.4 in fine), isto
é, as delegacións provinciais da Vicepresidencia (art. 9), e non desde a data de solicitude
do interesado feita a través de calquera medio previsto no art. 38 da LRXAP-PAC. Todo
iso suma polo menos un ano, ou incluso algo máis, debido á previsión mencionada. En
calquera caso, resulta un prazo que pode cualificarse como moi xeneroso para a propia
administración actuante. Como comparación, o decreto andaluz 168/2007, que regula a
materia nesa CA, establece prazos de 3 meses para cada procedemento, o de recoñecemento
da situación de dependencia (arts. 8 a 16) e o de PIA (arts. 17 a 19).
Á vista de todo o exposto a primeira conclusión que se pode extraer é a
necesidade de estrito cumprimento dos prazos previstos, xa de por si xenerosos, o que só
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pode conseguirse cunha tramitación dilixente dos expedientes. Ao respecto o Defensor del
Pueblo Andaluz, no seu Informe especial sobre a atención ás persoas maiores dependentes,
recomendou á Consellería de Igualdade e Benestar Social que “se axilicen os
procedementos ... nos prazos establecidos” (recomendación sexta), e iso prodúcese a pesar
de que, como vimos, os prazos son moito máis axustados.
Neste caso constátase que os prazos previstos se superaron en moito; en concreto, a
solicitude orixinal deuse o 29 de maio de 2007, o recoñecemento da situación de
dependencia do 9 de novembro de 2007, pero na data do falecemento, o 1 de agosto de
2008, aínda non se resolvera o PIA. Diso resulta preciso concluír, respecto das obrigacións
da administración competente, que o expediente se debera encontrar resolto nos prazos
previstos e sen demoras inxustificadas. Estas prexudican gravemente aos cidadáns
afectados, que polas circunstancias que no seu momento acreditaron precisan atención de
maneira perentoria. Por iso, esta reclamación, como todas as abundantes queixas por este
motivo, reflicte un importante grao de desgusto, o que resulta perfectamente comprensible.
Sen embargo, a problemática do caso vai máis alá desde o momento en que a
persoa declarada dependente faleceu con anterioridade á aprobación do PIA e concorrendo
as demoras que mencionamos. Para estes casos a Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar vén aplicando o criterio expresado, é dicir, que non se pode dar efectividade á
previsión de aplicación retroactiva das prestacións que corresponderían.
Os familiares, que desempeñan a tarefa de coidadores informais, mostran o seu
profundo desgusto polo atraso constatado na tramitación do expediente, é dicir, porque a
avaliación e/ou o recoñecemento non se fixeron, a pesar do tempo transcorrido. Finalmente
a afectada faleceu e os familiares reclaman porque consideran algo contrario á xustiza
elemental que non se compensen os coidados realizados, sobre todo despois de constatar a
demora da administración. Reivindican a súa condición de interesados no expediente e que
se lles informe do seu curso e, con iso, das causas obxectivas da demora e das
consecuencias xurídicas desta, que deberan ser en contra da administración que resultou
responsable desa demora. En definitiva, reclaman que se compense os coidadores, posto
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que se non concorrese demora por parte da administración a prestación faríase efectiva con
carácter retroactivo.
Efectivamente, a normativa prevé que as prestacións se aboen con carácter
retroactivo, é dicir, desde a solicitude do recoñecemento como dependente, sempre que esa
data sexa posterior ao inicio do ano de implantación, segundo o calendario da lei (DF 1.ª
LD). Pola súa parte, o artigo 27.1 da Orde do 17 de decembro de 2007, pola que se
establecen os criterios para a elaboración do PIA, fixación das intensidades de protección
dos servizos, réxime de compatibilidades das prestacións e xestión das prestacións
económicas do sistema para a autonomía e atención á dependencia na CA de Galicia,
sinala que “a efectividade do dereito ás prestacións económicas nacerá a partir do día
seguinte ao da data de solicitude do recoñecemento da situación de dependencia da persoa
beneficiaria”. Como vemos, ao mencionar só as prestacións económicas a normativa
autonómica parece querer dar un carácter limitativo á retroactividade prevista na LD.
Sen embargo, o artigo 14.7 do Decreto 176/2007, prevé que “a efectividade no
acceso aos servizos e/ou prestacións queda condicionada á aprobación do plan individual
de atención”. En base a tales previsións a Vicepresidencia denega tanto as reclamacións de
conclusión do expediente do PIA como sobre todo a súa posible efectividade retroactiva
ata o momento do falecemento do reclamante. Non obstante (como vimos no informe
transcrito), á hora de soster ese criterio a administración non menciona en absoluto unha
circunstancia relevante no caso, como é o incumprimento dos prazos.
A posibilidade de que se produza a circunstancia que analizamos, o falecemento dos
dependentes no curso dos expedientes antes da resolución do PIA, acrecéntase se temos en
conta a idade avanzada e o mal estado de saúde que vén asociado ordinariamente ao
colectivo de dependentes, unida esta circunstancia ao prolongado dos procedementos e ao
incumprimento dos prazos.
En contra do sinalado pola administración é preciso indicar, en primeiro termo, que
se non se tivese dado a demora na resolución final a prestación teríase que facer efectiva
con carácter retroactivo (DF 1.ª, punto 2 da LD e artigo 27.1 da Orde do 17 de decembro
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de 2007), en favor do dependente, e posteriormente, ao seu falecemento, pasaría a formar
parte do caudal hereditario en favor dos seu herdeiros.
Do anterior infírese a necesidade de resolver neste tipo de casos, é dicir, cando o
falecemento se dá antes de resolver un PIA que se debera encontrar resolto de se teren
respectado os prazos. Por iso, nestes casos non resulta de aplicación o previsto no artigo 87
da LRXAP-PAC, que dispón o fin do procedemento debido á imposibilidade material de
continualo por causas sobrevidas; no caso de falecemento do interesado débese continuar
o procedemento cos herdeiros se, debidamente requiridos, comparecen, salvo que se estea
ante dereitos ou intereses persoalísimos ou estritamente persoais, isto é, intransmisibles aos
herdeiros, ou cando a morte prive de razón de ser o procedemento, o que non é o caso. O
principio pro actione resulta aplicable e a instrución debe proseguirse ata a resolución final
sobre o fondo do asunto.
O recoñecemento da situación de dependencia ten carácter persoal, polo que a
morte privaría de causa ao procedemento; pero non é esa a natureza das prestacións que
corresponden despois de declarar a referida situación. Ao respecto debemos salientar que
os dereitos subxectivos recoñecidos na LD son tales desde o momento do recoñecemento
expreso no correspondente procedemento declarativo, á marxe de que a súa efectividade se
pospoña a concreción e efectividade das correspondentes prestacións. A natureza
económica das prestacións permiten a continuación do procedemento se se producise o
falecemento con posterioridade ao recoñecemento da situación de dependencia e sempre
que nos encontremos cunha prestación prevista para a correspondente anualidade, de
acordo co calendario sinalado na DF. 1.ª. 1 LD. Os herdeiros serían interesados lexítimos
no expediente, posición legalmente recoñecida e amparada nos arts. 24.1 da Constitución e
31.1.a) da Lei 30/1992, de RXAP-PAC. Por tanto, aínda despois do falecemento da persoa
dependente a administración debera, de oficio ou a instancia de parte, proseguir co
procedemento.
Por tanto, a conclusión do procedemento sen máis motivación que o falecemento
do dependente resulta unha revogación do acto administrativo previo polo que se declarou
a situación de dependencia xunto co dereito ás prestacións que correspondan. Esa
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revogación estaríase producindo sen as garantías e o procedemento previsto na LRXAPAC e por tanto incurso nunha causa de anulabilidade (art. 63).
Posteriormente debera resolverse sobre o PIA pendente e atrasado. Ao respecto a
administración pode alegar que tanto é posible atribuír unha prestación en forma de servizo
como unha estritamente económica ou diñeiraria, polo que a cuestión quedaría sen efecto
resolvendo de forma interesada a favor da primeira opción. Loxicamente, esta solución non
pode considerarse válida. En primeiro termo, porque de existir unha proposta de PIA
económica debera estarse a ela; e no caso de encontrarnos ante unha proposta ou resolución
que atribúe unha prestación asistencial, a irretroactividade propia desta non impide a
retroactividade do seu equivalente, isto é, a avaliación económica do servizo atribuído. Ao
respecto debemos reiterar que os dereitos de diferente tipo vinculados ao recoñecemento da
situación de dependencia teñen efectos retroactivos ex lege, todos eles, á marxe de que se
trate de prestacións de servizos ou económicas.
Como principio xeral en relación con todo o expresado debe afirmarse que en
ningún caso a demora nas resolucións debe selo en prexuízo dos interesados e en beneficio
da propia administración. Esta “non pode verse beneficiada polo incumprimento das súas
obrigacións de resolver expresamente en prazo as solicitudes dos cidadáns, deber este que
entronca coa cláusula do estado de dereito -art. 1.1 da CE- así como cos valores que
proclaman os arts. 24.1, 103.1 e 106.1 da CE (entre outras, SSTC 188/2003, do 27 de
outubro, e 14/2006, de 16 de xaneiro).
Non obstante, a administración podería argumentar que o recoñecemento do tratado
ata agora só resultaría dun previo procedemento de responsabilidade patrimonial da
administración de acordo co previsto no título X da LRXAP-PAC. En calquera ámbito da
actuación pública, e este non é unha excepción, a demora na tramitación e resolución dos
procedementos pode dar lugar á responsabilidade se concorren os requisitos establecidos na
mencionada regulación. Pero neste caso a responsabilidade non debera diferirse á resolución
dun dificultoso expediente especificamente orientado a demostrar a súa concorrencia,
avaliación e compensación. Dado o atraso evidente da efectividade do dereito xa recoñecido
e tendo en conta tamén a necesidade de continuar co procedemento de aprobación do PIA,
como sinalamos anteriormente, xa no mesmo se producirá a valoración da concorrencia e a
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determinación das consecuencias da responsabilidade administrativa. Esta solución non só é
máis acorde con principios de xustiza reparadora elemental, como puxemos de relevo (a
administración non pode verse beneficiada polo incumprimento das súas obrigacións de
resolver expresamente en prazo as solicitudes dos cidadáns), senón tamén co principio de
economía procedemental e de axilización dos procedementos. De procederse doutra forma
por se considerar preceptivo, a pesar do evidente da demora na tramitación, das súas
consecuencias e das demais circunstancias, entón o que resultaría sería a obrigación da
administración de iniciar un expediente de responsabilidade patrimonial ad hoc, o que
consideramos inadecuado polas circunstancias mencionadas.
Por último, en consonancia con todo o expresado ata agora, debera facerse outra
interpretación xeral máis adecuada da previsión do art. 14.7 do Decreto autonómico
176/2007 nos casos, como o examinado, en que se producira o falecemento do dependente
con anterioridade á resolución do PIA e logo de vencer o prazo correspondente para ditar a
mencionada resolución. Nestes casos non debera entenderse aplicable a citada previsión,
que prevé que “a efectividade no acceso aos servizos e/ou prestacións do sistema de
promoción da autonomía persoal e atención á dependencia, queda condicionada a
aprobación do plan individual de atención da persoa solicitante do dereito”, sen mencionar
por tanto o que sucede nos casos de vencemento de prazo. Por tanto, resulta procedente a
modificación dos criterios utilizados na producción dos actos ou resolucións obxecto de
exame nos termos expresados ata agora (art. 29.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor
do Pobo).
Así pois, a administración competente actuou neste caso e nos similares que
tamén coñecemos do modo irregular do que deixamos constancia. A interesada que
reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de intereses especialmente
protexidos na Constitución española, que ampara os dereitos á asistencia e prestacións
sociais suficientes ante situacións de necesidade (art. 41) e a promoción do benestar dos
cidadáns da terceira idade mediante un sistema de servizos sociais que atenda os seus
problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio (art. 50). Como consecuencia do
anterior, os poderes públicos, entre eles a administración autonómica, teñen a obrigación
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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 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar as seguintes resolucións:
Recordatorio de deberes legais:
“Que os expedientes relativos ao recoñecemento das situacións e prestacións
derivadas da Lei de dependencia se coñezan nos prazos legal e regulamentariamente
previstos, sen demoras inxustificadas que prexudican con carácter xeral a todos os
cidadáns afectados, como se pon de relevo no caso examinado”.
Recomendación:
“Que cando se constate o falecemento da persoa dependente despois de vencer o
prazo legalmente previsto para resolver, por ese órgano, de oficio ou a instancia de parte, con
carácter xeral se dea continuidade ao procedemento ata a resolución e a efectividade
retroactiva do correspondente PIA, de acordo cos criterios expresados nos fundamentos desta
resolución.”
Resposta da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: recordatorio de
deberes legais e recomendación rexeitados por ese órgano, posteriormente aceptados
pola Consellería de Traballo e Benestar.
2.-

Recordatorio

de

deberes

legais

e

recomendación

dirixidos

á

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar o 13 de marzo de 2009 debido ao atraso
na efectividade das prestacións por dependencia e o falecemento do reclamante
despois de vencer o prazo (Q/2464/08)
Data de solicitude, 5 de xuño de 2007; data de valoración, 17 de decembro de
2007; data de falecemento, 8 de decembro de 2008; resto, igual contido que a anterior.
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Resposta da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: recordatorio de
deberes legais e recomendación rexeitados por ese órgano, posteriormente aceptados
pola Consellería de Traballo e Benestar.
3.- Recordatorio

de

deberes

legais

e

recomendación

dirixidos

á

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar o 17 de marzo de 2009 debido ao atraso
na efectividade das prestacións por dependencia e o falecemento do reclamante logo
de vencer o prazo (Q/2456/08)
Data de solicitude, 3 de xullo 2007; data de valoración, 7 de marzo de 2008; data
de falecemento, 25 de outubro de 2008; resto, igual contido que a anterior.
Resposta da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: recordatorio de
deberes legais e recomendación rexeitados por ese órgano, posteriormente aceptados
pola Consellería de Traballo e Benestar.
4.-

Recordatorio

de

deberes

legais

e

recomendación

dirixidos

á

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar o 17 de marzo de 2009 debido ao atraso
na efectividade das prestacións por dependencia e o falecemento do reclamante logo
de vencer o prazo (Q/359/09)
Data de solicitude, maio 2007; data de valoración, 6 de febreiro de 2008; data de
falecemento, 19 de xaneiro de 2009; resto, igual contido que a anterior.
Resposta da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: recordatorio de
deberes legais e recomendación rexeitados por ese órgano, posteriormente aceptados
pola Consellería de Traballo e Benestar.
5.- Recordatorio de deberes legais e recomendación dirixida a anterior
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar o 3 de abril de 2009 debido ao atraso na
tramitación dun procedemento de dependencia (Q/306/09)
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Data de solicitude, xuño de 2007; data de valoración, 4 de febreiro 2008; data de
falecemento, 3 de febreiro de 2009; resto, igual contido.
Resposta da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: recordatorio de
deberes legais e recomendación rexeitados por ese órgano, posteriormente aceptados
pola Consellería de Traballo e Benestar.
6.- Recordatorio de deberes legais e recomendación dirixidos a anterior
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar o 3 de abril de 2009 debido ao atraso na
tramitación dun procedemento de dependencia (Q/2465/08)
Data de solicitude, non se menciona; data de valoración, 7 de marzo de 2008; data
de falecemento, 8 de novembro de 2008; resto igual.
Resposta da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar: recordatorio de
deberes legais e recomendación rexeitados por ese órgano, posteriormente aceptados
pola Consellería de Traballo e Benestar.
7.- Recordatorio de deberes legais e recomendación dirixidas á Consellería de
Traballo Benestar o 29 de abril de 2009 debido ao atraso na efectividade das
prestacións por dependencia e o falecemento do reclamante logo de vencer o prazo
(Q/355/09)
Data de solicitude, 2 de xullo 2007; data de valoración, 29 de maio de 2008; data
de falecemento, 2 de febreiro de 2009; resto, igual contido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: recordatorio de deberes
legais e recomendación aceptados.
8.- Recordatorio de deberes legais e recomendación dirixidas á Consellería de
Traballo e Benestar o 29 de abril de 2009 debido ao atraso na efectividade das
prestacións por dependencia e o falecemento do reclamante logo de vencer o prazo
(Q/516/09)
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Data de solicitude, 16 de xaneiro 2008; data de valoración, xuño de 2008; data de
falecemento, 11 de xaneiro de 2009; resto, igual contido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: recordatorio de deberes
legais e recomendación aceptados.
9.- Recordatorio de deberes legais e recomendación dirixidos á Consellería de
Traballo e Benestar o 29 de abril de 2009 debido ao atraso na efectividade das
prestacións por dependencia e o falecemento do reclamante logo de vencer o prazo
(Q/523/09)
Data de solicitude, 18 de xuño 2007; data de valoración, 29 de febreiro de 2008;
data de falecemento, 27 de setembro de 2008; resto, igual contido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: recordatorio de deberes
legais e recomendación aceptados.
10.- Recordatorio de deberes legais e recomendación dirixidos á Consellería
de Traballo e Benestar o 15 de maio de 2009 debido ao atraso na efectividade das
prestacións por dependencia e o falecemento do reclamante logo de vencer o prazo
(Q/519/09)
Data de solicitude, 21 de maio 2007; data de valoración, 23 de xullo de 2008; data
de falecemento, 7 de outubro de 2008; resto, igual contido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: recordatorio de deberes
legais e recomendación aceptados.
11.- Recordatorio de deberes legais e recomendación dirixidos á Consellería
de Traballo e Benestar o 14 de maio debido ao atraso na tramitación dun
procedemento de dependencia e o falecemento do reclamante logo de vencer o prazo
(Q/508/09)
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Data de solicitude, 19 de xuño de 2007; data de valoración, 29 de febreiro de
2008; data de falecemento, 10 de febreiro de 2009; resto igual.
Resposta: aceptados pola Consellería de Traballo e Benestar.
12.- Recomendación dirixida a anterior Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar o 3 de abril de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/321/09)
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de
D.ª A.C.B. debido ao atraso na tramitación dun expediente de dependencia.
No seu escrito, esencialmente, indícanos que no mes de agosto de 2007 fixo a
solicitude de recoñecemento da situación de dependencia de súa nai, D.ª A.B.L. (DNI
XXX, expediente: E). o 31.1.08 recibiu a resolución do grao e nivel, pola que lle
recoñeceron como gran dependente, grao III, nivel 2. O 13 de marzo de 2008 presentou no
Rexistro da Xunta o plan de coidados, solicitando a libranza por coidados no contorno, xa
reflectido no informe social emitido pola traballadora social do Concello. O 31.1.09
entrevistouse coa traballadora social de atención primaria do Concello para preguntar
como estaba o expediente e esta realizou unha chamada a Vicepresidencia, desde onde
contestaron que o expediente pasou a proposta do PIA o 27 de novembro de 2008, e que
non saben cando o van notificar. Engade que ten o coñecemento de moitos expedientes con
resolución de grao e nivel posterior ao 31 de xaneiro de 2008 que xa se están beneficiando
da libranza por coidados no contorno, e que o 16 de febreiro aínda non ten resolución da
prestación.
Ante iso solicitamos información a ese órgano, que xa nola remitiu. Nela sinálase
o seguinte: “En contestación o seu escrito de data 23 de febreiro de 2009, referido ao
escrito de queixa presentado por dona A.C.B., solicitando información sobre o estado de
tramitación do expediente de recoñecemento da situación de dependencia, e do dereito ás
prestacións do sistema de promoción da autonomía persoal e atención á dependencia de
dona A.B.L. En base á documentación que obra no expediente, despois de ver os informes
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técnicos do equipo de valoración da dependencia, infórmolle que dona A.B.L. presentou
solicitude de recoñecemento da situación de dependencia con data 10 de setembro de
2007. Con data 31 de xaneiro de 2008 recoñéceselle un grao III, nivel 2, de dependencia,
o que se lle notificou á interesada mediante resolución do delegado provincial da
Vicepresidencia de Igualdade e Benestar de Pontevedra En base á resolución do seu grao
e nivel de dependencia, e segundo se regula no Decreto 176/06, do 26 de setembro e a
orde de 17 de decembro de 2007, o órgano de valoración e asesoramento da dependencia
orienta o seu plan de coidados á prestación de coidados no ámbito familiar. A data de
hoxe, a proposta-ditame do seu plan individual de atención é:

 Prestación económica para coidados no medio familiar, correspondéndolle
unha contía mensual de 493,17 € para o ano 2009, con dereito a percibir os atrasos
correspondentes desde setembro de 2007, que ascenden a unha contía aproximada de
8000 €, e nomeando coidadora do contorno a súa filla dona A.C.B., que deberá acreditar
a súa alta na seguridade social, o que se lle comunicará por resolución do delegado
provincial en próximas datas”.
Ao día de hoxe puxémonos en comunicación coa interesada, que nos indicou que,
a pesar da manifestación transcrita (comunicaráselle por resolución do delegado
provincial en próximas datas), xa do 4 de marzo, aínda non recibiu a resolución co PIA.
O informado pola administración confirma o sinalado pola interesada na queixa,
isto é, que se promoveu o recoñecemento da situación de dependencia e as prestacións que
correspondan hai un tempo moi considerable, o 10 de setembro de 2007, que se recoñeceu
a situación de dependencia o 31 de xaneiro de 2008, e que a pesar do tempo transcorrido
aínda non se resolvera sobre a prestación ou o PIA. Tampouco se menciona cando se
resolverá, senón que unicamente se sinala, en termos indeterminados, que se comunicaría a
resolución en próximas datas, o que tampouco se deu.
Non se menciona nada en relación coas causas do acusado atraso do expediente, a
pesar de que no requirimento de informe dirixido á Vicepresidencia expresamente se
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demandaba aclaración sobre o dito extremo, en caso de confirmarse, como así foi, e sobre
as medidas que se estiveran aplicando para resolver as demoras, tamén no seu caso.
Por tanto, como adiantamos, parece confirmado o motivo da queixa, isto é, o
atraso do procedemento de valoración da situación de dependencia e de posterior
atribución e efectividade das prestacións previstas na LD. Esta sinala, en canto ao
procedemento para o recoñecemento da situación e o dereito ás prestacións do sistema, que
“a resolución (de recoñecemento da situación de dependencia) determinará os servizos ou
prestacións que corresponden ao solicitante segundo o grao e nivel de dependencia” (art.
28.3), e que o PIA se realizará “no marco do procedemento de recoñecemento da situación
de dependencia” (art. 29.1). Sen embargo, a regulación autonómica de desenvolvemento
contempla un procedemento dividido en dúas fases claramente diferenciadas. Efectivamente,
o Decreto autonómico 176/2007, do 6 de setembro, polo que se regula o procedemento
para o recoñecemento da situación de dependencia e o dereito ás prestacións do sistema
para a autonomía e atención á dependencia na CA de Galicia, conforma dous procedementos
con resolucións propias, sendo ambas susceptibles de recurso. Diso dedúcese que ata tanto
non se resolva o segundo procedemento non terá efectividade a resolución do primeiro. O
decreto establece para o procedemento de recoñecemento da situación de dependencia un
prazo de 6 meses (art. 14.4), e sinala que para a aprobación do PIA tamén se aplicará o
prazo de 6 meses (art. 14.7). Por tanto, atribúese a cada fase ou procedemento un prazo de
6 meses, o máximo previsto na LD, pero ademais no primeiro procedemento o dies a quo
pode diferirse, posto que se especifica que o prazo se computará a partir da data de entrada
da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación” (art. 14.4 in fine),
isto é, as delegacións provinciais da Vicepresidencia (art. 9), e non desde a data de
solicitude do interesado feita a través de calquera medio previsto no art. 38 da LRXAPPAC. Todo iso suma polo menos un ano, ou incluso algo máis, debido á previsión
mencionada. En calquera caso, resulta un prazo que pode cualificarse como moi xeneroso
para a propia administración actuante. Como comparación, o decreto andaluz 168/2007,
que regula a materia nesa CA, establece prazos de 3 meses para cada procedemento, o de
recoñecemento da situación de dependencia (arts. 8 a 16) e o de PIA (arts. 17 a 19).
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Á vista de todo o exposto a primeira conclusión que pode extraerse é a necesidade
de estrito cumprimento dos prazos previstos, xa de por si xenerosos, o que só pode
conseguirse cunha tramitación dilixente dos expedientes. Ao respecto o Defensor del
Pueblo Andaluz, no seu Informe especial sobre a atención ás persoas maiores dependentes,
recomendou á Consellería de Igualdade e Benestar Social que “se axilicen os
procedementos ... nos prazos establecidos” (recomendación sexta), e iso prodúcese a pesar
de que, como vimos, os prazos son moito máis axustados.
Neste caso constátase que os prazos previstos se superaron. Os expedientes deberan
encontrarse resoltos nos prazos previstos e sen demoras inxustificadas; estas prexudican
gravemente os cidadáns afectados, que polas circunstancias que no seu momento
acreditaron precisan atención de maneira perentoria. Por iso, esta reclamación, como todas
as abundantes queixas por este motivo, reflicte un importante grao de desgusto, o que
resulta perfectamente comprensible. Os familiares que desempeñan a tarefa de coidadores
informais mostran a súa desconformidade co atraso constatado na tramitación do
expediente, é dicir, porque a avaliación e/ou o recoñecemento non se fixeron, a pesar do
tempo transcorrido.
A interesada que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de
intereses especialmente protexidos na Constitución española, que ampara os dereitos a
asistencia e prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade (art. 41) e a
promoción do benestar dos cidadáns da terceira idade mediante un sistema de servizos
sociais que atenda os seus problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio (art. 50).
Como consecuencia do anterior, os poderes públicos, entre eles a administración
autonómica, 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 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar a seguinte recomendación:
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“Que con urxencia se resolva sobre o expediente obxecto da presente queixa,
relativo ao recoñecemento das prestacións derivadas da Lei de dependencia, posto que se
encontra demorado, de acordo cos prazos legal e regulamentariamente previstos, de tal
maneira que non se produzan demoras inxustificadas que prexudican con carácter xeral aos
cidadáns afectados”
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
13.- Recomendación dirixida a anterior Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar o 3 de abril de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/242/09)
Data de solicitude, 19 de xullo de 2007; data de valoración, 30 de abril de 2008;
sen PIA a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
14.- Recomendación dirixida a anterior Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar o 3 de abril de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/241/09).
Data de solicitude, decembro de 2007; non se menciona cando se valorou, a pesar
de que se requiría expresamente; sen PIA a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
15.- Recomendación dirixida a anterior Vicepresidencia da Igualdade e do
Benestar o 3 de abril de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/2444/08)
Data de solicitude, hai máis de ano e medio (este dato proporciónao a interesada,
e, solicitada confirmación, o órgano informante non o contradí, polo que se entende

275

confirmado); data de valoración, 9 de setembro de 2008; sen PIA a pesar do tempo
transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
16.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 24 de
abril de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/2440/08)
Data de solicitude, xuño de 2007; data de valoración, maio de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
17.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 29 de
abril de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/528/09)
Data de solicitude, abril de 2007; data de valoración, 28 de novembro de 2008;
sen PIA a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
18.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 19 de
xuño de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/575/09).
Data de solicitude, 30 de novembro de 2007; data de valoración, 9 de maio de
2008; sen PIA a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
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19.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 15 de
maio de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/500/09)
Data de solicitude, 22 de agosto de 2007; data de valoración, agosto do 2008; sen
PIA a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
20.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 2 de
xullo de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/801/09)
Data de solicitude, novembro de 2007; data de valoración, outubro de 2008; sen
PIA a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
21.- Recomendación dirixida á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar o
6 de abril de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/2444/08)
Data de solicitude, setembro de 2007; data de valoración, agosto de 2008; sen PIA
a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
22.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 27 de
outubro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/1629/09)
Data de solicitude, agosto de 2007; data de valoración, maio de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
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Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
23.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 27 de
outubro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/1635/09)
Data de solicitude, novembro de 2007; data de valoración, xullo de 2008; sen PIA
a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
24.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 27 de
outubro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/1570/09)
Data de solicitude, xuño de 2007; data de valoración, xaneiro de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
25.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 27 de
outubro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/1246/09)
Data de solicitude, xullo de 2007; data de valoración, setembro de 2008; sen PIA
a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
26.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 27 de
outubro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/935/09)
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Data de solicitude, novembro de 2007; data de valoración, xuño de 2008; sen PIA
a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
27.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 27 de
outubro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/1301/09)
Data de solicitude, agosto de 2007; data de valoración, agosto de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
28.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 27 de
outubro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/518/09)
Data de solicitude, novembro de 2007; data de valoración, agosto de 2008; sen
PIA a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
29.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 27 de
outubro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/51/09)
Data de solicitude, outubro de 2007; data de valoración, xuño de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
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30.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 29 de
outubro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de dependencia
(Q/1374/09)
Data de solicitude, outubro de 2007; data de valoración, outubro de 2008; sen PIA
a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
31.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 11 de
novembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/1306/09)
Data de solicitude, setembro de 2007; data de valoración, maio de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: Pendente de efectividade.
32.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 13 de
novembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/1749/09)
Data de solicitude, outubro de 2007; data de valoración, xullo de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
33.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 13 de
novembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/1889/09)
Data de solicitude, agosto de 2007; data de valoración, xullo de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
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Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
34.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 13 de
novembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/912/09).
Data de solicitude, setembro de 2007; data de valoración, xullo de 2008; sen PIA
a pesar do tempo transcorrido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: Pendente de efectividade.
35.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 13 de
novembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/920/09)
Data de solicitude, setembro de 2007; data de valoración, agosto de 2008; sen PIA
a pesar do tempo transcorrido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: Pendente de efectividade.
36.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 13 de
novembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/921/09)
Data de solicitude, setembro de 2007; data de valoración, outubro de 2008; sen
PIA a pesar do tempo transcorrido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: Pendente de efectividade.
37.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 13 de
novembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/1040/09)
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Data de solicitude, xullo de 2007; data de valoración, xuño de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
38.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 13 de
novembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/1730/09)
Data de solicitude, agosto de 2007; data de valoración, xuño de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
39.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 19 de
novembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/1609/09)
Data de solicitude, decembro de 2007; data de valoración, xullo de 2008; sen PIA
a pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
40.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 11 de
decembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/1025/09)
Data de solicitude, abril de 2008; data de valoración, outubro de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
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41.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 11 de
decembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/960/09)
Data de solicitude, maio de 2008; data de valoración, setembro de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación aceptada pola Consellería de Traballo e Benestar.
42.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 11 de
decembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/1171/09)
Data de solicitude, xullo de 2007; data de valoración, abril de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta: recomendación pendente de resposta pola Consellería de Traballo e
Benestar.
43.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 16 de
decembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/1581/09)
Data de solicitude, decembro de 2008; data de valoración, novembro de 2008; sen
PIA a pesar do tempo transcorrido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: Pendente de efectividade.
44.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 21 de
decembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/2041/09)
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Data de solicitude, xaneiro de 2008; data de valoración, xullo de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: Pendente de efectividade
45.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 21 de
decembro de 2009 debido ao atraso na tramitación dun procedemento de
dependencia (Q/1280/09)
Data de solicitude, outubro de 2007; data de valoración, maio de 2008; sen PIA a
pesar do tempo transcorrido.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: Pendente de efectividade
46.- Recomendacións dirixidas á Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
o 16 de abril de 2009 debido ás deficiencias na residencia xeriátrica pública Volta do
Castro, de Santiago (Q/1998/08 e 69/09)
Nesta institución iniciouse expediente de queixa de oficio debido ás noticias
aparecidas na prensa sobre supostas deficiencias na residencia xeriátrica pública Volta do
Castro, de Santiago de Compostela. Tamén se coñeceu unha queixa iniciada como
consecuencia do escrito de D. F.P.G. e outros familiares de Dª. A.P.G. e referente ao
funcionamento da mesma residencia.
No seu escrito indicábannos que o 31 de decembro de 2008 faleceu súa tía e irmá
Dª. A.P.G., residente do Centro de Maiores Volta do Castro. Ingresara de urxencia no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela o 10 de decembro de
2008 procedente da mencionada residencia, constando nos informes médicos síndrome
confusional posiblemente en relación ao alprazolan e sobredosificación de sintróm. Así
mesmo aumentáraselle a dose de tranquimazin. O desasosego dos familiares foi evidente
desde o ingreso por queixas continuadas e compartidas con outros usuarios e usuarias do
centro sobre a calidade da alimentación ofertada e dificultades para establecer contacto
telefónico directo con ela desde o exterior (cando intentaron poñerse en contacto telefónico
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con súa tía para saber do seu estado en varias ocasións durante a semana que precede ao
seu ingreso no hospital, o centro desvía a chamada ao seu cuarto e non a localiza; só
despois de tres intentos nun mesmo día e de exixir que a localicen dentro da residencia
conseguiron falar con ela).
O 3 de decembro, seis días antes do ingreso hospitalario, levaron a Dª. A. a comer
á casa de seus pais. Nese momento os familiares constataron unha notable deterioración no
estado de saúde de súa tía, que non fora notificado pola residencia. Observaron ademais
unha falta grave de coidados hixiénicos. Non traía roupa adecuada para a estación, e ao
buscar no seu bolso a medicación para administrala á hora de comer comprobaron que non
a traía.
Son os propios residentes, anciáns como Dª. A., os que con frecuencia avisan os
asistentes do centro e o propio médico da deterioración da súa tía. Non teñen constancia de
que se tomase ningún tipo de coidado específico.
A esta falta de información engádese que tras a defunción de Dª. A. e cando os
familiares intentaron ter acceso ao seu historial clínico para entender que sucedeu, nunha
entrevista o facultativo da residencia negou esa información alegando que é unha
información privada e que esa documentación non se lle pode dar a “calquera”, e que hai
que solicitala por escrito. Sorprendentemente a esa mesma familiar se lle permite recoller
todas as pertenzas da finada no seu cuarto e levalas do centro. Pediron unha folla de
reclamacións que entregaron ese mesmo día, 5 de xaneiro de 2009, na residencia.
Mentres comprobaron que nos medios de comunicación comezan aparecer
informacións nas que outros familiares denuncian o estado de abandono dos anciáns (falta
de coidado e hixiene, mala alimentación, falta de persoal para unha atención adecuada...).
Así se recolle polo menos en sete ocasións diferentes no xornal La Voz de Galicia. O
Comité Provincial da Vicepresidencia, integrado por diferentes sindicatos, denuncia a falta
de recursos técnicos e persoais neste centro. O devandito supón unha alarmante situación
da que se pode inferir neglixencia de coidados para persoas maiores previamente valoradas
como necesitadas de coidados institucionais.
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Así pois, as queixas refírense tanto ao trato e á consideración dos usuarios por
parte dalgún membro do persoal, como a diferentes aspectos materiais (a calidade e
equilibrio dos menús, desatencións alimenticias, farmacolóxicas e de aseo persoal,
dificultades de contacto telefónico co exterior). Ademais, a familia de Dª. A.P. reclama
especificamente por unha suposta sobredosificación de sintrón e a negativa de entrega do
historial clínico.
Ante iso solicitamos información a ese órgano, que nos respondeu o seguinte:
“Por entender de interese ao caso, e sen prexuízo da entrega de calquera outra
documentación complementaria solicitada, acompáñase a documentación seguinte: folla
de reclamación núm. 1562, na que se solicita, por parte de A.P.V., copia do historial
clínico e follas de seguimento da residente A.P.G. Contestación da Dirección do centro, de
conformidade coa normativa de referencia, atendendo na súa totalidade a petición da
reclamante, e na que se acompaña como documentación complementaria:
a)Informe médico de A.P.G. b) Copia do “menú outono-inverno”do centro. c)
Copia íntegra do historial clínico da residente, incluíndo follas de seguimento e
documentación con orixe en anteriores residencias da usuaria. A documentación indicada
é exactamente a documentación entregada á reclamante como contestación da folla de
reclamación núm. 1562.”
Posteriormente se informou o seguinte: “En relación á súa petición de data 15 de
xaneiro de 2009 (Expte: G.6.Q/69/2009) de información sobre o escrito de queixa
formulada por A.P.V. contra o centro da terceira idade "Residencia Volta do Castro" do
expediente G.6.Q/69/2009, achego o informe da resposta”, que agora se traslada aos
interesados.
Ademais, de acordo co previsto no artigo 23 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, comunicouse á Dirección do centro que a vicevaledora Dª. Mª. Dolores
Galovart Carrera realizaría unha visita a este, que tivo lugar o 4 de febreiro do presente
ano. O resultado da visita foi trasladado ao correspondente informe, que basicamente sinala
o seguinte:

286

“Trátase dun gran centro residencial, de carácter socio-sanitario que atende tanto
persoas maiores que poden valerse por si mesmas como as que presentan algún tipo de
deterioración física ou psíquica. Non é un hospital, aínda que ten estrutura hospitalaria;
acudíndose ao hospital soamente cando se requiren servizos especializados, pois os
residentes, como calquera outro cidadán, utilizan os centros de saúde. O número de prazas
autorizadas é de 150.
(...)
Como centro público -o primeiro que se abre en Galicia nos últimos 14 anos- está
integrado na rede pública de residencias de persoas maiores da Xunta de Galicia.
(...)
O centro, ao día da súa inauguración, contaba cun cadro de persoal de 126
traballadores para 17 residentes, o que provocou nun principio unha dinámica folgada de
traballo. Pouco a pouco fóronse incorporando novos residentes, aumentando o nivel de
ocupación, ata 142, e ao mesmo tempo foron aparecendo problemas de atención directa aos
usuarios (coidados, aseo, alimentación, medicación) que provocaron o descontento de
familiares de residentes e traballadores do centro, coa conseguinte tensión do clima laboral
e da relación coas familias.
A causa do descontento, nunha residencia ao límite da súa ocupación total,
entendemos que foi debida ás seguintes razóns: - Insuficiente dotación de medios humanos
(auxiliares de enfermería e 2º oficial 2ª de cociña). - Inexistencia da figura do coordinador
sanitario. - Deficiencias no deseño arquitectónico. - Deficiencias nas instalacións e no
material.
A primeira causa, falta de recursos humanos, deriva dun cadro de persoal, 126
traballadores, non correctamente dimensionada na relación de postos de traballo (RPT) en
canto ao número de auxiliares de enfermería e ao de oficial 2ª de cociña. A dita RPT
entendemos que non tivo en conta a estructura modular do edificio nin as limitacións do
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marco laboral dos traballadores dun centro público como “Volta do Castro”, así como
tampouco o concepto de organización de “presencias”. E é que a arquitectura modular do
centro, con 4 módulos independentes, como máis adiante explicaremos, demanda máis
recursos humanos para o control e coidado dos seus residentes e máxime se se trata de
dependentes severos e grandes dependentes que requiren máis coidados individualizados e
máis tempo de atención.
O marco laboral actual -distinto ao existente ao momento do deseño do cadro de
persoal- outorga dereitos aos traballadores (máis días de asuntos propios ou de vacacións,
días de permiso máis amplos por enfermidade de familiares, imposibilidade de traballar
dous domingos consecutivos, etc.) que obrigan ao centro a reforzar os efectivos humanos
de atención dos usuarios e condiciona máis as presencias efectivas. O dito marco está
constituído pola Lei da función pública, Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do
empregado público; Lei 7/2004, do 16 de xullo para a igualdade de mulleres e homes,
modificada pola Lei 2/2007, do 28 de marzo, de traballo en igualdade de mulleres de
Galicia.
Neste marco laboral, o feito de que a RPT cumpra coas ratios legais non significa
que, desde o punto de vista de organización do traballo, o número traballadores auxiliares
de enfermería e oficial 2º de cociña sexa suficiente para ter presencia efectiva e cubrir
todas as quendas de traballo da residencia.
Con respecto ás auxiliares de enfermería, en febreiro de 2008, polas mañás das
fins de semana o número de efectivos era soamente de 4 e polas tardes, tamén das fins de
semana, era unicamente de 2 auxiliares por planta. Ha de indicarse que as tarefas protocolizadas- de tarde destes profesionais para cos residentes (46 + 50 + 54) consisten en
deitar e levantar residentes, levalos ao baño, trasladalos a e desde o comedor xeral,
cambiarlles os cueiros, facer cambios de posturas, merendas, ceas. Este traballo é o mesmo
que en días laborais pero coa diferencia de ter máis presencia de familiares e visitas e de
que non existía a figura de correquendas de planta para substitucións, ausencias e/ou
reforzos. Nesa mesma data as presencias efectivas nas tardes -de 19 horas ás 22 horas- de
luns a venres, era de 3 auxiliares de enfermería por planta. Este escaso número non
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permitía atender todos os residentes antes de finalizar a quenda de tarde ás 22 horas. É así
que o residente non tiña asegurada, fundamentalmente nas fins de semana, a atención
precisa nin o centro lle podía garantir o coidado efectivo en todo momento. A título de
exemplo os residentes tiñan que esperar para almorzar e cear; na quenda de tarde se
finalizaba a xornada sen deitar a totalidade dos residentes, non se garante o baño xeriátrico
e outros aseos básicos, etc.
Con esta situación é comprensible e lóxico que se producisen queixas de
familiares e residentes pois era imposible ou moi difícil atender a demanda directa
asistencial do centro; máxime se se ten en conta que non existía -como máis adiante
indicaremos- a figura do coordinador sanitario e que os residentes que se poden mover se
desprazan a outras áreas e non permanecen necesariamente na súa planta.
Esta falta de auxiliares de enfermería, especialmente en momentos puntuais, a
pesar da optimización dos recursos por parte da dirección do centro, foi pouco a pouco
corrixíndose, en parte, coa incorporación, en outubro de 2008, por acumulación de tarefas
e non ao cadro de persoal, de 12 auxiliares de enfermería (5 para xornada completa e 7
para a fin de semana).
Esta corrección de efectivos de auxiliares de enfermería, diciamos que é parcial,
pois se trata de contratacións temporais por acumulación de tarefa, mediante o
procedemento de chamamento polas listas de persoal da Consellería da Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza. En virtude deste sistema o centro non ten opción sobre
a selección de persoal nin sobre o tempo de duración do contrato.
É por iso que se fai indispensable a incorporación de forma estable ao cadro de
persoal na próxima RPT dun maior número de auxiliares de enfermería que os que figuran
na RPT.
Polo que se refire á insuficiencia de recursos humanos no departamento de cociña,
temos que recordar que a RPT do centro establece, entre outros profesionais, dous oficiais
2ª de cociña. O dito número de profesionais non é suficiente para cubrir as quendas de
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traballo do departamento de cociña de luns a domingo. Este problema corrixiuse en parte,
no pasado mes de novembro, mediante a contratación por acumulación de tarefas dun novo
oficial 2ª de cociña e reiteramos que foi resolta soamente parcialmente porque a dita
contratación é temporal e sen elección da persoa que se contrata. É así que entendemos
conveniente que na próxima RPT se incorpore no cadro de persoal un oficial 2ª de cociña.
A segunda causa que sinalabamos do malestar existente en “Volta do Castro” era
a inexistencia da figura de coordinador de enfermería na RPT. E é que de todos é sabido
que para organizar e supervisar un departamento sanitario (fundamentalmente: quendas
semanais e os de vacacións, coordinación do persoal e seguimento da implantación de
protocolos de traballo, atención ás demandas das familias, transmisión de instrucións,
organización e optimización do traballo, garantía dos coidados básicos…), constituído por
60 auxiliares de enfermería e de 11 ATS, requírese a dedicación plena e continuada de
persoas que asuman estas funciones; máxime se se ten en conta que a posta en
funcionamento do centro exixía a implantación de protocolos e sistemas de traballo que
quedarían en papel mollado se non fosen supervisados. Por esa falta de coordinación, as
auxiliares non tiñan pautas de traballo a seguir; cada traballadora tiña unha forma diferente
de traballar, uns estilos propios provenientes para algunhas dos anteriores lugares de
traballo (residencias de Oleiros, asistida de Vigo, mixtas, etc.). Como solución á
descoordinación, as propias traballadoras pautaron uns criterios de organización que
resultaron pouco eficaces porque non todas estaban de acordo co mesmo e porque non
existía ningunha responsable do seu control e seguimento.
O posto de coordinador ao non estar creado na RPT non é querido por ningún
ATS do centro pois a responsabilidade que implica non vai inherente a unha retribución
acorde ao non ser retribuído como tal e ter unha mingua salarial efectiva ao non realizar
noites. É así que no seu día a ATS que voluntariamente viña desempeñando as funcións de
coordinadora renunciou ao posto e tamén por os problemas indicados de insuficiente
dotación de medios humanos para atender as necesidades básicas de atención dos usuarios.
A fundamental carencia de coordinadores de enfermería -ata a incorporación
dunha coordinadora en xuño de 2008 e doutros dous máis en outubro dese ano por
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respectivos contratos de acumulación de tarefas de duración de 9 meses- xerou unha
problemática de calidade asistencial por falta de supervisión e de coordinación do persoal,
sobre todo polas tardes e fins de semana, que é cando están as familias de visita. Neses
momentos as familias e auxiliares de enfermería non tiñan ningún responsable do centro
que puidera explicarlles ou facerse cargo das súas dúbidas e/ou queixas, o que creaba máis
descontento.
A canalización das queixas e dúbidas a través do coordinador serviu para
solucionar, ás veces cunha explicación a tempo, gran parte dos problemas do día a día en
“Volta do Castro”.
Ha de sinalarse que a contratación por acumulación de tarefas hai que as ATS
designadas para tal posto poidan non ter ningunha experiencia, como sucedeu, nas tarefas
de coordinación o que, unido á provisionalidade do contrato, dificulta a prestación do
servizo. Trátase dun posto que se fai co tempo e cando xa se ten a experiencia, finaliza o
contrato polo que hai que volver a empezar unha nova contratación doutro coordinador.
É por iso, por constituír unha necesidade estrutural polo que se fai preciso que se
inclúan o número preciso de coordinadores de enfermería na RPT do centro, capaz de
garantir de forma continuada unha correcta atención asistencial, o seguimento permanente
dos protocolos de coidados e a resolución eficiente dos problemas organizativos e
asistenciais de “Volta do Castro”.
En resumo pódese afirmar que cos 3 novos coordinadores de enfermería -que
cobren de luns a venres de 8 h ás 15 h e de 15 h ás 22 h e sábado e domingo de 11,30 h ás
18 h e que fixeron posible a implantación de novos protocolos por planta- produciuse, de
forma provisional, unha mellora substancial na calidade do servizo aos usuarios que agora
resulta máis eficaz, máis coordinado e máis supervisado.
En relación co tema da insuficiencia de recursos humanos ha de mencionarse o
problema da mobilidade do persoal por baixas. E así as baixas por permisos do persoal
contratado –sobre todo das 12 auxiliares de enfermería- por acumulación de tarefas non se
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cobren pola administración; as vacantes do persoal interino, a maioría, non se cobren ao
día seguinte senón que adoitan tardar unha semana.
Obvio é dicir que a mobilidade e os problemas de substitución do persoal
repercuten negativamente na organización e na atención asistencial do centro. A este
respecto e a título de exemplo temos que sinalar situacións, que se poden volver repetir,
nas que das 5 auxiliares de enfermería (contratadas a xornada completa para dar apoio
puntual nas plantas que o necesiten, sobre todo na 1.ª e a 3ª), 3 delas estiveron de baixa, co
que ese apoio puntual imprescindible, quedou reducido a 2 auxiliares de enfermería; nas
que o departamento de cociña, desde xuño do ano pasado, tivo 4 xefes de cociña (a titular
colleu baixa, o seu substituto tamén causou baixa durante o contrato, o substituto do
substituto foi substituído pola titular que á súa vez colleu as súas vacacións
regulamentarias incorporándose un 4º xefe de cociña para substituíla).
A pesar diso, e traendo a colación a queixa sobre a calidade da alimentación, a
mobilidade dos xefes de cociña non repercutiu na calidade e cantidade, sempre boas, das
comidas, pero si produciu cambios nos sabores e nas formas de facer a comida. É dicir non
se alterou a calidade nin a cantidade das comidas, pero si a súa forma de elaboración, co
conseguinte desgusto e queixas dos residentes que ademais teñen arraigadas costumes e
gustos alimenticios, difíciles de variar.
E diciamos que a calidade e cantidade das comidas son sempre boas porque na
confección dos menús se utilizan produtos de boa calidade e intervén o persoal de cociña
coa supervisión e aprobación do médico do centro, atendendo a cuestións de equilibrio
nutricional, variedade, aspectos culturais e costumes dos residentes.
Na actualidade o centro conta cun menú de verán e outro de inverno. Estes menús
aplícanse durante catro semanas rotatorias; revísanse constantemente para adaptalos aos
gustos dos residentes; están expostos nos taboleiros do centro para coñecemento de
familiares e residentes; podendo participar da comida todo familiar que o desexe coa
simple condición de pagar 2,40 euros.

292

En relación co persoal do centro, tamén temos que sinalar que os centros
residenciais adoitan ter problemas para contratar médicos, pois o Sergas ofrece mellores
condicións laborais. Esta carencia de médicos para as residencias repercutiu en “Volta do
Castro”, e é que se tardou máis dun mes en cubrir a baixa dun dos médicos do centro, co
conseguinte desbordamento do traballo para o outro médico que, el só, tivo que atender os
150 residentes.
Volvendo ás causas das queixas, a terceira, o deseño arquitectónico de “Volta do
Castro”, entendemos que non se axusta completamente ás necesidades dun centro
asistencial, pois nalgúns aspectos parece pensado para centro residencial-hoteleiro. E é que
se sitúa en catro edificacións ou módulos, con tres plantas cada un, comunicados entre si e
por planta por amplos e longos corredores, o que dificulta os percorridos e os controis
visuais do persoal; non resultando operativo desde o punto de vista da eficiencia do
traballo para un centro de persoas dependentes que precisan de constante supervisión e o
auxilio das auxiliares de enfermería; máxime tendo en conta que cada planta ten un control
e que cada comedor de planta precisa dos seus propios coidadores. É así que as auxiliares
de enfermería ven condicionado o seu traballo por esta singular arquitectura; pénsese
ademais que os usuarios adoitan ter unha reducida mobilidade, o que determina o
incremento dos tempos de traballo. Outro inconveniente desta estrutura de catro módulos
separados e con tres plantas cada un, é que o residente ou familiar en cada planta visualiza
con dificultade a presencia das auxiliares de enfermería.
Entendemos que tería sido máis conveniente que o deseño arquitectónico
optimizase o control das áreas desde un único punto mediante deseños en “L” ou en “X”
que facilitan os ditos percorridos e os controis, a diferencia do deseño de “Volta do Castro”
que dificulta o seu correcto funcionamento e demanda máis recursos humanos para o
control dos residentes e máis se se trata de dependentes severos e grandes dependentes que
requiren máis coidados individualizados e máis tempo de atención.
A 4ª causa da falta de atención aos usuarios foron as deficiencias en instalacións e
material. As máis importantes foron:
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- Estrutural: os ascensores de acceso á planta 1.ª, onde está o comedor, soamente
teñen cabida para dúas cadeiras de rodas, o que provoca “colapso de cadeiras de rodas” ás
horas das comidas e ceas para os residentes das plantas 1º e 2º, pois tárdase en baixar 54
residentes de media hora a tres cuartos de hora. - Insuficiencia de material de atención
directa, fundamentalmente guindastres para aseos e mobilización das persoas
inmobilizadas; baños xeriátricos para a 1.ª e 3ª planta, que deu lugar a que o aseo se tivese
que efectuar na propia cama, circunstancia que foi imposible co incremento dos residentes;
cadeiras de brazos xeriátricos de traslado; cadeira eléctrica hidráulica. - Insuficiente área
do office lavalouzas.- Inadecuada área exterior de recreo. - Ausencia de cámara de
gravación 24 h para control de saídas e entradas, sobre todo para residentes errantes. Escasa altura de seguridade das varandas exteriores. - Ausencia do sistema de control
horario do persoal e de taboleiro de anuncios de cristal. - Insuficiente mobiliario e
equipamento en zonas comúns, cociña -sobre todo dunha mesa quente para conservar as
comidas a máis de 65º en tanto non sexan servidas, de cámaras frigoríficas e conxelador,
de mesas isotérmicas e de carros de trasporte das citadas bandexas- e administracióndespachos, área de traballo e para arquivo administrativo. - Non separación da área de
cafetería coas áreas de actividades que facía inviable o traballo nelas. - Non protección da
sala polivalente da excesiva luminosidade que impedía visualizar a TV e proxeccións. Almacéns escasos - Falta de illamento térmico e visual na área da UCI que provocaba
diferencias térmicas con respecto ao resto do edificio e falta de intimidade aos usuarios
enfermos. - Insuficientes camas en enfermería. - Afastamento da enfermería, na planta
baixa, dos enfermos crónicos, pois están distribuídos polas diferentes plantas ao non existir
unha zona de crónicos. - Falta de seguridade das escaleiras do salón principal. - Falta de
mobiliario farmacéutico para a área de farmacia. - Exceso de visualización desde o exterior
dos comedores de planta a través dos cristais. - Falta de materiais que filtren os raios UVE
e que minore o calor externo nos corredores que unen os módulos.
Como non podía ser doutra forma, todas estas deficiencias repercutiron na
calidade da prestación aos usuarios sendo polo tanto lóxicas as queixas ao respecto de
familiares e sindicatos. E é que, a título de exemplo, sen baños xeriátricos nas plantas 3.ª e
1.ª co incremento de residentes, era dificultoso o aseo na propia cama; sen un adecuado
equipamento de mobiliario farmacéutico resultaba complicado un bo funcionamento da
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farmacia e do control dos medicamentos; sen adecuado mobiliario térmico en cociña era
difícil que se puidesen servir quentes as comidas.
Ha de indicarse que os problemas sinalados, salvo os estruturais, foron
solucionados pola administración autonómica na medida en que se foron detectando e que
o ían demandando familiares, sindicatos e a propia dirección do centro. O problema da
escasa capacidade dos ascensores -por ser estrutural de difícil corrección- orixina
descontento e impaciencia nos residentes pois os momentos das comidas e ceas constitúen
un eixo fundamental da vida diaria dunha residencia.
Por último e antes de pasar a cuestións de carácter xeral e ás recomendacións
desta institución á administración, que xa vimos esbozando ao longo deste informe, imos
facer mención polo seu carácter específico a unha parte da queixa formulada polos
familiares da Sra. P.G. sobre as dificultades que tiveron para establecer contacto telefónico
directo con ela.
Segundo o protocolo de actuación en caso de chamada telefónica aos residentes,
antes de avisar por megafonía, salvo que sexa urxente, e para evitar a contaminación
acústica, hai que localizar a persoa no lugar no que nese momento debería de estar de
acordo co programa de actividades previsto; de tal forma que o ordenanza ten que ir
chamando ás distintas seccións onde puidera estar o residente. Soamente no suposto de que
non o localicen -fácil nunha persoa autónoma, como o era a familiar, onde a marxe de
mobilidade é moito máis amplo- recorre á megafonía.
Polo exposto e tendo en conta tamén as dificultades de localización que entraña o
deseño modular do centro, entendemos que é posible que as persoas que formularon a
queixa tiveran dificultades para poñerse en contacto telefónico co seu familiar residente.
Agora ben, as ditas dificultades han de enmarcarse nun contexto onde, salvo casos urxentes
que non era o caso que nos ocupa, deben primar os intereses colectivos sobre os
individuais, é dicir o interese para todos de vivir nun ambiente de paz e sen tensión, non
contaminado acusticamente por continuas chamadas por megafonía aos residentes, por riba
de criterios de máis eficacia e de presa, non urxente, na localización do residente que
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recibe unha chamada telefónica; máxime tendo en conta que a maioría dos residentes
utilizan teléfono móbil, ao igual, ao parecer, que a Sra. P.G. (...)”.
No que se refire á cuestión última formulada polos reclamantes, isto é, unha
suposta sobredosificación de sintrón e a posible relación causa-efecto entre tal
circunstancia e o falecemento da Sra. P., tal e como xa tivemos ocasión de transmitirlles
persoalmente aos interesados nunha entrevista persoal con eles, tal cuestión ten a súa sede
propia no eventual procedemento xurisdicional que eles, de ser o caso, promovan, se ese é
o seu desexo. Nel poderán solicitar e practicar as probas que consideren precisas para a
defensa das súas pretensións. Só nesta sede é posible a articulación dun procedemento
contraditorio que permita determinar, coas debidas garantías, o legalmente procedente.
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 órgano as
seguintes recomendacións:
1ª. É necesario reforzar o cadro de persoal da residencia Volta do Castro con
máis persoal auxiliar de enfermería, a fin de garantir unha adecuada e continuada
atención asistencial. Para iso é preciso que se incorporen os ditos traballadores, coa
urxencia precisa, na nova RPT, en número suficiente para garantir a súa presencia
efectiva nas plantas UCI, cubrir todas as quendas de traballo e as actividades de
estimulación e animación externa á plantas.
2ª. É conveniente reforzar o cadro de persoal coa incorporación á nova RPT
do centro dun oficial de cociña para que sexa posible cubrir de forma continuada
todas as quendas de traballo do departamento de cociña.
3ª. É preciso que se inclúan un número preciso de coordinadores de
enfermería na RPT do centro, pois soamente así se poderá garantir de forma
continuada unha correcta atención asistencial, o seguimento permanente dos
protocolos de coidados e a resolución eficiente dos problemas organizativos e
asistenciais de Volta do Castro.
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Resposta: recomendacións aceptadas pola Consellería de Traballo e
Benestar.
47.- Recomendación dirixida á Consellería de Traballo e Benestar o 29 de
xuño de 2009 debido a falta de resposta por un cheque asistencial e ao atraso dun
procedemento de dependencia (Q/725/09)
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de
D.ª M.J.N.B. ao atraso dun expediente de dependencia.
No seu escrito, esencialmente, indica que o 26-10-07 solicitou para seu pai, D.
J.N.F., segundo recomendación da asistente social de zona, axuda mediante o programa de
atención ás persoas maiores dependentes: cheque asistencial. Coñeceu que desaparecía a
dita prestación, pero sen que llo comunicase en ningún momento o órgano competente. O
25-2-08 presentou nova solicitude de valoración de grao de dependencia, e o 07-8-08
comunícanlle a resolución de recoñecemento da situación de dependencia, grao III, nivel 1.
Tras sucesivas chamadas e a contestación da Delegación da Coruña (“hai moita xente
diante do teu expediente...”), púxose en contacto cunha avogada e presentou un escrito o
21 de abril ante esa Consellería por ter constancia de que expedientes posteriores ao de seu
pai xa están cobrando a dita prestación. Leva un ano e medio de espera e só ten os ingresos
dunha pequena pensión.
Ante iso solicitamos información a Consellería de Traballo e Benestar, que
recentemente nos respondeu o seguinte:
“En contestación ao escrito relativo a queixa presentada perante o Valedor do
Pobo, por Dª. M.J.N.B., e en base a información recibida por parte da Delegación
Provincial da Consellería de Traballo e Benestar da Coruña con data do 15 de xuño,
infórmase o seguinte:
A solicitude de cheque asistencial presentada o 26 de outubro de 2007, non foi
valorado ata o momento, xa que na última comisión realizada neste mes de xuño, foron
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valoradas as solicitudes que tiveron entrada con anterioridade ao 30 de setembro de 2007.
Este procedemento vaise integrar dentro do SAAD.
Con data do 25 de febreiro do 2008 presentaron unha solicitude de valoración de
dependencia, pola que lle foi recoñecido o grao III, nivel 1, o 31 de xullo do mesmo ano.
Na proposta de PIA do 31 de outubro de 2008 realizouse unha proposta de PIA
para o servizo de atención residencial, solicitando a residencia Concepción Arenal en
Matogrande, xa que a súa muller estaba ingresada nesa residencia.
Como consecuencia do falecemento da súa muller, solicita o cambio a libranza
vinculada a centro de día, polo que o expediente está pendente de facer unha nova proposta
de PIA, que quedará á espera de dotación orzamentaria para poder resolvela.”
Da información transcrita dedúcese, en primeiro termo, que tal e como é obxecto
de queixa, a administración non respondeu formalmente a solicitude de cheque asistencial,
aínda que só fose para advertir do que sinala agora por escrito, isto é, de que non se
tramitan ou se consideran decaídas, posto que este procedemento se vai integrar dentro do
SAAD. Sendo esta integración perfectamente entendible, non o é en cambio que de tal
circunstancia non se dea coñecemento aos afectados o máis pronto posible e de forma
escrita, motivando tal cousa. Se neste caso estivese feito xa entón sen dúbida o interesado
podería ter demandado a súa valoración moito antes e polo tanto podería ter conseguido
esta moito antes, como tamén a prestación ou servizo que aínda non ten.
En calquera caso, queda acreditado que agora o interesado conta con valoración
como gran dependente desde o 31 de xullo do ano pasado, pero a pesar diso, despois de
case un ano, segue sen resolverse sobre o correspondente PIA, tendo superado en moito o
prazo regulamentario para resolver sobre a dita cuestión e comezar a dar efectividade a
prestación ou o servizo asignado. O órgano informante sinala que existe proposta desde o
31 de outubro de 2008 (atención residencial, solicitando a residencia Concepción Arenal
en Matogrande, xa que a súa muller estaba ingresada nesa residencia). Posteriormente
sinala que como consecuencia do falecemento da súa muller, solicita o cambio a libranza
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vinculada a centro de día, polo que o expediente está pendente de facer unha nova proposta
de PIA. Non obstante, non se concretan as circunstancias do anterior, fundamentalmente
cando ocorreu o sinalado, en especial a nova solicitude, e canto tempo transcorreu desde
entón. O único que se sinala é “que quedará a espera de dotación orzamentaria para poder
resolvela”, o que fai pensar razoablemente que o expediente pode estar demorado pola
razón exposta, a pesar do tempo transcorrido.
Polo tanto, á marxe do que se poida concretar en relación co exposto
anteriormente, o certo é que a valoración de dependencia se deu o 31 de xullo de 2008, e
sen embargo aínda non se resolveu sobre o PIA. A LD sinala, en canto ao procedemento
para o recoñecemento da situación e o dereito ás prestacións do sistema, que “a resolución
(de recoñecemento da situación de dependencia) determinará os servizos ou prestacións
que corresponden ao solicitante segundo o grao e nivel de dependencia” (art. 28.3), e que o
PIA se realizará “no marco do procedemento de recoñecemento da situación de
dependencia” (art. 29.1). O Decreto autonómico 176/2007, do 6 de setembro, polo que se
regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e o dereito ás
prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia na CA de Galicia,
conforma dous procedementos con resolucións propias, sendo ambos susceptibles de
recurso. Diso dedúcese que ata tanto non se resolva o segundo procedemento non terá
efectividade a resolución do primeiro. O decreto establece para o procedemento de
recoñecemento da situación de dependencia un prazo de 6 meses (art. 14.4), e sinala que
para a aprobación do PIA tamén se aplicará o prazo de 6 meses (art. 14.7). Polo tanto,
atribúese a cada fase ou procedemento un prazo de 6 meses. Resultan prazos que poden
cualificarse como moi xenerosos para a propia administración actuante. Como
comparación, o decreto andaluz 168/2007, que regula a materia nesa CA, establece prazos
de 3 meses para cada procedemento, o de recoñecemento da situación de dependencia
(arts. 8 a 16) e o de PIA (arts. 17 a 19).
Á vista de todo o exposto a primeira conclusión que pode extraerse é a necesidade
de estrito cumprimento dos prazos previstos, xa de por si xenerosos, o que só pode
conseguirse cunha tramitación dilixente dos expedientes. Ao respecto o Defensor del
Pueblo Andaluz, no seu Informe especial sobre a atención ás persoas maiores
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dependentes, recomendou á Consellería de Igualdade e Benestar Social que “se axilicen os
procedementos... nos prazos establecidos” (recomendación sexta), e iso prodúcese a pesar
de que, como vimos, os prazos son moito máis axustados.
Neste caso constátase que o último prazo se superou. O expediente debería
encontrarse resolto no prazo previsto e sen demoras inxustificadas; estas prexudican
gravemente os cidadáns afectados, que polas circunstancias que no seu momento
acreditaron precisan atención de maneira perentoria. Por iso, esta reclamación, como todas
as abundantes queixas por este motivo, reflicte un importante grao de desgusto, o que
resulta perfectamente comprensible.
A interesada que reclamou por esta forma de actuar demanda a preservación de
intereses especialmente protexidos na Constitución española, que ampara o dereito á
asistencia e prestacións sociais suficientes ante situacións de necesidade (art. 41) e a
promoción do benestar dos cidadáns da terceira idade mediante un sistema de servizos
sociais que atenda os seus problemas específicos de saúde, vivenda, cultura e ocio (art. 50).
Como consecuencia do anterior, os poderes públicos, entre eles a administración
autonómica, 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 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa
Consellería de Traballo e Benestar a seguinte recomendación:
“Que con urxencia se resolva sobre o expediente obxecto da presente queixa,
relativo ao recoñecemento da prestación derivada da Lei de dependencia, posto que se
encontra demorado, de acordo cos prazos legal e regulamentariamente previstos, de tal
maneira que non se produzan demoras inxustificadas que prexudican con carácter xeral aos
cidadáns afectados”.
Resposta da Consellería de Traballo e Benestar: Pendente de efectividade.
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1.8 ÁREA DE EMIGRACIÓN E TRABALLO
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1.8.1

INTRODUCIÓN

No transcurso do ano 2009 nesta área, que comprende as materias de emigración,
traballo e seguridade social, recibimos 83 queixas. Se facemos unha desagregación por
materias, constatamos que 44 se referían a cuestións relacionadas co traballo, o que supón
un 53% do total, 28 se referían á seguridade social, cunha porcentaxe do 34%, e soamente
11 a emigración, cunha porcentaxe do 13%. Das 83 queixas recibidas, 37 foron admitidas a
trámite, das que concluímos 30 e 7 continúan en trámite. Das 46 restantes, 30 remitímolas
ao Defensor del Pueblo porque se referían a cuestións competencia de organismos da
Administración Xeral do Estado, e así se lle participou ao autor de cada queixa. As 16
restantes non puideron ser admitidas a trámite dado o seu contido; agora ben, aos seus
autores informámoslle das razóns polas que a súa queixa non podía ser atendida por esta
institución. Tamén tramitamos e concluímos 1 queixa do ano 2007, e do ano 2008
concluímos 25, das 27 que foron obxecto de tramitación.
A emigración
A Constitución española, no seu artigo 13, establece que os estranxeiros gozarán
en España das liberdades públicas que garante o seu título primeiro, recoñecemento que
está condicionado ao que establezan os tratados e a lei.
España tradicionalmente era un país de emigración. Co transcurso do tempo,
despois da súa integración na Unión Europea, na actualidade pódese considerar,
fundamentalmente, un país de inmigración. Como consecuencia diso, encóntrase regulado
coa denominada Lei de estranxeiría (LO 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e
liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social) o conxunto de dereitos,
liberdades e obrigas que se lles recoñecen aos estranxeiros.
No seu artigo 3 establécese que os estranxeiros exercerán os dereitos recoñecidos
na Constitución 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
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estranxeiros exercen os seus dereitos en condicións de igualdade cos españois. A lei foi
reformada pola LO 8/2000, 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 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.
Consideramos conveniente destacar que no ano 2008 mediante o Real decreto –
lei 4/2008, do 19 de setembro, se estableceu a modalidade de pago anticipado e acumulado
da prestación por desemprego a favor de traballadores estranxeiros non comunitarios que
retornen voluntariamente aos seus países de orixe. Mediante o Real decreto 1800/2008, do
3 de novembro, procedeuse ao desenvolvemento do devandito real decreto lei. A través da
Orde ministerial INT/2058/2008, do 14 de xullo, procedeuse a modificar a OM do 7 de
febreiro de 1997 reguladora da tarxeta de estranxeiro, no concernente ao número de
identidade estranxeiro, á súa vez a través da Orde ministerial TAS/711/2008 modificouse a
OM TAS/3698/2006, do 22 de novembro, pola que se regula a inscrición de traballadores
estranxeiros non comunitarios nos servizos públicos de emprego e nas axencias de
colocación.
Polo que se refire aos nosos emigrantes no exterior, a Xunta de Galicia, a través
da Secretaría Xeral de Emigración, promove distintos programas e proxectos de
integración destinados a retornados, tanto para retornar a Galicia de forma definitiva coma
para visitala, así como bolsas de estudos, programas de campamentos, subvencións e outro
tipo de axudas para a realización de accións de acollida e integración.
A título de exemplo imos salientar que mediante a Resolución do 3 de marzo de
2009 da Secretaría Xeral de Emigración se convocaron e se regularon as axudas
correspondentes ao programa “Volver á casa” para residentes no exterior durante o ano
2009 (DOG núm. 47, do 9 de marzo de 2009), e mediante a Resolución do 17 de abril de
2009, da Secretaría Xeral de Emigración, reguláronse axudas extraordinarias a emigrantes
retornados e aos seus familiares para o exercicio 2009 (DOG núm. 78, do 23 de abril de
2009).
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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 das comunidades autónomas (artigo 149.1.7º).
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 mesmo, o artigo 33.2 do Estatuto establece que en materia de Seguridade
Social corresponderá á Comunidade Autónoma o desenvolvemento lexislativo e a
execución da lexislación básica do Estado, salvo as normas que configuran o réxime
económico desta.

1.8.2

QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN
Durante o ano 2009 recibíronse nesta área 83 queixas, cuxo estado de tramitación

é o seguinte:
Iniciadas

83

Admitidas

37

45%

Non Admitidas

16

19%

Remitidas ao Defensor del Pueblo

30

36%

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
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Concluídas

30

81%

En trámite

7

19%

Ao longo deste ano 2009 tamén foron obxecto de trámite varias queixas
presentadas en anos anteriores:
Ano de
presentación

En trámite ao
31-12-2008

Reabertas

Total

Resoltas

En trámite ao
31-12-2009

2007

0

1

1

1

0

2008

20

7

27

25

2

.

1.8.3

QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

No ano 2009 foron admitidas a trámite un total de 37 queixas, un 45 % do total de
queixas presentadas e destas concluíronse 30, o que supón un 81%. Ademais foron
concluídas 1 do ano 2007 e 25 do ano 2008.
Emigración
Ao longo deste ano 2009 recibimos algunhas queixas formuladas por emigrantes
ou fillos de emigrantes solicitando na maioría dos casos axuda para obter documentos
relativos a antepasados galegos seus que no seu día emigraran a países de Hispanoamérica,
información sobre posibles herdanzas ou ben acerca de axudas a favor de emigrantes ou
dos seus descendentes. Nestes casos informóuselles acerca dos trámites a realizar e cando
foi posible fixéronse as xestións pertinentes tendentes á consecución dos documentos
solicitados.
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Traballo e Seguridade Social
Varias das queixas presentadas referíanse a cuestións relacionadas con prestacións
por desemprego ou a actuacións do Instituto Nacional da Seguridade Social, que nos vimos
obrigados a remitir ao Defensor del Pueblo por tratarse de organismos da Administración
do Estado. Noutras queixas os seus autores limitábanse a solicitar algún tipo de
información ou aclaración e, en consecuencia, a nosa actuación centrouse en facilitarlle a
información correspondente ou ben a oficina á que podían dirixirse. Recibimos varias
queixas sobre cursos de formación para desempregados e escolas taller, manifestando o
seu malestar nuns casos por non ser seleccionados, noutros por ser excluídos deles sen
causa xustificada ou por non estar recibindo as prestacións económicas ás que
consideraban ter dereito. Na maioría destas queixas a través da nosa xestión conseguiuse
que a administración resolvese as deficiencias que se produciran. Outras queixas facían
referencia a axudas solicitadas da administración e que foran denegadas, nun caso por
presentación fóra de prazo e noutro no que polo organismo correspondente non se
procedera a resolver en prazo o recurso presentado pola persoa solicitante. Neste caso
fíxose preciso formular unha recomendación ao órgano, a Consellería de Traballo e
Benestar, competente nestes termos:
Que ese Departamento Territorial deberá adoptar as medidas tendentes a
resolución expresa e á súa notificación das solicitudes e recursos que se lle formulen,
adecuándose no seu proceder aos prazos establecidos na Lei 30/1992 modificada pola Lei
4/1999, e demais normativa aplicable. E, consecuentemente, deberase proceder á
resolución, no prazo máis breve posible, do recurso interposto pola autora desta queixa.
Polo dito órgano contestóusenos aceptando a recomendación e poñendo de
manifesto que procedera a resolver expresamente o devandito recurso. O texto íntegro
desta resolución recóllese no anexo á parte.
Algunhas outras queixas facían referencia a pensións non contributivas,
centrándose a maioría na contía que estaban percibindo, que era moi inferior á establecida.
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Nestes casos comprobouse que a razón da contía recibida tiña a súa orixe nos ingresos
percibidos pola unidade de convivencia da que formaba parte a persoa autora da queixa.

1.8.4

QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE

No transcurso do ano 2009 vímonos precisados a non admitir a trámite 16 queixas
á vista do seu contido, o que supón un 19% do total das queixas presentadas. Hai que facer
constar que aos autores de cada unha destas queixas se lles explicaron as causas polas que
non podía ser obxecto de tramitación a súa queixa por esta institución.
A) Non actuación administrativa previa
Foron 11 as queixas non admitidas a trámite por esta causa, pois do estudo dos
correspondentes escritos de queixa constatamos que aínda non se dirixiran á
administración afectada ou ben había moi pouco tempo que se dirixiran a ela e, en
consecuencia, informámoslles que deberían dirixirse á devandita administración ou ben
agardar a que examinase as súas alegacións e puidese adoptar a resolución correspondente.
B) Non indicios de irregularidade da administración
Unha queixa non foi admitida a trámite por esta causa, dado que do seu estudo
comprobamos que a actuación do órgano administrativo ao que se refería a queixa se
adecuaba á normativa vixente.
C) Intervención xudicial
Tampouco puidemos admitir a trámite unha queixa por esta causa, dado que o
asunto sometido á nosa consideración fora obxecto de resolución xudicial.
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D) Non competencia do Valedor
Ao autor dunha queixa tivemos que participarlle que non a podiamos admitir a
trámite, á vista de que a cuestión que formulaba no seu escrito quedaba fóra das
competencias do Valedor; non obstante, participámoslle que se podía dirixir á Consellería
de Traballo e Benestar, que era a que tiña competencias sobre a materia.
E) Relación xurídico privada
Rexeitamos dúas queixas ao comprobar que os asuntos sometidos a esta
institución se referían a relacións xurídico privadas e, en consecuencia, tivemos que
absternos de intervir.

1.8.5

QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

Ao longo deste ano 2009 remitimos 30 queixas ao Defensor del Pueblo porque
afectaban á Administración Xeral do Estado. Destas 30 queixas, 19 referíanse a cuestións
relacionadas coas competencias do Instituto Nacional da Seguridade Social, 9 facían
referencia a materias relativas ao Instituto Nacional de Emprego, nunha o seu autor
reclamaba do Inserso o reintegro duns gastos, e outra facía referencia á exixencia de
visados Schengen para cónxuxes de cidadáns españois.
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1.8.6

RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE TRABALLO
E EMIGRACIÓN.

1.- Recomendación dirixida ao Departamento Territorial en Vigo da
Consellería de Traballo e Benestar para que procedese a resolver os recursos
presentados. (Q/642/09).
Nesta institución abriuse o expediente arriba indicado, como consecuencia da
queixa presentada o 13-4-09 por D.ª S.G.L., domiciliada en Silleda, na que nos indicaba
que con data 15-12-08 presentou un recurso de reposición contra a resolución da
Delegación da Consellería de Traballo do 14-11-08 na que lle denegaban a axuda
solicitada polo establecemento como traballadora autónoma, sen que se lle resolvera o
devandito recurso.
Admitida a trámite a queixa solicitouse con data 30 de abril de 2009 informe da
dita delegación. A esta petición de informe por ese organismo contestóusenos mediante
escrito do 12-5-09, rexistro de saída n.º 44114, no que, entre outras cuestións, se fai
constar o seguinte: A interesada presentou recurso de reposición o 15-12-2008, polo que o
prazo rematou o 15-1-2009. A falta de notificación nesta data supón o incumprimento do
establecido no devandito artigo.
Tal atraso foi debido á acumulación de recursos de reposición pendentes de
resolución. O gran número de reclamacións impide a súa contestación

no prazo

legalmente establecido, sobre todo cando é vontade deste Departamento Territorial dar
resposta expresa a todas as interpelacións expostas ante ela, de acordo co establecido no
artigo 42 da Lei 30/1992.
Non obstante, non se pode considerar que o atraso na resolución expresa do
recurso supoña a indefensión nin cause unha situación de inseguridade xurídica á dicente.
Así, e conforme o artigo 43.2 da Lei 30/1992, nos procedementos de impugnación de actos
e disposicións, “o silencio terá efecto desestimatorio”.
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Por tanto, o recurso de reposición presentado pola interesada considerarase
desestimado por silencio administrativo, permitíndolle á interesada interpor o recurso
administrativo ou contencioso-administrativo que resulte procedente, segundo indica o
artigo 43.3 da Lei 30/1992.”
Ante esta información facilitada por ese Departamento Territorial debemos
resaltar que esta institución vén pronunciándose de forma reiterada nos seus informes
anuais sobre a obriga da administración de contestar debidamente as reclamacións ou
recursos que os cidadáns lle presentan e así no informe 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 mais ao dereito”. Neste senso, o principio de eficacia esixe das administracións
públicas que se cumpran razoablemente as expectativas que a sociedade lexitimamente lles
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 axeitada defensa dos seus
dereitos e intereses lexítimos.
A este respecto, cómpre subliñar a intención que, en relación coa problemática
suscitada polo silencio administrativo, anima ao lexislador na recente reforma 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
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da lei, que é que os cidadáns obteñan resposta expresa da administración e, sobre todo,
que a obteñan no prazo establecido.
Dende 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.
En relación con este deber da administración de resolver expresamente, tamén
cómpre 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 dereitos que só deban ser obxecto de comunicación á
administración, ou aqueles nos que se producise a perda sobrevida do obxecto do
procedemento. Consideramos que aquí se advirte unha inexactitude na terminoloxía do
precepto legal referido, xa que non debería confundirse a resolución expresa coa resolución
sobre o fondo, pois aínda que é certo que en todo caso debe ditarse resolución expresa
sobre un asunto, non é menos certo que non sempre esa resolución terá que abordar
necesariamente o fondo do asunto controvertido, como ocorre nos casos exceptuados antes
mencionados.
En conclusión, o feito da non contestación a un recurso administrativo ou mesmo
a resolución tardía deste abocan ao cidadán a acudir aos tribunais de xustiza para resolver
conflitos coa administración, que quizais unha boa parte deles non terían porque chegar á
vía xudicial, o que por outra parte trae consigo tamén unha sobrecarga, claramente
comprobada na realidade, dos tribunais do contencioso-administrativo.
Debemos salientar que o artigo 42 antes referido foi modificado pola Lei 4/1999
establecendo que “nos casos de prescrición, renuncia do dereito, caducidade do
procedemento ou desestimando da solicitude, así como a desaparición sobrevida do
obxecto do procedemento, a resolución consistirá na declaración da circunstancia que
concorra en cada caso, con indicación dos feitos producidos e as normas aplicables”. Con
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esta modificación o lexislador abunda na obriga da administración de ditar resolución
expresa.
Por todo o antedito, esta institución diríxese a V.S., de conformidade co
establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulándolle a seguinte
RECOMENDACIÓN:
Que ese departamento territorial deberá adoptar as medidas tendentes a
resolución expresa e a súa notificación das solicitudes e recursos que se lle formulen,
acomodándose no seu proceder aos prazos establecidos na Lei 30/1992, modificada pola
Lei 4/1999, e demais normativa aplicable. E, consecuentemente, deberase proceder á
resolución, no prazo máis breve posible, do recurso interposto pola autora desta queixa.
Esta recomendación foi aceptada.
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1.9 ÁREA DE SANIDADE
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1.9.1

INTRODUCION

Segundo o dicionario da Real Academia Española, a saúde é o estado en que o ser
orgánico exerce normalmente todas as súas funcións; e de acordo coas definicións contidas
na Lei de saúde de Galicia, é o estado da persoa que lle permite realizar as funcións vitais
e sociais propias da súa idade, adaptarse e superar dificultades de forma socialmente
aceptable e persoalmente satisfactoria. Este concepto inclúe, por tanto, os aspectos físicos,
psíquicos e sociais.
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
mundial, a solidariedade humana e a democracia, a saúde pode ser percibida como fonte da
vida humana pracenteira, o que é o primeiro e maior ben da humanidade. A protección á
saúde pasa a ser unha política xeral como un dos alicerces fundamentais do estado do
benestar.
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 garantirase un alto nivel de protección da saúde humana. Así mesmo, que
a acción da Comunidade, 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,
apoiando a investigación da súa etioloxía e a súa prevención, así como a información e
educación sanitaria.
A Constitución española no seu artigo 43 recoñece o dereito dos cidadáns á
protección da saúde, responsabilizando no seu número dous os poderes públicos da
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organización e a tutela da saúde pública a través das medidas preventivas e das prestacións
e servizos necesarios.
De conformidade co Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo 33.1,
corresponde a esta Comunidade a plena capacidade para o desenvolvemento lexislativo e a
execución da lexislación básica do Estado na materia de sanidade interior.
Neste momento encóntrase en vigor a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de
Galicia, que ten por obxecto a regulación xeral de todas as accións que permitan facer
efectivo, no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia, o dereito
constitucional á protección da saúde no marco das competencias que atribúe o Estatuto de
Galicia, mediante a ordenación do sistema de saúde de Galicia, que comprende os
sectores sanitarios público e privado, e a regulación do sistema público de saúde de
Galicia e dos dereitos e deberes sanitarios da cidadanía galega, así como dos
instrumentos que garanten o seu cumprimento.
O sistema de saúde de Galicia defínese no artigo 3 da citada lei como o conxunto
de recursos, actividades, servizos e prestacións, públicos e privados, cuxa finalidade é a
promoción e protección da saúde, a prevención da enfermidade, a asistencia sanitaria, a
rehabilitación e a reinserción social, todo iso baixo unha perspectiva de asistencia
sanitaria integral e funcionalmente articulada.
Na dita lei plásmanse os principios da sanidade galega, no sistema público de
saúde de Galicia, cos principios de integración funcional de todos os recursos sanitarios
públicos, participación dos profesionais no sistema sanitario, promoción do uso racional
dos seus recursos, acreditación e avaliación continua dos servizos de saúde e sanitarios,
descentralización, desconcentración e autonomía da xestión de recursos.
A nova lei centra o modelo de saúde na cidadanía e, de feito, tradúcese nun
aspecto formal, xa que no seu título I se recollen e establecen os dereitos e deberes
sanitarios da cidadanía, cunha pormenorizada relación, estruturación e clarificación destes.
Contémplanse de maneira novidosa os dereitos relativos ao acompañamento do paciente e
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a súa autonomía, de poder dispoñer dos tecidos e mostras biolóxicas para unha posible
segunda opinión médica, ou que se proceda á eliminación destes.
O dereito á protección da saúde e á atención sanitaria con cargo a fondos públicos
no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e de cobertura universal garántese a todas
as persoas que residan nos seus municipios. Mantense, como xa estaba configurado nas leis
estatais, o carácter público e a universalidade e gratuidade do sistema. A atención sanitaria
debera de entenderse como de calidade, total, tanto en todos os aspectos como 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 non existan uns equipos profesionais que non poidan ser
prestixiosos; efectivamente, con gran frecuencia 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 poñer a disposición dos ditos equipos toda clase de recursos materiais
innovadores, así como os necesarios hospitais e demais centros de asistencia. Ademais, os
equipos deben ser ampliados.
Co desenvolvemento dos recursos materiais, cada vez máis innovadores, lograrase
un desenvolvemento continuo das actividades no campo da investigación, que nos
permitirá o mantemento de todos os profesionais na nosa Comunidade.
A atención ha de ser total; debe prestarse durante toda as etapas da vida das
persoas, tendo presente que, na actualidade, o desenvolvemento da nosa sociedade provoca
un maior envellecemento da poboación, o que fai precisa unha maior asistencia sanitaria.
Tamén ha de ser integral; cada persoa ten dereito a unha protección da saúde mediante un
tratamento completo e personalizado, correspondente ás súas necesidades individuais, que
se ocupe tanto da súa saúde física como 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
calquera tipo de nivel e especialidade asistencial, o que debe de procurar evitarse coa
achega de todos os medios precisos.
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O catálogo de prestacións sanitarias son o conxunto de servizos preventivos,
diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores e de promoción e mantemento da saúde da
cidadanía cuxo obxecto é garantir as condicións básicas e comúns para unha atención
integral, continuada e no nivel adecuado de atención. O catálogo de prestacións está
definido na lei e comprende as de saúde pública, de atención primaria, especializadas, de
urxencias e emerxencias, sociosanitaria, farmacéuticas, ortoprotésicas, de transporte
sanitario, produtos dietéticos e complementarias. Deixan de ser consideradas prestacións
independentes, como estaban recoñecidas na precedente lei, a saúde mental e a atención ás
drogodependencias, que se incorporan a asistencia como calquera outro aspecto da saúde.
A atención pediátrica, a fisioterapia e a atención á saúde bucodental dos cidadáns inclúense
como modalidades de atención primaria.
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 ao sistema sanitario
desempeña un papel primordial neste. É o nivel máis accesible ao cidadán e condiciona o
acceso racional á atención especializada. É o primeiro contacto do paciente co sistema e ao
tratar os problemas de saúde dunha forma integral contribúe a mellorar o nivel desta na
poboación.
A atención primaria, como di a Lei 8/2008, de saúde de Galicia, constitúe o
primeiro nivel de acceso ordinario da poboación ao sistema público de saúde de Galicia e
caracterízase por un enfoque global e integrado da atención e por asumir un papel
orientador e de canalización da asistencia requirida polo paciente en calquera punto da rede
sanitaria ou sociosanitaria.
Foi un elemento clave no sistema nacional de saúde español, pero o transcurso dos
anos desde o inicio da súa reforma, fai pensar na súa modificación, polo que hai que poñer
de manifesto o importante documento auspiciado polo Ministerio de Sanidade e Consumo
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en outubro de 2006 denominado “Estratexias para a atención primaria do século XXI”
(Proxecto AP21), que realiza unha valoración da situación, sinalando a estratexia da súa
mellora, o que obriga os cambios experimentados na nosa sociedade (o envellecemento, o
incremento das situacións de dependencia, exixencia dos usuarios na recepción do servizo,
o aumento da poboación inmigrante), o que provoca un incremento da carga de traballo
dos profesionais encargados dela.
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
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 exixe
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
levar aparellada unha mellora da organización da atención primaria.
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 poboación. Pero, como se recoñece no plan,
estes datos provocan que se desatenda en parte a promoción da saúde e a prevención das
enfermidades, aspectos moi importantes que hai que recoñecer que se pretenden 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 se
estuda acometer coordinación e comunicación entre elas, de forma que o cidadán non
perciba interrupción entre os seus coidados e o tratamento.
Con todos os puntos desenvolvidos no plan, se efectivamente son levados a efecto
no período sinalado, lograrase unha mellora substancial da sanidade pública.
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Asistencia especializada
A atención especializada é o nivel de asistencia que, despois de superar 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
tecnoloxía que os pacientes precisan para a súa adecuada atención sanitaria.
Problemática das listas de espera
O artigo 12.2 da Lei de saúde de Galicia recoñece o dereito a obter unha garantía
de demoras máximas, de modo que determinadas prestacións sanitarias financiadas
publicamente lles sexan dispensadas nuns prazos previamente definidos e coñecidos. A
demora nas prestacións sanitarias encontrábase xa regulada no noso ordenamento coas
seguintes normas:
1.- Orde do 19 de maio de 2003, da Consellería de Sanidade, normalízase o
sistema de información e control da demanda de actividade programada de hospitalización,
cirurxía 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.
2.- 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, como das probas diagnósticas e as intervencións
cirúrxicas, co fin de alcanzar un tratamento homoxéneo que permita unha análise dos seus
resultados, garantindo a transparencia e uniformidade na información facilitada ao cidadán,
estruturándoas a partir de rexistros de pacientes con indicadores básicos que permitan a
homoxeneidade na avaliación global obxectiva, con mellora da súa xestión.
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3.- 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 clasifícanse os pacientes
en espera estrutural (cando é atribuíble á organización dos recursos dispoñibles) e non
estrutural (cando é atribuíble á vontade propia do paciente).
4.- Decreto 104/2005, do 6 de maio, do Consello da Xunta de Galicia,
desenvólvese 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 carteira de servizos incluíndo os tempos máximos de espera
estrutural dos servizos sanitarios de consulta, probas diagnósticas e outras modalidades
asistenciais. 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 llo acepta,
expresa o tacitamente, o Servizo Galego de Saúde asumirá o pagamento dos custes coas
circunstancias e excepcións contidas no decreto.
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, no seu 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.
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Do exame dos datos que se encontran na web do dito 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
6-6-2005
197 775
31-12-2005
223 396
6-6-2006
212 390
31-12-2006
231 613
6-6-2007
223 567
31-12-2007
226 646
31-12-2008
207 047
31-12-2009
214 672
Do total dos pacientes pendentes de recibir consulta médica, 50 073 dependían do
CHU de Vigo, 38 465 do da Coruña, e 36 909 do de Santiago, como cifras máis relevantes.
Se examinamos 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
390 (0,18%), deles 232 no CHU de Vigo, dos que 231 eran da especialidade de
xinecoloxía, e 99 no CHU de Santiago, dos que 44 son de oftalmoloxía e 40 de
xinecoloxía.
Dos que se encontraban pendentes de consulta entre 6 e 12 meses resultan un total
de 13 640 pacientes, é dicir, un 6,35% do total. Chama a atención o número de pacientes
neste tramo existente no CHU de Vigo (5252) e dentro deles os da especialidade de
xinecoloxía (3054). Séguenlle os hospitais CHU de Santiago (4092), CHU da Coruña
(2042) e H da Costa (1230). Neste tramo de atraso na consulta, polo que se refire ás
especialidades, é significativo que un total de 4231 pacientes (o 31,06%) son de
xinecoloxía, 1203 pacientes de uroloxía, 1189 de traumatoloxía, 1163 de reumatoloxía,
1078 de anxioloxía e cirurxía vascular, e 1040 de oftalmoloxía.
Seguindo co exame dos datos obrantes na web do Servizo Galego de Saúde, polo
que se refire aos pacientes que se encontran á espera dunha intervención cirúrxica,
podemos obter o seguinte cadro de datos.
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Pacientes en lista de espera estrutural cirúrxica
Data
Total
6-6-2005
39 284
31-12-2005
39 512
6-6-2006
36 335
31-12-2006
33 277
6-6-2007
34 296
31-12-2007
33 436
31-12-2008
32 122
31-12-2009
35 318

Do total de pacientes en lista de espera, 78 (o 0,22%) agardan pola súa cita máis
de doce meses, dos que 67 están no CHU da Coruña (especialidades de cirurxía plástica e
reparadora, xeral e dixestiva, neurocirurxía, traumatoloxía e uroloxía), e 11 no CHU de
Vigo (cirurxía plástica e reparadora e xeral e dixestiva).
Os pacientes que agardan en lista de espera un período entre 6 e 12 meses
totalizan 2511, é dicir, un 7,11%, que se reparten entre os hospitais do seguinte modo:
PACIENTES EN ESPERA DE 6 A 12 MESES
Hospital
Pacientes
Porcentaxe
CHU A Coruña
1104
43,96%
Hospital POVISA
676
26,92%
CHU Santiago
453
18,04%
Hospital da Costa
119
4,74%
CH Xeral Calde
79
3,15%
H Monforte
46
1,83%
CHU Vigo
27
1,36%
O atraso maior por especialidades corresponde a traumatoloxía, no que esperan
940 persoas, a seguinte especialidade é a cirurxía xeral e dixestiva, que eleva a súa cifra a
434 pacientes. Na especialidade de oftalmoloxía esperan 266 pacientes, en uroloxía 229
persoas, cirurxía pediátrica, con 145 pacientes, e xinecoloxía con 144.
Cómpre salientar que as listas de espera, en conxunto, tanto a nivel de primeira
consulta como cirúrxica, son abondo importantes en todas as especialidades que atenden á
saúde da muller, así como as que atenden a enfermos maiores (oftalmoloxía, cirurxía
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vascular, traumatoloxía), o que, en definitiva, supón a existencia de discriminación con
ambos os colectivos.
Neste punto tamén habería que sinalar que tanto nos pacientes pendentes de
primeira consulta médica como na espera cirúrxica, no tramo ata os tres meses de atraso se
encontra a inmensa maioría, figurando un 73,06% e un 65,92% respectivamente, cunhas
cantidades de 156 844 e 23 281 pacientes.
Á vista dos datos citados, obtidos dos oficiais subministrados polo Servizo Galego
de Saúde, debemos poñer de relevo, sen prexuízo de recoñecer o gran traballo realizado
pola inmensa maioría dos profesionais médicos, a necesidade dunha maior dotación de
medios, tanto persoais como materiais, e unha vontade política de melloras na xestión dos
centros hospitalarios. É necesario intentar aproveitar ao máximo todos os recursos
existentes para poder rebaixar as listas de espera, tanto de primeira consulta 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
incluso dependendo da especialidade concreta, o que se pode atribuír ás circunstancias
existentes no período.

1.9.2

QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACION

O número de queixas correspondentes ao ano 2009 distribúese do seguinte modo:
ANO 2009
Iniciadas
Admitidas
Non admitidas
Remitidas ao Defensor de Pueblo

166
139
23
4

83,73
13,85
2,42

Das queixas que foron admitidas, ao finalizar o ano, o seu estado é o seguinte:
ANO 2009
En trámite
Concluídas
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34
105

24,46
75,54

No relativo á situación das queixas presentadas en anos anteriores ao da presente
memoria, cuxo trámite estivo activo durante o ano 2009, o cadro é o seguinte:
Ano de

En trámite ao

presentación 31-12-2008
2007
2

Reabertas

Total

Resoltas

0

2

1

En trámite ao
31-12-2009
1

2008

54

5

59

57

2

Total

56

5

61

58

3

Se facemos un pequeno estudo comparativo co pasado ano, podemos apreciar que
no 2008 ingresaran 219 queixas, polo que nos encontramos cun descenso do 24,21% na
presente anualidade do 2009.

1.9.3

QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

Neste punto faremos mención, en distintas epígrafes, dalgunhas das que tiveron
entrada e foron tramitadas nesta institución.
Queixas relacionadas coas listas de espera
Pouco se vai engadir neste punto ao xa comentado. Ingresaron un total de 46
queixas, que supoñen con relación ás iniciadas un 27,72 %, e con relación ás admitidas, un
33,09%, xa que en realidade, das queixas por lista de espera se admite a trámite
practicamente a súa totalidade. Delas, aproximadamente o 95% se refiren a actos médicos
relacionados con atención especializada.
Das recibidas relativas a problemas coas listas de espera, tanto pola problemática
do atraso en consultas de primeira asistencia, é dicir, a inicial, como as sucesivas ou as de
actividades de tipo cirúrxico, o número máis importante delas, un total de 8, procedían de
queixas contra o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Hai que
manifestar que quizais o feito de que a sede desta institución está na mesma cidade pode
influír no incremento das correspondentes a este hospital. Séguenlle en número o CHU da
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Coruña con 7, o CHU de Vigo con 6, o Arquitecto Marcide de Ferrol con 5, 4 procedentes
do Hospital de Pontevedra, 2 do CH de Ourense, de POVISA e do Hospital de Barbanza e
1 do Hospital de Lugo e do Virxe da Xunqueira de Cee.
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 o sinalando a que non tiña data.
As restantes queixas refírense a atrasos no Ambulatorio Concepción Arenal de
Santiago, o Centro de Saúde de Fontiñas, tamén de Santiago, Centro de Saúde de Perillo de
Oleiros (A Coruña) e Centro de Saúde de Catoira-Pontevedra.
O número de queixas ingresadas por este motivo durante a anualidade que se
comenta non pode dicirse que sexa moi elevado. Supón un 1,74% do total das queixas que
tiveron entrada na institución neste período. Se temos presente os números que citabamos
na introdución, onde quedaba patente que o total de citas pendentes de primeira consulta
médica por enfermidade e a estrutural cirúrxica se elevaba, ao final de decembro de 2009,
a un total de 249 990, podemos deducir que, sen prexuízo de que poidan coñecerse algúns
feitos concretos que poidan entenderse como escandalosos e noticiosos, as 46 queixas por
atraso nas listas de espera non supoñen unha grave problemática, polo menos polo que se
refire a esta institución.
O anterior non implica que non existan reclamacións que poidan ter outra vía,
como as que se poidan presentar a través dos Servizos de Atención ao Paciente que existen
en todos os centros sanitarios, cuxo número se descoñece e que, polo tanto, non se poden
valorar.
Queixas relacionadas con servizos médicos
O número das queixas desta sección é o máis numeroso. Son sesenta expedientes
os que se tramitaron por reclamacións contra distintos servizos dos hospitais da rede
galega. Deles 6 foron contra o CHU de Vigo, relativos ao funcionamento do servizo de
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urxencias, atención xinecolóxica e á atención pediátrica. Tres para cada uns dos CH de
Ourense (servizo de urxencias e cardioloxía), CHU da Coruña (uroloxía e urxencias), CHU
de Santiago de Compostela (servizos de urxencia e mala atención en servizo de atención ao
paciente) e Arquitecto Marcide de Ferrol (dos que 2 se corresponden ao servizo de
urxencia).
Despois o resto das queixas recibidas se refiren aos distintos centros hospitalarios,
puntos de atención continuada e centros de atención primaria. Sirvan como exemplo os
relacionados con disfuncións nos PACs de Meira e Castro Caldelas, ou os centros de
atención primaria en Santiago, Cangas, Perillo, Illa de Arousa, Coia e Pintor Colmeiro,
ambos de Vigo. Denunciábanse problemas no servizo de pediatría, por falta de
profesionais, nos centro de Begonte, Folgoso de Courel e Burela, todos eles na provincia
de Lugo. Tamén houbo queixas contra os servizos de urxencia dos hospitais de Lugo e
Pontevedra.
Como se pode apreciar, existe un índice superior de queixas contra os servizos de
urxencia, na maioría dos casos motivadas polo que se consideran excesivos atrasos na
atención ao paciente que chega a este.
A única queixa de oficio aberta nesta área, a número 2434/09, foino tamén por un
problema co Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario de Ourense. Nas noticias de
prensa aparecidas o día 9 de decembro de 2009 en distintos medios, La Región e El País,
entre outros, sen prexuízo das noticias aparecidas nas radios, poñíase de relevo a
problemática habida no dito servizo pola falta de pediatras a partir do día 7 de decembro.
Os atrasos na atención chegaron a unhas seis horas. Con data 10 de decembro incoouse a
queixa de oficio, solicitando o correspondente informe ao dito complexo hospitalario. A
principios de xaneiro do ano en curso recibiuse este, no que se manifesta que no Servizo de
Urxencias Pediátricas do CHOU os días 7 e 8 de decembro de 2009 xurdiu unha presión
asistencial non previsible; se se toman como referencia as cifras de demanda asistencial
dos anos anteriores, datos que non facían prever unha maior afluencia de pacientes nesas
mesmas datas. Neses días houbo unha demanda asistencial por riba da media en toda a
provincia de Ourense, tanto nos PACS como no Centro Hospitalario. A actividade urxente
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previse consonte os datos estatísticos de picos de demanda relacionado co día da semana
e época do ano. A media de asistencia durante os sábados e domingos do ano 2009 foi de
70-80 pacientes/día e que incluso os datos asistenciais de anos anteriores nas mesmas
datas non facían prever unha maior presión asistencial. A afluencia a todos os servizos de
urxencia foi maior, prestouse asistencia a 130 pacientes o día 7 de decembro de 2009 e a
128 o día 8 de decembro de 2009, cifras que non se corresponden coa demanda nesas
mesmas datas en anos anteriores.
Todos os días do ano, desde abril de 2006, as gardas de pediatría do CHOU
están cubertas por dous pediatras e un médico residente, situación que se mantén durante
os días 5 a 8 de decembro de 2009. Á vista da presión asistencial existente na mañá do
día7 de decembro de 2009, o pediatra de garda comunica a citación ao directivo de garda,
quen alertado polas necesidades existentes no Servizo de Urxencias de Pediatría, inicia de
maneira inmediata as xestións para conseguir reforzos para este servizo, reforzándose coa
maior brevidade posible cunha enfermeira e un FEA, reforzo que se mantivo o día 8 de
decembro de 2009 e aínda se mantén nestas datas (30 de decembro) o reforzo dun terceiro
facultativo, a pesar de que a actividade urxente no Servizo de Urxencias de Pediatría deste
centro se mantén dentro dos parámetros normais.
Á vista do informado, acordouse o arquivo da queixa iniciada de oficio.
Queixas relacionadas con historia clínica
De conformidade co establecido no artigo 10.2 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de
saúde de Galicia, entre os dereitos relacionados coa documentación sanitaria figura o
dereito a acceder á súa historia clínica e a obter os informes e resultados das exploracións
que sobre o seu estado de saúde ou enfermidade se inclúan nela, así como copia dos ditos
documentos, de conformidade co regulado na Lei 3/2001, de 28 de maio, reguladora do
consentimento informado e da historia clínica do paciente, do Parlamento de Galicia, que
no artigo 19 establece o acceso á dita historia.
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Como novidade neste ano que se informa, polo Consello da Xunta aprobouse o
Decreto 29/2009, do 5 de febreiro, polo que se regula o uso e acceso á historia clínica
electrónica, que se constitúe no soporte máis adecuado para a asistencia sanitaria,
facilitando o manexo e accesibilidade da documentación clínica do paciente ou usuario e
dos profesionais que interveñen. Desenvólvese pola Consellería de Sanidade o sistema de
historia clínica electrónica denominado IANUS, que configura un modelo de historia
único, que garante dun modo seguro, o acceso a toda a información clínica por parte dos
profesionais que desenvolven a súa actividade para o sistema sanitario público de Galicia.
En esta anualidade houbo nove queixas, cantidade que non se modifica con
relación á anualidade anterior; catro con problemas procedentes do CHU de Santiago, dous
do CHU da Coruña, outra do Hospital de Pontevedra, e outro do Salnés.
Queixas relacionadas con cuestións de persoal
Neste punto, cómpre salientar as dúas queixas que se encontran en trámite
presentadas nesta anualidade contra a falta de celadores no Hospital de Barbanza, razón
pola que as auxiliares clínicas deben de realizar as funcións destes.
Queixas sobre outras materias
Neste punto, que suman un total de 51 queixas as ingresadas, correspóndense a
unha gran variedade de asuntos. Catro contra a non tramitación en forma de reclamacións
por responsabilidade patrimonial exixidas ao Servizo Galego de Saúde, que finalizaron coa
admisión destas. Sobre o cambio do correspondente médico de familia asignado
tramitáronse 9 queixas. Para formular problemas derivados da enfermidade de fibromialxia
presentáronse 3 queixas.
Tamén se presentaron reclamacións para poñer de manifesto disfuncións nos
servizos da inspección sanitaria de Pontevedra, A Coruña e Burela. Así mesmo, por
problemas na expedición o modificación da tarxeta sanitaria, reintegro de gastos polo
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Sergas, concesión de material de prótese, traslados a centros médicos, e funcionamento do
servizo de ambulancias concertados.
Tamén se presentou unha queixa pola non concesión de segunda opinión médica,
pola solicitude dun parto especial, pola desinformación pola gripe A, o funcionamento da
receita electrónica e o acceso á información sanitaria.
Como se pode apreciar, é moi diverso o obxecto da queixas que se acollen nesta
sección, sen que ningunha delas supoña un número de gran relevancia.

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 23, e
fórono polas seguintes causas:
1.- Por non apreciar unha actividade administrativa irregular, un total de 4
reclamacións.
2.- Por non existir actividade administrativa previa rexistráronse 15 queixas.
3.- Por tratarse dunha relación xurídica privada, 1 queixa.
4.- Por existir competencia xudicial, 3 queixas.

1.9.5

QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

Do total das queixas ingresadas na área de sanidade só tres se remitiron ao
Defensor del Pueblo en cumprimento do establecido no artigo 38.3 da Lei do Valedor do
Pobo, unha sobre problemática da tarxeta sanitaria europea, outra sobre alta médica do
INSS, e a última sobre problema de concesión de farmacias, asunto do que xa coñecía esa
institución.
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1.9.6

RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE SANIDADE

1.- Recordatorio de deberes legais dirixido ao Sr. Xerente Xeral do Hospital
da Costa de Burela (Lugo) en data 6 de febreiro de 2009, para que se proceda a dar
estrito cumprimento ao artigo 133.1 v da Lei 7/2003, de 9 de decembro, de ordenación
sanitaria de Galicia. (Q/664/08).
Nesta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención dona N. Y. M., conforme consta nese hospital.
O obxecto da queixa xa consta nese organismo porque no seu día lle foi solicitado
o correspondente informe ao abeiro do artigo 22 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor
do Pobo, que tivo entrada nesta institución.
Na solicitude de informe manifestábase a posible non contestación á reclamación
efectuada en maio de 2007.
No informe recoñécese que “é certo que a citada Sra. Y. presentou unha
reclamación no Servizo de Atención ao Paciente deste hospital o día 23 de maio de 2007.
E tamén, é certo que a información que recibiu foi unicamente verbal”.
Continúa dicindo: “Na súa reclamación solicitaba:
La responsabilidad médica de esa persona (Dr. B. M.). Los gastos de
las consultas privadas que he tenido que pagar. Una mejor atención
en consulta para las mujeres que acudan en mi mismo caso”
Segundo informa o Servizo de Atención ao Paciente, á citada Sra. informóuselle
verbalmente no mesmo momento de facer a reclamación, como a todos os reclamantes
deste tipo de cuestións. Por suposto, as reclamacións recóllense sempre, todas, para a súa
avaliación e a execución de medidas correctoras de situacións disfuncionais se as
houbera. Aos pacientes infórmaselles que, a Dirección do Hospital, a que se trasladan as
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súas queixas, non é o órgano competente para depurar responsabilidades se as houbera,
nin ten competencias na valoración do dereito ao reintegro de gastos. Infórmaselles que
este tipo de reclamacións deben facelas ante o órgano competente, a Inspección MédicaDirección Provincial e/ ou o xulgado”.
Do contido do seu informe, resulta que non se deu cumprimento á aliña v) do
número 1 do artigo 133 da Lei 7/2003, do 9 de decembro, de ordenación sanitaria de
Galicia, que era a vixente no momento de presentación da reclamación e que dicía: “Os
cidadáns, no ámbito do sistema sanitario de Galicia, teñen os dereitos seguintes: v) a
empregar os procedementos de reclamación e suxestións, así como a recibir resposta por
escrito nos prazos establecidos regulamentariamente. Todos os centros, servizos e
establecementos sanitarios ou sociosanitarios terán permanentemente á disposición dos
usuarios formularios de suxestións e reclamacións.”
A citada obriga, tamén está recollida no número 12 do artigo 10 da Lei 14/1986,
xeral de sanidade, cando relaciona entre os dereitos das persoas con respecto ás distintas
administracións públicas sanitarias o de utilizar as vías de reclamación e de proposta de
suxestións nos prazos previstos e, nun e noutro caso, a recibir resposta por escrito.
En consecuencia, pola simple lectura do informe resulta o recoñecemento pola
Dirección do Hospital da Costa de Burela o incumprimento das disposicións citadas, polo
que, de conformidade co establecido no artigo 32 da Lei do Valedor do Pobo, procede
formular o seguinte RECORDATORIO DOS SEUS DEBERES LEGAIS:
“Que polo Servizo de Atención ao Paciente do Hospital da
Costa de Burela (Lugo) se proceda a dar estrito cumprimento
ao establecido no artigo 133.1 v) da Lei 7/2003, do 9 de
decembro, de ordenación sanitaria de Galicia, a vixente no
momento da presentación da reclamación por dona N. Y. M.”
Resposta do Hospital da Costa de Burela: ACEPTADO.
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2.- Recordatorio de deberes legais dirixido ao Sr. Secretario Xeral do Servizo
Galego de Saúde (SERGAS) en data 11 de febreiro de 2009, para que se proceda a
ditar

resolución

expresa

nun

expediente

de

responsabilidade

patrimonial.

(Q/2367/08).
Nesta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención don J. A. L. G., con DNI XX e domicilio na rúa C., de Vigo (Pontevedra).
No escrito iniciador da queixa esencialmente indícanos que con data 4 de marzo
de 2004, na Dirección Provincial do Servizo Galego de Saúde de Vigo, presentou un
escrito de reclamación por responsabilidade patrimonial da administración, por deficiente
funcionamento dos servizos públicos sanitarios e que, ata o de presentación da queixa, non
fora resolta.
Reunindo esta queixa os requisitos formais establecidos no artigo 18 da Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, e tendo en conta que atopa, en principio,
cobertura constitucional, co sometemento á lei e ao dereito e ao principio de eficacia que
debe rexer as actuacións das administracións públicas, como establece o artigo 103 do dito
texto legal, procedeuse a admitila a trámite. En consecuencia, promoveuse a oportuna
investigación sumaria e informal, como establece o artigo 22.1 da dita lei, para o
esclarecemento dos supostos en que se basea e para os efectos do dito precepto legal,
reclamándose o oportuno informe, que foi remitido pola Consellería de Sanidade o pasado
día 2 de xaneiro, do que se lle deu traslado ao reclamante.
No citado informe ponse de manifesto que polo que “respecta á tramitación
administrativa da reclamación, formulouse pola instrutora en data 19 de outubro de 2006
a correspondente proposta de resolución en senso desestimatorio da pretensión, sendo
remitido a esta Subdirección Xeral o 21 de novembro para continuar a súa tramitación, a
saber, remisión deste ao Consello Consultivo de Galiza, con solicitude do preceptivo
ditame”. Continúa o informe no fondo do asunto, detallando a reclamación e finaliza
manifestando que “non obstante o anterior, de acordo co art.13.3 do RD 429/1993,
transcorridos 6 meses sen que teña recaído resolución expresa ou se teña formalizado
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acordo, no seu caso, poderá entenderse que a resolución é contraria á indemnización do
particular quedando expedita a vía xudicial contencioso-administrativa”.
Do contido do informe resulta que a última actuación da que se ten referencia é a
remisión do expediente ao Consello Consultivo o día 21 de novembro de 2006, sen que
participe se tal organismo formulou

o correspondente ditame e se figura unido ao

expediente para que, no prazo de vinte días o presidente do Servizo Galego de Saúde ou
órgano no que delegue, dite a resolución correspondente, de conformidade co establecido
no artigo 89 da Lei 30/1992 e o artigo 13-2º do Real Decreto 429/1993, do 26 de marzo, de
conformidade co establecido co artigo 3.2 da Instrución do 12 de febreiro de 1999, da
Secretaría Xeral do Servizo Galego de Saúde, sobre o procedemento administrativo de
exixencia de responsabilidade patrimonial da Administración por danos derivados da
asistencia sanitaria (DOG 4-3-99), que era a vixente no momento da incoación do
expediente, malia que foi derrogada por outra do 2 de novembro de 4 de setembro de 2006.
Sen embargo, aínda que o artigo 13.3 do Real Decreto 429/1993 citado, ou o
establecido no artigo 3.3 da Instrución do 12 de febreiro de 1999, no que se di que
transcorridos seis meses desde que se iniciou o procedemento ou o prazo que resulte de
engadir ben un período extraordinario de proba, ben os período de suspensión que puidera
ter acordado o instrutor, sen que recaera resolución expresa ou, no seu caso, se formalizara
acordo, poderá entenderse desestimada a indemnización ao particular, é preciso ter en
conta o que dispón o artigo 42.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, no que con toda
claridade se di que a Administración ten a obriga de ditar resolución expresa en todos os
procedementos e a notificala calquera que sexa a súa forma de notificación.
En consecuencia, de conformidade co establecido no artigo 32 da Lei 6/1984, do
5 de xuño, do Valedor do Pobo, procede facer un recordatorio dos deberes legais para que
polo

órgano

correspondente

da

resolución

do

expediente

administrativo

de

responsabilidade patrimonial, se dea estrito cumprimento ao establecido no número 42.1
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, para ditar resolución expresa, tendo que conta que, de
como regula o artigo 41 os titulares das unidades administrativas e o persoal ao servizo das
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administracións públicas que tivesen ao seu cargo o despachos dos asuntos, serán
responsables directos da súa tramitación e adoptarán as medidas oportunas para remover os
obstáculos que impidan, dificulten ou atrasen o exercicio pleno dos dereitos dos
interesados e o respecto aos seus intereses lexítimos, dispoñendo o necesario para evitar e
eliminar toda anormalidade na tramitación de procedementos. En definitiva, a
Administración Pública e os seus integrantes, como establece o artigo 103 da Constitución
española debe servir con obxectividade os intereses xerais, actuando de acordo co principio
de eficacia, co sometemento pleno á lei e ao dereito.
Por todo o relacionado, de conformidade co establecido no artigo 32 da Lei do
Valedor do Pobo, procede formular o seguinte RECORDATORIO DOS SEUS
DEBERES LEGAIS:
“Que polo presidente do Servizo Galego de Saúde ou a persoa na
que delegue, se dea estrito cumprimento ao establecido no número 1 do
artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, en
canto a obrigatoriedade de ditar resolución expresa no expediente de
responsabilidade patrimonial promovido por don J. A. L.V. con data 4 de
marzo de 2004 diante da Delegación Provincial en Vigo do Servizo Galego
de Saúde, polos feitos que nel constan, continuando coa tramitación dese
expediente ata a súa conclusión, coas correspondentes notificacións ao
promovente”.
Resposta do Servizo Galego de Saúde: ACEPTADO.
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1.10 AREA DE XUSTIZA
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1.10.1 INTRODUCION

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.
O artigo 24.1 da Constitución española recoñece o dereito á xurisdición dun modo
xenérico cando establece que todas as persoas teñen dereito a obter a tutela efectiva dos
xuíces e tribunais no exercicio dos seus dereitos e intereses lexítimos, sen que, en ningún
caso, se poida producir indefensión. Regúlase o dereito á tutela xudicial efectiva como
fundamental, cunha garantía de protección máxima. É un dereito dunha extraordinaria
potencialidade e non impide que sexa un auténtico dereito fundamental con caracteres
autónomos e cun contido individual, definido pola ampla xurisprudencia do Tribunal
Constitucional. Contido que afecta ás prestacións obrigatorias dos poderes públicos, do que
exixe que manteñan a Administración de Xustiza dotada dos medios persoais e materiais
suficientes para facelo efectivo e que o servizo que presta aos cidadáns sexa co maior grao
de efectividade posible.
Segundo a sentenza 26/1983 ditada polo Tribunal Constitucional, o artigo 24 da
Constitución española comprende os seguintes aspectos:
1. O dereito ao libre acceso aos xuíces e tribunais.
2. O dereito a obter unha decisión xudicial.
3. O dereito á execución da dita 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 (artigo 24.2 C.E.), coa
prohibición dos tribunais de excepción (artigo. 117.6 CE).
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2. Dereito 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 (artigo 24.2 CE).
3. Dereito ás 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.
Esta institución ten unhas posibilidades de intervención limitadas ás atribucións
establecidas na Lei do Valedor do Pobo, que no seu artigo 20 di: o Valedor do Pobo de
Galicia non entrará no exame individual daquelas queixas sobre as que estea pendente
resolución xudicial e suspenderaos se, iniciada 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.
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.
O problema do atraso na resolución dos procesos ponse de manifesto por todos os
que están relacionados co mundo da Xustiza en toda clase de memorias ou estudos sobre
esta. O atraso é un problema que non só está constrinxido ao ámbito da nosa Comunidade
Autónoma, senón a todo o Estado, en maior ou menor medida. A xustiza tardía non
contribúe a unha verdadeira xustiza. Fálase sempre da súa necesaria modernización, coa
súa informatización e desenvolvemento da nova oficina xudicial. É necesario crear e
prestar un servizo próximo e de calidade, o recollido na Carta dos Dereitos dos Cidadáns
ante a Xustiza.
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É conveniente, unha vez máis, examinar a situación dos órganos xudiciais da
nosa Comunidade Autónoma. A finais do 2008 e principios do ano 2009, existía unha
pendencia total de todos os órganos de 166 456 asuntos. Na última estatística publicada
polo Consello Xeral do Poder Xudicial no momento da redacción deste informe,
correspondente ao terceiro trimestre do dito ano, figura un total de asuntos pendentes de
182 527, supoñendo un incremento próximo ao 10%, continuando a nosa xustiza por un
camiño ascendente, que impide resolver dunha forma áxil e eficaz o volume de
procedementos pendentes, non podendo obtela dentro das prescricións constitucionais.
No Tribunal Superior de Xustiza, na súa Sala do Social, elévase no dito período
de 9502 procedementos a 9601, o que supón un incremento de 1,04%, mentres que na Sala
do Contencioso Administrativo descende de 18 658 asuntos a 18 027, é dicir, un 3,39%. As
diferenzas non son notables á hora de poder estudar os datos e poñen de manifesto a gran
carga de traballo que existe sobre elas.
No conxunto da xurisdición civil, no período estudado, elévanse de 54 834
asuntos a finais de 2008 a 62 285 ao fin do terceiro trimestre de 2009, é dicir, sobe a
pendencia un 13,58%. Chama a atención o grande aumento de asuntos pendentes nos
xulgados de familia, un 87,28%, que ascende de 1502 asuntos pendentes ao inicio do
período, para acabar con 2813 ao finalizar. Tamén nesta xurisdición destaca o incremento
de asuntos nos 5 xulgados do mercantil, un 53,79%, xa que se parte ao inicio de 1173
procedementos para finalizar con 1804 asuntos pendentes. É claro que, deixando a un lado
o macroprocedemento da creba da entidade Martinsa-Fadesa que se está tramitando na
Coruña, a situación económica provoca a incoación de numerosos procedementos desta
clase.
Na xurisdición penal, seguindo cos asuntos pendentes nas mesmas datas
estudadas, partimos de 65 212 asuntos para finalizar con 70 532, é dicir, incrementamos un
8,15% os procedementos. Sorprende o incremento de asuntos que presentan,
porcentualmente, os xulgados de vixilancia penitenciaria, un 90,96%, xa que ascenden de
1051 procedementos ao inicio do período a 2007 ao final.
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Os 16 xulgados do contencioso administrativo da Comunidade Autónoma elevan
a súas cifras de pendencia de 5442 a 6130, é dicir, un 12,64%; e, por último, os 22
xulgados do social inician o período con 12 808 procedementos e o finalizan con 15 592,
elevándose en consecuencia a pendencia nun 21,73%.
Sen ánimo de ser exhaustivo cos datos citados, pode apreciarse que se seguen
elevando en todas as xurisdicións os asuntos pendentes, o que supón que, aínda coas
mellores intencións dos integrantes dos órganos xudiciais, nos encontramos fronte a unha
grande insuficiencia para poder conseguir unha xustiza rápida, áxil e executiva, ante a
imposibilidade de que a Administración de Xustiza, na forma que está desenvolvida neste
momento, para poder facer real o dereito á tutela xudicial efectiva.
A Constitución Española, no seu artigo 149.1.5º, establece que a competencia
exclusiva en materia de Administración de Xustiza lle corresponde ao Estado; á
Comunidade Autónoma, de acordo co establecido no artigo 20.1 do Estatuto de Autonomía
de Galicia, lle corresponde 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 base e cos
acordos da Comisión Mixta de Transferencias prevista na disposición transitoria cuarta do
Estatuto, ditáronse con relación ás competencias nesta materia os seguintes reais decretos:
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.
RD 2397/1996, do 23 de novembro, sobre traspaso de funcións e servizos da
administración do Estado á Comunidade Autónoma en materia de medios persoais ao
servizo da Administración de Xustiza.
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RD 1380/1997, do 29 de agosto, sobre traspaso complementario ao aprobado polo
RD 2166/1994 en materia de provisión de medios materiais 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 materia de provisión de
medios persoais, materiais e económicos.
RD 72/1999, do 5 de marzo, sobre traspaso complementario ao aprobado polo RD
2166/1994.
En toda a normativa citada queda definida cales son as competencias autonómicas
e estatais para o conveniente desenvolvemento da nosa administración xudicial. 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 unhas
actuacións de colaboración para poder conseguir unha mellor efectividade do dereito
constitucional á tutela xudicial efectiva. Na consideración de que a xustiza é a garantía
última dos dereitos fundamentais da cidadanía, é necesario aproximar a xustiza aos
cidadáns, axilizar os seus procedementos, conseguir que sexa valorada positivamente e que
confíen nela, a fin de adaptala ás necesidades da sociedade española do século XXI. Estes
cambios teñen que inserirse na busca 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 fundamentais como as que
protexen a privacidade ou a intimidade das persoas no tratamento automatizado dos datos
persoais. Este diálogo debe levarse a cabo cos colectivos que contribúen á acción da
xustiza, coas comunidades autónomas cuxa competencia na xestión dos medios materiais e
persoais da Administración de Xustiza as converte en actores principais e co Consello do
Poder Xudicial como órgano de Goberno do Poder Xudicial.
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
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xurisdicionais, polo crecemento da litixiosidade nos últimos anos, experimentaron un
notable incremento das cargas de traballo que asumen, o que exixe un reflexo na
adaptación da planta xudicial que permita restablecer o equilibrio necesario. Nun primeiro
termo deberá determinarse, á vista dos resultados estatísticos e o estudo do funcionamento
dos distintos órganos xudiciais tanto unipersoais como tribunais, a necesidade de creación
de novas prazas de xuíces e maxistrados que permitan asumir 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 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.
É necesario abordar os problemas estruturais do noso sistema xudicial
desenvolvendo o novo modelo da Administración de Xustiza, centrado na oficina xudicial,
como a organización de carácter instrumental que serve de soporte e apoio á actividade
xurisdicional de xuíces e tribunais, como establece o artigo 435 da Lei orgánica do Poder
Xudicial, na súa redacción pola Lei orgánica 19/2003, de 23 do decembro, e deberá
funcionar con 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.
Distínguense dous tipos de unidades: unidades procesuais de apoio directo e
servizos comúns procesuais. Enténdese por unidade procesual de apoio directo aquela
unidade da oficina xudicial que directamente asiste a xuíces e maxistrados no exercicio das
funcións que lles son propias, realizando as actuacións necesarias para o exacto e eficaz
cumprimento de cantas resolucións diten e por servizo común procesual, toda aquela
unidade da oficina xudicial que, sen estar integrada nun órgano xudicial concreto, asume
labores centralizados de xestión e apoio en actuacións derivadas da aplicación das leis
procesuais.
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A Lei 13/2009, do 3 de novembro, de reforma da lexislación procesual para a
implantación da nova oficina xudicial entrará en vigor en maio, recoñece no seu preámbulo
que a reforma da xustiza se converteu nun obxectivo crucial e inaprazable, tendo presente
que os cidadáns teñen dereito a un servizo público da xustiza áxil, transparente,
responsable e plenamente conforme os valores constitucionais. A implantación da nova
oficina xudicial ten por obxecto a racionalización e optimización dos recursos que se
destinan ao funcionamento da Administración de Xustiza. Esta lei reforma os distintos
procedementos, intentando unha maior axilización destes, coa atribución ao secretario
xudicial dunhas determinadas competencias, tendo en conta que é o responsable último da
realización de todas as actividades que serven de soporte e apoio á actividade xurisdicional
de xuíces e maxistrados. Atribúese aos secretarios xudiciais, como corpo superior xurídico,
a competencia do trámite, garantindo que o xuíz ou tribunal poida concentrar os seus
esforzos no labor que lle atribúen a Constitución e as leis como propia e exclusiva, é dicir,
xulgar e facer executar o xulgado. Haberá que comprobar como se vai desenvolvendo a
posta en práctica desta lei, que inicialmente deberá permitir unha maior rapidez no
desenvolvemento da aplicación da xustiza.
Esta lei foi complementada coa Lei orgánica 1/2009, na que se introducen unha
serie de reformas encamiñadas á axilización da xustiza, que teñen como obxectivo a
optimización dos recursos e mellorar a súa prestación en tanto que servizo público
esencial, como di no seu preámbulo. Entre elas chama a atención a resolución por un só
maxistrado das audiencias provinciais dos recursos de apelación interpostos contra as
resolucións ditadas polos xuíces de primeira instancia en procesos seguidos polos trámites
do xuízo verbal por razón da contía, o que permitirá que diminúa o número de asuntos
pendentes naquelas. Por outro lado, tamén se regula a necesidade de prestar un depósito
para recorrer en todas as xurisdicións, aínda que con algunhas excepcións, contra todas as
resolucións ditadas tanto polo xuíz ou tribunal, así como as dos secretarios, cando se
interpoñan recursos ordinarios ou extraordinarios.
Como xa se dicía en anteriores informes, a planta xudicial debe mellorarse coa
creación de novos órganos xudiciais e novas prazas de maxistrados nos órganos
colexiados, tendo presente as dificultades económicas existentes nestes momentos que non
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permiten unhas grandes alegrías financeiras, para que poida permitir un descenso no
número de procedementos pendentes na nosa comunidade. A dita creación levará implícita,
loxicamente, as súas consecuencias na oficina xudicial coa creación de novas prazas de
persoal adscrito a esta e a súa dotación de todo o material necesario para o seu
funcionamento.
A dotación material e o gasto en persoal correspóndenlle á nosa administración
autonómica. Medios que non é necesario enumerar por ser coñecidos, pero si é necesario
referenciar que é necesario a perfecta subministración dos correspondentes medios
informáticos que permitan a axilidade de funcionamento dos órganos xudiciais, cunha
aplicación informática única compatible coa existente no resto do Estado, o que podería
permitir a interconexión de información e a transferencia das comunicacións entre eles.
Esta situación vai desenvolvendo pouco a pouco, aínda que aínda necesitan grandes
empuxes e investimentos. É moi importante ofrecer información e certeza a todos os
estamentos que forman parte do proceso xudicial, e as novas tecnoloxías son o único
medio que permiten dar un servizo adecuado aos nosos administrados.
Nestes momentos encóntranse en fase de implantación e execución en
comunidades con competencias transferidas que asinaron un convenio de cooperación
tecnolóxica co Ministerio de Xustiza, como o caso da Xunta de Galicia o sistema
LEXNET, que contempla a posibilidade de que na Administración de Xustiza os actos de
comunicación se realicen a través dos medios electrónicos. Ten a súa regulación no Real
decreto 84/ 2007, do 26 de xaneiro de 2007, no relativo á súa implantación, requisitos de
acceso, funcionalidades e características técnicas, pois así o establece o seu artigo 1 aliña 1
que di que esta norma ten por obxecto regular a implantación na Administración de
Xustiza do sistema telemático denominado Lexnet, para a presentación de escritos e
documentos e o traslado de copias e a realización de actos de comunicación procesual, así
como establecer as condicións xerais para a súa utilización e funcionamento.
Como desenvolvemento da normativa indicada anteriormente asinouse o
Convenio de cooperación tecnolóxica para a implantación e execución da presentación de
escritos e notificacións, certificados por vía telemática, nos órganos xudiciais da
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Comunidade Autónoma de Galicia do 20 de decembro de 2006, publicado pola resolución
do 10 de xaneiro de 2007 da Secretaría de Estado de Xustiza.
Constitúe este sistema, desenvolvida polo Ministerio de Xustiza, un conxunto de
comunicacións electrónicas securizadas para a Administración de Xustiza, baseado nun
servizo de correo electrónico, que proporciona un servizo áxil, accesible, transparente, de
calidade máxima e gran fiabilidade na comunicación, obtendo o usuario un certificado que
garante a autenticidade e integridade da transmisión, así como a data e a hora do envío e
recepción. Redúcese a un tempo mínimo as operacións de envío e recepción das
notificacións, recursos, autos, sentencias etc., ás partes; por parte bidireccional das oficinas
xudiciais aos distintos operandos xurídicos, como avogados e procuradores, e tamén a
realización por parte destes da presentación de escritos e documentos e o traslado das
copias aos órganos xudiciais.
Finalmente hai que dicir 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 (un 4,29%) e descendeu un 20,43% con
relación ao ano anterior no que ingresaran un total de 142 queixas.
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 con 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
información 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, son remitidas ao
Defensor del Pueblo para a súa tramitación, de conformidade co establecido no artigo 38
da Lei do Valedor do Pobo.
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1.10.2 QUEIXAS RECIBIDAS E O SEU ESTADO DE TRAMITACIÓN

O número de queixas correspondentes ao ano 2009 distribúese do seguinte modo:
ANO 2009
Iniciadas
Admitidas
Non admitidas
Remitidas ao Defensor del Pueblo

113
34
58
21

30 %
52 %
18 %

Das queixas que foron admitidas, o seu estado é o seguinte:
ANO 2009
En trámite
Concluídas

8
26

24 %
76 %

No relativo á situación das queixas presentadas en anos anteriores ao da presente
memoria, cuxo trámite estivo activo durante o ano 2009, o cadro é o seguinte:
Ano de

En trámite ao

presentación 31-12-2008
1997
0

Reabertas

Total

Resoltas

1

1

1

En trámite ao
31-12-2009
0

1999

0

1

1

1

0

2007

0

1

1

1

0

2008

30

1

31

31

0

Total

30

4

34

34

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

Como xa quedou dito anteriormente, o labor desta institución con relación aos
órganos xudiciais é moi limitado. As queixas que se recibiron e admitiron a trámite contra
algún deles, dezanove en total, referíanse esencialmente a atrasos na tramitación ou
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resolución dos procedementos xudiciais. Os órganos e os procedementos xudiciais aos que
se refire son distintos e nesta anualidade non existe unha uniformidade, de feito non
existen dúas queixas contra o mesmo órgano xudicial. 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.
Outro punto de queixa foi contra problemas relacionados coa xustiza gratuíta, dez
en total. Suscitáronse

desconformidades coa concesión ou non da dita xustiza, por

considerar que se reunían os requisitos para poder obtela, ou ben por denunciar que os
profesionais designados non atenderan debidamente as súas pretensións.
Das restantes queixas admitidas, cinco fórono por actuacións de colexios de
avogados, por considerar que non se resolveran denuncias formuladas contra colexiados
deles.

1.10.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE

Como quedou dito con anterioridade, neste período houbo un total de cincuenta e
oito queixas declaradas non admitidas. Delas, a súa maior parte, corenta e nove 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, xa
se ditara a resolución definitiva deste e 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 puideran
formularse polas partes.
De entre as restantes, cinco fórono por desconformidade co contido da sentenza
ditada polo xulgado ou tribunal correspondente.
Así mesmo foron declaradas como non admitidas, dúas queixas nas que nos
encontrabamos ante unha relación xurídico privada e outras dúas por non existir unha
actuación administrativa previa.
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1.10.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

Na sección de queixas remitidas ao Defensor del Pueblo, por incompetencia desta
institución, houbo un total de vinte e unha, das que, como xa se deixou dito, deuse
coñecemento a este, en cumprimento do artigo 38.3 da Lei reguladora do Valedor do Pobo.
Delas sobresaen en número as que se refiren a problemas relativos a centros penitenciarios,
un total de dezaoito, xa que, como se dixo anteriormente, a administración penitenciaria
está integrada na administración central.
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1.11 . ÁREA DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA E
TRANSPORTES
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1.11.1 INTRODUCIÓN

No ano 2009 presentáronse 117 queixas nesta área, o que en números absolutos
supón unha importante redución en relación co ano 2008 en que se recibiron un total de
343 queixas, e tamén respecto do 2007, pois neste último exercicio recibíronse 293
queixas. Sen embargo, debe subliñarse que no ano 2008 se presentaron dúas queixas
colectivas, que supuxeron 67 expedientes, unha delas, e 91, a outra queixa colectiva, polo
que o número de queixas individualizadas sería o resultante de restar 156 queixas do total
de 343, o que supón un número de 187 queixas. Neste sentido, debe puntualizarse que esta
redución non sería tan notable como a que parece deducirse dos números absolutos. En
todo caso, sería unha porcentaxe importante que acadaría o 48% menos de queixas que no
ano de 2008.
En relación coa distribución por materias das queixas desta área, podemos
novamente destacar pola súa importancia relativa o grupo constituído polas queixas que
afectan á administración económica ou tributaria. A este respecto, dentro do total de
queixas que sería de 117, este relevante grupo de queixas estaría integrado por 99 queixas,
polo que supón un 85% do total de queixas desta área, correspondendo as restantes á
materia de transportes. Dentro desta ampla epígrafe pode establecerse unha primeira
subdivisión entre as queixas referidas a tributos ou taxas, e as referidas a entidades
bancarias ou caixas de aforro, estas últimas supoñen un total de 19, e adoitan non ser
admitidas a trámite, xa que o Valedor do Pobo carece de competencias para a supervisión
directa dunha caixa ou entidade bancaria, e unicamente pode valorar a actuación dos
órganos adscritos á Consellería de Facenda con competencias para a supervisión destas
entidades. Sen embargo, e por esta razón, non deben ser admitidas a trámite as queixas se
presentan nesta oficina do Valedor antes de acudir a estes órganos autonómicos de
fiscalización.
En relación coas queixas referidas propiamente á administración tributaria,
podemos distribuílas entre as que afectan a tributos ou a organismos estatais (IRPF, IVE,
problemas en relación co Catastro), que foron un total de 18; as que afectan á Facenda
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autonómica (principalmente os impostos de transmisións patrimoniais, e de sucesións), que
sumaron 27; e, finalmente, as que afectan á administración local, que sumaron 35
(fundamentalmente tratan de cuestións relacionadas co imposto de bens inmobles, ou con
taxas por servizos municipais).
Ademais destas 99 queixas sobre as materias indicadas, as restantes 18 queixas
trataron na súa maioría da materia de transportes, quedando unicamente algunhas queixas,
que por tratar de temas moi dispares, son dificilmente reconducibles ás epígrafes indicadas.

1.11.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN

O estado de tramitación das queixas desta área é o seguinte:
Iniciadas

117

Admitidas

49

42%

Non Admitidas

52

44%

Remitidas ao Defensor del Pueblo

16

12%

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
Concluídas

35

71%

En trámite

14

29%
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1.11.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

Para un mellor seguimento das queixas, distinguiremos as seguintes epígrafes en
función do seu contido.
En relación co imposto de bens inmobles presentouse queixa por algún
contribuínte que tivo que pagar recarga na cota tributaria como consecuencia de erros na
fixación do seu enderezo. A este respecto, debe subliñarse que nos concellos que teñen
cedida á administración provincial a xestión e recadación do imposto de bens inmobles, en
xeral os obrigados tributarios deberán comunicar o seu enderezo fiscal á administración
tributaria provincial, sen que o cambio de enderezo produza efecto ata que se cumpra con
este deber de comunicación.
Así se establece, por exemplo, na Ordenanza fiscal xeral da Deputación Provincial
da Coruña, no seu artigo 8, de maneira que algunha queixa que recibimos sobre esta
materia, e na que o reclamante entendía que debería ser a propia Deputación a que
actualizase os seus datos cos padróns municipais, sen embargo tivemos que inadmitir a
queixa pola existencia desta norma legal, para a que a Deputación tiña potestade normativa
como administración encargada da xestión e recadación do citado imposto. Nalgún outro
caso, sen embargo, no que por parte do contribuínte se comunicara o cambio de enderezo,
e no que se producira unha dilixencia de embargo nun expediente de liquidación do
imposto de bens inmobles (IBI), procedérase polo ORAL a unha anulación desa dilixencia
en canto que o erro o cometera este organismo.
Por outra parte, en relación tamén co IBI algunhas queixas manifestaban
problemas respecto dos atrasos nas devolucións por cobro indebido. Nalgún caso estas
demoras poden deberse ao propio sistema de xestión interna do organismo recadador,
como se puxo de manifesto nunha queixa que afectaba ao Servizo de Recadación
Municipal da Deputación Provincial de Ourense, xa que segundo sinalaba nun informe
remitido desde a administración afectada seguían, en principio, un sistema para realizar as
devolucións a través de anticipos a caixa fixa cun montante máximo de 3000,00 €, co que
resultaba case imposible cumprir os prazos de resolución e devolución das cantidades
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indebidamente ingresadas, toda vez que a elaboración dos informes, realización de
ficheiros, control das devolucións e solicitude de novos anticipos, dilataban enormemente
o proceso, o que producía importantes atrasos. Sen embargo, este sistema modificouse coa
apertura dunha conta destinada a devolucións, na que periodicamente se realizan traspasos
para cubrir as necesidades que poidan xurdir semestralmente, podendo realizar
continuamente devolucións sen perder por iso as garantías necesarias en materia de control
e fiscalización.
Nalgunhas outras queixas expúñase o problema da devolución de cobros
indebidos naqueles casos nos que se produciu un cambio de titularidade do ben inmoble.
Nestes casos, os procedementos de devolución de ingresos indebidos realízanse de oficio
tras un proceso de regularización tributaria, revisándose en primeiro lugar as liquidacións
que figuran a nome dos anteriores titulares e despois se emiten novas liquidacións a nome
dos titulares actuais que sinale o Centro de Xestión Catastral mediante o correspondente
acordo, e finalmente se procede á devolución das liquidacións que foron anuladas aos
titulares anteriores. Estes procesos realízanse de maneira telemática e afectan a centos de
titulares que cambian titularidades ante a Xerencia do Catastro, e teñen, por lei, efectos
tributarios para o ano seguinte. Ademais debe subliñarse que é necesario que o novo titular
sexa dilixente en promover o cambio no Catastro no prazo más breve posible.
En relación coas taxas municipais, en particular respecto das taxas por recollida
de lixo, tramitáronse varias queixas nas que se producira un cambio de titularidade na
vivenda ou no local de negocio, e se emitira algún recibo a cargo do anterior propietario.
Nalgún caso a través da información recibida da administración afectada constatouse que o
anterior propietario non dera de baixa o seu negocio no concello no momento en que se
fixo o traspaso e ao non presentar tampouco a oportuna reclamación ou alegación respecto
da elaboración do padrón de contribuíntes, o certo é que figuraba como suxeito pasivo da
taxa de recollida de lixo, polo que estaba obrigado ao pagamento, que podería repercutir
posteriormente contra o usuario efectivo do servizo polo que se xeraba a taxa. Nestes
casos, por outra parte, os reclamantes queixábanse de que non recibiran unha notificación
sobre o comezo do período voluntario para pagar a taxa; sen embargo, as cotas a pagar
pola taxa de recollida de lixo teñen a condición de débedas de vencemento periódico e
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notificación colectiva, polo que a xestión tributaria e recadatoria se practica mediante
liquidación e posterior notificación colectiva con ofrecemento de prazo de pagamento en
período voluntario.
Tamén se expuña, en relación coa taxa municipal por recollida de lixo, un
problema referido aos supostos de non utilización do servizo, e se en tales casos non había
que pagar a taxa. Así, nunha das queixas presentadas aludíase á circunstancia de que a
propietaria do inmoble, dada a súa idade e condicións de saúde, residía desde algún tempo
nun centro público para atención de anciáns, co que a vivenda estaba desocupada. Na
información facilitada polo concello aludíase á ordenanza fiscal de aplicación na que se
establecía que nacía a obrigación de contribuír coa taxa desde o momento en que se
iniciaba a prestación do servizo, entendéndose iniciada, dada a natureza de recepción
obrigatoria deste, desde o momento en que se establecía e entraba en funcionamento o
servizo municipal domiciliario de recollida de lixo. Neste sentido, o servizo de recollida de
lixos imponse a todas as vivendas, incluso ás desocupadas, pois tratándose dun servizo de
recepción obrigatoria non pode eximirse da taxa a ningún veciño, sen que o feito de que a
vivenda se encontre baleira a exima da taxa de recollida de lixo. Sen embargo, algunhas
ordenanzas admiten a exención para casos de vivendas desocupadas, acreditándose tal
cousa por exemplo se trátase de vivendas ruinosas, ou en supostos excepcionais se se dera
a baixa da auga domiciliaria e da subministración da enerxía eléctrica.
Por outra parte, nalgunhas queixas expuña o problema do cobro de xuros de
demora pola Facenda autonómica como consecuencia de se ter realizado previamente
unha comprobación de valores. Así, nun caso referido a unha liquidación polo imposto de
sucesións, comprobouse que o reclamante tiña que pagar efectivamente os xuros de
demora, xa que ao someterse á comprobación de valores e resultar outro valor diferente ao
declarado, se entende que o suxeito pasivo incorre en mora, desde o momento da súa
declaración, pois desde ese momento deixa de ingresar unha cota tributaria á que viña
obrigado, por iso a liquidación incluíu os correspondentes xuros de mora, que teñen
unicamente carácter compensatorio e non sancionador.

359

En relación coas queixas referidas á materia de transportes, debemos subliñar
en primeiro termo que moitas destas queixas interpoñen perante o Valedor do Pobo sen que
previamente se presentasen perante o órgano administrativo competente -neste caso a
Dirección Xeral de Mobilidade ou os servizos provinciais correspondentes- denuncia por
presunta infracción administrativa. Nestes casos non debemos admitir inicialmente a
trámite a queixa presentada, indicando que a función desta oficina do Valedor do Pobo ten
un carácter subsidiario, no sentido de que antes de que se produza a nosa intervención ante
un determinado problema é necesario que en primeiro lugar se presente a oportuna
reclamación perante a administración con competencias directas na materia. Neste caso a
denuncia previa debería presentarse perante a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, a través dos órganos administrativos sinalados anteriormente, e
posteriormente ante unha posible falta de resposta ou por estar desconforme coa resposta
recibida se podería en tal caso instar a nosa actuación.
Entre as queixas tramitadas nesta oficina do Valedor do Pobo poden destacarse
unha queixa presentada por un grupo de usuarios do servizo de transporte marítimo da ría
de Vigo, na que manifestaban que se producían determinadas irregularidades no servizo,
tales como os atrasos nas saídas de Moaña, e que non existían follas de reclamacións nos
barcos, e tamén respecto de determinados aspectos relacionados cos billetes que se
entregaban aos pasaxeiros. Na oficina do Valedor do Pobo recibimos un informe da
Dirección Xeral de Mobilidade no que se indicaba que se dera traslado da reclamación ao
Servizo de Inspección para que levase a cabo as funcións de inspección pertinentes, e
procedemos a concluír provisionalmente a nosa intervención.

1.11.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE

Durante o ano 2009 nesta área foron 52 as queixas non admitidas a trámite, o que
supón un 44% do total das queixas presentadas. Nas resolucións de non admisión a trámite
informóuselles puntualmente aos reclamantes das razóns que determinaron esta decisión. A
este respecto, foron varios os motivos nos que se fundaron estas resolucións, sendo o
maioritario a inexistencia dunha actuación administrativa previa. Así ocorre, por exemplo e
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como xa sinalamos, coas queixas referidas a entidades bancarias ou caixas de aforro, xa
que nestes casos a única posibilidade de que poidamos intervir, en tanto que se trata en
principio dunha relación xurídico-privada, implica necesariamente que previamente se
instase polo reclamante a actuación do órgano autonómico supervisor, que para estes casos
sería a Subdirección Xeral de Supervisión de Caixas de Aforro e Entidades Financeiras da
Consellería de Facenda. Sen embargo, nas queixas presentadas sobre esta materia non se
impulsara previamente a intervención deste órgano de supervisión. Tampouco se admitiron
queixas por este mesmo motivo, falta de actuación administrativa previa, no caso das
referidas á materia de transporte, xa que moitas destas queixas se presentan sen ter instado
previamente a intervención dos órganos autonómicos con competencias en materia de
transporte.
Por outra parte, outro amplo grupo de queixas non admitidas a trámite, referidas á
materia tributaria, logo de examinar o contido da queixa se concluíu que non se apreciaba
unha actuación administrativa irregular, polo que se entendeu que non había fundamento
para solicitar información da administración afectada, ben se tratase da administración
autonómica ben da administración local.

1.11.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

No ano 2009 desde esta oficina do Valedor do Pobo remitimos 16 queixas ao
Defensor del Pueblo por afectar a actuacións de órganos administrativos, organismos ou
entidades dependentes da Administración Xeral do Estado.
Entre estas queixas remitidas ao Defensor del Pueblo, 9 afectaban ao Catastro, 3 á
Axencia Tributaria, 2 a RENFE, e finalmente outras 2 á Seguridade Social e a Correos.

361

1.12 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS E EXPROPIACIÓNS
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1.12.1 INTRODUCIÓN

1.12.1.1 Os atrasos na fixación e pagamento das expropiacións forzosas
O atraso na sinalización e aboamento dos prezos xustos e xuros derivados das
expropiacións promovidas pola anterior Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes, hoxe pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas, segue xerando abundantes e fundadas queixas. Por iso, de novo debemos
destacar a necesidade de tramitar con máis celeridade os expedientes de fixación dos
prezos xustos e o deber legal de facer fronte ao pagamento do principal e os xuros con
rapidez, sen deixar pasar longos períodos, como sucede. Ademais, segue producíndose o
inadecuado tratamento da liquidación e pagamento dos xuros, que leva a xerar xuros de
xuros e a facer interminable o expediente global de compensación dos expropiados.
Destaca o atraso que ocasionan os problemas de funcionamento do Xurado de
Expropiación de Galicia, que el mesmo pon de relevo. Resulta rechamante que un órgano
creado recentemente co fin de acelerar os períodos de espera que ocasionaban os xurados
provinciais recoñeza a súa falta de capacidade para tramitar os expedientes con celeridade.

1.12.1.2 Os graves problemas relacionados con expropiacións de vivendas
As expropiacións de vivendas habituais resultan moi gravosas para os afectados,
que necesitan ver respectado o réxime de garantías legais. Sen embargo, observamos o
contrario en non poucas ocasións; non se respectan os dereitos de realoxamento e retorno,
as valoracións resultan desproporcionadamente baixas, e as ocupacións prevense para un
momento anterior á obxectivación do prezo. A privación coercitiva dun ben de primeira
necesidade e de tanto valor non pode recibir o mesmo tratamento có resto das
expropiacións, algo que establece o ordenamento, pero que en ocasións non resulta
atendido con rigor polas administracións. Encontramos supostos nos que non se respectan
os dereitos de realoxamento e retorno, un mecanismo amortecedor dos prexuízos
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individuais dos que ven expropiadas as súas vivendas por desenvolvementos ou reformas
urbanísticas.

1.12.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN

O número de queixas recibidas na área de obras públicas e expropiacións ao longo
de 2009 foi de 262 e o estado de tramitación no que se encontran é o que a continuación
expresamos:
Iniciadas

262

Admitidas

58

22 %

Non Admitidas

6

2%

198

76 %

Remitidas ao Defensor del Pueblo

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
Concluídas

35

60 %

En trámite

23

40 %

No relativo ás queixas presentadas en anos anteriores e pendentes de resolución
nalgún momento de 2009, a situación actual é a seguinte:
Ano de

En trámite ao

Reabertas

Total

presentación
2006

31-12-2008
1

0

1

1

31-12-2009
0

2007

3

0

3

3

0

2008

47

10

57

55

2
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Resoltas

En trámite ao

1.12.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

1.12.3.1 Os atrasos na fixación e pagamento dos prezos xustos
A Constitución configura o dereito á propiedade privada limitándoo pola súa
función social, polo que, entre outras cosas, 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, sobre todo por falta absoluta de procedemento ou dalgún dos seus
elementos esenciais, atrasos na sinalización dos prezos xustos, atraso no seu pagamento ou
no dos xuros, ou xeración de xuros de xuros.
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 previo pagamento. Despois de consumada a ocupación dos terreos o procedemento
vólvese extraordinariamente lento, sempre en prexuízo do expropiado, e, en ocasións 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.
Como mostra destes amplos atrasos coñecemos unha queixa por un prezo xusto
moi demorado, que se encontraba no Xurado de Expropiación de Galicia (XEG) desde
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setembro de 2006, aínda que só se completou a documentación en xaneiro de 2007
(Q/853/09). Desde entón non se resolvera. O Xurado incardínase organicamente na
CMATI, razón pola cal requirimos informe a ese órgano no relativo á súa competencia, é
dicir, as causas do suposto atraso e cando se resolverá. A Consellería respondeunos a
través do propio Xurado, que seguiu sen aclarar a data na que finalmente se resolvería.
Pretendía xustificalo na acumulación de traballo, a escaseza de persoal, e incluso no
principio de eficacia, que, segundo se dicía, facía que se agrupasen os expedientes dunha
mesma expropiación, polo que convén agardar a ter todas as pezas relativas ao proxecto
de referencia por ser moito máis eficiente resolvelas todas xuntas. Ademais, sinala que os
atrasos constatados se compensan a través dos xuros e que o interesado pode entender que
a súa solicitude de revisión do prezo foi tacitamente desestimada por silencio negativo,
dada a inactividade da administración despois de 3 meses (art. 11.5 in fine do decreto
223/2005). Pola nosa parte indicamos que non resulta xustificada a actuación da
administración. Os prazos legais afectan a esta da mesma forma que aos interesados, polo
que non poden ser descoñecidos. Neste caso o art. 11.5 do decreto 223/2005 sinala que “a
resolución do Xurado se adoptará no prazo de 3 meses”. A previsión de silencio negativo
transcorrido ese prazo só pode entenderse como unha garantía para o cidadán afectado polo
atraso, que poderá escoller entre acudir á xurisdición contenciosa administrativa en contra
da resolución presunta ou, se non o fai, reclamar a resolución expresa pendente. En ningún
caso a administración pode alegar esta circunstancia como escusa ou atenuante da súa
abstención, ao permanecer a súa obrigación de resolución (art. 42.1 Lei 30/1992, de RXAP
e PAC). Tampouco se pode pretender xustificar a abstención aludindo a escaseza de
medios materiais ou persoais, cuxa dotación e organización depende da propia
administración. Finalmente, non resulta xustificación a agrupación de expedientes para dar
con iso efectividade ao principio de eficacia (art. 3.1 Lei 30/1992, do RXAP e PAC). Esta
agrupación pode xustificarse se os expedientes se recibisen nun prazo prudencial, pero en
ningún caso con marxes que superan con moito os prazos legais para resolver. O principio
de eficacia vén referido ao fin que lle é propio á administración, é dicir, ao servizo con
obxectividade dos intereses xerais, polo que alude á eficacia para o servizo aos cidadáns.
As garantías legais das que son titulares os afectados das expropiacións concírnelles a eles
individualmente, como calquera garantía, e non poden entenderse condicionadas por
circunstancias que afectan a un conxunto ou colectivo.
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O XEG demora considerablemente a fixación definitiva do prezo xusto en vía
administrativa, co que inevitablemente se atrasa o aboamento da débeda co afectado.
Estase a incumprir o artigo 52.7º da Lei de expropiación forzosa (“debendo darse
preferencia a estes expedientes para a súa rápida resolución”). A demora prodúcese nun
procedemento no que a propia administración utiliza a excepcional habilitación do artigo
52 da Lei de expropiación forzosa para declarar a urxente ocupación dos bens afectados e o
conseguinte dereito á ocupación inmediata. Tal proceder non se pode considerar axustado
aos principios de eficacia e obxectividade que rexen o funcionamento da administración
pública,

segundo

o

establecido

no

artigo

103.1

da

Constitución

española,

fundamentalmente porque 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 máis tempo a súa compensación mentres a privación xa foi levada para o efecto
previamente.
Preocupa dun modo especial que o XEG sinale que o problema tratado non é
puntual, senón que se debe a carencias que o órgano sofre de forma ordinaria. A pesar diso
non se indica que se teña previsto aplicar medidas ordinarias ou extraordinarias para
solucionar este problema. Por iso formulamos á Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas unha recomendación para que con carácter xeral adopte todas as medidas
precisas para solucionar definitivamente o atraso constatado nos expedientes de fixación de
prezo xusto que coñece o XEG, de tal maneira que en ningún caso se demoren as
sinalizacións e por tanto tamén os pagamentos do prezo e os seus xuros; e para que no caso
concreto examinado se resolva o expediente con urxencia (véx. a resolución núm. 1 das
desta área). A Consellería respondeu que a peza se levaría a pleno en breve; sen embargo,
no referente ao atraso xeral a Consellería, a través do XEG, sinala basicamente que non
pode atender a recomendación debido ás actuais condicións de funcionamento do Xurado,
circunstancia que loxicamente depende da propia Consellería, polo que entendemos que se
rexeitaba a recomendación neste concreto aspecto, o que destacamos (art. 33.2 da Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo).
Outro exemplo de atraso encontrámolo na Q/701/08, referente a unha
expropiación para executar o enlace da Cidade da Cultura de Galicia coa Autoestrada AP-
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9. Despois da ocupación en 2003, a peza de sinalización do prezo xusto non se remitiu ao
Xurado de Expropiación ata o 2007. En xullo de 2008 resolveuse sobre o prezo, que se
encontraba pendente do pagamento que correspondía facer á anterior CPTOPT. Noutro
caso coñeceuse (Q/2630/09) que seguía moi atrasado o pagamento pendente que
coñeceramos nunha queixa anterior. Entón dixéranos que a súa fixación se encontraba
pendente do XEG e que despois de se ditar (resolución) procederase sen dilación á
tramitación para facer efectivo o pagamento. Tendo en conta que o XEG ten un prazo de 3
meses para resolver, era de esperar que o expediente se concluíse en breve. O afectado
indicounos que a pesar do transcurso do tempo, o certo é que aínda non se resolveu e por
tanto tampouco se aboaron nin o prezo xusto nin os xuros. Outros casos de atrasos
coñecémolos nas queixas Q/1067/08, Q/2056/08, Q/971/09, Q/1284/09 e Q/2465/09.
1.12.3.2 O atraso na liquidación e o pagamento de xuros; os xuros de xuros
A tardanza da administración na fixación e aboamento do prezo xusto xera unha
responsabilidade por demora, polo que ten a obrigación de aboar o xuro legal,
prexudicando con iso as finanzas públicas. A liquidación e o pagamento dos 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.
Con iso xéranse novos xuros, os xuros de xuros, e a falta de compensación íntegra
mantense durante moito tempo. En diferentes ocasións suxerimos á anterior CPTOPT a
revisión das prácticas administrativas observadas nesta orde.
Como exemplo do dito coñecemos un atraso no aboamento de xuros (Q/2553/08)
debidos pola anterior CPTOPT. Finalmente, este órgano comprometeuse a pagar en breve
as cantidades debidas por xuros dun prezo xusto que se aboara xa no 2006. Segundo
recoñece a xurisprudencia, o atraso que tratamos puido xerar xuros de xuros, isto é, xuros
polo atraso desde a data en que se demandou formalmente (por escrito) o pagamento dos
xuros.
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1.12.3.3 Os problemas ocasionados polas expropiacións de vivendas habituais ou
domicilios
Como adiantamos na introdución e xa resaltaramos noutros informes, as
expropiacións de vivendas habituais resultan moi gravosas para os afectados, que necesitan
ver respectado o réxime de garantías legais. A pesar diso observamos que en ocasións non
se respectan os dereitos de realoxamento e retorno, que as valoracións resultan moi baixas,
e que as ocupacións se prevén para un momento anterior á obxectivación do prezo.
A privación deste ben de primeira necesidade e de tanto valor non pode recibir o
mesmo tratamento có resto das expropiacións. Os problemas individuais e sociais destas
expropiacións resultan de enorme entidade. Sen embargo, observamos que non resulta
infrecuente encontrar supostos nos que non se respectan as garantías, polo menos de
principio. Así 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. Sen embargo, algúns concellos
galegos poñen en marcha este gravoso mecanismo dunha forma xeneralizada.
A afectación directa dun dereito fundamental, como é o dereito á intimidade
persoal e familiar no ámbito domiciliario (artigo 18.1 e 2 CE), debería ter como
consecuencia unha interpretación máis xenerosa á hora de concretar as garantías dos
afectados. Un plus de garantías para o exercicio da potestade expropiatoria 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
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circunstancias. Dificilmente pode privarse deste tipo de bens se antes o prezo xusto non se
sinalou de forma obxectiva por órganos independentes (non interesados na contía ou
valoración do ben a expropiar) e non se materializou a compensación prevista. Só a través
deste mecanismo se garante o dereito de substitución, eixo sobre o que pivota a regulación
do prezo xusto. En resume, se se pretende expropiar unha vivenda habitual a substitución
require que se concretase obxectivamente o prezo e que se pagase, e, de ser o caso, que se
ofrecese e concretase o dereito de realoxamento.
Desde as Xornadas de Coordinación de Defensores do Pobo celebradas en León
en outubro de 2006 todos os defensores españois recomendamos 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 expropiante 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”.
Se non existen perspectivas claras de substitución e realoxamento prodúcense
prexuízos engadidos que o afectado non tería que soportar, como a compra precipitada de
vivendas de valor e calidade inferior á expropiada debido á incerteza con respecto ao prezo
final, ou varios traslados provisionais ata facer o definitivo.
O conxunto de graves dificultades propiciadas por algúns concellos ou
organismos autonómicos (valoracións baixas, posibilidade de ocupar sen pagamento da
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cantidade definitiva, falta de realoxamento...) pode dar lugar a presións de axentes privados
que interveñen no proceso urbanizador e que coñecen mellor os sarillos das expropiacións,
o que lles permite conseguir vendas semiforzadas a un prezo máis baixo en prexuízo de
residentes de vivendas consolidadas. Os axentes privados poñen de relevo estas
circunstancias nas súas negociacións cos propietarios e en ocasións contan coa pasiva
complicidade dalgunhas administracións.
Como sinalamos amplamente nos informes de 2006, 2007 e 2008, as críticas ao
sistema de expropiacións que describimos resulta avalado por determinadas resolucións
parlamentarias e sentenzas do Tribunal de Xustiza de Luxemburgo, do Tribunal
Constitucional e dos tribunais ordinarios.
Como sucedeu outros anos, en Santiago coñecemos casos de expropiacións de
vivendas por motivos urbanísticos. 30 familias do barrio de Santo Ignacio de Loyola se
encontran nunha difícil situación debido a que as súas vivendas están afectadas por un plan
urbanístico que contempla a cesión forzosa a cambio de terreo, sen o fundamental para
eles, que son as vivendas. O Concello dilles de palabra que non se preocupen, que os van
realoxar, pero négase a dar ese compromiso por escrito, e di que a culpa da situación é da
Universidade de Santiago, que non asina o convenio para ceder ao Concello un terreo a
cambio de que se faga cargo do realoxamento do veciños. Estes, na súa maior parte
xubilados con pensións mínimas, están moi preocupados porque non saben se se levará a
cabo unha cesión obrigatoria, tal e como recolle o plan urbanístico, ou se o Concello se
fará cargo do realoxamento, como se vén dicindo desde hai anos, pero nunca por escrito.
Temen quedar sen vivenda, polo que solicitamos aclaración sobre o procedemento de
cesión ou expropiación, sobre as previsións de realoxamento nos casos de vivendas
habituais, e sobre a súa concreción no trámite do procedemento, sen resposta ao peche do
informe (Q/2208/09). Outro caso coñecémolo tamén en Santiago debido ao
desenvolvemento dun sector mediante expropiación que afectaba a unha vivenda, cunha
valoración que o afectado consideraba baixa (Q/2385/09). O ente local rexeitou as
alegacións, pero ademais aprobou unha valoración moi inferior á inicial, ao aceptar a da
empresa municipal de vivenda, revisando os seus actos iniciais en prexuízo do propietario.
Ante a inminente ocupación do soar e da casa creouse unha situación de angustia que o
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obrigou a permutar con empresas privadas, aínda que perdendo moito do valor real dos
bens. Demandouse do Concello que aclarase as valoracións, as causas da modificación
municipal do valor previamente asignado, en contra dos seus propios actos (aínda que con
personalidade xurídica, a empresa municipal en realidade forma parte do Concello), e o
cumprimento do deber de ofrecer o realoxamento, ao se tratar da expropiación de vivenda
habitual. Ao peche do informe non temos a resposta municipal.
Outro caso de ocupación de vivenda coñecémolo na queixa Q/1664/08, pola
expropiación dunha vivenda promovida pola anterior CVS. O posible lanzamento
suspendeuse por resolución xudicial.
1.12.3.4 Os atrasos nas reversións e as súas consecuencias
En diferentes expediente anteriores coñecéramos que a consellería responsable de
estradas expropiara un soar para despois cambiar o trazado e expropiar outro do mesmo
propietario. Como é lóxico, este reclamou a reversión do primeiro, que non se deu ata
moito tempo despois, o que confirmamos na Q/1783/07. Ao tempo repuxo o muro de
acordo co cambio producido e na liña que lle indicaron os responsables da obra, segundo
sinala. Despois de confirmar a necesidade de devolver os terreos e sobre todo o amplísimo
atraso en resolver sobre a reversión, a administración iniciou un expediente sancionador
por levantar o peche en dominio público, aínda que de acordo coa primeira expropiación,
que debía terse rectificado moito antes (Q/552/09). A multa resultou dunha enorme contía,
a pesar de que as circunstancias facían pensar que non existía culpa do afectado no
sucedido, senón máis ben o contrario. Aínda que a multa fose formalmente correcta,
materialmente non parecía ter xustificación, tendo en conta as circunstancias. O interesado
viuse prexudicado en diferentes ocasións pola deficiente actuación da administración: pola
expropiación orixinal e pola segunda, produto do cambio do proxecto; e polo atraso
considerable da reversión. A pesar diso impónselle unha cuantiosa multa por unha
circunstancia formal que se explica claramente por ese proceso, do que resulta
fundamentalmente responsable a administración. O recurso reduciu a multa a 1202,02 €,
anulando a de 3005,06 € imposta inicialmente. A resolución non estima os argumentos que
reiteradamente transmitimos á Consellería, coincidentes cos do afectado. Posiblemente non
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estariamos tratando este asunto se se realizase a expropiación axustada ao proxecto ou
despois se revertese de forma dilixente (a reclamación de reversión era do 2004).
Indicamos á administración que isto debería terse en conta á hora de coñecer o recurso
entón pendente, sen prexuízo de que a actuación da administración fose adecuada desde o
punto de vista formal. A resolución do recurso, atendendo en parte unha argumentación
parecida á nosa, sen embargo só conclúe que se debe aplicar a sanción mínima para ese
tipo de infraccións. Por tanto, a consellería non atendeu os nosos argumentos.

1.12.3.5 Os danos por obras públicas e a responsabilidade patrimonial da
administración
En canto a danos e atrasos nos expedientes de responsabilidade patrimonial,
coñecemos a demora nun procedemento promovido polo prexudicado por danos sufridos
na súa casa (Q/7/07 e Q/265/09). Confirmouse o atraso, que se debía á falta de valoración
da propia administración, neste caso da anterior CPTOPT. Finalmente conseguiuse que se
comprometese a requirilo con urxencia.
Outros danos causados nun soar confirmáronse na Q/1046/08. Dérase unha
ocupación temporal sen procedemento (arts. 108.2, 111.1, 112 e 113 da LEF). Ademais,
respecto da compensación, a anterior CPTOPT atribuíase á sociedade concesionaria. Sen
embargo, sinalamos que debería ser sinalada pola administración polo procedemento
legalmente previsto, e que tamén debería ser a administración a que sinalara a obrigación
de aboamento a través de resolución executiva, sen deixar posibles incidentes en mans da
concesionaria. A consellería agora competente iniciou a rectificación de acordo cos
criterios que trasladamos mediante o procedemento administrativo de expropiación e citou
para o levantamento das actas previas. Ademais, incrementáronse os prezos xustos.
Tamén coñecemos os danos ocasionados por unha derivación de augas pluviais e
residuais desde unha estrada provincial cara a un soar en Ortigueira. A Deputación
Provincial da Coruña confirmou que se vertían augas pluviais, aínda que na canle natural
de saída sobre terreos lindeiros, o que non xustifica o claro prexuízo que se causa pola
derivación artificial da auga recollida ao longo de moitos metros, como confirma un
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informe pericial presentado. O prexuízo acrecéntase coa derivación de augas residuais, que
a Deputación debería impedir, non a través dunha simple comunicación ao Concello, como
fixo, senón mantendo a infraestrutura da súa propiedade en condicións adecuadas,
impedindo o vertido á cuneta da estrada polos medios necesarios. Indicámoslle ao
organismo provincial que debería aclarar con urxencia as súas específicas actuacións como
titular da estrada para impedir definitivamente o vertido de augas sucias á cuneta e para
canalizar de forma adecuada as augas, de forma que se deixe de prexudicar individual e
inxustificadamente a afectada cos vertidos (Q/1800/08). A pesar do moito tempo
transcorrido desde o inicio da queixa aínda non se corrixiu esta deficiencia.

1.12.3.6 O mantemento da estradas e outras infraestruturas
Tamén resultan frecuentes as queixas por falta de mantemento adecuado ou por
defectos nas estradas ou noutras infraestruturas, como a Q/2169/09, na que se sinalaba que
se reclamara da CMAIT que se arranxasen as fochas provocadas polos rexistros e os
sumidoiros dunha estrada, sen resposta.

1.12.3.7 A xestión do dominio público hidráulico
Son frecuentes as reclamacións polos atrasos ou a actuación do organismo
autónomo Augas de Galicia. Por exemplo, coñecemos unha reclamación debido á falta de
resposta a unhas alegacións nun expediente de augas (Q/1581/08). Ao confirmalo
formulamos unha recomendación á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas para que a efectividade do dereito a obter da administración unha resposta
razoada, que podería ser común para todas aquelas alegacións que formulen cuestións
substancialmente iguais -art. 86.3 Lei 30/1992, de RXAP e PAC- (véx. a resolución núm. 2
das desta área). En contra do argumentado por Augas de Galicia, as respostas a alegacións
promovidas en trámites de información pública non se fan depender do recoñecemento da
condición de interesado. De acordo co establecido no artigo citado, “a comparecencia no
trámite de información pública non outorga, por si mesma, a condición de interesado. Non
obstante, os que presenten alegacións ou observacións neste trámite teñen dereito a obter
da administración unha resposta razoada, que poderá ser común para todas aquelas
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alegacións que formulen cuestións substancialmente iguais”. Ademais, respecto da
consideración do reclamante como interesado no procedemento, dado que a súa
intervención se produce en relación cun ben de dominio público, parece razoable pensar
que podería resultar titular de dereitos ou intereses lexítimos, se non individuais, si
colectivos (artigo 31 LRXAP e PAC). Ao peche do informe a consellería aínda non
respondeu, a pesar do tempo transcorrido.
Polo cobro indebido do canon autonómico de saneamento coñeceuse a queixa
Q/1600/08. A CMADS recoñeceu que non se devolvera o cobrado indebidamente por
Augas de Galicia. Finalmente coñecemos que o organismo autónomo iniciara xa os
trámites do correspondente procedemento de devolución.

1.12.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE

Nesta sección 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 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.
Por falta de intervención previa da administración competente non se admitiu a
queixa Q/86/09, e por tratarse de asuntos que se estaban coñecendo en sede xudicial non
admitimos as queixas Q/655, 2038 e 2133/09.
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1.12.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

O Defensor del Pueblo é a única institución habilitada para a supervisión da
actuación da administración xeral do Estado (artigo 54 CE). Por iso, cando recibimos
algunha queixa relativa a esa administración, remitímola ao Defensor del Pueblo, dando
efectividade desta maneira aos principios de colaboración e coordinación establecidos na
Lei 36/1985, do 6 de novembro, pola que se regulan as relacións entre a institución do
Defensor del Pueblo e as figuras similares nas distintas comunidades autónomas. Este ano
remitimos un numeroso grupo de queixas referidas ao trazado do AVE A Coruña-Betanzos
ao seu paso por Piadela e Castro, por outros tramos de AVE, por outras obras promovidas
polo Estado, ou por atrasos dos xurados provinciais de expropiación.
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1.12.6 RESOLUCIONS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE OBRAS
PÚBLICAS E XESTIÓN DO DOMINIO PÚBLICO.

1.- Recomendación dirixida á a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas o 28 de setembro de 2009 debido ao atraso na fixación dun
xustiprezo e do pago (Q/853/09).
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de
D. A.B.L. relativo ao atraso na fixación dun xusto prezo e conseguintemente no pago
deste.
No seu escrito indicábanos que á súa muller, D.ª M.L.F., lle expropiaron un terreo
para a obra de “ampliación e mellora de trazado, tramo PK 7,500 da C.P. 1104 de Boiro á
Ponte de San Francisco”. O terreo individualizouse co n.º x. A ocupación deuse hai 8 anos.
Ao parecer o trámite de fixación e o envío ao Xurado de Expropiación de Galicia
demorouse. Aínda non se produciu a fixación do xusto prezo por parte dese Xurado, a
pesar do moito tempo transcorrido dende que o recibiran, e por tanto tampouco se deu o
pagamento do xusto prezo e dos xuros. Recentemente o interesado acudiu ao Xurado a
interesarse polo tema e recoñecéronlle o sinalado.
Ante iso solicitamos información á Deputación Provincial da Coruña e á
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que sinalaron o seguinte:
- Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Que se recibiu solicitude de informe en relación a unha queixa presentada por D.
A.B.L. ante esa institución, indicando que á súa muller, D.ª. M.L.F., lle expropiaron un
terreo para a obra de “ampliación e mellora de trazado da C.P. 1104, de Boiro á Ponte de
S. Francisco", e que aínda que se produciu a ocupación do terreo hai 8 anos non se lle
aboou o xusto prezo, estando pendente de resolver a peza separada polo Xurado de
Expropiación de Galicia.
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En relación a este asunto, indicamos que esta Consellería non é competente para
a tramitación do expediente de expropiación debido a que se trata dunha estrada
titularidade da Deputación Provincial da Coruña, polo que, de acordo co disposto na Lei
30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, artigo 3.2, "as administracións, nas súas relacións, réxense polo
principio de colaboración e cooperación, e na súa actuación polos criterios de eficiencia e
servizo aos cidadáns", polo que se lle remitiu por fax en data 22 de xuño a queixa a esa
entidade local para o seu cumprimento.”
- Deputación Provincial da Coruña:
“En contestación al escrito presentado por AB.L. sobre la expropiación realizada
a M.L.F. en la finca x del plano parcelario de la expropiación AMPLIACION Y MEJORA
DE TRAZADO DE LA C.P. 1104 BOIRO AL PUENTE DE SAN FRANCISCO PK 1,500 A
7,500 (CODIGO DE PROYECTO 0411100007.0) se hace constar:
1º.- Con fecha de 5 de febrero de 2004 tuvo lugar el levantamiento del acta previa
a la ocupación de la finca n° X del plano parcelario, a nombre de M.L.F., con una
superficie y bienes afectados de 57 m2 Suelo núcleo rural grado uno — labradío, 4,40 m3
muro de hormigón y 26 ml malla de alambre y postes de hierro.
2º.- Con fecha de 2 de junio de 2004 tiene lugar el pago de los depósitos previos a
la ocupación. Percibe la propietaria en ese acto la cantidad de 816,68- euros. En dicho
acta la Diputación llevó un cheque por importe de 375,99 euros en concepto de diferencia
con el nutuo acuerdo que no fue aceptado por la propietaria.
3º.- Con fecha de 6 de junio de 2004 se le notifica al propietario el intento de
mutuo acuerdo, por importe total de 1.192,67- euros. En muestra de disconformidad con
la valoración ofertada por la administración, el propietario aporta su hoja de aprecio en
fecha 18-6-2004, que asciende a la suma de 9.379,26- euros.
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4º.- Con fecha de 16 de febrero de 2005 se requiere al Ayuntamiento de Boiro
para la remisión de la certificación municipal sobre clasificación urbanística que el
Jurado de Expropiaciones exige y que es necesario aportar con la documentación a
remitir al Jurado.
5º.- Con fecha de 9 de marzo de 2005 el Concello expide la certificación
solicitada.
6º.- Mediante Resolución de Presidencia de 15-6-2006 se ratifica la valoración
ofertada, a la vista del artículo 30 de la LEF y del informe emitido por el Perito de la
Administración.
7º.- Mediante Resolución de Presidencia 17755/20-9-2006 se remite la pieza
separada correspondiente a la finca n° X, a fin de que el Jurado de Expropiación de
Galicia emita resolución de justiprecio.
8º.- Con fecha de 23 de noviembre de 2006 el Jurado de Expropiación de Galicia
solicita para considerar completo el expediente, y que comience a transcurrir el plazo de
los 3 meses con el que cuenta el Jurado para resolver, según lo dispuesto en el artículo 11
de su reglamento, aprobado por Decreto 223/2005, de 16 de junio, que se aporten los
planos del proyecto de expropiación donde se aprecie el conjunto de la obra, así como los
planos parcelarios de la totalidad de las fincas del término municipal
9º.-. La documentación solicitada fue remitida al jurado con fecha de 29 de enero
de 2007, estando a día de hoy, pendiente de que por dicho organismo se dicte resolución
sobre determinación de justo precio.
A la vista de todo lo expuesto se hace constar que la obra que nos ocupa consistió
en la ampliación y mejora de un vial que discurre por una zona de travesía, donde existen
viviendas, como es el supuesto de la finca n° X. Durante la ejecución de la obra, se
estudiaron distintas opciones para, en la medida de lo posible, ocasionar los menores
daños a los propietarios de las viviendas en la zona de travesía urbana, intentando no
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derribar los muros existentes, siempre que se respetase el trazado proyectado; por esta
razón, la ocupación física de los terrenos en zona urbana se retrasó hasta un momento ya
avanzado en la ejecución de la obra, y consecuentemente, también la tramitación de
algunos expedientes de ese tramo se demoró, toda vez que se consideró la posibilidad de
que los interesados solicitasen la desafectación y posterior reversión del terreno sobrante.
Asimismo se hace constar que se personó el perito de la administración en el
terreno, y se comprobó que efectivamente la finca n° X no se llegó a ocupar. A estos
efectos, cabe mencionar que no es cierta la manifestación que plasman los interesados en
su queja ante el Valedor do Pobo de que la ocupación se produjo hace 8 años, tal y como
indica el perito de la administración.
Según se expuso en los antecedentes, el pago del depósito previo tuvo lugar e12
de junio de 2004, que es el momento en el cual los terrenos quedan a disposición de la
administración; no obstante, como ya se ha mencionado, la ocupación efectiva no se llegó
a producir. Por esta misma razón, procede poner en conocimiento del interesado, que a
tenor de lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa, podrán
solicitar la desafectación del terreno y bienes sobrantes, y su posterior revisión”.
Dos informes transcritos deducíase que o expediente de sinalización do xusto
prezo se atopaba moi demorado. Ao parecer o expediente atopábase no Xurado de
Expropiación de Galicia dende setembro de 2006, aínda que só se completou a
documentación precisa para resolver en xaneiro de 2007, e dende entón non se resolveu. O
citado Xurado incardínase organicamente (non funcionalmente) na CMATI, razón pola cal
requirimos informe a ese órgano no relativo a súa competencia, é dicir, as causas do
suposto atraso, cando se resolverá, e con que contido, sen que se respondera a tales
cuestións. Por esa razón de novo nos diriximos á Consellería co fin de pedir aclaración
urxente sobre eses extremos. Nesta ocasión informou o seguinte:
“1°.- Coa nota interior n.° 1467 de data 27 de xullo de 2009 que a secretaria
xeral da CMATI remitiu a este xurado, acompañase escrito do Valedor do Pobo, en
relación á queixa M.6.Q/853/2009, presentada por D. A.B.L., referente ao atraso na
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sinalización e pagamento do prezo xusto nun expediente de expropiación dun terreo
expropiado para a realización das obras de "ampliación e mellora da CP 1104, de Boiro á
Ponte de San Francisco", titularidade da Deputación Provincial da Coruña.
2°.- Entendo que a queixa se refire ao expediente 2006/009102, pertencente ao
proxecto "00179.-AMPLIACION E MELLORA TRAZADO TRAMO PK 1,500 AO PK
7,500 DA C.P. 1104 DE BOIRO Á PONTE DE SAN FRANCISCO. CLAVE 0411100007.0.
TM BOIRO", no que figura como expropiada dona M.L.F., e como expropiante e
beneficiaria a Deputación Provincial da Coruña, e que foi remitido a este Xurado de
Expropiación de Galicia (XEG) por está última.
3°.- 0 Decreto 223/2005, do 16 de xuño, sinala no seu artigo 1 que o Xurado de
Expropiación de Galicia é o órgano colexiado permanente da Comunidade Autónoma
especializado nos procedementos para a fixación do prezo xusto na expropiación forzosa,
cando a administración expropiante sexa a comunidade autónoma ou as entidades locais
do seu ámbito territorial, establecendo un prazo de tres meses desde que o expediente
completo entra no seu rexistro para resolvelo. E na súa disposición transitoria, o dito
decreto sinala que as pezas de prezo xusto orixinadas por expropiacións que entrasen nos
xurados provinciais de expropiación forzosa, nos que a administración expropiante sexa a
comunidade autónoma ou as entidades locais do seu ámbito territorial, e estean pendentes
de resolución na data de constitución do Xurado de Expropiación de Galicia continuarán
a súa tramitación ata a súa resolución final nos xurados provinciais de expropiación
forzosa.
4°.- A peza separada en cuestión tivo entrada no rexistro do XEG en data
18/10/2006. Examinouse a documentación que a conformaba e, entendendo que non
estaba completa, solicitouse un complemento. A documentación complementaria tivo
entrada no rexistro do XEG o 23/04/2007. Dende tal data o expediente atópase na
situación de "listo para valorar", quedando claro que a data da normativa a aplicar (e
dicir, a data de comezo do expediente expropiatorio que coincide coa data de declaración
de necesidade de ocupación) é a de 02/05/2003, e a data a que ten que referirse a
valoración (data de intento de mutuo acordo ou data de requirimento da folla de aprecio)
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é a do 6/6/2004. O día 5/5/2009 o expropiado fixo efectivo o seu dereito de acceso ao
expediente.
5°.- Ao mesmo proxecto expropiatorio que a peza separada obxecto de informe
pertencen outra serie delas que a Deputación da Coruña achegou ao XEG do seguinte
xeito: 7 pezas o 23/4/2007 (unha delas o obxecto de informe), 1 peza o 3/7/2007, 1 peza o
22/7/2007, 7 pezas o 15/7/2008, 6 pezas o 23/3/2009, 44 pezas o 1/4/2009, 1 peza o
7/5/2009, 4 pezas o 23/6/2009 e 2 pezas o 1/7/2009.
6°.- Da normativa e datas referidas anteriormente despréndese a conclusión de
que corresponde ao XEG entender das pezas separadas de prezo xusto que á data da súa
constitución (14/02/2006) non entraran no rexistro dos xurados provinciais (aínda que
pertenzan a expedientes, como xa sucedeu, que se iniciaran en 1977), e polo tanto do
obxecto deste informe. Por iso, así como a administración expropiante é responsable dos
posibles atrasos na tramitación do expediente expropiatorio de referencia desde o
2/5/2003 ata o 23/4/2007, desde esta segunda data ata a actualidade é responsable da non
resolución da peza separada de prezo xusto o XEG.
7º.- A día de hoxe o XEG, debido en gran medida á disposición transitoria a que
se fixo referencia anteriormente, pero tamén ao incremento do número de expedientes no
día a día, ten unha carteira de traballo moi superior á que pode levar a cabo cos medios
persoais con que conta. Dende a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas estanse intentando tomar medidas para resolver o problema e adaptar a
dimensión do XEG á entrada real de expedientes e implementar solucións para a bolsa de
expedientes antigos.
8°.- Existe por tanto unha situación caracterizada polo gran volume de traballo
existente fronte a mínima dotación actual de persoal do XEG (cadro de persoal escaso,
existencia de baixas por enfermidades de gran duración, excedencias concedidas, e dende
hai case un ano as limitacións á contratación de persoal interino establecidas no artigo
31.catro da Lei 16/2008, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2009).
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Malia que o art. 74.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común sinala que no despacho
dos expedientes se deberá gardar a súa orde de incoación, isto refírese a expedientes de
homoxénea natureza. Razóns de eficacia (principio consagrado no artigo 3 da lei que veño
de citar) aconsellan non resolver, polo de agora, as pezas separadas pertencentes ao
proxecto de referencia por teren chegado en diferentes datas e seguir a facelo na
actualidade. Cómpre agardar a ter todas as pezas relativas ao proxecto de referencia, por
ser moito máis eficiente resolvelas todas xuntas.
9°.- En canto á estimación de data para a súa resolución, esta dependerá,
ademais da celeridade en completar as pezas restantes por parte da administración
expropiante, do incremento do cadro de persoal fixo do XEG ou doutras solucións que,
dentro do marco legal vixente, se poidan adoptar como a contratación de persoal temporal
por acumulación de tarefas.
100.- En calquera caso, e aínda que comparto a necesidade de dar unha resposta
rápida e eficaz á fixación dos prezos xustos en vía administrativa, cómpre lembrar que o
cidadán está amparado por mecanismos legais. Así, o atraso na fixación do prezo xusto dá
lugar á obriga de pagamento de xuros de demora. Ademais, transcorrido o prazo
regulamentariamente establecido dende a entrada neste Xurado da documentación
completa da peza separada, enténdese producido o silencio (negativo) e o particular pode
acudir aos tribunais de xustiza para obter unha fixación (xa definitiva) do valor dos bens e
dereitos expropiados.”
Da información agora presentada dedúcese que a Consellería, e en concreto o
XGE, confirma que o expediente se atopa moi demorado, e sen embargo segue sen aclarar
a data na que finalmente se resolverá sobre el e por tanto poderá iniciarse o trámite do pago
tanto do xusto prezo como dos xuros, que, dadas as circunstancias apuntadas, se refiren a
un período moi prolongado.
A administración parece pretender xustificar esta circunstancia aludindo a
diferentes motivos, entre eles a acumulación de traballo e a escaseza de persoal. Tamén

385

sinala que se aplica o principio de eficacia agrupando os expedientes dunha mesma
expropiación, polo que cómpre agardar a ter todas as pezas relativas ao proxecto de
referencia por ser moito máis eficiente resolvelas todas xuntas. Ademais, sinala que os
atrasos constatados se compensan a través dos xuros e que en calquera caso o interesado
pode entender que a súa solicitude de revisión do prezo foi tacitamente desestimada por
silencio negativo, dada a inactividade da administración despois de 3 meses (art. 11.5 in
fine do decreto 223/2005).
Sen embargo, o expresado non xustifica a actuación constatada da administración
neste concreto expediente. Os prazos legais afectan á administración da mesma forma que
aos interesados, polo que non poden ser descoñecidos, e neste caso o art. 11.5 do decreto
223/2005 sinala que “a resolución do Xurado se adoptará no prazo de 3 meses”. A
previsión de silencio negativo transcorrido ese prazo só pode entenderse como unha
garantía para o cidadán afectado polo atraso, que nese caso poderá escoller entre acudir á
xurisdición contenciosa-administrativa en contra da resolución presunta ou, se non o fai,
reclamar a resolución expresa pendente, como é o caso. Por tanto, en ningún caso a
administración pode alegar esta circunstancia como escusa ou atenuante da súa abstención,
ao permanecer a súa obriga de resolución (art. 42.1 da Lei 30/1992, de RXAP e PAC).
Tampouco pode pretender xustificarse a abstención aludindo a escaseza de medios
materiais ou persoais, cuxa dotación e organización depende da propia administración.
Finalmente, non resulta xustificación a necesidade de agrupación de expedientes
para dar con iso efectividade ao principio de eficacia (art. 3.1 da Lei 30/1992, de RXAP e
PAC). Esta agrupación pode xustificarse se os expedientes se recibiran nun prazo
prudencial, pero en ningún caso con marxes que superan con moito os prazos legais para
resolver. É de subliñar que o principio de eficacia vén referido ao fin que lle é propia á
administración, é dicir, ao servizo con obxectividade dos interese xerais, polo que alude á
eficacia para o servizo aos cidadáns, e as garantías legais das que son titulares os afectados
das expropiacións lles concirnen a eles individualmente, como calquera garantía, e non
poden entenderse condicionadas por circunstancias que afectan a un conxunto ou colectivo.

386

O artigo 52.7º da Lei de expropiación forzosa preceptúa que “efectuada a
ocupación dos terreos, tramitarase o expediente de expropiación nas súas fases de prezo
xusto e pago segundo a regulación xeral establecida nos artigos anteriores, debendo darse
preferencia a estes expedientes para a súa rápida resolución”. Pola súa parte, o artigo
52.8º establece que “sobre o prezo xusto acordado definitivamente para os bens obxecto
deste artigo xirarase a indemnización establecida no artigo 56 desta lei (xuros de
demora), coa especialidade de que será data inicial para o cómputo correspondente á
seguinte a aquela en que si se produce a ocupación de que se trata”.
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
pago da cantidade que se sinala como prezo xusto, nacendo a obrigación do pago e o
correlativo dereito de cobro coa determinación firme do prezo. A necesidade de respectar a
obrigación antedita vén sendo obxecto de pronunciamentos xurisprudenciais desde hai
moito tempo. Así, a STS do 5 de xuño de 1919 sinala que “o propietario expropiado ten
dereito ao cobro, sen que poida a administración opoñer ningunha dilación”.
No suposto que coñecemos, o XEG demora considerablemente a fixación
definitiva do xusto prezo en vía administrativa, co que inevitablemente se atrasa o
aboamento da débeda co afectado. A actuación da administración vén caracterizada por esa
demora da que tratamos, que se produce nun procedemento no que a propia administración
utiliza a excepcional habilitación do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa para declarar
a urxente 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, fundamentalmente porque é dificilmente comprensible para un
cidadán que ve ocupada a súa propiedade (neste caso ao parecer non materialmente) e
executada a obra de utilidade pública ou interese social que se dilate por máis e máis tempo
a súa compensación mentres a privación xa foi levada a efecto previamente.
A Constitución española establece a función social da propiedade privada e por
iso establece tamén os mecanismos para a privación dos seus dereitos aos propietarios en
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interese da comunidade, ou, como sinala a propia Constitución, por causa xustificada de
utilidade pública ou interese social (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
debe ser acorde co disposto pola lei (artigo 33.3 in fine).
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 información facilitada por ela mesma parece deducirse que a celeridade
non foi nin está sendo característica do trámite de compensación do propietario.
Por outra parte, a tardanza da administración na fixación e aboamento do prezo
xusto xera unha responsabilidade por demora, polo que as administracións, neste caso a
Deputación e a Xunta, resultan culpables da obrigación ao aboamento dunha
indemnización consistente no pago do xuro legal do prezo xusto, prexudicando tamén desa
maneira as finanzas públicas.
Preocupa dun xeito especial que o XEG sinale que o problema tratado non é
puntual, senón que se debe a carencias que o órgano sofre de forma ordinaria. A pesar diso
non se indica que se teña previsto aplicar as medidas ordinarias ou extraordinarias precisas
para solucionar este tipo de problemas.
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, Territorio e Infraestruturas a seguinte recomendación:
“Que con carácter xeral se adopten todas as medidas precisas para
solucionar definitivamente o atraso constatado nos expediente de fixación
de xusto prezo que coñece o Xurado de Expropiación de Galicia, de tal
maneira que en ningún caso se demoren as sinalizacións e por tanto tamén
os pagos do prezo e os seus xuros. E que no caso concreto examinado, con
urxencia se resolva o expediente de fixación do xusto prezo.”
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Resposta da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas:
recomendación aceptada parcialmente.
2.- Recomendación dirixida á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestructuras o 29 de decembro de 2009 debido á falta de resposta a unhas
alegacións nun expediente de augas (Q/1581/08).
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de
D. J.R.C.M. debido a un expediente de captación de augas.
No seu escrito, esencialmente, indícanos que en período de información pública
presentou alegacións no expediente de Augas de Galicia DH.W27.4882 en novembro de
2007, trala da construción dunha presa de formigón para a captación de auga no rego de
Adelán, de Alfóz. Non recibiu ningunha contestación de Augas de Galicia. Ao parecer se
considera que non é parte interesada. Considera que si é interesado, posto que promoveu
alegacións e o rego de Adelán é patrimonio público.
Ante iso solicitamos información á anterior CMADS, que sinalou que “...o
organismo autónomo Augas de Galicia emite o pertinente informe con data de 15 de
setembro de 2008, que se achega...”. Basicamente indicaba que se consideraba que non era
interesado, o que motivou que pola nosa banda se argumentara en senso contrario e que se
requirira información complementaria. Entón a CMADS volveu argumentar no mesmo
senso que fora contradito na anterior comunicación desta institución, insistindo en que para
que se responda ás alegacións debera acreditar a condición de interesado no procedemento.
Ante iso de novo requirimos aclaración, que se responde pola CMATI da seguinte forma:
“En relación coa queixa de referencia cómpre realizar unha breve escolma do
procedemento seguido no expediente DH.A27.04882:
Con data 18 de setembro do 2007 o Concello de Alfoz presentou unha solicitude
de concesión de augas, a captar do arroio Adelán, para o abastecemento da parroquia de
Adelán.
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Durante o trámite de información pública presentáronse alegacións por parte de
D. J.R.C.M.. Seguindo o procedemento regulamentariamente establecido deuse traslado
ao Concello solicitante das alegacións realizadas durante o trámite de información
pública para a súa contestación e posterior avaliación.
Durante a tramitación do expediente foron emitidos informes favorables do
Servizo de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente e
Desenvolvemento Sostible, así como da Consellería de Sanidade.
Con data 25 de novembro do 2008 foi ditada resolución outorgando ao Concello
de Alfoz a concesión de augas solicitada sinalando o réxime de aproveitamento das
augas. O outorgamento da concesión foi obxecto de publicación, segundo o establecido
no artigo 116 do RDPH, no BOP de Lugo, núm. 300, do 31 de decembro de 2008.
Tendo en conta o exposto procede informar o seguinte:
No que atinxe ao tratamento das alegacións realizadas por parte de D. J.R.C.M.,
o artigo 109 do Real decreto 849/1986, do 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento
do dominio público hidráulico (en diante RDPH), regula o trámite de información
pública, establecendo na súa aliña 4 que "de cantas reclamacións se presenten darase
vista ao peticionario para que no prazo de quince días manifeste, se o desexa, canto
en relación coas mesmas considere oportuno na defensa dos seus intereses". Segundo
o que dispón este precepto, deuse traslado ao concello solicitante, das alegacións
realizadas durante o trámite de información pública, para a súa contestación e posterior
avaliación de cara ao posible outorgamento da concesión administrativa.
Así mesmo, convén sinalar que en data 12 de xuño de 2009 recibiu D. J.R.C.M.
un escrito no que se poñía de manifesto os extremos da tramitación do procedemento da
concesión de augas ao Concello de Alfoz ( DH.A27.04882), solicitándolle que acreditase
a afección da concesión á súa esfera xurídica para a súa consideración de interesado no
procedemento, de acordo co disposto no art. 31 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común
(en adiante LRXPAC), e poñendo á súa disposición o expediente de concesión de augas
antes mencionado para o suposto de que quixera realizar unha consulta, sen que conste

390

ata o momento neste organismo, dilixencia na que se faga constar a comparecencia de D.
J.R.C.M. para a consulta do dito expediente ou a realización de novas consideracións no
que se refire á concesión outorgada.
Por outra banda, a Administración hidráulica como poder público ten "a obriga
de velar pola utilización racional dos recursos naturais, co fin de protexer e mellorar
a calidade da auga e defender e restaurar o medio ambiente, apoiándose na
indispensable solidariedade colectiva" tal como establece o art. 45.2 da Constitución
española. Consecuentemente, a administración hidráulica debe respectar o disposto no
artigo 60.3 do TRLA que fixa a orde de preferencia para o outorgamento de concesións
de augas, establecendo no ,primeiro lugar o abastecemento á poboación, e en análogos
termos maniféstase o plano hidrolóxico de Galicia-Costa no que atinxe ao abastecemento
de núcleos de poboación e a súa prioridade respecto de calquera outro uso da auga tendo
en conta o interese público residente en aproveitamentos desta índole.
Faise preciso lembrar que o outorgamento da concesión para o aproveitamento
dun volume de auga, non exime ao solicitante de calquera outra autorización ou licenza
que puidera resultar preceptiva.
Tomando en consideración o exposto, considerase que a tramitación do
expediente de outorgamento dunha concesión de augas ao Concello de Alfoz, foi
realizada axustándose ao procedemento regulamentariamente establecido para as
concesións de augas no RDPH”.
A argumentación de Augas de Galicia é basicamente a mesma que as anteriores.
Por iso, debemos reiterar o xa mencionado en anteriores comunicacións, en concreto que
as respostas a alegacións promovidas en trámites de información pública non se fan
depender do recoñecemento da condición de interesado. Efectivamente, de acordo co
previsto no artigo 86.3 da Lei 30/1992, de RXAP e PAC, que a propia administración citou
nalgunha ocasión, “a comparecencia no trámite de información pública non outorga, por si
mesma, a condición de interesado. Non obstante, os que presenten alegacións ou
observacións neste trámite teñen dereito a obter da Administración unha resposta razoada,
que poderá ser común para todas aquelas alegacións que formulen cuestións
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substancialmente iguais”. Ademais, quen debera proporcionar esa resposta é a
administración actuante, nesta ocasión o organismo de conca, é dicir, Augas de Galicia, e
non o Concello, que é solicitante da concesión dun caudal de auga para o abastecemento da
parroquia de Adeán precisamente ante Augas de Galicia.
Por outra banda, respecto da consideración como interesado no procedemento, é
de sinalar que, dado que a intervención do reclamante se produce en relación cun ben de
dominio público, parece razoable pensar que podería resultar titular de dereitos ou
intereses lexítimos, senón individuais, si colectivos (artigo 31 LRXAP e PAC).
Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984, de 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa
Consellería a seguinte RECOMENDACIÓN:
“Que no caso examinado se dea efectividade ao dereito a obter da
Administración unha resposta razoada, que poderá ser común para todas
aquelas alegacións que formulen cuestións substancialmente iguais, de
acordo co previsto no art. 86.3 da Lei 30/1992, de RXAP e PAC.”
Resposta da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras:
recomendación pendente de resposta.
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1.13 ÁREA DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DE RÉXIME
LOCAL E PROTECCIÓN CIVIL
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1.13.1 INTRODUCIÓN

Un exame comparativo entre as queixas recibidas no ano 2008 –que foron 200- e
as iniciadas e tramitadas no 2009 -203 queixas- confirman a tendencia equilibrada de
reclamacións no sector público relativo á organización e funcionamento das corporacións
locais. Os datos estatísticos que a continuación se relacionan confirman a anterior
afirmación.

1.13.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN

O número total de queixas recibidas no ano 2009 cífrase en 203 coa seguinte
desagregación:
Iniciadas

203

Admitidas

184

90 %

Non Admitidas

18

9%

1

1%

Remitidas

ao

Defensor

del

Pueblo

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
Concluídas

125

68 %

En trámite

59

32 %

Ao longo deste ano tamén foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas
en anos anteriores:
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Ano de

En trámite

Reabertas

Total

Resoltas

Presentación ao 31-12-08

En trámite ao
31-12-2008

2007

3

0

3

3

0

2008

62

3

65

58

7

1.13.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRÁMITE

1.13.3.1 Dereito de participación nas 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.

1.13.3.1.1 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 testemuñas 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,
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baleiras, insuficientes e tardías. Esta dialéctica ponse de manifesto nas 21 queixas
tramitadas no ano 2009.
Algunha delas destaca pola súa reiteración, como sucede co Concello de Cabanas
(expedientes números 56, 526, 546 1117 e 2266), e outras pola súa extensión e
complexidade como se reflicte nas presentadas ante os concellos de

Oroso (89/09),

Betanzos (281/09), Moaña (1724/09) e Sada (1945/09).
Intimamente vinculado ao dereito de acceso á información se encontra o dereito
ao libramento de copias da documentación municipal cuxo exercicio –nalgunhas ocasións
de forma discriminada- xerou un conflito de intereses para cuxa resolución se invocou a
doutrina sentada polo Tribunal Supremo nas súas sentenzas do 29 de marzo de 2006 e 2 de
xullo de 2007, salientando desta as seguintes notas:
a)

O núcleo básico do dereito fundamental de participación política
inherente ao cargo de concelleiro satisfaise co dereito á información
e non comprende un dereito a obter copias da documentación
existente na corporación local.

b)

Ese dereito a obter copias deriva da normativa de réxime local antes
mencionada e non é incondicionado, pero a súa indebida denegación,
cando é procedente, si incide no dereito fundamental de participación
política (porque pese a que se trata dun dereito non derivado da
Constitución senón da normativa inconstitucional, o certo é que se
recoñece como un instrumento para exercer o cargo de concelleiro).

c)

As condicións para reclamar ese dereito de obtención de copia son
diferentes segundo o título normativo que sexa invocado: cando se
exercite ao amparo das aliñas a) e b) do artigo 15 do ROFRX/CL,
haberá de precisarse o asunto en relación ao cal se piden as copias; e
cando o sexa, segundo a aliña c) dese mesmo precepto
regulamentario, deberá cumprirse coa exixencia de individualización
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documental que establecen as aliñas 7 e 8 do artigo

37 da Lei

30/1992.
d)

Cumpríndose con esas condicións, non poderá exixirse ao interesado
que xustifique adicionalmente a utilidade ou conveniencia das copias
solicitadas para o desempeño da función de control político que
corresponde ao cargo de concelleiro.

e)

Recae sobre o concello destinatario da solicitude de copia a carga de
xustificar e motivar a súa denegación.

Tamén cómpre engadir que o excesivo volume da documentación cuxa copia sexa
solicitada e a perturbación que a súa expedición ou entrega poida causar no
funcionamento da corporación local, en razón dos medios de que esta dispoña,
será un factor de lexítima ponderación na resolución que haxa de ditarse. Pois
non podemos esquecer que asegurar a normalidade daquel funcionamento é un
imperativo do principio de eficacia que para a actuación da administración
pública proclama o artigo 103 CE.

1.13.3.1.2 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
municipais o dereito a dispoñer dun despacho ou local, na sede do concello, para reunións
e para recibir a visita dos cidadáns “na medida das posibilidades funcionais da
organización administrativa da entidade local...”, e no artigo 28 recoñécese aos grupos
municipais o poder facer uso de locais da corporación para celebrar reunións con
asociacións veciñais para a defensa de intereses xerais ou de especial importancia para os
convocados.
Neste período resolvéronse as queixas tramitadas e fundamentadas nesta causa
nos concellos de Boiro (206 e 371/08), Santa Comba (2070/08) e Cabanas (513/09).
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En todo caso resulta oportuno recordar a doutrina sentada no fundamento xurídico
primeiro da sentenza do Tribunal Supremo do 19 de decembro de 2001: para chegar a este
pronunciamento desestimatorio, parte a sala de instancia, do réxime xurídico do dereito
ao uso por os grupos políticos municipais dos locais da corporación, regulado no
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, no
que se establece unha distinción, segundo os devanditos locais estean situados na propia
sede consistorial ou noutros puntos, xa que mentres 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 dereito de participación do veciño na actividade municipal
O artigo 70 bis da LBRL establece o deber que pesa sobre os concellos de facilitar
a efectiva participación dos veciños nos asuntos da vida pública local. O correlativo dese
deber xurídico é o dereito recoñecido aos cidadáns de recibir unha ampla información
sobre a actividade municipal e de participar na vida local.
Sen limitar esa participación, pero co propósito de facela máis efectiva, o artigo
72 da LBRL potencia o protagonismo das asociacións veciñais atribuíndolles nos artigos
227.2 e 228 do 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 ou dunha sesión plenaria.
As razóns xurídicas expostas xustifican a intervención desta institución nalgunhas
das queixas tramitadas. Entre elas citamos a número 2270/08, sobre limitación da entrada
do público ao salón de plenos no Concello de Vigo, e as vinte e unha reclamacións
individuais, presentadas por veciños do Concello de Marín, contra o decreto do sr. alcalde
que limitaba o seu acceso ás sesións plenarias, xustificado por falta de aforo suficiente do
local.
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Tamén debemos mencionar as reclamacións formuladas por determinadas
asociacións veciñais que consideraban restrinxido o exercicio do seu dereito de
participación, como as referidas á utilización de local social; falta de participación veciñal
na programación de iniciativas e inversións ou de asistencia a sesións plenarias en Moaña;
a inactividade municipal na reposición da legalidade urbanística en Teo, na programación
de investimentos nos barrios en A Coruña, ou a denegación de axudas económicas para o
funcionamento das asociacións de Laracha.

1.13.3.1.4 Organización e funcionamento das corporacións locais
O número de queixas presentadas nesta aliña e a súa diversidade, obríganos a
realizar unha referencia resumida dalgunha delas e das cuestións suscitadas. Nunhas
denúnciase a falta de convocatoria das sesións plenarias ordinarias dentro dos prazos
acordados ao inicio do mandato corporativo ou a convocatoria de sesións extraordinarias
sen satisfacer os requisitos prescritos. Exemplo diso son as referidas aos concellos de
Gondomar e Carral.
Outras reclaman contra o non sometemento dunha moción, xa debatida, a
votación na correspondente sesión plenaria, o que supón o incumprimento do tramite
establecido nos arts. 91.4 e 98.1 do ROF (Concello de Lugo) ou a demora na inclusión de
mocións admitidas a trámite na orde do día dunha sesión plenaria ordinaria (Concello de
Cangas), e o atraso no aboamento das indemnizacións por asistencia ás reunións e sesións
dos órganos de goberno municipal (Concello de Carral). Por último, outras destacan pola
súa singularidade: a non creación do consello escolar municipal, a falta de xustificación no
procedemento de cancelación de avais constituídos para a execución de contratos de obra,
a desaparición dunha placa conmemorativa da inauguración da piscina municipal, a
demora na tramitación dun expediente de declaración de ruína, con informes técnicos
favorables, e a discutida rehabilitación dunha fonte pública e dun lavadoiro no Concello de
Paderne de Allariz.
Na maioría destes casos, a institución tivo que formular os correspondentes
recordatorios de deberes legais ás corporacións locais afectadas.
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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 beneficio 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, ocupan 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 referenciar.
Respecto ao servizo de abastecemento de auga potable a domicilio 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 seis
expedientes tramitados e concluídos no ano 2009.
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.
En seis expedientes encontramos exemplos ilustrativos da citada motivación.
Un capítulo especial ábrese paso dentro deste sector, que é o referente á limpeza
de soares próximos a vivendas.
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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 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbana
e protección do medio 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. En sete expedientes tramitados ponse de manifesto unha
inquietude veciñal xeneralizada, situación que se agrava coas dificultades alegadas,
nalgúns casos, polos concellos respecto á localización dos seus propietarios.
O estudo das referidas queixas ponnos de manifesto a necesidade de establecer
uns criterios dirimentes na gradación de responsabilidades.
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, que ocorre
cos soares 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 3/2007, do
9 de abril) e o propietario incumpre coas obrigacións de conservar e limpar o soar, neste
caso, impútase 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 administración
autonómica debe dotar en cumprimento do establecido nos artigos 59 da citada Lei 3/2007,
do 9 de abril, e 331.1 da Lei 5/97, de administración local de Galicia.
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 presentes nas queixas recollidas en catro expedientes tramitados no ano 2009.
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As deficiencias denunciadas e as súas consecuencias no medio ambiente e na
preservación da salubridade pública aconsellan un esforzo prioritario das administracións
públicas implicadas na prestación deste servizo.
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 xestionan -procedente en moitos casos de vías entregades polo servizo de
concentración parcelaria-. Dentro deste período concluíronse dezasete expedientes, dos
cales nove foron iniciados no ano 2008 -entre eles destacamos pola súa complexidade o
expediente 2102/08 do Concello de Samos-, e os restantes oito tramitáronse no presente
exercicio.
Estreitamente vinculado co referido deber de mantemento e conservación das vías
públicas, 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. Os once
expedientes de queixa tramitados neste punto xustifican unha recomendación xeral que,
desde este informe anual, se dirixe aos concellos para que, en cumprimento dos artigos 32,
aliñas 1 e 4, da Lei 33/2003, do 3 de novembro, de patrimonio das administracións
públicas, 86 do texto refundido da Lei de réxime local, do 18 de abril de 1986, e artigos 17
e seguintes do seu regulamento de bens, procedan a rectificar anualmente os inventarios de
bens e se actualice o seu patrimonio cun adecuado programa informático que permita
exercer as accións de defensa e recuperación do referido patrimonio sen incorrer no que
son xa frecuentes procesos xudiciais.

1.13.3.2.2 Responsabilidade patrimonial
O funcionamento, normal ou anormal, dos servizos públicos locais xera,
nalgunhas ocasións, un expediente de responsabilidade patrimonial. Para iso é necesario a
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concorrencia dos requisitos establecidos nos artigos 54 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
LRBLR e 139.1. a 143 da Lei 30/92, do 26 de novembro, LRXAP, desenvolvidos por
unha constante xurisprudencia: entre outras as sentenzas do Tribunal Supremo do 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. Nelas defínense, como requisitos concorrentes para o nacemento da
responsabilidade patrimonial, os seguintes:
a) Lesión de bens e dereitos que sufriron un dano antixurídico, avaliable
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.
En tres expedientes de queixa formulados perante esta institución evidéncianse as
dificultades existentes para a concreción dos requisitos que habilitan a exixencia de
responsabilidade patrimonial, sen esquecer a competencia conferida polo artigo 11.m) da
Lei 9/95, do 10 de novembro, ao Consello Consultivo de Galicia.

1.13.3.3 Protección civil e outros
Dentro deste epígrafe e pola incidencia que tiveron algunhas queixas en trámite
sobre os servizos prestados por protección civil e policía local, parécenos oportuno abrir un
período de reflexión sobre dúas cuestións puntuais que afectan ao funcionamento dos
concellos e para cuxa solución, ao noso xuízo, é necesario o auxilio técnico e financeiro da
administración autonómica.
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Referímonos, en primeiro lugar, á recollida de animais abandonados nos termos
municipais. En sete expedientes tramitados resultou evidente a carencia ou a insuficiencia
de medios en moitos municipios para prestar un servizo de recollida de animais
abandonados e a súa posterior atención en centros idóneos. A lexislación vixente atribúe
esta competencia ás entidades locais. Unha superficial lectura dos artigos 11.1 e 16 da Lei
autonómica 1/1993, do 13 de abril, de protección de animais domésticos e salvaxes en
catividade -e o seu posterior desenvolvemento no art. 54 do Decreto 153/1998, do 2 de
abril-, ponnos de manifesto:
-

A responsabilidade do alcalde na defensa e protección dos animais no
ámbito de cada municipio.

-

A obrigación dos concellos na recollida dos animais abandonados coa
conseguinte carga de retelos ata que sexan reclamados ou acollidos e,
nalgúns casos, sacrificados.

-

O deber de contar cun centro de acollida e tenencia de animais para
cuxo funcionamento poden concertar convenios de colaboración ou de
cooperación coa consellería competente por razón da materia ou ben
con asociacións constituídas para a protección e defensa de animais
domésticos e salvaxes en catividade.

Se temos presente o custo do servizo, os escasos recursos dos municipios
afectados, e a supramunicipalidade da materia, a solución exixe unha partición efectiva e
eficaz da administración autonómica neste ámbito.
A segunda cuestión que sometemos a consideración ten a súa orixe na Lei 8/1997,
do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, e no seu
regulamento, aprobado por Decreto 25/2000, do 28 de xaneiro. A adaptación dos espazos
públicos, de vías e parques existentes, así como de edificios de acceso público obriga aos
concellos á execución de proxectos de urbanización e de investimento para os que carecen,
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en moitos casos, de medios técnicos e económicos suficientes. Ábrese así outro ámbito no
que a colaboración e coordinación da administración autonómica resulta imprescindible.

1.13.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS A TRÁMITE

O seu número cifrouse en 18 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
-catorce- por non existir unha actuación administrativa previa que xere o título que habilite
para a competencia atribuída polo artigo 1.3 da citada lei. Noutras tres máis, por ser
materia sometida ao poder xudicial. E a última por recaer en materia electoral, que tivo
como base a reclamación formulada por unha persoa, elixida para formar parte dunha mesa
electoral, a quen non se lle atendeu a causa xustificada da súa renuncia.

1.13.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

Só unha queixa foi tramitada pola oficina do Defensor del Pueblo, a Q/125/09,
referida á instalación dunha pirotecnia cerca do seu domicilio no Concello de Meis.
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1.13.6 RESOLUCIÓNS

DO

VALEDOR

DO

POBO

EN

MATERIA

DE

CORPORACIÓNS LOCAIS, SERVIZOS MUNICIPAIS E PROTECCIÓN
CIVIL

1. Recordatorio de deberes legais e recomendación do 23 de febreiro de 2009, dirixida
ao Alcalde-Presidente do Concello de Boiro, para a dotación de despachos ou locais
de reunións aos grupos municipais. (Q/206 e 371/08).
Con data 9 de decembro de 2008, rexistro de saída n.º 14494, recibiuse nestas
dependencias o seu escrito de resposta ao recordatorio de deberes legais e a recomendación
formuladas polo Valedor do Pobo o 8 de outubro de 2008, ao abeiro do artigo 32.1 da Lei
6/1984, do 5 de xuño. No devandito escrito motiva a súa decisión de non dar cumprimento
ao artigo 27 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das
corporacións locais, do 28 de novembro de 1986 (no sucesivo ROF), que lle obriga a poñer
a disposición dos grupos municipais despachos ou locais de reunión, de xeito
independente, para recibir as visitas dos cidadáns.
O motivo dese incumprimento radica en “ ... que ante a falla de espazo na casa
consistorial para darlle cabida aos 4 grupos políticos municipais, esta demanda está
razoablemente atendida coas asignacións previstas cada ano nos orzamentos municipais”.
Esta decisión contrasta co exposto no folio 3 do noso escrito do 8 de outubro. Nel
salientabamos as posibilidades funcionais da organización administrativa da entidade local
para atender de xeito razoable a petición dos grupos municipais da oposición.
Ante a súa negativa, abrimos o correspondente trámite de audiencia aos dous
grupos municipais reclamantes, que incorporaron ao expediente de queixa as súas
alegacións o 19 de xaneiro (Iniciativa Cidadán de Boiro) e o 2 de febreiro (Grupo Popular
de Boiro).
Esgotado o devandito trámite, atopámonos agora en condicións de estudar os
motivos que fundamentan a súa decisión do 9 de decembro coas alegacións e

407

documentación incorporadas aos expedientes de queixa, todo isto co gallo de modificar ou
ratificarmos na nosa resolución anterior.
Motivo Primeiro.
... actualmente na casa consistorial do Concello de Boiro non contamos con
locais axeitados para darlle cabida aos 4 grupos políticos que conforman a corporación
municipal, toda vez que as dependencias están sendo utilizadas por diferentes servizos
administrativos ...
Fronte a esta afirmación temos que opoñer:
a)

No momento no que os grupos municipais da oposición solicitaron o
cumprimento do artigo 27 do ROF existían 3 despachos baleiros na
planta segunda que, segundo o directorio instalado na planta baixa,
estaban destinados ao uso dos grupos políticos (acta notarial n.º
231/06, do 3 de outubro).

b)

No edificio da actual casa consistorial veñen ocupando locais unhas
entidades e asociacións que carecen dun dereito preferente ao que a
norma atribúe aos grupos municipais, e descoñecemos os acordos
municipais xustificativos da devandita substitución na utilización dos
citados despachos. Citamos, por exemplo, a Cámara de Comercio de
Santiago, a Asociación de Carpinteiros de Ribeira, a Mancomunidade
de Concellos de Arousa Norte... En total catro asociacións que é
posible, ao noso entender, respectando, en todo caso a autonomía
local para tomar as decisións que, nesta materia, estime procedentes,
poidan ocupar outros locais municipais fóra da sede da casa
consistorial como acontece con outras asociacións que teñen a súa
sede nos baixos do edificio das Colonias Praia Xardín, no edificio
Polivalente do Concello, no Centro Social do Concello....
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c)

Ademais, de ser certa a información recibida, actualmente existen
locais baleiros na planta baixa (3) e na planta segunda (1 de 50 m2) e
na planta terceira (1 de 60 m2).

d)

Por último e ao parecer, os grupos políticos do BNG e do PSdeGPSOE ocupan cinco despachos na planta primeira cando non existe
ningún destinado aos grupos da oposición. Pódese argumentar que
son despachos para a xestión administrativa derivada do exercicio de
funcións e tarefas do goberno local. Porén, en todo caso supón a
ocupación e utilización de despachos e locais polos grupos
municipais referenciados nos que poder reunirse de maneira
independente e recibir visitas.

Motivo Segundo.
... o pleno da corporación estableceu nas bases de execución dos orzamentos
anuais unha subvención que ten como finalidade financiar, na medida do posible, o
funcionamento diario destes grupos políticos ...
Sobre este motivo debemos lembrarlle que os dereitos recoñecidos aos grupos
municipais, nos artigos 27 do ROF e 73.3 da LRBRL, teñen unha finalidade distinta e, en
certo punto tamén complementaria.
O artigo 27 do ROF establece unha obriga imperativa de proporcionar locais aos
concelleiros na sede consistorial, só subordinada ás posibilidades funcionais da
organización administrativa propia da entidade local. Este dereito ten, como fundamento
lóxico, que as distintas opcións políticas poidan atender as peticións dos cidadáns –que
acceden á casa consistorial- e facilitarlles os trámites administrativos ou subministrarlles a
información requirida sen desprazamentos ao exterior. Todo isto, sen esquecer o aceño de
representatividade que supón a súa atención, dentro do mesmo edificio consistorial,
compartindo o seu espazo con aquel asignado aos grupos que apoian o goberno local.
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Pola súa banda, o artigo 73.3 –engadido pola Lei 57/2003, do 16 de abrilrecoñece o dereito de cada grupo municipal a ser dotado dos medios persoais e materiais
que lles permita o seu normal funcionamento na procura dos intereses públicos locais e na
satisfacción das aspiracións ideais da súa cidadanía.
Esta dotación ten unha dedicación preferente a esas finalidades funcionais e, de
existir sobrante, o grupo pode, de xeito voluntario e logo do seu rexistro contable,
transferir unha parte ao partido político que pertenza para satisfacer obrigas de carácter
xeral. (art. 2.1 letra e) da Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento dos
partidos políticos).
A aplicación de ambos os dous preceptos ao caso concreto que constitúe o
obxecto da reclamación formulada significa que os grupos municipais teñen dereito a
utilizar un local na sede do Concello e a recibir os medios materiais e persoais de acordo
coas dispoñibilidades funcionais e orzamentarias da súa organización administrativa.
Xa que logo, o motivo xustificativo de que a subvención da cobertura financeira
aos grupos municipais para alugar locais fóra da casa consistorial, xera un dobre reparo:
-

Prima e discrimina, de xeito positivo, os grupos que apoian o goberno,
os que, ocupando despachos na sede do concello non teñen que detraer
da subvención concedida unha partida para financiar o seu alugamento.

-

Incrementa o gasto público porque, no caso de dispoñer de locais no
Concello, sempre é posible minorar a contía da subvención ou conxelar
o seu crecemento por ter satisfeita a necesidade de utilizar locais na
casa consistorial.

Motivo Terceiro.
... entendemos que o feito de que se instalasen na casa consistorial rótulos que
fagan mención a estes locais non deben supoñer un argumento suficiente para resolver
esta cuestión. Sobre todo, se temos en conta que o edificio foi construído cando gobernaba
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o Partido Popular con maioría absoluta, entrando en funcionamento no mes de agosto de
2002.
Reflicte unha opinión que se rexeita cos feitos que contén a información achegada
ao expediente.
En agosto de 2002 inaugurouse a nova casa consistorial, proxectada cunha gran
superficie para que fose o lugar de traballo da alcaldía, dos órganos de goberno local, do
salón de sesións, da administración municipal e dos seus servizos e dos grupos municipais,
todos eles integrantes da súa organización administrativa. O seu destino ficaba definido e,
de xeito concreto, os grupos municipais tiñan locais reservados na súa planta segunda e, de
seren suficientes, poderían ocupar algún outro local baleiro noutras plantas. Só cando
estivesen ocupadas as dependencias e despachos deseñados para aqueles órganos ou
servizos, a alcaldía estaría en condicións de destinar algún outro local a actividades
complementarias ou ás asociacións ou ás entidades alleas á organización administrativa
municipal.
Este destino inicial –sen xustificación- mudouse. E resulta abraiante que tal
alteración no uso se fixera por un concelleiro que, estando na oposición, presentara o 17 de
xuño de 2000 un escrito dirixido ao sr. Alcalde (n.º 5108 de entrada) no que se dicía, entre
outras cousas, o seguinte
non poñemos en dúbida que a esa hora, estes últimos mércores, o goberno teña
prioridades, pero o traballo da oposición tamén debe ser respectado, tendo en conta que
todos os do BNG, polo menos, distribuímos o noso traballo profesional para poder
traballar xuntos dúas horas cada semana no propio concello.
Cando un ve que a outras asociacións ou entidades locais se lles dota de local e
se lles proporcionan medios e cartos, é, pola contra, aos partidos políticos da oposición se
lles nega o que por lei se lles debe, non temos máis remedio que denunciar o nepotismo co
que se goberna neste Concello, a falta absoluta de recoñecemento ao labor da oposición, a
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falta de democracia na repartición de medios, a falta... e o intento de silenciar a
oposición.
Por todo isto, o portavoz do BNG concreta a reclamación nas seguintes
preguntas:
1º.- Cal é a cantidade que ten asignada a cada grupo municipal.
2º.- Como ten pensado resolver a cuestión de medios materiais, persoais e de
local.
Estes parágrafos foron dirixidos á Alcaldía cando non existía o novo edificio da
casa consistorial e o escrito vén asinado por quen agora ocupa o cargo de alcalde.
Por último hai que salientar que a alteración do destino dos locais fica confirmado
no informe xurídico do secretario municipal que tanto no seu contido como no seu escrito
de traslado recoñece a existencia dese dereito e a posibilidade de darlle satisfacción
“reitérolle o informe emitido por esta secretaria xeral polo particular, descoñecendo as
razóns polas que o equipo de goberno desta corporación non adopta as medidas
necesarias para facer efectivo o disposto no informe de referencia”.
Polo que antecede esta institución vese na obriga de ratificarse na súa resolución
do 8 de outubro de 2008 na que se dicía:
En definitiva, se existe na proxección arquitectónica unha reserva no edificio en
construción, na súa planta segunda, dalgúns locais para os grupos políticos municipais, se a
acta notarial verificou que estaban baleiros e que os grupos políticos teñen dereito, ao
abeiro do artigo 27 do Regulamento de organización e funcionamento das corporacións
locais, para dispoñer dun local e que o Sr. alcalde ten unha obriga imperativa de
proporcionar locais aos concelleiros na sede da casa consistorial, esta institución, consonte
o establecido no artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, debe formularlle as seguintes
resolucións:
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Recordatorio de Deberes Legais: Os grupos políticos
municipais, representados nese concello, teñen o dereito de dispoñer, na
sede da casa consistorial, dun despacho ou local para se reuniren de
xeito independente e recibiren as visitas dos cidadáns, (art. 27 do ROF).
Na medida en que se trata dun dereito instrumental ao servizo do dereito
de participación nos asuntos públicos (art. 23.2 da Constitución) hai que
garantilo, pero, á súa vez, tratando de conciliar o exercicio dese dereito
co destino dos locais que teñen a condición de bens de servizo público,
que non é outro que o de atender o cumprimento das finalidades públicas
de competencia municipal. En todo caso, as resolucións dos órganos de
goberno 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 dun conflito de intereses,
sostense a conveniencia de que o réxime de utilización dos locais
municipais en xeral, deberíase regular previo acordo dos grupos
políticos municipais con representación nese concello e con ampla
participación e intervención destes na súa adopción.
Débese tamén subliñar 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.
Resposta do Alcalde de Boiro: Aceptadas
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2. Recordatorio de deberes legais do 2 de marzo de 2009, dirixida á AlcaldesaPresidenta do Concello de Cangas, para a inclusión de mocións na orde do día dunha
sesión plenaria ordinaria. (Q/2369/08).
Notificámoslle a recepción do seu escrito n.º 462, do 6 de febreiro, ao que xunta a
información requirida respecto á queixa n.º 2369/08 e que atinxe ás dúas cuestións
formuladas.
Logo da súa lectura, semella procedente facerlle tres puntualizacións ao seu
contido.
PRIMEIRA. O dereito dos concelleiros á inclusión das mocións ditaminadas na
orde do día dunha sesión plenaria ordinaria.
Neste punto debemos lembrar o fundamento xurídico sétimo da sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, do 29 de abril de 2002, na que se di:
Non se trata de cuestionar a facultade do alcalde para fixar a orde do día, porén
si que a discrecionalidade da que goza sexa absoluta, senón máis ben relativa cando se
trata de asuntos relativos ao control dos órganos de goberno das corporacións locais nos
que veñen obrigados a incluílos na orde do día, correspondendo ao pleno decidir o
tratamento que se lles debe dar. Este é o senso ao que sen dúbida resposta a idea,
plasmada na recente modificación da Lei de bases de réxime local, de que nos plenos
ordinarios a parte dedicada ao control dos demais órganos da corporación presente unha
substantvidade de seu e diferenciada da parte resolutiva, garantíndose de xeito efectivo o
seu funcionamento e, se é o caso, na súa regulación, a participación de todos os grupos
municipais a formulación de rogos, preguntas e mocións.
SEGUNDA. A natureza da moción.
É un instrumento de control da actuación do equipo municipal de goberno e, como
tal, unha función dos grupos da oposición, polo que calquera interpretación da legalidade
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debe ser unha interpretación constitucional. Isto é, en orde a favorecer o dereito de
participación política.
E esa función de control político exércese non só nos actos de votación senón
tamén no requirimento de información que resulte necesaria para o desempeño das
funcións de representación vinculadas ao cargo de concelleiro, así como en promover o
debate que é consubstancial ao pluralismo político na vida local.
Nesta liña hai que lembrarlle que as mocións non incluídas nas sesións plenarias
ordinarias do 26 de setembro e 31 de outubro de 2008 foron ditaminadas nas
correspondentes comisións informativas, afectan a materias sometidas a competencia
plenaria –o funcionamento dunha comisión informativa (artigo 20.c) e 22.2.a) da LRBRL)
e a determinación dos recursos propios de carácter tributario (artigo 22.2.e) da citada lei)- e
son propostas que se someten directamente ao pleno (artigo 97.4 ROF e 46.2.e) DA
LRBRL).
TERCEIRO. O cumprimento do deber establecido no artigo 77 da Lei 7/1995.
Estamos de acordo coas referencias legais e regulamentarias que citan na súa
información e tamén compartimos a doutrina de:
-

Que o dereito de información, que ten un cargo público representativo,
é un dereito instrumental, recoñecido no artigo 23.2 da Constitución
española con carácter fundamental, interpretado en diversas sentenzas
do Tribunal Constitucional (entre outras as números 161/1988, do 20
de setembro e 163/1991, do 18 de xullo) e configurado legalmente nos
artigos 77 da Lei 7/1985, de bases de réxime local, e 226 da Lei
autonómica 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da administración local
de Galicia, preceptos legais que lle permiten a participación política e o
exercicio responsable das funcións públicas inherentes ao seu cargo
público.
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-

Que a protección deste dereito fundamental se desenvolve nos artigos
14 ao 16 do Regulamento de organización e funcionamento das
corporacións locais, do 28 de novembro de 1986, regulando a súa
instrumentación.

Por todo o que antecede, e de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei
do Valedor do Pobo diríxome a Vde. formulándolle o seguinte Recordatorio de Deberes
Legais
Os grupos políticos municipais representados nese concello teñen o
dereito de exercer o control e fiscalización dos órganos de goberno,
incluíndo na orde do día dos plenos ordinarios, ademais da parte resolutiva,
outra parte de control, con substantividade de seu e diferenciada daquela,
que garanta a participación daqueles mediante a formulación de rogos,
preguntas e mocións, nos termos establecidos nos artigos 46.2.e) da LRBRL
e 97.4 do ROF.
Resposta da Alcaldesa de Cangas: Aceptado
3. Recordatorio de deberes legais do 26 de marzo de 2009, dirixida ao AlcaldePresidente do Concello de Cabanas, para a resolución e notificación dun recurso de
reposición interposto polo concelleiro. (Q/56/09).
Como é sabedor este expediente de queixa iniciouse polo escrito presentado por
D. J.M.C.V., na súa condición de concelleiro portavoz do grupo X do Concello de
Cabanas, solicitándolle a vostede nos informase sobre a situación na que se atopa o recurso
de reposición contra o Decreto da Alcaldía 197/2008, formulado o día 10 de setembro do
2008.
Os feitos relatados no seu escrito de saída nº 335, do 11 de marzo, poñen de
manifesto que no prazo máximo dun mes non houbo unha resolución expresa e motivada
do recurso de reposición interposto (art. 117.2 da Lei 30/92, do 26 de novembro) e que
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transcorreron os seis meses preceptuados no artigo 46.1 da Lei 29/98, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa, para a súa conversión en acto presunto.
Estes feitos e a falla dunha resolución expresa do recurso de reposición, lévannos
a facerlle algunhas reflexións.
Esta institución vén pronunciándose de forma reiterada nos seus informes anuais
sobre a obriga da Administración de contestar debidamente as reclamacións ou recursos
que os cidadáns lle presenten, e así, o noso texto constitucional no seu artigo 103.1
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 mais ao dereito”. Neste
senso, o principio de eficacia esixe das administracións públicas que se cumpran
razoablemente as expectativas que a sociedade lexitimamente lles demanda. Precisamente,
unha das máis importantes tradúcese no deber da Administración de resolver expresamente
as peticións e reclamacións que lle presenten os interesados, xa que o coñecemento cabal
polo administrado da fundamentación das resolucións administrativas, constitúe un
presuposto inescusable para unha axeitada defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos.
A este respecto, cómpre subliñar a intención que, en relación coa problemática
suscitada polo silencio administrativo, anima o lexislador na última reforma do
procedemento 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,
sobre todo, que a obteñan no prazo establecido”.
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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 “obriga de resolver”,
poñéndose de manifesto neste precepto a importancia e primacía que quixo dar o lexislador
ao deber da Administración de ditar resolucións expresas. Precepto que se confirma no
artigo 117.2 para o recurso de reposición.
En relación con este deber da Administración de resolver expresamente tamén
cómpre 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 execcións legais de resolver sobre o solicitado e, polo dito anteriormente,
esta institución diríxese a V.S. de conformidade con 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 alcaldía polo
concelleiro Sr. Campos Villar”.
Resposta do Alcalde de Cabanas: Aceptado.
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4. Recordatorio de deberes legais do 15 de xuño de 2009, dirixida ao AlcaldePresidente do Concello de Neda, para o outorgamento de licenzas urbanísticas, cos
informes xurídico e técnico procedentes. (Q/492/09).
Acusámoslle a recepción do seu escrito de 28 de maio (rexistro de saída nº 1116)
en relación co expediente de queixa nº 492/09, ao que se xunta o acordo da xunta de
goberno local de 14 de maio de 2009.
Lido o seu contido e considerando a súa declaración que “Historicamente, no
Concello de Neda non se viña pedindo o correspondente informe xurídico para o
outorgamento das licencias urbanísticas ...”.
Temos que, de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei Autonómica
6/1984, do 5 de xuño, formularlle o seguinte Recordatorio de Deberes Legais:
Rachando coa inercia histórica practicada en materia de licenzas
urbanísticas, temos a obriga de lembrarlle que o vixente artigo 195.2 da Lei
9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia, establece que, para o outorgamento de licenzas, o
Concello debe no procedemento administrativo requirir o achegamento, con
carácter preceptivo dos “informes técnicos e xurídicos sobre a súa
conformidade coa legalidade urbanística”.
Resposta do Alcalde de Neda: Aceptado.
5. Recordatorio de deberes legais do 14 de setembro de 2009, dirixida ao AlcaldePresidente do Concello de Padrón, para impulsar a actuación municipal nun
expediente de declaración de abandono dunha edificación. (Q/447/09).
Examinada a documentación que integra o expediente de queixa nº 447/09,
tramitado a instancia de D. M.C.S.D., en relación coa situación de abandono da edificación
sita a carón da súa vivenda na rúa X, do Concello de Padrón.
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Lidos os informes emitidos por:
1.- O arquitecto do Concello de Padrón no que salienta que a “mencionada
edificación (na superficie que afecta á denuncia) está tecnicamente en estado de ruína e
urbanisticamente condenada a perecer”
2.- As farmacéuticas inspectoras de saúde pública da zona de Santiago de
Compostela que sentan a seguinte conclusión : “desde esta inspección quérese facer
constar que segundo o observado as condicións de salubridade na cociña non son
adecuadas e que sen prexuízo do que se poida determinar por parte dos técnicos de
urbanismo competentes, este problema probablemente se podería solucionar se o
propietario da vivenda lindeiro tellara o alpendre cuxa medianeira está pegada á súa
cociña”.
3.- O director técnico de Construcións e Calidade do Instituto Galego da Vivenda
e Solo que conclúe declarando que “da apreciación visual determinada pola visita, non se
detecta risco inminente de derriba que poida poñer en perigo a seguridade pública, polo
que non se considera necesario a día de hoxe adoptar medidas especiais de protección,
sempre que se manteñan as condicións actuais desta.
Respecto á conservación e ornato público do edificio, é un deber que -segundo a
normativa vixente- lle corresponde ás persoas propietarias do inmoble, sendo a
administración municipal a encargada de velar polo cumprimento deses deberes de
conservación e rehabilitación.”
Avaliados os mencionados informes ao abeiro do disposto na Lei autonómica
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia, resulta acreditado que:
-

O propietario incumpriu o deber legal de conservación prescrito no
artigo 9 da mencionada lei.
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-

O concello non exerceu, ao longo do tempo, as competencias sinaladas
no artigo 199.2 da lei.

-

O edificio denunciado atópase tecnicamente en estado ruinoso e
urbanisticamente afectado pola apertura de “vía prevista na fronte da
rúa”, aparecendo a edificación no Catálogo do Patrimonio Histórico,
Artístico e Cultural do Plan Xeral Municipal de Ordenación Urbanística
do Concello de Padrón.

As devanditas consideracións motivan, ao abeiro da competencia establecida no
artigo 32 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, reguladora da institución do Valedor do Pobo, que
se formule ao Concello de Padrón o seguinte recordatorio de deberes legais:
“As reiteradas reclamacións presentadas e as conclusións técnicas
achegadas ao expediente poñen de manifesto o incumprimento dos deberes
legais establecidos no artigo 9.1 e 199.2 da Lei 9/2002, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia.
Neste momento e tendo en conta que o edificio denunciado, sito na rúa
A Barca e lindeiro ao número 2, se atopa tecnicamente en estado ruinoso,
temos a obriga de recordar ao Concello de Padrón que lle incumbe exercer a
competencia establecida no artigo 201.1 e 5 da Lei 9/2002, do 30 de
decembro ou de impulsar, se é o caso, os trámites legais que segundo o Sr.
alcalde, permitan “resolver e solucionar o exposto”.
Resposta do Alcalde de Padrón: Aceptada
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6. Recordatorio de deberes legais do 6 de outubro de 2009, dirixida ao AlcaldePresidente do Concello de Lugo, para a votación dunha moción debatida e incluída
na orde do día dunha sesión plenaria ordinaria. (Q/1339/09).
Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu D. J.G.D. en nome
e representación do Grupo Municipal X de Lugo, sobre a tramitación da moción de
urxencia número 109 de rexistro do Pleno, relativa á crise do goberno municipal.
Logo do estudo do expediente referenciado e da documentación achegada canda
el, seméllanos oportuno invocar algúns antecedentes e formular algunhas consideracións
sobre o contido da reclamación formulada.
I
ANTECEDENTES
1.- O obxecto da queixa é determinar se foi axustada á normativa vixente a
decisión do Sr. alcalde -tomada na sesión ordinaria do Pleno do Concello de Lugo do día 1
de xuño do 2009- de non someter a votación a parte dispositiva da moción de urxencia nº
109/2009, presentada ante o Pleno dentro do prazo regulamentario, declarada de urxente
tramitación por unanimidade dos concelleiros presentes e debatida de contado.
2.- O debate municipal abriuse polo Sr. alcalde co prego de que os intervenientes
non se afastasen “moito do que di a parte dispositiva ...”.
A lectura da acta da sesión pon de manifesto que non se cumpriron esas
previsións. O que debía ser unha xustificación formal das razóns nas que se fundamentaba
a aprobación ou non da parte dispositiva da moción, trocouse nun amplo debate sobre o seu
contido. Esgotado o debate, o Sr. alcalde decidiu non someter a votación a parte dispositiva
da moción. Neste punto xorde o conflito que se reflicte nas posicións diverxentes dos
interesados no procedemento:
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a) O Sr. alcalde no informe emitido o 17 de agosto (rexistro de saída 2009/16103),
expón as razóns, que poden non “tiveran un soporte rigorosamente xurídico”, para non
someter a votación a devandita parte dispositiva e que, nun esforzo de síntese, acoutamos
dentro do texto remitido
á vista do contido do debate, das cuestións que nel foron abordadas, das
explicacións que deu a Alcaldía asumindo a representación do goberno local, das persoas
ás que se fixo alusión, etc., etc., a Presidencia, na súa modesta interpretación e aplicando
a lóxica máis elemental -o sentido común- considerou que as explicacións que na parte
dispositiva da referida moción de urxencia se requirían xa foran dadas e, polo tanto, non
procedía que se votase a inclusión na orde do día da próxima sesión dese punto, xa que
logo, repito, as explicacións sobre a denominada "crise do goberno local" xa acababan de
ser postas de manifesto. As opinións ao respecto -tanto do equipo de goberno como da
oposición- estaban xa expresadas e, sinxelamente, a Alcaldía, na súa modesta
interpretación, adoptou a posición que entendeu máis apropiada, despois de reflexionala e
dentro da lóxica máis elemental.
Por dicilo de xeito distinto, e con todo respecto: non ten sentido votar que se
debata [nun futuro] o que xa se ten debatido [no presente] con rotundidade e en
profundidade. Cousa distinta sería se, á vista do contido do dito debate, o grupo autor da
moción modificase total ou parcialmente a súa petición, ben pedindo aclaracións sobre
aspectos concretos, ou calquera outra cuestión sobre a que -derivado do debate- puideran
xurdir novas dúbidas
Ou sexa: adiantou á sesión plenaria do 1 de xuño de 2009 as explicacións que o
Grupo Municipal Popular pedía que se deran na sesión do día 29 do mesmo mes, que era
cando correspondía celebrar a sesión ordinaria do mes de xullo. Conclusión: déronse as
explicacións que se requirían 28 días antes do que o grupo municipal solicitante tiña
previsto.
b) O titular da queixa fai constar en acta a súa desconformidade coa decisión do
Sr. alcalde e explicita no escrito formulado ante esta institución que a devandita decisión
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municipal infrinxe os artigo 78 e 85.3 do Regulamento orgánico municipal do Concello de
Lugo e o artigo 98 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das
corporacións locais (ROF), entendendo que se limitou o seu dereito a exercer a actividade
representativa do seu cargo público municipal que ten recoñecida no artigo 23.2 da
Constitución española.
3.- Pola súa transcendencia xurídica na resolución do conflito, debemos salientar:
- A posición do Sr. secretario municipal manifestada e recollida na acta da sesión
ordinaria do 1 de xuño de 2009. ... “o que aquí se está expoñendo é que a Presidencia
considera que estas explicacións se deron, pero o grupo que presentou a proposición
segue insistindo en que se vote sobre esta cuestión; as razóns non sei se é porque non
considera suficientes as explicacións ou pretende outros extremos; agora, si hai unha
proposta de resolución que, na miña opinión, debería someterse a votación.”
- Do director xeral de Administración

Local da Consellería de Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza do 27 de xullo de 2009 que a modo de conclusión
senta a seguinte: “vista a normativa de aplicación e a copia da acta da sesión ordinaria do
1 de xuño do Concello de Lugo, parece claro que, ratificada a urxencia da moción por
unanimidade dos membros presentes no Pleno, e logo de debatela, procedería a votación
polo Pleno da parte dispositiva, tal e como se recolle nos artigos 78 e 85 do ROM e nos
artigos 93 e 98 do ROF, onde se di claramente que, finalizado o debate, se procederá á
votación do asunto.”
- E do informe da Asesoría Xurídica:
“Pero existen dous tipos de mocións, unhas de carácter resolutivo e outras - como
entendemos que é a presente- que máis ben se incardinarían dentro do labor de control
do equipo de goberno tal e como dispón o artigo 46 da Lei 7/1985, RBRL, na nova
redacción da Lei 11/1999, que impón a obriga de distinguir dúas partes ben diferenciadas
nas sesións plenarias. Este carácter dálle, sen dúbida, unha especial configuración, xa que
a súa finalidade non é a de decidir ou impulsar algo, senón que se converte nunha forma
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de expresión do dereito á participación política e comparte similitudes importantes coas
comparecencias.
Dentro do campo da especulación xurídica non sería difícil facer un
"alegato" no que se concluíse a non necesidade de votación destas mocións non
resolutivas por razóns obvias (a diferenza das que teñen tal carácter e que necesariamente
teñen que ser votadas segundo o artigo 97.3 do ROF)”.
II
CONSIDERACIONS
PRIMEIRA.- Substantividade, na sesión ordinaria plenaria, da parte dedicada ao
control dos órganos de goberno.
A Lei 11/1999, do 21 de abril, engade ao artigo 46.2 da Lei 7/1985 unha letra e)
para dar carta de natureza e substantividade, propia e diferenciada da parte resolutiva da
orde do día dunha sesión plenaria ordinaria, a aqueloutra dedicada ao control dos órganos
de goberno da correspondente corporación municipal.
A importancia desta modificación legal foi recollida na xurisprudencia posterior.
Neste caso podemos lembrar o fundamento xurídico sétimo da sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Cataluña do 29 de abril de 2002 na que se di:
Non se trata de cuestionar a facultade do alcalde para fixar a orde do día, porén
si, que a discrecionalidade da que goza sexa absoluta, senón máis ben relativa cando se
trata de asuntos relativos ao control dos órganos de goberno das corporacións locais nos
que veñen obrigado a incluílos na orde do día, correspondendo ao pleno decidir o
tratamento que se lles deben dar. Este é o senso ao que sen dúbida resposta a idea,
plasmada na recente modificación da Lei de bases de réxime local, de que, nos plenos
ordinarios, a parte dedicada ao control dos demais órganos da corporación presente unha
substantvidade de seu e diferenciada da parte resolutiva, garantíndose de xeito efectivo o
seu funcionamento e, se é o caso, na súa regulación a participación de todos os grupos
municipais, a formulación de rogos, preguntas e mocións.
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Esta modificación ten tamén reflexo no Regulamento orgánico municipal do
Concello de Lugo, ao establecer a estrutura da orde do día das sesións plenarias ordinarias,
xa que, no seu artigo 59, prescribe a necesidade de deslindar a parte resolutoria da outra
parte dedicada a información, impulso e control da actividade municipal.
SEGUNDA.- Os instrumentos de control do funcionamento dos órganos
municipais de goberno.
Dentro destes instrumentos de control hai que diferenciar aqueles que procuran
obter unha información sobre a organización e funcionamento dos órganos de goberno,
como son as preguntas, os rogos e as comparecencias, daqueloutros que son de impulso e
de dirección da actividade municipal, como son as mocións ou as propostas de resolución
subseguintes ao pleno extraordinario dedicado ao debate sobre o estado do concello e que
terán operatividade en mocións posteriores, se é o caso.
Cinguíndonos ás mocións de urxencia reguladas no artigo 85 do Regulamento
orgánico municipal, hai que salientar a súa natureza de instrumento de impulso e de control
da actuación dos órganos municipais de goberno, precepto que habilita os grupos
municipais da oposición para o exercicio do seu dereito de participación na actividade
municipal e para promover o pluralismo político na vida local.
A devandita moción de urxencia estrutúrase nunha parte xustificativa e outra
dispositiva que adquire perfís propios a partir do seu contido, como pon de manifesto a
doutrina municipalista.
As propostas de resolución da devandita parte dispositiva, na meirande parte dos
supostos, conteñen declaracións de vontade dirixidas aos órganos de goberno coa
finalidade de instarlles a remisión dun plan ou proxecto municipal para debate, a se
pronunciar sobre unha cuestión municipal que se estime urxente, preferente ou de
actualidade, ou a impulsar a súa actuación en asuntos concretos sometidos á competencia
municipal. Outras poucas teñen como finalidade obter unha manifestación de vontade do
pleno sobre materias que afectan ao ámbito competencial ou ao interese do concello. Son
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aquelas que, no informe da Asesoría Xurídica, se tipifican como de carácter non
resolutorio e que, ao noso parecer, resultan inescindibles e deben ser sometidas a votación,
aínda recoñecendo que os seus efectos sexan programáticos ou de mera dirección política
da vida municipal.
TERCEIRA.- Razóns lóxicas e razóns xurídicas para someter a moción a
votación.
O Sr. alcalde, en síntese, xustifica a súa decisión desestimatoria nunha razón
lóxica fundamental e nunha interpretación da norma xurídica.
A razón lóxica é de sentido común. O goberno local non deben dar explicacións
no pleno sobre a crise de goberno na primeira sesión ordinaria que se convoque, porque
estas explicacións xa foron dadas neste intre no debate desenvolvido á vista dos temas
tratados e recollidos na acta da sesión correspondente.
En canto á interpretación da norma feita pola Alcaldía “foi reflexionada, produto
da lóxica e partindo da boa fe que pretende que ampare sempre as súas actuacións”.
Sobre ambos os dous puntos estimamos débese reflexionar.
A lectura da acta da sesión ordinaria sobre este punto -14 folios- pon de manifesto
que o debate excedeu da súa finalidade: xustificar as razóns que aconsellasen ou non
prestar aprobación á moción. Porén, o debate desenvolvido non esgotou o contido da parte
dispositiva da moción porque nunha próxima sesión ordinaria -como explicita o Sr.
alcalde- á vista do contido do dito debate, o grupo autor da moción pode modificar a súa
petición “... ben pedindo aclaracións sobre aspectos concretos ou calquera outra cuestión
sobre a que -derivado do debate- puideran xurdir novas dúbidas”.
E no que atinxe á interpretación axiolóxica da norma, esta institución non ten
atribuída a función de avaliar comportamentos ou de interpretar xuízos de valor, senón a de
supervisar as actividades das administracións públicas dentro da Comunidade Autónoma,
entre elas as correspondentes á Local, e, ante unha queixa motivada no incumprimento
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dunha norma, legal ou regulamentaria, formular ás autoridades e aos seus funcionarios un
recordatorio do seu deber legal.
A carón destas razóns lóxicas, as razóns xurídicas esixen o mantemento do
principio de seguridade xurídica que, entre outros compoñentes, é a suma de certeza e de
legalidade. Para garantir ese principio temos que aplicar –como sinalan as opinións
xurídicas anteriormente citadas- os artigos 91.8 do ROF e 78.1 do Regulamento orgánico
municipal que prescriben idéntico mandato “finalizado o debate dun asunto, procederase á
súa votación.
É máis. Se tiveramos dúbida de que este precepto polo seu carácter xeral, non
resulta aplicable ás mocións de urxencia non resolutorias, debemos acudir á lectura do
parágrafo final do artigo 85 do Regulamento orgánico municipal que, en relación ás
mocións de urxencia, establece o seguinte:
... Procederase ao debate e votación do proxecto de acordo de que se trate,
segundo o desenvolvemento previsto para as proposicións dos grupos políticos.
III
RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS
Por todo o exposto e motivado e de conformidade co establecido no artigo 32.1 da
Lei do Valedor do Pobo dirixímonos a vostede formulándolle o seguinte Recordatorio de
Deberes Legais
Os grupos políticos municipais representados nese concello teñen o
dereito de exercer o control e fiscalización dos órganos de goberno,
incluíndo na orde do día dos plenos ordinarios, ademais da parte resolutiva,
outra parte de control, con substantividade de seu e diferenciada daquela,
que garanta a participación daqueles mediante a formulación de rogos,
preguntas e mocións, nos termos establecidos nos artigos 46.2.e) da LRBRL
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e 97, aliñas 3, 6 e 7 do ROF, e 59, aliñas 3 e 5, do Regulamento orgánico
municipal.
Así mesmo o procedemento para o debate e votación das mocións de
urxencia debe axustarse ao disposto nos artigos 91.4 e 98.1 do ROF e 78.1 e
85 do Regulamento orgánico municipal do Concello de Lugo.
Resposta do Alcalde de Lugo: Pendente de efectividade.
7. Recordatorio de deberes legais do 12 de novembro de 2009, dirixida ao AlcaldePresidente do Concello de Marín, para obter unha resposta expresa á petición
formulada por un veciño. (Q/1020/09).
Como é sabedor este expediente de queixa iniciouse polo escrito presentado por
D. F.R.B., reclamando pola obra de remodelación da rúa Echegaray que limita o acceso ao
garaxe co seu vehículo X, de 4’25 de longo.
Os feitos relatados no seu escrito que motivaron a solicitude de información,
reiterada nos nosos requirimentos do 18 de xuño, 27 de xullo e 1 de setembro, sen obter
unha resposta expresa.
Estes feitos e a falla dunha resolución expresa do expediente administrativo,
lévannos a facerlle algunhas reflexións.
Esta institución vén pronunciándose de forma reiterada nos seus informes anuais
sobre a obriga da Administración de contestar debidamente as reclamacións ou recursos
que os cidadáns lle presenten, e así, o noso texto constitucional no seu artigo 103.1
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 mais ao dereito”. Neste
senso, o principio de eficacia esixe das administracións públicas que se cumpran
razoablemente as expectativas que a sociedade lexitimamente lles demanda. Precisamente,
unha das máis importantes tradúcese no deber da Administración de resolver expresamente
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as peticións e reclamacións que lle presenten os interesados, xa que o coñecemento cabal
polo administrado da fundamentación das resolucións administrativas, constitúe un
presuposto inescusable para unha axeitada defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos.
A este respecto, cómpre subliñar a intención que, en relación coa problemática
suscitada polo silencio administrativo, anima ao lexislador na última reforma do
procedemento 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 a 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 debe esquecerse que o primeiro dos preceptos da Lei
30/92, dedicado ao silencio administrativo é o artigo 42, que se titula “obriga de resolver”,
poñéndose de manifesto neste precepto a importancia e primacía que quixo dar o lexislador
ao deber da Administración de ditar resolucións expresas. Precepto que se confirma no
artigo 117.2 para o recurso de reposición.
En relación con este deber da Administración de resolver expresamente tamén
cómpre 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 execcións legais de resolver sobre o solicitado e, polo dito anteriormente,

430

esta institución diríxese a V.S. de conformidade con 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. Neste suposto concreto debe resolverse expresamente a
reclamación formulada para que o interesado, coñecendo os fundamentos
da Administración Local, poida decidir sobre a procedencia ou non de
interpoñer os recursos recoñecidos pola lexislación vixente.
Ademais na aliña 2 do artigo 22 da Lei do Valedor do Pobo engade: 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 é o caso, ao Parlamento.
Resposta do Alcalde de Marín: Non aceptado.
8. Recordatorio de deberes legais do 23 de decembro de 2009, dirixida ao AlcaldePresidente do Concello de Oroso, para facilitar acceso á información municipal
solicitada por unha concelleira. (Q/89/08).
Notificámoslle a recepción do seu escrito de saída núm. 3743 do 18 de decembro,
en relación co expediente de queixa N.7.Q/89/08.
A súa lectura e o exame do expediente referenciado, lévanos a salientar dous
aspectos da súa tramitación.
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Respecto ao exercicio polos concelleiros do dereito de acceso á información
municipal para o desenvolvemento da súa función representativa, debemos lembrarlle o
fundamento xurídico segundo, aliña cuarta, da sentenza do Tribunal Supremo núm.
15/1995, do 22 de xaneiro, que transcribimos:
"... En un estado constitucional y democrático de derecho, entendido
como sistema de límites sustanciales impuestos jurídicamente a los poderes
públicos como garantía de los derechos fundamentales, es tan relevante el
principio de gobierno de las mayorías como el respeto de los derechos de las
minorías. El derecho a la participación en los asuntos públicos es un derecho
de todos, y por ello cuando a un representante de los ciudadanos que no forma
parte del Gobierno Municipal se le entorpece en el desarrollo de sus funciones
impidiéndole el acceso a datos e informaciones a los que tiene derecho, se está
cometiendo una acción gravemente censurable, que atenta a un principio
básico en el funcionamiento del sistema democrático ... .En un sistema
democrático la oposición puede ser -y de hecho debe ser- molesta para quien
ejerce el poder al realizar sus labores de control, pero ello no legitima en
absoluto la utilización abusiva de las facultades de gobierno para entorpecer y
obstaculizar su función impidiendo el ejercicio de derechos -como el de
información- que las leyes expresamente reconocen y que son inherentes al
ejercicio del fundamental derecho a la participación de todos los ciudadanos
en los asuntos públicos".
No que atinxe aos aspectos formais do procedemento, resulta incomprensible que
teñamos que facer cinco requirimentos -entre o 23 de xullo e o 14 de decembro de 2009para obter información sobre a reclamación formulada.
Esta falta de dilixencia confiamos que non sexa froito dunha vontade
obstaculizadora do funcionamento dunha institución creada polo artigo 14 do Estatuto de
Autonomía de Galicia e regulada pola Lei autonómica 6/1984, do 5 de xuño. Neste sentido
temos que formularlle, ao abeiro do disposto no seu artigo 22.1, o seguinte Recordatorio
de Deberes Legais:
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Todos os organismos e dependencias da Administración Local
teñen a obriga de remitirlle ao Valedor do Pobo os datos solicitados
sobre as queixas en tramitación, no prazo de quince días hábiles, a non
ser que a complexidade do asunto aconselle, ao seu criterio, outro
maior.
Resposta do Alcalde de Oroso: Aceptado.
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1.14 ÁREA DE MENORES
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1.14.1 INTRODUCION

No Valedor do Pobo a área de menores é obxecto dun especial seguimento, tanto
polas características dos suxeitos protexidos, que reclaman esa especial atención, como
polas previsións da lexislación sectorial, que atribúe de modo permanente a un vicevaledor
os asuntos relacionados cos menores (art. 9 da Lei galega 3/1997, da familia, a infancia e a
adolescencia). Durante o ano 2009 o encargado destes asuntos foi o vicevaledor José Julio
Fernández Rodríguez.
Gran parte dos traballos que se levan a cabo nesta área realizáronse moi
conectados coa área de sociedade da información, da que tamén é responsable o citado
vicevaledor. A conexión actual entre ambas as materias aconsella esta estreita coordinación
para alcanzar maiores cotas de eficacia na resolución dos problemas expostos, algúns deles
certamente complexos e que requiren un esforzo adicional para afrontalos.
Neste ano 2009 conmemorouse o 20.º aniversario da Declaración de Dereitos do
Neno, aprobada pola Asemblea Xeral de Nacións Unidas. Esta foi unha efeméride moi tida
en conta pola institución para impulsar os nosos esforzos a prol da infancia e da xuventude,
sobre todo no terreo da promoción e divulgación dos dereitos dos menores.
Seguindo a liña marcada no anterior ano, a actividade da institución no tema de
menores no 2009 pode dividirse en dúas grandes seccións: as actuacións de pedagoxía e
difusión de dereitos; e a actividade de resolución das queixas interpostas. Para mellorar a
claridade expositiva, procedemos a abrir a continuación dos subtemas que responden a esta
división.
1. Pedagoxía de dereitos
A actividade do Valedor do Pobo no eido da difusión dos dereitos dos menores foi
intensa no ano 2009. Cremos que esta pedagoxía de dereitos é un tema de vital
importancia para concienciar a opinión pública nel. A especial vulnerabilidade dun menor
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require que a sociedade lle sirva de apoio e axuda. O coñecemento dos dereitos que o
asisten permitirá, ao cabo, unha protección máis eficaz.
Nesta orde de cousas, a institución elaborou un tríptico informativo que recolle
unha serie de recomendacións aos menores para unha navegación segura por Internet.
Estamos ante unha cuestión clave na sociedade da información: é preciso desactivar os
perigos que as novas tecnoloxías en xeral, e Internet en particular, xeran nos menores. O
dito tríptico distribuíuse entre os colexios de infantil e primaria da Comunidade Autónoma.
A idea de partida deste folleto é que Internet presenta dúas caras: por un lado é
útil para aprender, informarse e xogar; pero tamén é perigo porque contén enganos e
mentiras. Por iso, hai que ter precaución cando se navega. As nove recomendacións que se
dan aos menores son as seguintes: a mellor opción é usar Internet acompañados polos pais
ou profesores; non se deben dar datos a ningún descoñecido, mantendo en segredo as
claves e contrasinais; tampouco hai que dar datos da familia e amigos; a información
compartirase só cos amigos de antes, non invitando en redes e chats a estraños; se é
necesario rexistrarse en algo, que o fagan polo menor os seus pais ou profesores; descargar
arquivos ou programas que non se coñecen é perigoso (existen programas espía que se
instalan nos ordenadores para roubar o que hai neles); a apertura dun blog ou dunha páxina
persoal debe facerse co coñecemento dos pais; hai que ter en conta que en Internet non
todo o mundo é quen di ser; e, en fin, se o menor nota algo estraño na navegación,
aconséllase que llelo diga aos seus pais ou profesores. O tríptico pecha con dúas reflexións
conclusivas: as recomendacións e precaucións mostradas deben terse tanto nas páxinas
web como en chats, correo electrónico ou redes sociais; e que o menor é dono dos seus
propios datos tendo dereito a controlar o uso que se faga deles.
De igual forma, cómpre subliñar a apertura dunha vía de colaboración coas
organizacións non gobernamentais que levan temas de menores. Entendemos que estas
entidades desenvolven un labor de vital importancia na nosa Comunidade, obtendo
adecuados resultados e esforzándose polo benestar dos nenos e nenas que viven en Galicia.
Resulta, por tanto, de utilidade abrir vías de colaboración para lograr unha sinerxía que
sirva aos fins perseguidos polo Valedor do Pobo.
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Neste sentido, o 19 de xuño de 2009 desenvolveuse unha reunión con estas
organizacións na sede da institución. Nela reflexionouse sobre a situación dos menores en
Galicia e buscáronse respostas iniciais para mellorar a atención que lles prestamos a eles.
A partir dese momento, algunhas destas entidades enviounos informacións diversas e de
interese para os cometidos do Valedor.
Así mesmo, unha representación do Valedor acudiu en marzo a Guadalaxara ao
encontro convocado pola “Plataforma da Infancia”, en colaboración co Defensor del
Pueblo de Castela-A Mancha, para analizar a aplicación en España da Convención de
Dereitos do Neno.
En setembro celebrouse en París a Conferencia Anual da ENOC (European
Network of Ombudpersons for Children), á que acudiu unha una delegación da institución
encabezada po lo seu titular. Nas sesións de traballo analizouse o papel a desempeñar polos
ombudspersons na área de menores, o rol que deben cumprir os valedores especializados
en tema de menores e os avances e dificultades que se están percibindo a nivel europeo.
Hai cuestións aínda difíciles de resolver e sobre as que hai que redobrar esforzos, como no
tema dos menores non acompañados que a emigración dos últimos anos está traendo a
Europa.
De igual forma, o Valedor do Pobo promocionou en Galicia un anuncio televisivo
realizado polo Defensor del Menor da Comunidade Autónoma de Madrid, no que se trata
de concienciar os menores dos perigos de colgar as súas fotos en Internet. O dito anuncio
pode verse en http://www.valedordopobo.com/index.php?s=201. En concreto, a institución
cerrou un acordo coa CRTVG para que o spot se emitise na televisión autonómica durante
mes e medio a partir do 1 de agosto de 2009 en horarios de máxima audiencia xuvenil. O
valedor madrileño cedeu o anuncio para a súa difusión de maneira gratuíta. A CRTVG fixo
a dobraxe ao galego. No spot aspírase que os adolescentes adquiran boas prácticas no uso
de Internet e das redes sociais, e máis concretamente na responsabilidade que supón colgar
imaxes e vídeos que, polo feito de publicalos, pasan a ser de todos. A mensaxe insiste en
que calquera pode facer o uso que desexe con este material, incluso producindo efectos
perniciosos ou non desexados polo seu propietario. Para conseguir o seu obxectivo, o
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anuncio conta a historia dunha rapaza que comproba como diferentes personaxes
descoñecidos por ela, a identifican e mesmo fan comentarios e adoptan actitudes que a
incomodan. Ao final vese esta rapaza que chega ao instituto onde colgan das paredes
centos de retratos seus e todos os compañeiros teñen unha imaxe dela no seu móbil. A
escena final reflicte a fuxida da menor polas rúas onde topa cun rapaz que reparte as súas
fotos, o que fai que estas saian voando a centos cara ao ceo.
A cooperación coa TVG neste tipo de iniciativas tampouco é nova xa que tamén
contribuíra á difusión, en novembro de 2008, doutra campaña televisiva para facer un
chamamento ás familias galegas contra o castigo físico aos nenos.
Con motivo do 20.º aniversario da Convención dos Dereitos do neno, o Valedor
do Pobo emitiu unha declaración institucional, na que se pretendía recordar a importancia
de tal efeméride. A dita convención representa o novo paradigma no tratamento dos nenos
e nenas, presidido pola estela que marca o interese superior do menor. Os dereitos que
contemplan son un estatuto xurídico vinculante para os países que subscribiron ese tratado,
entre eles, claro está, España. O Comité de Dereitos do Neno supervisa o cumprimento das
exixencias que se conteñen en tal documento.
Así mesmo, a institución participou no ano 2009 en diversos congresos, xornadas
e actos celebrados en Galicia sobre temas de menores. Neles, o vicevaledor adoita intervir
para reflexionar sobre as peculiaridades dos dereitos dos menores e acerca da problemática
que os afecta e que se está percibindo na Comunidade Autónoma. Neste sentido, a título de
exemplo, podemos citar o encontro que se produciu en abril na sede da institución con
diversos expertos italianos e españois en maltrato infantil. Tamén serve de exemplo que
este vicevaledor interveu na mesa redonda sobre “Aplicación práctica da xustiza xuvenil
restaurativa”, celebrada o 3 de novembro de 2009 no Foro Transnacional “Boas prácticas de
xustiza xuvenil restaurativa”. O dito foro estivo organizado pola Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, da Xunta de Galicia, e a Dirección Xeral de Xustiza,
Liberdade e Seguridade da Comisión Europea, os días 2 e 3 de novembro de 2009 no Hotel
Monumento San Francisco (Santiago de Compostela).
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Tamén se participou no acto institucional que se celebrou no Concello de Santiago
de Compostela con motivo da celebración do Día Internacional da Infancia, o 20 de
novembro.
Outro caso que queremos citar de pedagoxía de dereitos é a participación do
vicevaledor responsable da área de menores na presentación dun titorial elaborado pola
Secretaría Xeral de Medios da Xunta sobre a protección dos menores ante os medios de
comunicación. A institución do Valedor colaborou na súa elaboración no marco dun
conxunto de actuacións desenvolvidas pola institución para promover a navegación segura
dos cativos. O dito titorial forma parte dun proxecto multimedia de formación, pertencente
á campaña “Comunícate” da Secretaría Xeral de Medios da Xunta de Galicia.
Esta intervención produciuse o 27 de novembro de 2009 no Centro Multimedia de
Rede de Telecentros de Comunicación, dependente da citada Secretaría Xeral, sito en
Santiago de Compostela. O titorial pretende dar a coñecer aos usuarios cales son as
ferramentas para protexer os menores antes os riscos e ameazas que poden encontrarse ao
acceder aos medios de comunicación. Esta presentación foi seguida por vídeo conferencia
nos telecentros de comunicación de Allariz, ou Barco de Valdeorras, Betanzos, A Cañiza,
Lugo, Oroso e Vilagarcía de Arousa.
De igual modo, no ano 2009, fíxose unha reedición do folleto “O meu libro dos
dereitos”. Trátase dun folleto que naceu no 2008 ao amparo dun acordo entre o Valedor do
Pobo e UNICEF. Nel recóllese unha selección dos dereitos que contempla a Convención
de Nacións Unidas de Dereitos do Neno. Este folleto distribúese entre os rexistros civís e
nos xulgados de paz para que o entreguen aos pais cando van inscribir un nacemento.
2. Resolución de queixas
Como dixemos, a segunda grande actividade do Valedor do Pobo en tema de
menores é a resolución das queixas que se presentan ante a institución en tema de menores.
O criterio que preside estas actuacións é o interese superior do menor, enunciado no artigo
3.1 da Convención de Nacións Unidas sobre os Dereitos do Neno. Este foi o noso principio
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hermenéutico básico. Trátase dun criterio interpretativo que ás veces debemos deixar
explícito na tramitación das queixas pois os cidadáns tratan de dar prioridade, en ocasións,
a outros intereses, igualmente lexítimos pero que deben de subordinarse a aquel.
O número de queixas no 2009 ascendeu a 28, das cales se admitiron 20, se
rexeitaron e se remitiu ao Defensor del Pueblo 1. Isto supón un descenso no número de
queixas, case un 30% menos, pois no ano anterior recibíronse 39.
Tamén no 2009, conforme o que resulta habitual neste tipo de institucións,
cerráronse unha serie de queixas que tiveron a súa orixe no ano 2008 e que estaban
pendentes de resolución final, en concreto 14.
Como xa se manifestou no pasado informe, os problemas xurídicos dos menores
son certamente complexos, polo menos por dúas razóns básicas: unha, polas propias
características dos menores, que aínda quen non teñen desenvolvidas todas as súas
capacidades; e dúas, porque os problemas dos menores requiren resolver eficazmente o
contexto no que se producen e non só o concreto dereito específico dun determinado
menor. Isto esixe que o enfoque das queixas recibidas deba facerse con especial coidado e
que as resolucións emitidas teñan en conta este especial contorno xurídico no que se move
o dereito dos menores.
Tramitáronse diversas queixas relativas ao funcionamento de puntos de encontro
familiar. Estamos ante un tipo de centros onde concorren circunstancias que poden xerar
tensión, aínda que, sen dúbida, o positivo labor que teoricamente se pode lograr neles
compensa tales riscos e aconsella a súa existencia. A principios do 2009 o Valedor
publicou un informe descritivo sobre a situación destes centros en Galicia. A investigación
de campo fixérase unha semanas antes. En efecto, tras se publicaren informacións sobre
presuntas deficiencias que afectaban a algún deles, o alto comisionado parlamentario
decidiu desprazar unha representación súa aos puntos que funcionan nas sete principais
cidades galegas durante o último semestre do 2008. Nese momento, puido comprobarse
que nalgúns casos os recintos, xestionados por entidades privadas sen ánimo de lucro,
necesitaban máis recursos e medidas de seguridade, sufrían descoordinación e as rutinas
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impedían desenvolver a súa función mediadora na mellora das relacións de parella e destas
cos seus fillos. O Valedor do Pobo entende que os puntos de encontro familiar son “un
instrumento necesario, diriamos que imprescindible, para resolver os problemas graves que
se producen en casos de dificultade de entendemento entre os proxenitores á hora de
posibilitar a relación dos menores cos non custodios que veñan establecidas por resolución
xudicial”. Así mesmo, propón a realización dunha análise das súas funcións “para pasar de
ser fundamentalmente espazos de intercambios e visitas a intervir na mediación do
conflito”.
As queixas sobre estes puntos foron 5, 4 referidas ao punto da Coruña. Trátase
dunha serie de problemas en cuxo relato se contradín a persoa que presenta a queixa e a
administración na súa resposta. Isto provoca que, polas características de funcionamento da
institución, o asunto acabe cerrándose sen unha concreta recomendación ou suxestión. Non
obstante, nestes supostos cremos que a mera intervención do Valedor, solicitando informes
e expoñendo os problemas denunciados, mellora por si mesma o funcionamento dese
servizo público. Si cómpre salientar que a Consellería de Traballo e Benestar mantivo en
todo momento unha actitude de colaboración e sumo interese en mellorar a asistencia en
tales puntos, realizando, incluso, algunha inspección derivada das queixas tramitadas polo
Valedor.
Outro asunto destacado foi a queixa presentada por un pai polo denominado
“programa correlingua. O informe emitido polo secretario xeral da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, ante o noso requirimento, fixo constar que aquela
actividade, de carácter extraescolar, a organizan entidades e institucións alleas á
Consellería, como a Asociación Socio-Pedagóxica Galega, CIG-Ensino, Mesa pola
Normalización Lingüística e diversos concellos (Lugo, Pontevedra, Santiago ou Vigo).
Este asunto resolveuse a través dunha resolución na que suxerimos que, con independencia
de que nestes feitos concorra ou non a intervención da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, é evidente que o dito órgano non pode subtraerse á súa
obrigación de velar pola liberdade e independencia do alumnado, máxime cando se trata de
menores de idade cuxa participación en actos de carácter político e ideolóxico, calquera
que sexa a súa tendencia ou orientación, debe estar condicionada pola autorización expresa
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dos seus representantes legais, ao non entenderse incluída aquela na autorización xenérica
dos pais para actividades extraescolares. A suxestión a transcribimos posteriormente
Outra queixa destacada é a que se interpuxo en xaneiro de 2009 polo programa da
TVG “O país do ananos”, ao entenderse que o emprego da palabra “ananos” era ofensivo.
O asunto terminou cunha suxestión para que se cambiase o título do dito programa por
outro que respecte a sensibilidade dos espectadores, sobre todo daqueles que padecen
acondroplasia. O programa, efectivamente, cambiou de denominación e pasou a chamarse
“O país dos pequenos”.
Diversos problemas puntuais de menores en aparente situación inicial de
desprotección ou acollemento foron ben resoltos pola administración autonómica, aínda
que algún suposto aínda se está a tramitar, un deles de destacado impacto mediático.
Por último, queremos destacar unha queixa na que se mostraba preocupación pola
falta de garantías nas adopcións tramitadas en Etiopía. A información recompilada polo
Valedor do Pobo en diversas fontes permitiunos cerrar o tema tras constatar que o
tratamento deste se estaba a facer de conformidade co interese superior dos menores, tanto
por parte dos organismos autonómicos como estatais, que adoptaron diversas precaucións e
ampliaron a recollida de información.
Así mesmo, e como se dixo máis arriba, foron 7 as non admitidas baseadas
estritamente nalgún dos supostos que a Lei do Valedor do Pobo establece con este efecto.
De igual modo, ao Defensor del Pueblo reenvióuselle unha queixa que pertencía
ao seu ámbito competencial.
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1.14.2 RESOLUCIÓN DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE MENORES

1.- Suxestión dirixida ao Director da Compañía de Radio Televisión de
Galicia (CRTVG) en data 6 de febreiro de 2009 para que se cambie o nome do
programa de televisión“O país dos ananos”.(Q/201/09).
A queixa presentada ante esta institución por P. C. V., presidenta da Asociación
Galega de Afectados e Familiares de Acondroplasia (AGAeFA), deu lugar ao expediente
O.11.Q/201/09. Nela manifestaba a súa desconformidade co título do programa emitido os
domingos na TVG “O país dos ananos”.
Tendo en conta a necesidade de respectar a sensibilidade e o sentir dos
espectadores, e a propia riqueza do idioma galego, semella razoable que se lle busque outro
nome ao programa en cuestión. Na mesma queixa, a título de exemplo, fálase de país de
cativos, dos pequenos, dos meniños ou o dos pequerrechos.
Por iso, e con base no artigo 32 da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo:
Suxírese que se cambie o nome do citado programa por
outro que respecte a sensibilidade dos espectadores, sobre todo
de aqueles que sofren, en si mesmos ou na súa familia,
acondroplasia.
Resposta do Director da Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG):
Aceptada.
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1.15 ÁREA DE CULTURA E POLÍTICA LINGÜÍSTICA
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1.15.1 INTRODUCIÓN

No que se refire á lingua podemos iniciar o repaso a esta área facendo noso o
prescrito no artigo 26.3 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos a cuxo teor: “a
lingua é vehículo da personalidade e constitúe o medio para o exercicio da facultade máis
propia do ser humano, sendo instrumento para a actuación dunha boa parte dos dereitos
humanos e das liberdades públicas”.
Tamén a nosa Constitución de 1978 proclama que a realidade plurilingüe do
Estado é unha riqueza que constitúe un patrimonio cultural digno de especial respecto e
protección, establecendo un réxime de cooficialidade lingüística do castelán e das demais
linguas españolas. A exhaustiva xurisprudencia do Tribunal Constitucional lévanos a
salientar que a cooficialidade lingüística presupón non só a coexistencia, senón tamén a
convivencia das linguas oficiais para preservar o bilingüismo existente naquelas
comunidades autónomas que contan cunha lingua propia e que constitúe por si mesma
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 estas recoñecen a
cooficialidade lingüística e instan os poderes públicos a promoveren accións encamiñadas
a iniciar a normalización lingüística no seu territorio con obxecto de asegurar o respecto e
fomentar o uso da lingua propia da comunidade e que sexa oficial nesta. De xeito que na
organización territorial do Estado que configuraron a Constitución e os estatutos de
autonomía existen uns territorios dotados dun estatuto de cooficialidade lingüística nos que
o uso polos particulares, á súa elección, dunha das dúas linguas oficiais ten efectivamente
plena validez xurídica nas relacións que manteñan con calquera poder público radicado no
dito territorio.
O dito anteriormente podémolo confirmar, en primeiro lugar, coa lectura do artigo
3 da nosa carta magna que preceptúa na súa aliña primeira: “o castelán é a lingua oficial
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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.”
Tamén se fai referencia na Constitución ás linguas noutros artigos como son o 20,
aliña 2 e o 148.1, aliña 17 . E por suposto as disposicións das comunidades autónomas
encamiñadas a promoveren a normalización lingüística en cada territorio, así podemos citar
na nosa comunidade a Lei 1/1981, do 5 de abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia
que no seu artigo 5 define o galego como lingua propia de Galicia, continuando na súa
aliña 2, que os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de
coñecer e usar. 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 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, no seu artigo 1
preceptúa que o galego é a lingua propia de Galicia e que todos os galegos teñen o dereito
de usalo; garantindo no artigo 2 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.
Temos que salientar que fóra das nosas fronteiras a cooficialidade das linguas foi
tratada con preferencia e respecto e así o Parlamento Europeo recoñeceu no ano 2006, o
uso de todas as linguas cooficiais de España, e que tivo como consecuencia que os
cidadáns de Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia e Illas Baleares, puideran dirixirse ás
institucións da Eurocámara na lingua propia ademais do castelán incluíndo así mesmo que
eses cidadáns puideran recibir a resposta na lingua empregada.
Tampouco podemos esquecer que España no ano 1999 asinou en Estrasburgo a
Carta europea das linguas rexionais ou minoritarias, pola que se compromete a aplicar as
disposicións da parte II do citado instrumento, ao conxunto das linguas rexionais ou
minoritarias faladas no seu territorio, e que respondan ás definicións que se regulan no
artigo 1 da presente carta.
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E por último citar a ampla xurisprudencia do Tribunal Constitucional, nas
sentenzas, entre outras, 82/1986, 84/1986, 46/1991, e recordar a sentenza 337/1994 do
Tribunal Constitucional, na que se pon de manifesto que “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 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 modo que os poderes públicos deben
garantir, nos seus respectivos ámbitos de competencia, o dereito de todos a non seren
discriminados polo uso dunha das linguas cooficiais na comunidade autónoma.
Matizando esta xurisprudencia mencionamos tamén a sentenza 82/1986, do 25 de
xuño, que no seu fundamento xurídico 2º indica “o réxime de cooficialidade lingüística
establecido pola Constitución e os estatutos de autonomía presupón non só a existencia
senón a convivencia de ambas as linguas cooficiais, para preservar o bilingüismo existente
naquelas comunidades autónomas que contan cunha lingua propia e que constitúe, de seu,
unha parte do patrimonio cultural ao que se refire o artigo 3.3 da CE. Situación que
necesariamente implica, dun 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; doutro, que os poderes públicos deben garantir, nos
seus respectivos ámbitos de competencia, o dereito de todos a non seren discriminados
polo uso dunha das linguas oficiais na comunidade autónoma.” Continuando no 3º
fundamento que “a Constitución de 1978 proclama a unidade da nación española á vez que
recoñece as nacionalidades e rexións que a integran, ás que garante o seu dereito de
autonomía e a solidariedade entre todas elas. E en correspondencia con este presuposto, ao
ordenar constitucionalmente a realidade plurilingüe, que é asumida como un patrimonio
cultural digno de especial respecto e protección, establece un réxime de cooficialidade
lingüística do castelán, lingua española oficial do Estado, e das demais linguas españolas,
as cales serán tamén oficiais nas respectivas comunidades, de acordo cos seus estatutos. De
xeito que na organización territorial do Estado complexo que configuraron a Constitución e
os estatutos de autonomía existen uns territorios dotados dun estatuto de cooficialidade
lingüística nos que o uso polos particulares, á súa elección, dunha das dúas linguas oficiais,
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ten efectivamente plena validez xurídica nas relacións que manteñan con calquera poder
público radicado no devandito territorio. Establécese nesta sentenza do 26 de xuño do
Tribunal Constitucional o dereito das persoas ao uso dunha lingua oficial, sendo este un
dereito fundado na Constitución española e nos respectivos estatutos de autonomía. Esta
sentenza foi matizada por outra do Tribunal Supremo do 22 de xuño de 1999.
Podemos manifestar que a área de política lingüística, non foi este ano a que
engrosara o maior número de queixas con respecto a outras áreas. No ano 2009 as queixas
sobre política lingüística podemos dicir que son queixas individuais, presentadas por
particulares que denuncian a posible vulneración da normativa lexislativa vixente, tanto na
administración educativa coma noutras consellerías ou administracións locais.
No que se refire a cultura a maior parte das queixas se refiren á falta de protección
por parte das administracións correspondentes do patrimonio histórico de Galicia.
Realmente non son significativas e normalmente son presentadas por distintas plataformas
e agrupacións, aínda que tamén nos encontramos coas presentadas polos particulares.
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
promoverán a ciencia e a investigación científica e técnica en beneficio do interese xeral.
Tamén a Lei 16/1985, do 29 de xuño, do patrimonio histórico español. Dentro da
lexislación autonómica podemos citar 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.
No que se refire aos deportes, a importancia do deporte foi recollida no artigo 43
aliña 3, da Constitución española ao sinalar: os poderes públicos fomentarán a educación
sanitaria, a educación física e o deporte e facilitarán a adecuada utilización do ocio.
O deporte nas súas múltiples e variadas manifestacións converteuse no noso
tempo nunha das actividades sociais con maior arraigamento e capacidade de convocatoria.
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Constitúese como un elemento fundamental do sistema educativo e a súa práctica é
importante para o mantemento da saúde, sendo polo 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. Desenvolveuse a citada lei na
nosa comunidade coa promulgación da Lei 11/1997, do 22 de agosto, xeral do deporte en
Galicia; por eso son varias as actuacións coordinadas e de cooperación entre a
administración estatal e as administracións autónomas para aquelas competencias
concorrentes 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 do ensino e no fomento e
actividade deportiva. Aténdese con especial transcendencia á promoción da práctica do
deporte pola xuventude, con obxecto de facilitar as condicións para a súa plena integración
no desenvolvemento cultural e social.

1.15.2 QUEIXAS RECIBIDAS E ESTADO DE TRAMITACIÓN

O número de queixas correspondentes á área de cultura, política lingüística e
deporte no ano 2009 foi de 106, ás que se deu o curso que se describe a continuación:
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Iniciadas

106

Admitidas

61

57 %

Non Admitidas

38

36 %

Remitidas ao Defensor del Pueblo

7

7%

A situación das queixas admitidas a trámite é a seguinte:
Concluídas

47

77 %

En trámite

14

23 %

Ao longo deste ano tamén foron obxecto de trámite diversas queixas presentadas
en anos anteriores:

Ano de
En trámite ao
presentación 31-12-2008
2008

23

Reabertas

Total

Resoltas

En trámite ao
31-12-2009

6

29

26

3

1.15.3 QUEIXAS ADMITIDAS A TRAMITE

1.15.3.1 Política Lingüística
Dentro desta epígrafe específica de política lingüística temos que significar que as
queixas iniciadas foron 92, das cales se admitiron 47, concluíronse 36, non se admitiron a
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trámite 38, en trámite atópanse 11 e remitíronse ao Defensor del Pueblo 7. Hai de
pendencia de anos anteriores 3.

1.15.3.1.1 Lingua vehicular
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, cremos necesario indicar que as linguas teñen como fin principal o ser un
medio de unión e de comunicación. Cada lingua, por minoritaria que sexa, é patrimonio da
humanidade e polo tanto exixe unha obrigación por parte de toda a comunidade de coidala
con esmero; non se pode caer na tentación de considerar que unha lingua ten que substituír
outra, porque nos estariamos afastando da finalidade das lingua, “o ser instrumento de
comunicación”.
Do ordenado no artigo 27.1 “todos teñen dereito á educación” e do indicado nas
súas aliñas 2, 5 e 7, podemos dicir que o dereito de todos á educación se exerce no marco
dun sistema educativo no que os poderes públicos determinan os currículos dos distintos
niveis, etapas, ciclos e graos de ensino, as ensinanzas mínimas e as concretas áreas ou
materias obxecto de aprendizaxe, organizando así mesmo o seu desenvolvemento nos
distintos centros docentes; polo que a educación constitúe, en termos xerais, unha
actividade regrada.
Á vista do sinalado anteriormente podemos entrar xa na desagregación das
queixas na aliña de lingua vehicular na educación; podendo indicar que este ano o número
delas descendeu con respecto a outros anos, correspondendo as queixas resoltas
maioritariamente á pendencia de anos anteriores; son queixas iniciadas por proxenitores
que non están de acordo co sistema de aplicación do Decreto 124/2007 nos centros
escolares tanto públicos coma privados concertados da nosa comunidade onde estudan os
seus fillos. Recibíronse outras reclamacións, nas cales os pais solicitaban o seu dereito a
elección da lingua que desexaban para os seus fillos no ensino; outras denunciaban que nas
galescolas onde estaban os seus fillos soamente se escolarizaba en galego e que non se tiña
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en conta a lingua materna; noutras queixas relatábase que os seus fillos estaban estudando
practicamente en galego todas as materias do currículo. E soamente nunha das queixas a
reclamante se interesaba por a avaliación de resultados na aplicación do Decreto 124/2007.
Todas estas queixas se contestaron indicando aos interesados o preceptuado no
Decreto 124/2007, en vigor desde o 18 de xullo de 2007, polo que se regula o uso e
promoción do galego no sistema educativo; nel establécese como uno dos seus obxectivos
conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, e darlle
prioridade en sectores estratéxicos.
En referencia con este tema tamén aludiremos nesta aliña ás queixas presentadas
por unhas nais que nos comunicaban que durante o curso pasado solicitaran en diversas
ocasións da dirección do CEIP Eusebio da Guarda e do CEIP María Pita, que as circulares
informativas referentes aos seus fillos matriculados no centro, lles fosen remitidas en
castelán, xa que soamente as recibían en galego; e que malia a súa petición expresa e por
escrito a dirección dos centros non aceptaran as súas solicitudes. As queixas foron
admitidas por esta institución e solicitados os preceptivos informes, estes foron remitidos
pola administración educativa, nos que a administración se basea para a non tradución dos
documentos solicitados no artigo 3 do Decreto 124/2007 e na xurisprudencia do Tribunal
Constitucional.
Pero esta institución efectuou á administración educativa unha suxestión, que xa
consta noutra aliña deste informe, por considerar que se estaba vulnerando o establecido n
o artigo 3 da Constitución española; no artigo 5 do Estatuto de autonomía de Galicia; no
artigo 4 da Lei de normalización lingüística; no artigo 36.3 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, que dispón que a administración pública instrutora deberá traducir ao castelán,
os documentos, expedientes ou aquelas partes que deban producir efecto fóra do territorio
da comunidade autónoma e os documentos dirixidos aos interesados que así o soliciten
expresamente; no artigo 54. 11 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do
empregado público no que se indica que os funcionarios garantirán a atención ao cidadán
na lingua en que o solicite sempre que sexa oficial no territorio. E sen esquecer a extensa
xurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal Supremo, en concreto da sentenza
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ditada polo noso alto tribunal co número 82/1986, que no seu fundamento xurídico 3
prescribe que “a Constitución de 1978 proclama a unidade da Nación española á vez que
recoñece as nacionalidades e rexións que a integran, ás que garante o seu dereito de
autonomía e a solidariedade entre todas elas. E en correspondencia con este presuposto, ao
ordenar constitucionalmente a realidade plurilingüe da Nación española, que é asumida
como un patrimonio cultural digno de especial respecto e protección, establece un réxime
de cooficialidade lingüística do castelán, lingua española oficial do Estado, e das demais
linguas españolas, as cales serán tamén oficiais nas respectivas comunidades, de acordo
cos seus estatutos. De xeito que na organización territorial do Estado complexo que
configuraron a Constitución e os estatutos de autonomía existen uns territorios dotados dun
estatuto de cooficialidade lingüística nos que o uso polos particulares, á súa elección,
dunha das dúas linguas oficiais, ten efectivamente plena validez xurídica nas relacións que
manteñan con calquera poder público radicado no devandito territorio”.
Outras queixas presentadas nesta área e que non teñen que ver coa cooficialidade
lingüística, senón que realmente é un caso de escolarización de nenos de 0 a 3 anos, é o
que presentaron varias nais que denunciaban unha duplicidade de adxudicación de prazas a
escolares na cidade de Ourense e que estaban relacionadas coas escolas municipais e coas
galescolas. Queixábanse de que ante a escaseza de prazas nas escolas infantís, se dera o
caso de que uns nenos estaban admitidos en dúas destas escolas na cidade de Ourense. A
administración manifestou que tomaba cumprida nota desa posible adxudicación de 2
centros ao mesmo escolar e que o motivo era debido a que eses procedementos eran
autónomos e independentes tomados por dúas administracións diferentes, polo que era moi
difícil controlar esas listas.

1.15.3.1.2 Queixas relativas ao dereito lingüístico no ámbito das administracións
públicas
O artigo 5, aliña 3, do Estatuto de autonomía de Galicia, dispón que os poderes
públicos de Galicia potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública,
cultural e informativa.
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O artigo 4, aliña 1, da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística,
especifica que o galego como lingua propia de Galicia, é a lingua oficial das institucións
da comunidade autónoma, da súa administración, da administración local e das entidades
públicas dependentes da comunidade autónoma. Na súa aliña 2 indica que tamén o é o
castelán como lingua oficial do estado.
O plan xeral de normalización da lingua galega establece como obxectivo
asegurar que na administración autonómica o galego sexa a lingua habitual nas relacións
internas, nas relacións entre as administracións e nas relacións cos cidadáns, co que se
logrará, deste xeito, consolidar o galego como lingua xeral de referencia na
administración autonómica.
O artigo 54, aliña 11, da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto do empregado
público establece que os empregados públicos garantirán a atención ao cidadán na lingua
que o solicite e sempre que sexa oficial no territorio.
O artigo 7 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, da administración local de Galicia,
especifica que o galego, como lingua propia de Galicia tamén o é da súa administración
local.

1.15.3.1.3 Actuacións da administración autonómica
Aquí podemos citar un grupo de queixas presentadas por particulares cuxo
contido tiña como finalidade denunciar aqueles casos en que as administracións
autonómicas incumpren a Lei de normalización lingüística, e outras tamén presentadas por
outros administrados nas que denuncian a vulneración da Constitución española.
Realmente se comproba que contra a mesma administración, por exemplo o Sergas, hai
denuncias tanto pola non utilización de modelos en lingua galega coma en lingua castelá.
Se se exclúe o castelán na utilización de modelos por parte dun centro sanitario
determinado, recíbese outra queixa denunciando a exclusión do galego noutro centro
sanitario doutra capital galega ou incluso dentro da mesma provincia. A administración
sanitaria indicaba que se están realizando todas as actuacións posibles para cumprir a

458

normativa vixente para que todos os documentos dos centros sanitarios estean nas dúas
linguas oficiais da comunidade galega.
Tamén hai denuncias contra outras consellerías pola non utilización da lingua
galega; incluso a Xunta de Galicia foi denunciada por ter a súa páxina web só en galego.
Outras reclamacións que tiveron entrada son as realizadas por estranxeiros que consideran
inconstitucional teren que aprender as dúas linguas oficiais da nosa comunidade. A todas
elas se lles deu contestación indicando a normativa vixente. Constando nos casos de
incumprimento da normativa o compromiso da administración de realizar as xestións
necesarias para conseguir o cumprimento da lexislación vixente.
Foron admitidas na nosa sede queixas realizadas por particulares, oriúndos da
nosa comunidade, como doutras comunidades autonómicas, nas que indicaban que se
sentían discriminados pola exixencia de xustificar o coñecemento da lingua galega, para
poder optar a prazas na administración autonómica. Estas foron resoltas participando aos
interesados o disposto no artigo 8 do Decreto 37/2996 de 2 de marzo, que recolle como
requisitos que deben cumprir os interesados que deberán posuír o diploma ou certificado
que acredite o grao de perfeccionamento ou iniciación da lingua galega; na Orde do 16 de
xullo de 2007, que regula os certificados do CELGA e que no seu artigo 10 dispón que os
que superasen as materias de lingua galega nos seus estudos de EXB, Primaria, Secundaria
e Formación Profesional poderá solicitar a validación destes polos niveis correspondentes
de competencia do CELGA. Pero tamén se poderá conseguir o grao de coñecemento do
idioma galego a través da superación das probas de coñecemento que regula o artigo 4 da
citada orde. E por último indicábaselles o disposto no artigo 35 do Decreto lexislativo
1/2008, do 13 de marzo.
Tampouco faltaron este ano as reclamacións pola ausencia do galego na
sinalización de determinadas autovías.
Ante número de queixas realizadas polos particulares sobre o incumprimento da
lei no uso dos dous idiomas oficiais de Galicia, reprodúcese o informe remitido pola
Secretaría Xeral de Política Lingüística e que obra nesta institución, no que se indica:
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Que conforme ao artigo 6, aliña 3, da lei 3/1983, o galego debe ser a lingua de uso
preferente na administración autonómica, uso, que, non obstante, debe respectar os dereitos
dos cidadáns a se comunicaren en calquera das linguas cooficiais que elixan. Que a
administración autonómica debe promover o uso do galego como idioma inicial nas súas
relacións orais e escritas co cidadáns (Lei 4/2006, de transparencia e boas prácticas na
administración pública galega). Tamén cita o Plan xeral de normalización da lingua galega,
aprobado no Parlamento de Galicia en setembro do 2004; pero non esquece citar o artigo 3
da Constitución española e o artigo 2 da Lei de normalización lingüística, terminando o seu
informe indicando que se deduce que toda comunicación oral ou escrito que un particular
remita en galego ou castelán á administración autonómica é válida e debe ser admitida; do
mesmo modo que a administración deberá facilitar aos cidadáns modelos normalizados de
documentación en castelán cando esta sexa a lingua escollida polo cidadán.

1.15.3.1.4 Actuacións da administración local
A Lei 5/1988, do 21 de xuño, do uso do galego como lingua oficial de Galicia
polas entidades locais, que na súa exposición de motivos indica que é preciso impulsar a
normalización lingüística na administración local, e para ese efecto a Xunta de Galicia, no
marco da súa política de promoción da normalización lingüística, debe colaborar na
medida do necesario cos esforzos das entidades locais en beneficio do uso normalizado da
lingua galega na súa documentación oficial, sen prexuízo de empregar ademais a outra
lingua oficial, e así o decide a respectiva entidade.
Sobre a administración local, podemos reproducir a sentenza dictada polo
Tribunal Supremo de data 22 de xuño de 1999, na que entende que existe infracción dos
artigos 3.1 e 14 da Constitución se unha ordenanza municipal dispón que todas as
actuacións, dilixencias e comunicacións se fixesen nunha lingua (éuscara) porque ademais
de que non toda a poboación fala ese idioma (éuscaro), o artigo 3.1 da Constitución non
dispón ningunha excepción á condición do castelán como lingua oficial do Estado, polo
que o seu cumprimento non admite excepción ou interpretación de ningún tipo, o que
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sucedería se se impuxese sen máis a todos os habitantes o uso exclusivo desa lingua para
todas as súas relacións co concello.
Dentro desta aliña presentáronse queixas referentes aos topónimos de
determinados concellos da nosa comunidade. Unha foi presentada por un veciño de San
Cibrao no que relataba que está en contra da imposición do nome de San Cibrao á súa
localidade e que “sempre foi San Ciprián”. Por parte desta institución comunicóuselle que
en materia de toponimia oficial se elaborou con base aos principios normativos seguintes: a
Lei de normalización lingüística 3/1983, do 15 de xuño, que no artigo 10 establece que os
topónimos terán como única forma oficial a galega. Que corresponde á Xunta de Galicia a
determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de
poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das
vías urbanas será determinado polo concello correspondente. Estas denominacións son as
legais para todos os efectos e a rotulación terá que coincidir con elas. A Xunta de Galicia
regulará a normalización da rotulación pública respectando en todos os casos as normas
internacionais que subscriba o Estado. Polo Decreto 43/1984, modificado polo Decreto
174/1998, do 5 xuño, que regula as funcións e a composición da Comisión de Toponimia;
o Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se establece o procedemento para a
fixación ou recuperación da toponimia de Galicia; e por último que a toponimia oficial
respecto de Lugo e a súa provincia se encontra recollida no Decreto 6/2000, do 7 de
xaneiro, no cal se indica como nome San Cibrao. Participóuselle tamén que pode promover
as iniciativas que teña por conveniente, para instar do Parlamento de Galicia a reforma
lexislativa que poida impoñer o cambio que solicita. Outra foi a presentada por un
particular na que poñía en coñecemento desta institución que no Concello de Ribeira todos
os documentos, impresos e escritos que utilizaban tiñan o membrete de Ribeira con “V”. O
concello contestou no informe solicitado por esta institución que se trataba dun acordo
tomado polo pleno do concello ante a decisión acordada pola Consellería da Presidencia
aprobando o nome oficial do concello que se relaciona no decreto, sen ter dado audiencia á
corporación como representante lexítima do pobo de Ribeira e sen ter realizado ningún
estudo con fundamento sólido. Esta institución, ao igual que se fixo co caso anterior,
indicou a lexislación vixente na materia de toponimia e realizou un recordatorio de deberes
legais ao concello, do que está pendente a contestación por parte do citado órgano.

461

En relación coa utilización dunha das dúas linguas oficiais da comunidade houbo
máis queixas contra diversos concellos, todas elas relativas á utilización dunha soa das
linguas, como consecuencia do rexeitamento por parte da administración local
correspondente da tradución dos documentos solicitados á lingua interesada.
Constan tamén presentadas queixas relacionadas coa emisión da Compañía Radio
Televisión de Galicia de programas, na súa canle G2, en lingua castelá. Comprobada esta
denuncia, tívose coñecemento de que se emite en lingua castelán o programa Informativos
de noche. Dita lingua oficial de Galicia consonte o artigo 3.1 da Constitución española e o
artigo 5.2 do Estatuto de autonomía de Galicia. O deber de impulso da lingua galega que
recolle o artigo 1.1 da Lei 9/1984, de creación da CRTVG, ten que compatibilizarse con
normas de superior xerarquía e non pode entenderse como exclusividade no uso do galego
en todas e cada unha das emisións. De feito a práctica totalidade da programación da canle
G2 está en galego. A dirección da CRTVG comunicou ademais que o devandito
informativo está dirixido á audiencia en América de espectadores non galegos porque
orixinariamente pertence á Canle Galicia TV América.
Por último, cómpre indicar que por parte dun grupo de particulares se presentaron
queixas individualmente pero, en realidade, todas teñen o mesmo contido e formato sobre a
utilización do galego por esta institución; contestáronse estas indicando que de acordo coa
súa función estatutaria e legal (artigo 14 do Estatuto de Autonomía de Galicia e Lei
6/1984, do 5 de xuño do Valedor do Pobo), por esta institución se procederá en todo caso a
promover a efectividade dos principios constitucionais e estatutarios referentes ás linguas
oficiais de Galicia, e, así mesmo, o previsto na Lei de normalización lingüística.

1.15.3.2 CULTURA
Dentro desta materia de cultura, temos que indicar que se recibiron 8 queixas, 6
están conclusas, 2 encóntranse en fase de tramitación, e non se remitiu ningunha ao
Defensor del Pueblo. Respecto da pendencia de anos anteriores están conclusas 4 e hai 1
pendente.
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1.15.3.2.1 Protección e conservación do patrimonio histórico cultural
No presente ano as queixas nesta materia foron escasas; denuncias polo atraso na
resolución de expediente sancionador en materia de cultura; reclamacións referentes ás
supostas irregularidades na concesión dunha bolsa por parte da Deputación de Lugo;
desacordo co funcionamento das bibliotecas de Sarria en Lugo e de Vigo.
A Lei 8/1985, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, ten como
finalidade esencial protexer, conservar e difundir un legado que co tempo irá acrecentando
para transmitilo ao futuro. Créanse tres tipos de bens, os declarados de interese cultural, os
catalogados e os inventariados. Os BIC representan o máis destacable dos bens mobles,
inmobles e inmateriais. Na lei maniféstase que á comunidade autónoma lle corresponde a
competencia exclusiva sobre o patrimonio cultural de interese de Galicia. E que as persoas
que observasen perigo de destrución ou deterioración dun ben integrante do patrimonio
cultural de Galicia, haberán de poñelo en coñecemento da administración competente;
tamén que calquera persoa física ou xurídica está lexitimada para actuar en defensa do
patrimonio cultural de Galicia perante as administracións públicas da comunidade e os
tribunais de xustiza. O expediente para a declaración de ben de interese cultural poderá
realizarse a instancia de parte e de oficio, e no primeiro dos casos a denegación da
incoación deberá ser motivada e deberá notificarse aos solicitantes.
Referente á solicitude de declaración do Real Club Náutico de Vigo como ben de
interese cultural (BIC), presentouse a correspondente reclamación na que se indicaba que
no ano 2008 se solicitara a declaración do citado edificio como BIC, que a construción é
unha das máis emblemáticas da cidade de Vigo e que desde a solicitude á Dirección Xeral
de Patrimonio Cultural non volveran ter noticias da administración. Esta indicou no seu
informe que en agosto de 2008 se recibira a solicitude de iniciación do procedemento de
declaración de ben de interese cultural do edificio social do Real club Náutico de Vigo e
tamén que se paralizara, de forma preventiva, calquera tipo de intervención que alterase os
seus valores. Solicitada máis información de conformidade ao Decreto 430/1991, esta foi
remitida pola presidenta da asociación, e que o expediente está pendente dun estudo
detallado polos servizos técnicos da Dirección Xeral.
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Sen embargo non tivo eco ante esta institución a declaración de ben de interese
cultural, coa categoría de sitio histórico, respecto ás Torres de Meirás, coñecidas como
Pazo de Meirás. O expediente foi incoado en agosto de 2008, por resolución da Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural, e seguidos os trámites exixidos na Lei 8/1985, do 30 de
outubro, entre os cales se exixía o informe favorable de tres dos órganos consultivos da
Consellería de Cultura e Deporte, se acordou de conformidade co disposto na xa citada lei,
declarar ben de interese cultural, coa categoría de sitio histórico as Torres de Meirás,
destacando que para proceder á súa declaración como BIC non se consideraron decisivos
os seus valores arquitectónicos ou artísticos, senón a súa destacada importancia como lugar
de memoria, reflexo dun pasado burgués cosmopolita, nobiliario e político, asociado a dúas
personalidades históricas de gran notoriedade: a escritora galega Emilia Pardo Bazán e a
figura de Francisco Franco. A citada declaración foi publicada no Decreto 299/2008, do 30
de decembro.
Outra queixa sobre a recuperación e conservación do patrimonio histórico cultural
e público foi presentada polos veciños dunha parroquia que intentaban recuperar un libro
documento e un cruceiro, pois consideraban que foran apropiados indebidamente por unha
familia. Por parte da Consellería de Cultura e Turismo o expediente foi arquivado e
notificado aos reclamantes, por considerar que o libro coñecido como Prorrateo de Iñobre,
era de propiedade privada que non está catalogado como un ben público e que o cruceiro
tampouco figura no inventario de bens culturais de patrimonio da Xunta de Galicia.
As queixas sobre as bibliotecas fundábanse, unha de elas porque unhas varandas
colocadas diante da biblioteca impedían a posibilidade de devolver os libros prestados nas
caixas correspondentes. O problema resolveuse ao remataren unhas obras que se estaban
realizando. E a outra referíase a unha falta de libros actuais que demandaban os usuarios do
centro.

1.15.3.3 DEPORTES
Dentro da área de deportes ponse de manifesto que as queixas presentadas foron
en total 6, das que 5 están conclusas, non hai ningunha que non fose admitida, tampouco se
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remitiu ao Defensor do Pueblo ningunha queixa e hai 1 en trámite. Respecto da pendencia
de anos anteriores non hai ningunha pendente.
Dentro desta sección como se ve na relación numérica foron poucas as queixas
presentadas perante esta institución no presente ano.
Delas unha tiña como motivo de denuncia a denegación por parte dun concello da
provincia de Ourense de axudas económicas para a existencia dun club de fútbol. O
concello manifestaba que xa subvencionaba outro equipo que xogaba en 1ª rexional, e que
un ente local de 2000 habitantes non podía comprometerse a dar máis axudas económicas
polos seus escasos medios xa que se daba prioridade a outras iniciativas.
Outra era realizada por un pai que acudía á piscina municipal dun concello da
provincia da Coruña co seu fillo de 4 anos e que non podía acudir aos vestiarios do
complexo para poder axudar a vestir o menor despois das clases porque llo impedía o
persoal da piscina. Sen embargo o Padroado Municipal de Deportes indicaba que ante a
vixencia do Decreto 103/2005, do 6 de maio, da Consellería de Sanidade, e o Regulamento
interno do centro, non é posible que os pais ou familiares pasen dentro dos vestiarios xa
que é obrigada a existencia dunha separación de espazos para circular cos pés descalzos e
con calzado de rúa. Que hai persoal da instalación para axudar os nenos a mudarse.

1.15.4 QUEIXAS NON ADMITIDAS

Das queixas non admitidas, todas elas corresponden á materia de política
lingüística, foron un total de 38 queixas. Nas resolucións de non admisión a trámite
infórmase aos reclamantes os motivos que foron determinantes para tal decisión. A maioría
foron debidas a non existencia dunha actuación administrativa irregular. Outras foron
presentadas contra entidades de ámbito privado, como compañías de telefonía, eléctricas,
ou incluso comercios de titularidade privada.
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1.15.5 QUEIXAS REMITIDAS AO DEFENSOR DEL PUEBLO

Remitíronse ao Defensor do Pueblo un total de 7 queixas, todas elas de política
lingüística, os motivos de tal remisión á parte de ser explicados na resolución aos
interesados, se baseaban en que estas se dirixían contra órganos da Administración Central
do Estado e polo tanto non eran competencia desta institución.
.
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1.15.6 RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO EN MATERIA DE CULTURA E
POLÍTICA LINGÜÍSTICA.

1.- Suxestión dirixida ao Alcalde-Presidente do Concello de A Coruña en data
6 de xullo, para que se estude a conveniencia de realizar todas as campañas
informativas que a administración desenvolva en aras de dar información aos
particulares para un mellor coñecemento dos dereitos e as obrigacións dos
consumidores, nas dúas linguas oficiais da comunidade autónoma galega. Q/2257/08).
Con data 19 de novembro de 2008, recibiuse escrito de queixa, que quedou
rexistrado nesta institución co número P.3.Q/2257/08. Nel a interesada indicábanos que
recibiu unha guía sobre consumo para coñecer os dereitos e as obrigas, pero unicamente
redactada en galego, e entón púxose en contacto coa empresa que realizou a edición
para solicitala en castelán, e desde este indícaselle que non se realizaron guías en
castelán. Quere expresar a súa decepción polo que están padecendo os cidadáns que ata
agora viviran sen problemas coas dúas linguas. Non quere ser discriminada por falar na
súa lingua habitual que é o castelán.
Logo de estudar a queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración do
artigo 3 da Constitución española e 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, ao entender que
reunía os requisitos formais establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio, cobertura constitucional. Solicitado o
preceptivo informe á Secretaría Xeral de Política Lingüística, foi remitido co contido
seguinte:
En primeiro lugar cómpre destacar que, polos datos achegados no escrito de
queixa a empresa que editou a guía sobre consumo é unha empresa privada. Deste xeito a
opción de utilizar o galego na redacción desta está plenamente lexitimada pola lexislación
vixente en materia lingüística, a cal garante a liberdade de opción entre as dúas linguas
oficiais, artigo 5 do Estatuto de autonomía de Galicia.
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Por outra banda, o artigo 25 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, especifica que o
goberno galego fomentará a normalización do uso do galego nas actividades mercantís e
publicitarias.
Por este motivo, desde esta Secretaría estase a traballar na normalización do
galego no sector empresarial, respectando os principios recollidos no Plan xeral de
normalización da lingua galega, texto aprobado por unanimidade de todos os partidos
políticos con representación no Parlamento de Galicia, que establece como obxectivo
promover a incorporación do uso da lingua galega nas empresas e alentalas a valorar os
beneficios derivados da incorporación do galego ás actividades comerciais. De todos
xeitos, volvemos a subliñar que a utilización de calquera das dúas linguas oficiais en
Galicia constitúe unha opción que pode libremente adoptar calquera empresa privada.
Remitida pola recorrente a guía obxecto da queixa, remitiuse novamente escrito á
Secretaría Xeral de Política Lingüística, que remitiu como contestación o informe
complementario, que o obxecto da presente queixa pertence ao ámbito de competencias do
Concello da Coruña.
Que examinado en primeiro lugar o escrito presentado pola recorrente en queixa
no que solicitaba amparo, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Secretaría
Xeral de Política Lingüística, esta institución considera que por parte das administracións
correspondentes non se está dando cumprimento ao establecido nas seguintes disposicións
normativas:
Constitución española que no seu artigo 3, aliña 1, prescribe que: “o castelán é a
lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de a coñecer e o
dereito a usar”. Continuando na aliña 2: “As outras linguas españolas serán tamén
oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos”. E na 3: “A
riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que
será obxecto de especial respecto e protección”.
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Estatuto de autonomía de Galicia, que no seu artigo 5 recoñece que: “A lingua
propia de Galicia é o galego”. Seguindo na aliña 2: “Os idiomas galego e castelán son
oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar”. Continuando na 3:
“Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e
potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e
informativa e disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento”.
Finalizando o citado artigo: “Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua”.
Lei de normalización lingüística, que preceptúa no artigo 1º que: “O galego é a
lingua propia de Galicia. Todos os galegos teñen o dereito de usalo”. No artigo 2º dispón
que: “Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal do galego e do castelán,
linguas oficiais da Comunidade Autónoma”. Formulando no 3º que: “Os poderes públicos
de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por
razón da lingua”. No 4º preceptúase que: “O galego como lingua propia de Galicia é a
lingua oficial das institucións da comunidade autónoma, da súa administración, da
administración local e das entidades públicas dependentes da Comunidade Autónoma”;
continuando a aliña indicando que “tamén o é o castelán como lingua oficial do Estado”.
Regulando nos seguintes títulos o uso do galego no ensino, nos medios de comunicación,
etc.
De todo o indicado e sen esquecer a reiterada xurisprudencia do Tribunal
Constitucional, segundo a cal: “es oficial una lengua, independientemente de su realidad y
peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio
normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados” (SSTC
82/1986 e 46/1991) e que “el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la
Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no solo la coexistencia sino la
convivencia de ambas lenguas cooficiales de tal suerte que los poderes públicos deben
garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos a no ser
discriminados por el uso de una de las lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma”
(STC 337/1994). Recoñecendo tamén en diversas sentenzas que o particular ten o dereito
de opción para escoller unha ou outra das linguas nas que quere expresarse ou recibir
información.
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Por todo o exposto con anterioridade, esta institución considera que ten razón a
queixosa ao indicar que non quere ser discriminada por razón da lingua, e iso é o que
resulta despois de examinar a guía (a cal foi impresa baixo os auspicios da Xunta de
Galicia, do Concello da Coruña e do Instituto Galego de Consumo, aínda que a edición
fose realizada por unha empresa privada, que realizou o traballo nos termos nos que lle foi
encomendado); esta pretende ser un instrumento válido e útil para axudar a resolver
problemas habituais que forman parte das relacións que se producen entre os individuos,
segundo reza no inicio da xa devandita guía, tendo como fin a divulgación entre o maior
número de destinatarios. Sendo polo tanto a premisa da información unida á da normativa
lexislativa vixente na materia as que deben primar á hora de facilitar as guías, folletos,
impresos. E tendo como base estas premisas, é necesario que os consumidores poidan
seguir os consellos que na citada guía se indican tendo dereito á elección da lingua, cousa
que non acontece se os citados están redactados nunha soa das linguas cooficiais da
comunidade, o que implicaría restrinxir a información a unha parte da cidadanía á que vai
dirixida.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 da Lei 6/1984,
do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos grandes esforzos que as
administracións están a realizar, para potenciar o uso da lingua galega, mais sen esquecer
as outras linguas cooficiais, e de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do
Valedor do Pobo, formulándolle á Consellería de Economía e Industria e ao Concello da
Coruña, a seguinte:
SUXESTIÓN:
Estudar

a

conveniencia

de

realizar

todas

as

campañas

informativas que a administración desenvolva a prol de dar información
aos particulares para un mellor coñecemento dos dereitos e das obrigas
dos consumidores, en ambas as dúas linguas oficiais da Comunidade
Autónoma Galega para poder así conseguir os fins e obxectivos regulados
tanto na Constitución como no Estatuto de autonomía de Galicia e na Lei
de normalización lingüística.
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A suxestión NON FOI ACEPTADA polo Concello de A Coruña.
2.- Suxestión dirixida á Consellería de Economía e Industria en data 6 de
xullo, para que se estude a conveniencia de realizar todas as campañas informativas
que a administración desenvolva en aras de dar información aos particulares para un
mellor coñecemento dos dereitos e as obrigacións dos consumidores, nas dúas linguas
oficiais da comunidade autónoma galega. Q/2257/08).
Con data 19 de novembro de 2008, recibiuse escrito de queixa, que quedou
rexistrado nesta institución co número P.3.Q/2257/08. Nel a interesada indicábanos que
recibiu unha guía sobre consumo para coñecer os dereitos e as obrigas, pero unicamente
redactada en galego, e entón púxose en contacto coa empresa que realizou a edición
para solicitala en castelán, e desde esta se lle indica que non se realizaron guías en
castelán. Quere expresar a súa decepción polo que están padecendo os cidadáns que ata
agora viviran sen problemas coas dúas linguas. Non quere ser discriminada por falar na
súa lingua habitual que é o castelán.
Logo de estudar a queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración do
artigo 3 da Constitución española e 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, ao entender que
reunía os requisitos formais establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio, cobertura constitucional. Solicitado o
preceptivo informe á Secretaría Xeral de Política Lingüística, foi remitido co contido
seguinte:
En primeiro lugar cómpre destacar que, polos datos achegados no escrito de
queixa a empresa que editou a guía sobre consumo é unha empresa privada. Deste xeito a
opción de utilizar o galego na redacción desta está plenamente lexitimada pola lexislación
vixente en materia lingüística, a cal garante a liberdade de opción entre as dúas linguas
oficiais, artigo 5 do Estatuto de autonomía de Galicia.
Por outra banda, o artigo 25 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, especifica que o
goberno galego fomentará a normalización do uso do galego nas actividades mercantís e
publicitarias.
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Por este motivo, desde esta secretaría estase a traballar na normalización do
galego no sector empresarial, respectando os principios recollidos no Plan xeral de
normalización da lingua galega, texto aprobado por unanimidade de todos os partidos
políticos con representación no Parlamento de Galicia, que establece como obxectivo
promover a incorporación do uso da lingua galega nas empresas e alentar a estas a
valorar os beneficios derivados da incorporación do galego ás actividades comerciais. De
todos xeitos, volvemos a subliñar que a utilización de calquera das dúas linguas oficiais en
Galicia constitúe unha opción que pode libremente adoptar calquera empresa privada.
Remitida pola recorrente a guía obxecto da queixa, remitiuse novamente escrito á
Secretaría Xeral de Política Lingüística, que remitiu como contestación o informe
complementario, que o obxecto da presente queixa pertence ao ámbito de competencias do
Concello da Coruña.
Que examinados en primeiro lugar o escrito presentado pola recorrente en queixa
no que solicitaba amparo, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Secretaría
Xeral de Política Lingüística, esta institución considera que por parte das administracións
correspondentes non se está dando cumprimento ao establecido nas seguintes disposicións
normativas:
Constitución española que no seu artigo 3, aliña 1, prescribe que: “o castelán é a
lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito
a usar”. Continuando na aliña 2: “As outras linguas españolas serán tamén oficiais nas
respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos”. E na 3: “A riqueza das
distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será obxecto de
especial respecto e protección”.
Estatuto de autonomía de Galicia, que no seu artigo 5 recoñece que: “A lingua
propia de Galicia é o galego”. Seguindo na aliña 2: “Os idiomas galego e castelán son
oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar”. Continuando na 3:
“Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e
potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e
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informativa e disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento”.
Finalizando o citado artigo: “Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua”.
Lei de normalización lingüística, que preceptúa no artigo 1º que: “O galego é a
lingua propia de Galicia. Todos os galegos teñen o dereito de usalo”. No artigo 2º dispón
que: “Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal do galego e do castelán,
linguas oficiais da Comunidade Autónoma”. Formulando no 3º que: “Os poderes públicos
de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por
razón da lingua”. No 4º preceptúase que: “O galego como lingua propia de Galicia é a
lingua oficial das institucións da comunidade autónoma, da súa administración, da
administración local e das entidades públicas dependentes da Comunidade Autónoma”;
continuando a aliña indicando que “tamén o é o castelán como lingua oficial do Estado”.
Regulando nos seguintes títulos o uso do galego no ensino, nos medios de comunicación,
etc.
De todo o indicado e sen esquecer a reiterada xurisprudencia do Tribunal
Constitucional, segundo a cal: “es oficial una lengua, independientemente de su realidad y
peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio
normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados” (SSTC
82/1986 e 46/1991) e que “el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la
Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no solo la coexistencia sino la
convivencia de ambas lenguas cooficiales de tal suerte que los poderes públicos deben
garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos a no ser
discriminados por el uso de una de las lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma”
(STC 337/1994). Recoñecendo tamén en diversas sentencias que o particular ten o dereito
de opción para escoller unha o outra das linguas nas que quere expresarse ou recibir
información.
De todo o exposto con anterioridade, esta institución considera que ten razón a
queixosa ao indicar que non quere ser discriminada por razón da lingua, e iso é o que
resulta despois de examinar a guía (a cal foi impresa baixo os auspicios da Xunta de
Galicia, do Concello da Coruña e do Instituto Galego de Consumo, aínda que a edición
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fose realizada por unha empresa privada, que realizou o traballo nos termos nos que lle foi
encomendado); esta pretende ser un instrumento válido e útil para axudar a resolver
problemas habituais que forman parte das relacións que se producen entre os individuos,
segundo reza no inicio da xa devandita guía, tendo como fin a divulgación entre o maior
número de destinatarios. Sendo polo tanto a premisa da información unida á da normativa
lexislativa vixente na materia as que deben primar á hora de facilitar as guías, folletos,
impresos. E tendo como base estas premisas, é necesario que os consumidores poidan
seguir os consellos que na citada guía se indican tendo dereito á elección da lingua, cousa
que non acontece se os citados están redactados nunha soa das linguas cooficiais da
comunidade, o que implicaría restrinxir a información a unha parte da cidadanía á que vai
dirixida.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 de la Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos grandes esforzos que
as administracións están a realizar para potenciar o uso da lingua galega, máis sen esquecer
as outras linguas cooficiais, e de conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do
Valedor do Pobo, formulándolle á Consellería de Economía e Industria e ao Concello da
Coruña, a seguinte:
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia de realizar, todas as campañas
informativas que a administración desenvolva co fin de dar información
aos particulares para un mellor coñecemento dos dereitos e das obrigas
dos consumidores, en ambas as dúas linguas oficiais da Comunidade
Autónoma Galega para poder así conseguir os fins e obxectivos regulados
tanto na Constitución como no Estatuto de autonomía de Galicia e na Lei
de normalización lingüística.
A suxestión FOI ACEPTADA pola Consellería de Economía e Industria.
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3.- Suxestión dirixida á Consellería de Sanidade en data 6 de xullo, para que
se proceda a realizar todas as campañas informativas que a administración sanitaria
desenvolva en aras de dar información aos particulares para un mellor coñecemento
dos dereitos e das obrigacións dos consumidores, en ambas linguas oficiais da
comunidade autónoma galega. (Q/2349/08).
Como vostede ten coñecemento con data do 26 de novembro de 2008 recibiuse
escrito de queixa, que quedou rexistrado nesta institución co número P.3.Q/2349/08, no
que a interesada nos indicaba que presentaba esta queixa polo feito de que está recibindo
folletos da Consellería de Sanidade escritos redactados exclusivamente en galego. Que
chamou por teléfono á Xunta solicitando que todos os folletos que se están mandando aos
domicilios dos galegos, se fixeran nos dous idiomas, e que lle contestaron que podían
facelo como considerasen oportuno e que así difunden o galego.
Que non está de acordo coa explicación, que si o podería aceptar se se tratase de
poemas ou da biografía dun galego ilustre, máis ao seren folletos divulgativos para
advertir ao público das precaucións que se deben tomar no uso do gas, como evitar riscos
para a saúde no consumo de moluscos, etc., considera que non se debe antepoñer o uso e
difusión do galego ao perigo que supón non advertir adecuadamente os usuarios.
Logo de estudar a queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración do
artigo 3 da Constitución española e 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, ao entender que
reunía os requisitos formais establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio, cobertura constitucional. Solicitados os
preceptivos informes á Consellería de Sanidade a Secretaría Xeral de Política Lingüística,
sendo remitidos estes polas citadas administracións, e nos que esencialmente se indica:
A Consellería de Sanidade participa en primeiro lugar que efectivamente os
folletos aos que se refire a queixa están escritos en galego, idioma que segundo o artigo 1
da Lei de normalización lingüística, todos os galegos teñen o deber de coñecer e o dereito
de o usar.
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No artigo 4 establécese que o galego como lingua propia de Galicia, é lingua
oficial das institucións da comunidade, da súa administración, da administración local e
das entidades públicas dependentes da comunidade autónoma. Que no artigo 5.3 indícase
que os poderes públicos promoverán o uso normal da lingua galega oralmente e por
escrito, nas súas relacións cós cidadáns.
Que a Consellería de Sanidade seguindo o Plan xeral de normalización da lingua
galega, aprobado no Parlamento de Galicia, aprobou o proxecto do Plan de
normalización da linguaxe na sanidade galega, co obxecto de garantir o efectivo exercicio
dos dereitos recoñecidos na lexislación sanitaria. Tamén se ditou unha instrución
conxunta sobre o emprego do galego nos documentos da Consellería e do OOAA,
mediante a que se dispuxo a obriga de empregar o galego nas comunicación escritas,
obriga que se estende ás publicacións, documentación informativa, folletos e boletíns.
Por parte da Secretaría Xeral de Política Lingüística indícase que o artigo 5.1 do
Estatuto de autonomía de Galicia establece que os poderes públicos galegos potenciarán o
emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán
os medios necesarios para facilitar o seu coñecemento.
A Lei de normalización lingüística tamén regula que os poderes públicos
promoverán o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito nas súas relacións cos
cidadáns.
O artigo 22 da Lei 4/2006, de transparencia e boas práctica na administración
pública galega, regula entre outros temas que adecuará as súas actividades a promover o
uso normal do galego nas relacións coa cidadanía sen prexuízo do dereito de non
discriminación por razón da lingua. E na mesma liña se posiciona o Plan xeral de
normalización da lingua galega.
Por outra banda cita así mesmo o artigo 3 da Constitución española que establece
a oficialidade do castelán en todo o Estado e a oficialidade das outras linguas españolas na
respectiva comunidade, como tamén o indica a Lei de normalización lingüística, polo que
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da aplicación dos preceptos citados se deduce que toda comunicación oral ou escrita que
un particular remita en galego, ou castelán á administración autonómica é válida e debe ser
admitida, do mesmo xeito, e co fin de facilitar o exercicio deste dereito de opción, a
administración debería facilitarlles aos cidadáns modelos normalizados de documentación
en castelán, cando sexa a lingua escollida polo cidadán.
Que examinado en primeiro lugar o escrito presentado pola recorrente en queixa
no que solicitaba amparo, e tendo en conta así mesmo os informes remitidos pola
Consellería de Sanidade, e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, esta institución
considera que por parte da administración sanitaria non se está dando cumprimento ao
establecido nas seguintes disposicións normativas:
Constitución española, que no seu artigo 3, aliña 1, prescribe que: “o castelán é
a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o
dereito a usala”. Continuando na aliña 2: “As outras linguas españolas serán tamén
oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos”. E na 3: “A
riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que
será obxecto de especial respecto e protección”.
Estatuto de autonomía de Galicia, que no seu artigo 5 recoñece que: “A lingua
propia de Galicia é o galego”. Seguindo na aliña 2: “Os idiomas galego e castelán son
oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar”. Continuando na 3:
“Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e
potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e
informativa e disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento”.
Finalizando o citado artigo: “Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua”.
Lei de normalización lingüística, que preceptúa no artigo 1º que: “O galego é a
lingua propia de Galicia. Todos os galegos teñen o dereito de usalo”. No artigo 2º dispón
que: “Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal do galego e do castelán,
linguas oficiais da Comunidade Autónoma”. Formulando no 3º que: “Os poderes públicos
de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por
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razón da lingua”. No 4º preceptúase que: “O galego como lingua propia de Galicia é a
lingua oficial das institucións da comunidade autónoma, da súa administración, da
administración local e das entidades públicas dependentes da comunidade autónoma”;
continuando a aliña indicando que “tamén o é o castelán como lingua oficial do Estado”.
Regulando nos seguintes títulos o uso do galego no ensino, nos medios de comunicación,
etc.
De todo o indicado e sen esquecer a reiterada xurisprudencia do Tribunal
Constitucional, segundo a cal: “es oficial una lengua, independientemente de su realidad y
peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio
normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados” (SSTC
82/1986 e 46/1991) e que “el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la
Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no solo la coexistencia sino la
convivencia de ambas lenguas cooficiales de tal suerte que los poderes públicos deben
garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos a no ser
discriminados por el uso de una de las lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma”
(STC 337/1994). Recoñecendo tamén en diversas sentencias que o particular ten o dereito
de opción para escoller unha ou outra das linguas nas que quere expresarse ou recibir
información.
E tendo presente o informe remitido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística
da Presidencia da Xunta de Galicia, esta institución considera que ten razón a queixosa ao
indicar que non quere ser discriminada por razón da lingua, e iso é o que resulta despois de
examinar o citado folleto; este pretende ser un instrumento válido e útil para axudar a
resolver problemas habituais dentro da sanidade, tendo como fin a divulgación entre o
maior número de destinatarios. Sendo polo tanto a premisa da información unida á da
normativa lexislativa vixente na materia as que deben primar á hora de facilitar as guías,
folletos, impresos. Partindo de estas premisas, é necesario que os consumidores poidan
seguir os consellos que no citado folleto se indican tendo dereito á elección da lingua,
cousa que non acontece se os citados están redactados nunha soa das linguas cooficiais da
comunidade, o que implicaría restrinxir a información a unha parte da cidadanía á que vai
dirixida.
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Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 de la Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos grandes esforzos que
as administracións están a realizar, para potenciar o uso da lingua galega, mais sen
esquecer as outras linguas cooficiais, e de conformidade co establecido no artigo 32.1 da
Lei do Valedor do Pobo, formulándolle á Consellería de Sanidade a seguinte:
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia de realizar, todas as campañas
informativas que a administración sanitaria desenvolva co fin de dar
información aos particulares para un mellor coñecemento dos dereitos
e das obrigas dos consumidores, en ámbalas dúas linguas oficiais da
comunidade autónoma galega para poder así conseguir os fins e
obxectivos regulados tanto na Constitución como no Estatuto de
autonomía de Galicia e na Lei de normalización lingüística.
A suxestión FOI ACEPTADA pola Consellería de Sanidade.
4.- Suxestión dirixida á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
en data 6 de xullo, para que se estude a procedencia de adapta-la páxina web da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, co obxecto de dar información
aos particulares, nas dúas linguas oficiais da comunidade autónoma galega
(Q/2468/08).
Con data 23 de decembro de 2008, recibiuse escrito de queixa de D. J. S. E., que
quedou rexistrado nesta institución co número P.3.Q/2468/08, no que nos indicaba que
“como ciudadano tiene derecho a recibir información de las distintas administraciones
sea por el canal que sea en los idiomas oficiales de su residencia. Por ese motivo intentó
acceder a la información que ofrece la Xunta de Galicia, en particular la Consellería de
Educación, por medio de su página web oficial, en idioma castellano, y no le ha sido
posible puesto que únicamente ofrecen su información en gallego”.

479

Logo de estudar a queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración do
artigo 3 da Constitución española e 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, ao entender que
reunía os requisitos formais establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio, cobertura constitucional. Solicitado o
preceptivo informe a esa Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sendo
remitido este polo citado organismo, e no que esencialmente se indica:
Que en contestación ás queixas presentadas polo denunciante, por utilizar
soamente a lingua galega na páxina web da administración educativa, temos que
informarlle que o contido facilitado a través da páxina web se emite con efectos
simplemente informativos.
Precisamente polo seu carácter a información que nela aparece non ten natureza
de procedemento administrativo, en sentido estrito, e polo tanto a Consellería non está
obrigada á tradución prevista no artigo 36.3 da Lei 30/1992, de 26 de novembro. Nesta
liña cabe sinalar, que no precepto 36, aliña 3, se indican os casos no que debe ser
realizada a tradución dos documentos.
Esas circunstancias non se dan no caso que nos ocupa: información xeral na
páxina web da administración educativa.
En consecuencia esta subdirección xeral ratifícase na información dada
anteriormente ao denunciante e reitera que non procede adoptar outra actuación en
relación coa queixa presentada.
Que examinado en primeiro lugar o escrito presentado polo recorrente en queixa
no que solicitaba amparo, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Secretaría
Xeral da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, esta institución considera
que por parte da administración non se está dando cumprimento ao establecido nas
seguintes disposicións normativas:
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Constitución española, que no seu artigo 3, aliña 1, prescribe que: “o castelán é
a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de a coñecer e o
dereito a usar”. Continuando na aliña 2: “As outras linguas españolas serán tamén
oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos”. E na 3: “A
riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que
será obxecto de especial respecto e protección”.
Estatuto de autonomía de Galicia, que no seu artigo 5 recoñece que: “A lingua
propia de Galicia é o galego”. Seguindo na aliña 2: “Os idiomas galego e castelán son
oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar”. Continuando na 3:
“Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e
potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e
informativa e disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento”.
Finalizando o citado artigo: “Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua”.
Lei de normalización lingüística, que preceptúa no artigo 1º que: “O galego é a
lingua propia de Galicia. Todos os galegos teñen o dereito de o usar”. No artigo 2º
dispón que: “Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal do galego e do
castelán, linguas oficiais da Comunidade Autónoma”. Formulando no 3º que: “Os poderes
públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado
por razón da lingua”. No 4º preceptúase que: “O galego como lingua propia de Galicia é
a lingua oficial das institucións da comunidade autónoma, da súa administración, da
administración local e das entidades públicas dependentes da Comunidade Autónoma”;
continuando a aliña indicando que “tamén o é o castelán como lingua oficial do Estado”.
Regulando nos seguintes títulos o uso do galego no ensino, nos medios de comunicación,
etc.
De todo o indicado e sen esquecer a reiterada xurisprudencia do Tribunal
Constitucional, segundo a cal: “es oficial una lengua, independientemente de su realidad y
peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio
normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados” (SSTC
82/1986 e 46/1991) e que “el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la
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Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no solo la coexistencia sino la
convivencia de ambas lenguas cooficiales de tal suerte que los poderes públicos deben
garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos a no ser
discriminados por el uso de una de las lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma”
(STC 337/1994). Recoñecendo tamén en diversas sentenzas que o particular ten o dereito
de opción para escoller unha ou outra das linguas nas que quere expresarse ou recibir
información.
Á vista da exhaustiva normativa que sobre o tema hai regulada, e tendo tamén en
conta a xurisprudencia do Tribunal Constitucional, o particular ten o dereito de opción para
escoller unha ou outra das linguas nas que quere expresarse ou recibir información, polo
que esta institución considera que a páxina web da Consellería de Educación incumpre a
normativa anteriormente indicada.
A páxina web da Consellería de Educación pretende ser un instrumento que poida
ser utilizado polos cidadáns a efectos informativos, sendo polo tanto primordial que
poidan usalo e entendelo o máximo de persoas; unindo este fin á lexislación vixente na
materia é necesario que os cidadáns poidan recibir a información na lingua da súa elección,
sempre que sexa cooficial na comunidade.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 de la Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos grandes esforzos que
as administracións galegas están a realizar, para potenciar o uso da nosa lingua, e de
conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulándolle á
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a seguinte:
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia de adaptar a páxina web da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, co obxecto de dar información aos
particulares, en ambas as dúas linguas oficiais da Comunidade Autónoma
Galega para poder así conseguir os fins e obxectivos regulados tanto na
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Constitución como no Estatuto de autonomía de Galicia e na Lei de
normalización lingüística.
A suxestión FOI ACEPTADA pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.
5.- Suxestión dirixida á Secretaría Xeral de Política Lingüística, hoxe
dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en data 1 de
abril, para que se proceda a estuda-la conveniencia da adopción de medidas que
permitan solucionar as posibles vulneracións de dereitos adquiridos polos estudantes
que realizaron os seus estudios de galego estando vixente a Orde do 1 de abril de
2005, e que no momento da entrada en vigor o 1 de setembro de 2007 da Orde de 16
de xullo de 2007 sobre a regulación dos certificados oficiais acreditativos dos niveis de
coñecemento da lingua galega (CELGA), lles imposibilita para a obtención da
validación correspondente. (Q/2537/08).
Con data 7 de xaneiro de 2009, recibiuse escrito de queixa, que quedou rexistrado
nesta institución co número P.3.Q/2537/08, no que o denunciante nos indicaba que
presentaba a queixa, ante a falta de resposta da Secretaría Xeral de Política Lingüística
ao escrito remitido o 15 de setembro de 2008, no que expuña a problemática xurdida pola
validación dos estudos cursados polo interesado para acadar o Celga 2.
Logo de estudar a súa queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración
dos artigos 3 da Constitución e 5 do Estatuto de autonomía de Galicia ao entender que
reunía os requisitos formais establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio, cobertura constitucional. Solicitado o
preceptivo informe á Secretaría Xeral de Política Lingüística, sendo remitido este pola
citada administración, e no que esencialmente se indica:
Que respecto do escrito remitido polo interesado no seu momento non se
entendeu que o escrito fose formulado como queixa, senón que se interpretou como unha
manifestación de descontento ou desconformidade coa norma, para estudar, de ser o caso,
no momento no que procedera a súa modificación.
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Que de acordo coa normativa actual, procede informar ao interesado de que, con
posterioridade á entrada en vigor da orde o 16 de xullo de 2007, no se poden expedir as
equivalencias previstas na norma anterior, que foi expresamente derrogada; esta
circunstancia motiva que outros compañeiros, que cursaron os mesmos estudos que o
interesado e solicitaron a equivalencia durante a vixencia da norma anterior, poidan
acreditar un nivel de coñecemento de lingua galega superior ao que lles permitiría a
norma actual.
De ningún modo pode entenderse conculcado o principio de igualdade pero
tampouco é posible unha solución diferente ao abeiro da norma actual.
Que examinado en primeiro lugar o escrito presentado polo recorrente en queixa
no que solicitaba amparo, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Secretaría
Xeral de Política Lingüística, esta institución considera que por parte da administración
non se realiza unha mala actuación, senón que se está a cumprir a normativa vixente na
materia.
Nembargantes, esta institución ten que poñer en coñecemento da administración
correspondente que a orde do 16 de xullo de 2007, pola que se regulan os certificados
oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua galega, prescribe no seu artigo 2
os niveis de coñecemento da lingua galega, regulando cinco niveis de coñecemento da
lingua galega; e indicando no seu anexo I, aliña 4, que serán validables polo certificado
Celga 4: “O título de Bacharelato (LOGXE o BUP) ou Técnico FP2, sempre que se
estudase en Galicia na súa totalidade e se cursase de maneira oficial a materia de lingua
galego en todos os cursos dos ditos estudos”.
Tamén dispón na disposición derradeira segunda que a orde entrará en vigor o 1
de setembro de 2007; e na disposición derrogatoria que quedan derrogadas todas as
disposicións de igual ou inferior rango que regulen cursos de lingua galega; quedando
expresamente derrogados os artigos 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 da orde do 1 de abril
de 2005.
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Temos que indicar así mesmo que con anterioridade á orde do 16 de xullo de
2007, estaba en vigor o Decreto 79/1994 e a orde que o desenvolvía do 30 de xuño do
mesmo ano, sobre a exención da materia de lingua galega no ensino básico e medio, e que
foi derrogado polo Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e promoción
do galego no sistema educativo.
No caso que nos ocupa, o reclamante cando realizou os seus estudos estaba
vixente a orde do 1 de abril de 2005 que prescribía no seu artigo 1 que os cursos de lingua
galega para os diversos colectivos profesionais e sociais constan de tres niveis: curso de
galego oral, iniciación e perfeccionamento; e no seu artigo 15 que poderán avaliarse polo
curso de perfeccionamento: aliña 7 “A materia da lingua galega e literatura avaliada
positivamente nun curso de bacharelato LOGXE”. O interesado segundo indica estudou
galego no 2º de BUP, 3º de BUP e COU e tamén ten os cursos de galego do segundo a
terceiro da Diplomatura do Profesorado da EXB”.
Non se regula na orde xa citada do 16 de xullo de 2007 mediante a oportuna
disposición transitoria ningunha adopción de medidas que permitan solucionar as posibles
situacións que puidesen vulnerar os dereitos adquiridos polos escolares que realizaron os
estudos estando vixente a orde do 1 de abril de 2005.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 da Lei 6/1984,
do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora de que a entrada en vigor da
presente orde é debida a existencia no ámbito internacional dun marco europeo común de
referencia para as linguas, avalado polo Consello de Europa, así como polos estándares da
Asociación de Avaliadores de Linguas Europeas (ALTE) que establecen uns niveis
precisos de coñecemento de lingua cos que se deben de corresponder os certificados
oficiais de coñecemento da lingua galega, cumpríndose así a recomendación do Consello
da Unión Europea que interesaba dos estados membros a creación de sistemas para
homologar as competencias lingüísticas sobre a base do citado marco de referencia, e de
conformidade co establecido no artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulándolle á
Secretaria Xeral de Política Lingüística a seguinte:
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SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia da adopción de medidas que permitan
solucionar as posibles vulneracións de dereitos adquiridos polos
estudantes que realizaron os seus estudos de galego estando vixente a
orde do 1 de abril de 2005, e que no momento da entrada en vigor o 1 de
setembro de 2007 da orde do 16 de xullo de 2007, sobre a regulación dos
certificados oficiais acreditativos dos niveis de coñecemento da lingua
galega (Celga), os imposibilita para a obtención da validación
correspondente por cursar estudos de BUP e COU con anterioridade á
entrada en vigor da orde do 16 de xullo de 2007.
Resposta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: Pendente de
efectividade
6.- Suxestión dirixida á Consellería de Sanidade en data 3 de xullo de 2009,
para proceder a estuda-la conveniencia de realizar, todas as campañas informativas
que a administración sanitaria desenvolva coa finalidade de dar información aos
particulares, e para chegar a un máximo de destinatarios, nas dúas linguas oficiais da
comunidade autónoma galega Q/111/09).
Con data 23 de xaneiro de 2009, recibiuse escrito de queixa, que quedou
rexistrado nesta institución co número P.3.Q/111/09, na denuncia a secretaria xeral do
SATSE Galicia indicábanos “que desde el Sindicato de Enfermería quieren denunciar la
práctica llevada a cabo por la Consellería de Sanidad, consistente en editar trípticos
informativos, dirigidos a los residentes en el territorio de la comunidad gallega y
redactados exclusivamente en lengua gallega, conteniendo información para prevenir la
intoxicación por monóxido de carbono, que según indica el prospecto informativo provoca
más de cien urgencias al año. Es por ello, que ante una situación tan importante, resulta
incongruente y limitativo que esa información solo se redacte en gallego cuando no toda
la población de la Comunidad es nativa ni tiene la obligación legal de conocer el idioma
cooficial de la comunidad. Termina solicitando que estos hechos discriminatorios sean
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corregidos por la administración sanitaria y que los folletos sean redactados en ambos
idiomas”.
Logo de estudar a queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración do
artigo 3 da Constitución española e 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, ao entender que
reunía os requisitos formais establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio, cobertura constitucional. Solicitados os
preceptivos informes á Consellería de Sanidade e á Secretaría Xeral de Política
Lingüística, foron ambos remitidos polos correspondentes organismos, e neles
esencialmente se indica:
Por parte da Consellería de Sanidade:
Que a Consellería de Sanidade e o Sergas, ditaron unha instrución conxunta
sobre o emprego do galego nos documentos da consellería e do OOAA, mediante a cal se
dispuxo a obriga de empregar o galego nas “comunicacións escritas, orixinais ou
normalizadas”, obriga que se estende ás publicacións, documentación informativa,
carteis, folletos ou boletíns elaborados por ambas as institucións. Este programa é
realizado en resposta e en cumprimento do Plan xeral de normalización da lingua galega.
E de conformidade coa Lei 3/1983, do 15 de xuño, que establece no artigo 4.1 que o
galego como lingua propia de Galicia, é lingua oficial das institucións da comunidade
autónoma e da súa administración, este marco normativo debe ser respectado na
actividade funcional propia das distintas unidades que configuran a estrutura organizativa
da Consellería de Sanidade.
As edicións dos folletos informativos, sempre son abordados polas unidades
administrativas desta consellería coa premisa de acadar a maior divulgación posible e
chegar ao máximo de destinatarios. Buscar a eficacia ademais de ser un principio
constitúe o propio obxectivo destas campañas informativas. E este obxectivo, debe
acadarse no respecto ao marco normativo aplicable, que no caso do emprego da lingua é
o que queda exposto. Conclúe o informe coa indicación dos idiomas que se utilizaron nas
publicacións da Consellería de Sanidade.
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No informe remitido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística infórmase:
Sobre o disposto no artigo 5, aliña 1, do Estatuto de autonomía de Galicia, no
artigo 6.3 da Lei 3/1983, do 15 de xuño, e do disposto tamén no artigo 22 da Lei 4/2006,
de transparencia e boas prácticas na administración pública galega. E na mesma liña o
indicado no Plan xeral de normalización da lingua galega aprobado no Parlamento de
Galicia en setembro do 2004.
Tamén engade que por outra banda, cómpre destacar o establecido no artigo 3 da
Constitución española, e o disposto no artigo 2 da Lei 3/1983, do 15 de xuño.
Da aplicación destes dous preceptos dedúcese que toda comunicación oral ou
escrita que un particular remita en galego ou castelán á administración autonómica é
válida e debe ser admitida, do mesmo xeito, e co fin de facilitar o exercicio deste dereito
de elección, a administración debería facilitarlles aos cidadáns modelos normalizados de
documentos informativos en castelán, cando esta sexa a opción escollida polo cidadán.
Que examinados en primeiro lugar o escrito presentado pola recorrente en queixa
no que solicitaba amparo, e tendo en conta así mesmo os informes remitidos pola secretaria
xeral da Consellería de Sanidade, e a Secretaría Xeral de Política Lingüística, esta
institución considera que por parte da administración sanitaria, non se está dando
cumprimento ao establecido nas seguintes disposicións normativas:
Constitución española que no seu artigo 3, aliña primeira, prescribe que: “o
castelán é a lingua española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de
coñecela e o dereito a usar”. Continuando na aliña segunda: “As outras linguas españolas
serán tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus
estatutos”. E na terceira: “A riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España é un
patrimonio cultural que será obxecto de especial respecto e protección”.
Estatuto de autonomía de Galicia, que no seu artigo 5 recoñece que: “A lingua
propia de Galicia é o galego”. Seguindo na aliña segunda: “Os idiomas galego e castelán
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son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar”. Continuando na
terceira: “Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous
idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e
informativa e disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento”.
Finalizando o citado artigo: “Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua”.
Lei de normalización lingüística, que preceptúa no artigo 1º que: “O galego é a
lingua propia de Galicia. Todos os galegos teñen o dereito de usalo”. No artigo 2º dispón
que: “Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal do galego e do castelán,
linguas oficiais da Comunidade Autónoma”. Formulando no 3º que: “Os poderes públicos
de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por
razón da lingua”. No 4º preceptúase que: “O galego como lingua propia de Galicia é a
lingua oficial das institucións da comunidade autónoma, da súa administración, da
administración local e das entidades públicas dependentes da Comunidade Autónoma”;
continuando a aliña indicando que “tamén o é o castelán como lingua oficial do Estado”.
Regulando nos seguintes títulos o uso do galego no ensino, nos medios de comunicación,
etc.
De todo o indicado e sen esquecer a reiterada xurisprudencia do Tribunal
Constitucional, segundo a cal: “es oficial una lengua, independientemente de su realidad y
peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio
normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados” (SSTC
82/1986 e 46/1991) e que “el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la
Constitución y los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la coexistencia sino la
convivencia de ambas lenguas cooficiales de tal suerte que los poderes públicos deben
garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos a no ser
discriminados por el uso de una de las lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma”
(STC 337/1994). Recoñecendo tamén en diversas sentenzas que o particular ten o dereito
de opción para escoller unha ou outra das linguas nas que quere expresarse ou recibir
información. E tendo presente o informe remitido pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística da Presidencia da Xunta de Galicia, esta institución considera que o tríptico ou
guía obxecto da queixa, debe ter como finalidade ser un instrumento válido e útil para
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axudar a resolver problemas habituais, debendo chegar ao maior número de destinatarios e
procurando a máxima divulgación; polo que é necesario que os cidadáns poidan recibir os
consellos na lingua da súa elección; opción que non poden realizar se os folletos están
redactados nunha soá das linguas cooficiais da comunidade, o que implicaría restrinxir a
información a unha parte da cidadanía da totalidade á que vai dirixida.
Polo que por parte desta institución de conformidade co artigo 29 de la Lei
6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, aínda que coñecedora dos esforzos que as
administracións están a realizar, para potenciar o uso da lingua galega, mais sen esquecer o
uso da outra lingua cooficial, é polo que de conformidade co establecido no artigo 32.1 da
Lei do Valedor do Pobo, formulámoslle á Consellería de Sanidade a seguinte:
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia de realizar, todas as campañas
informativas que a administración sanitaria desenvolva coa
finalidade de dar información aos particulares, e para chegar a un
máximo de destinatarios, en ambas as dúas linguas oficiais da
comunidade autónoma galega para poder así conseguir os fins e
obxectivos regulados tanto na Constitución como no Estatuto de
autonomía de Galicia e na Lei de normalización lingüística.
A suxestión FOI ACEPTADA por parte da Consellería de Sanidade.
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7.- Suxestión dirixida á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
en data 17 de decembro de 2009, para que se estude a conveniencia de comunicar a
tódolos centros escolares, que impartan as ensinanzas reguladas na Lei 2/2006 de
Educación, que no caso de que os particulares o soliciten, que as notificacións
informativas e as circulares dos centros sexan remitidas en castelán, se proceda a súa
tradución e remisión. (Q/975/09).
Con data do 10 de xuño de 2009, recibiuse por parte da reclamante, escrito de
queixa, que quedou rexistrado nesta institución co número P.3.Q/975/09, no que nos
indicaba esencialmente que tivo coñecemento do informe remitido polo Valedor do Pobo
ao Parlamento correspondente ao ano 2008, que no citado observou que se expoñía a
queixa 1771/2008 que ela fixera no seu momento. Mais quere engadir que tanto o director
do centro como a inspección e o delegado de educación non din a verdade xa que desde
febreiro de 2009 todos os comunicados da Dirección do centro Eusebio da Guarda, aos
pais dos alumnos foron redactados exclusivamente en galego, incluso aqueles pais que
solicitaron por escrito en reiteradas ocasións que desexaban recibir as comunicacións en
castelán. Que ten gardadas copias de todas as circulares remitidas polo centro escolar
indicado. Que teñen dereito a que o director do citado centro lles conteste en castelán
como teñen solicitado.
Logo de estudar a súa queixa, foi admitida, en referencia neste caso á vulneración
do artigo 3 da Constitución española e 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, ao entender
que reunía os requisitos formais establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio, cobertura constitucional. Solicitados os
preceptivos informes á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sendo
remitido polo correspondente organismo o informe, e no que esencialmente se indica:
Segundo establece o artigo 3 do Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se
regula o uso e promoción do galego no sistema educativo, as actuacións administrativos
de réxime interno dos centros docentes, como actas, comunicados e anuncios,
redactaranse, con carácter xeral, en galego, agás do referido a comunicacións con outras
comunidades autónomas e cos órganos da administración do Estado, radicados fóra da
comunidade autónoma, nas que se utilizará o castelán. Ademais dos procedementos
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iniciados de oficio, tamén se redactarán en galego os procedementos tramitados por
petición dos interesados, sen prexuízo do establecido no artigo 36. 3 da Lei 30/1992, do 26
de novembro.
Consonte as normas citadas, cabe concluír que non existe obriga de facer a
tradución dos documentos aos que fai referencia o artigo 2.3 do Decreto 124/2007 xa
citado, no sentido de que non son comunicacións con outras comunidades autónomas e cos
órganos da administración do Estado radicados fóra da comunidade autónoma. E
tampouco se trata de documentos que forman parte dun procedemento tramitado por
petición dos interesados, senón de escritos que o centro emite ex oficio no seo das
relacións ordinarias entre a administración educativa e os pais e nais dos alumnos. Que
as citadas comunicacións non pertence á instrución dun expediente, senón son simples
comunicacións de tipo informativo que teñen a súa base no artigo 2.3 do citado decreto.
A Dirección do CEIP Eusebio da Garda, na Coruña, cumpriu en todo momento a
normativa de aplicación na emisión dos escritos aos que se refire a reclamante, aínda que
segundo manifestou o director do centro, os citados escritos son traducidos ao castelán
para aqueles pais e nais que así o soliciten.
Que examinados en primeiro lugar o escrito presentado pola recorrente en queixa
no que solicitaba amparo, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, esta institución considera que por parte da
administración non se está dando cumprimento ao establecido:
No artigo 3 da Constitución española que proscribe “O castelán é a lingua
española oficial del Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a
usala”. Continuando na aliña 2 “As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas
respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos” E na 3 que “A riqueza
das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será
obxecto de especial respecto e protección”.
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No artigo 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, que regula “A lingua propia de
Galicia é o galego”. Seguindo na aliña 2 “que os idiomas galego e castelán son oficiais en
Galicia e que todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar”. Continuando na 3 das súas
aliñas que “os poderes públicos de Galicia, garantirán o uso normal e oficial dos dous
idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e
informativa e disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento”.
Finalizando o citado artigo “ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua”.
No artigo 4 da Lei 3/1983 de normalización lingüística, no que se manifesta “O
galego, como lingua propia de Galicia, é lingua oficial das institucións da Comunidade
Autónoma, da súa Administración, da Administración Local e das entidades públicas
dependentes da Comunidade Autónoma.” Tamén o é o castelán como lingua oficial do
Estado” e no artigo 6 regúlase que “os cidadáns teñen dereito ao uso do galego, oralmente
e por escrito, nas súas relacións coa Administración Pública no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma.”
Na Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común no seu artigo 36, aliñas 2 e 3, na súa
nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, que indica na aliña 3 que “A
administración pública instrutora deberá traducir ao castelán os documentos, expedientes,
ou partes daqueles que deban ter efecto fóra do territorio da Comunidade Autónoma e os
documentos dirixidos aos interesados que así o soliciten expresamente. Se debese ter
efectos no territorio dunha comunidade autónoma onde sexa cooficial esa mesma lingua
distinta do castelán, non será precisa a súa tradución”.
A Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, regula na
súa aliña 11 que dentro das funcións os funcionarios “garantirán a atención ao cidadán na
lingua na que o solicite sempre que sexa oficial no territorio”.
Ante as discrepancias xurdidas sobre o recoñecemento da cooficialidade
lingüística, desenvolvidos pola constitución e os estatutos autonómicos, temos que acudir á
reiterada xurisprudencia do Tribunal Constitucional, segundo a cal “es oficial una lengua
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independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida
por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su
relación con los sujetos privados.” (SSTC 82/1986 e 46/1991) e que “el régimen de
cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía
presupone no solo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales de tal
suerte que los poderes públicos deben garantizar, en sus respectivos ámbitos de
competencia, el derecho de todos a no ser discriminados por el uso de una de las lenguas
cooficiales en la Comunidad Autónoma (STC 337/1994).
Podemos matizar esta xurisprudencia indicando:
O Tribunal Constitucional na sentenza 82/1986, manifesta no seu fundamento
xurídico 2º que “el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y
los estatutos de autonomia presupone no sólo la existencia sino la convivencia de ambas
lenguas cooficiales, para preservar el bilingüismo existente en aquellas comunidades
autónomas que cuentan con una lengua propia y que constituye, por sí mismo, una parte
del patrimonio cultural al que se refiere el artículo 3.3 de la CE. Situación que
necesariamente conlleva, de un lado, el mandato para todos los poderes públicos, estatal y
autonómico, de fomentar el conocimiento y asegurar la protección de ambas lenguas
oficiales en el territorio de la comunidad; de otro, que los poderes públicos deben
garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos a no ser
discriminados por el uso de una de las lenguas oficiales en la comunidad autónoma.”
Continuando no 3º fundamento que “la Constitución de 1978 proclama la unidad
de la Nación española a la vez que reconoce las nacionalidades y regiones que la
integran, a las que garantiza su derecho de autonomía y la solidaridad entre todas ellas. Y
en correspondencia con este presupuesto, al ordenar constitucionalmente la realidad
plurilingüe de la Nación española, que es asumida como un patrimonio cultural digno de
especial respeto y protección, establece un régimen

de cooficialidad lingüística del

castellano, lengua española oficial del Estado, y de las demás lenguas españolas, las
cuales serán también oficiales en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus
estatutos. De suerte que en la organización territorial del Estado complejo que han
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configurado la Constitución y los estatutos de autonomia existen unos territorios dotados
de un estatuto de cooficialidad lingüística en los que el uso por los particulares, a su
elección, de una de las dos lenguas oficiales, tiene efectivamente plena validez jurídica en
las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio”.
En resumo podemos manifestar que a sentenza 82/1986, do 26 de xuño, do
Tribunal Constitucional, establece que o dereito das persoas ao uso dunha lingua oficial é
un dereito fundado na Constitución e no respectivo estatuto de autonomía.
Esta sentenza foi matizada por outra do TS, do 22 de xuño de 1999, que entende
“que existe infracción dos artigos 3.1 e 14 da Constitución se unha ordenanza municipal
dispón que todas as actuacións, dilixencias e comunicacións se fagan en éuscaro porque
ademais de que non toda a poboación é vascoparlante, o artigo 3,1 da Constitución non
dispón excepción ningunha ao sinalar a condición do castelán como lingua oficial do
Estado, polo que o seu cumprimento non admite excepción ou interpretación de ningún
tipo, o que sucedería se se impuxese sen máis a todos os habitantes o uso exclusivo do
éuscaro para todas as súas relacións co concello”.
En sentido similar pronúnciase o TC na sentenza 84/1986, do 26 de xuño, que no
seu fundamento 2º “indica que la Constitución en el artículo 3.1 establece un deber
general de conocimiento del castellano como lengua oficial del Estado; deber que resulta
concordante con otras disposiciones constitucionales que reconocen la existencia de un
idioma común a todos los españoles. Y cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier
caso, independientemente de factores de residencia o vecindad. No ocurre, sin embargo, lo
mismo con las otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas
comunidades autónomas, pues el citado artículo no establece para ellas ese deber, sin que
por ello pueda considerarse discriminatorio, al no darse respecto de las lenguas
cooficiales los supuestos antes señalados que dan su fundamento a la obligatoriedad del
conocimiento del castellano”.
E no mesmo sentido, de cooficialidad lingüística, tamén se atopa a sentenza
337/1994, do 23 de decembro do xa citado alto tribunal, que no seu fundamento xurídico
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6º, volve incidir no manifestado na sentenza 82/1986, na que subscribe o dereito de todos
os particulares a empregar calquera das linguas cooficiais da Comunidade, a súa elección,
nas relacións con calquera poder público radicado na citada comunidade autónoma. E a
obriga dos poderes públicos a garantir, nos respectivos ámbitos competenciais, o dereito de
todos a non ser discriminados polo uso dunha das linguas oficiais da comunidade
autónoma.
E sen esquecernos do criterio mantido pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística que nos informes remitidos a esta institución sobre temas de cooficialidade
lingüística informa que “... cómpre destacar o establecido no artigo 3 da Constitución
española, e o disposto no artigo 2 da Lei 3/1983, do 15 de xuño. Da aplicación destes dous
preceptos dedúcese que toda comunicación oral ou escrita que un particular remita en
galego ou castelán a administración autonómica é válida e debe ser admitida, do mesmo
xeito, e co fin de facilitar o exercicio deste dereito de elección, a administración debería
facilitarlles aos cidadáns modelos normalizados de documentos informativos en castelán,
cando esta sexa a opción escollida polo cidadán”.
Polo que por parte desta institución, e á vista da dilatada xurisprudencia do
Tribunal Constitucional, de conformidade co artigo 29 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, aínda que coñecedora de que as comunidades autónomas deben
promover a normalización lingüística no seu territorio, asegurando o respecto e
fomentando o uso da lingua propia e cooficial nesta, de conformidade co establecido no
artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulándolle á Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria a seguinte:
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia de comunicar a todos os centros
escolares que impartan as ensinanzas reguladas na Lei 2/2006 de
Educación e dependentes da citada Consellería, que no caso de que os
particulares soliciten que as notificacións informativas e as circulares
dos centros sexan remitidas en castelán, se proceda a súa tradución e
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remisión para así dar cumprimento ao establecido na Constitución
española, Estatuto de autonomía de Galicia e demais normativa vixente
neste momento.
Resposta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: Aceptada
8.- Suxestión dirixida á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
en data 17 de decembre de 2009, para que se estude a conveniencia de comunicar a
tódolos centros escolares que impartan as ensinanzas reguladas na Lei 2/2006 de
Educación, que no caso de que os particulares o soliciten, que as notificacións
informativas e as circulares dos centros sexan remitidas en castelán, se proceda a súa
tradución e remisión, para así dar cumprimento ao establecido na Constitución
Española, Estatuto de Autonomía de Galicia e demais normativa vixente neste
momento.(Q/1234/09).
Con data de 14 de xullo de 2009, recibiuse por parte da interesada, un escrito de
queixa, que quedou rexistrado nesta institución co número P.3.Q/1234/09, no que nos
indicaba esencialmente que dende o curso 2007/2008 leva intentando que o centro CEIP
Maria Pita de A Coruña, lle remita as notificacións e circulares en castelán, que o
solicitou ao citado centro, ao Servizo de Inspección da Xunta na Coruña, á Delegación
Provincial da Consellería e á Subdirección Xeral de Inspección sen obter resultado, xa
que seguen mandándollas en galego. Considera que non soamente se lle impide exercer os
seus dereitos a que a administración se dirixa á interesada no idioma que escolla, senón
que non se lle informou do estado das denuncias presentadas.
Logo do seu estudo, foi admitida en referencia neste caso á vulneración do artigo
3 da Constitución española e 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, ao entender que reunía
os requisitos formais establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do
Pobo, e que atopaba, en principio, cobertura constitucional. Solicitado o preceptivo
informe á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, sendo remitido polo
correspondente organismo un informe realizado pola dirección do CEIP María Pita da
Coruña, e no que esencialmente se indica:
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Que é certo que desde o curso 2007/2008 a reclamante dirixiu a este centro
múltiples escritos nos que solicitaba que os avisos informativos se realizarán tamén en
castelán.
Que non é certo que desde esta Dirección non se lle respondese aos seus escritos.
De conformidade ao disposto no artigo 103 da CE, desde a dirección se deu resposta por
escrito á primeira das queixas, non contestando aos seguintes por ser redundantes.
Que a actuación da Dirección do centro, cumpriu escrupulosamente co
ordenamento xurídico en vigor, de conformidade co indicado a continuación:
Dona X esixía nos seus escritos que as notificacións informativas e as circulares
se lle comunicasen en castelán. Por parte da Dirección do CEIP María Pita se cita a aliña
1 do artigo 2º do Decreto 124/2007, do 28 de xuño, no que se indica que os centros de
ensino utilizarán, con carácter xeral, a lingua galega e fomentarán o seu uso oral e escrito
tanto nas súas relacións mutuas e internas como nas que manteñan coas administracións.
Refire tamén o indicado na aliña 3 do citado artigo, no que se afirma que as actuacións
administrativas de réxime interno dos centros docentes, como actas, comunicados e
anuncios, redactaranse, con carácter xeral, en galego, agás o referido a comunicacións
con outras administracións do estado. Tamén se redactarán en galego os procedementos
iniciados de oficio, e por petición dos interesados, sen prexuízo do establecido no artigo
36.3 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.
O artigo 3.2 da Constitución proclama que as demais linguas españolas serán
tamén oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos.
O artigo 5 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, que na súa aliña 1 establece a
oficialidade do galego cando proclama literalmente a lingua propia de Galicia, é o
galego.
Que a Dirección do centro, ao distribuír de forma xeneralizada as notas
informativas entre o alumnado en lingua galega non está a realizar un acto de
discriminación, senón que aplica o mandato constitucional do artigo 9, aliña 2.
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Tamén cita que a súa postura está avalada pola xurisprudencia do Tribunal
Constitucional, e cita as sentenzas 46/1991 e 337/1994.
Que examinados en primeiro lugar o escrito presentado pola recorrente en queixa
no que solicitaba amparo, e tendo en conta así mesmo o informe remitido pola Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, esta institución considera que por parte da
administración non se está dando cumprimento ao establecido:
No artigo 3 da Constitución española que proscribe “O castelán é a lingua
española oficial do Estado. Todos os españois teñen o deber de coñecela e o dereito a
usala”. Continuando na aliña 2 “As demais linguas españolas serán tamén oficiais nas
respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos” E na 3 que “A riqueza
das distintas modalidades lingüísticas de España é un patrimonio cultural que será
obxecto de especial respecto e protección”.
No artigo 5 do Estatuto de autonomía de Galicia, que regula “A lingua propia de
Galicia é o galego”. Seguindo na aliña 2 “que os idiomas galego e castelán son oficiais en
Galicia e que todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar”. Continuando na 3 das súas
aliñas que “os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous
idiomas e potenciarán o emprego do galego en todos os planos da vida pública, cultural e
informativa e disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento”.
Finalizando o citado artigo “ ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua”.
No artigo 4 da Lei 3/1983 de normalización lingüística, no que se manifesta “O
galego, como lingua propia de Galicia, é lingua oficial das institucións da Comunidade
Autónoma, da súa Administración, da Administración Local e das entidades públicas
dependentes da Comunidade Autónoma.” Tamén o é o castelán como lingua oficial do
Estado” e no artigo 6 regúlase que “os cidadáns teñen dereito ao uso do galego, oralmente
e por escrito, nas súas relacións coa Administración Pública no ámbito territorial da
Comunidade Autónoma.”
Na Lei 30/ 1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, no seu artigo 36, aliñas 2 e 3, na súa
nova redacción dada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, que indica na aliña 3 que “A
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administración pública instrutora deberá traducir ao castelán os documentos, expedientes,
ou partes destes que deban producir efecto fóra do territorio da Comunidade Autónoma e
os documentos dirixidos aos interesados que así o soliciten expresamente. Se debera
producir efectos no territorio dunha comunidade autónoma onde sexa cooficial esa mesma
lingua distinta do castelán, non será precisa a súa tradución”.
A Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, regula na
súa aliña 11 que dentro das funcións os funcionarios “garantirán a atención ao cidadán na
lingua na que o solicite sempre que sexa oficial no territorio”.
Ante as discrepancias xurdidas sobre o recoñecemento da cooficialidade
lingüística, desenvolvidos pola Constitución e os estatutos autonómicos, temos que acudir
á reiterada xurisprudencia do Tribunal Constitucional, segundo a cal “es oficial una lengua
independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida
por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su
relación con los sujetos privados.” (SSTC 82/1986 y 46/1991) e que “el régimen de
cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y los Estatutos de Autonomía
presupone no solo la coexistencia sino la convivencia de ambas lenguas cooficiales de tal
suerte que los poderes públicos deben garantizar, en sus respectivos ámbitos de
competencia, el derecho de todos a no ser discriminados por el uso de una de las lenguas
cooficiales en la Comunidad Autónoma (STC 337/1994).
Podemos matizar esta xurisprudencia indicando:
O Tribunal Constitucional na sentenza 82/1986, manifesta no seu fundamento
xurídico 2º que “el régimen de cooficialidad lingüística establecido por la Constitución y
los Estatutos de Autonomía presupone no sólo la existencia sino la convivencia de ambas
lenguas cooficiales, para preservar el bilingüismo existente en aquellas Comunidades
Autónomas que cuentan con una lengua propia y que constituye, por sí mismo, una parte
del patrimonio cultural al que se refiere el artículo 3.3 de la CE. Situación que
necesariamente conlleva, de un lado, el mandato para todos los poderes públicos, estatal y
autonómico, de fomentar el conocimiento y asegurar la protección de ambas lenguas
oficiales en el territorio de la Comunidad; de otro, que los poderes públicos deben
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garantizar, en sus respectivos ámbitos de competencia, el derecho de todos a no ser
discriminados por el uso de una de las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma.”
Continuando no 3º fundamento que “la Constitución de 1978 proclama la unidad
de la Nación española a la vez que reconoce las nacionalidades y regiones que la
integran, a las que garantiza su derecho de autonomía y la solidaridad entre todas ellas. Y
en correspondencia con este presupuesto, al ordenar constitucionalmente la realidad
plurilingüe de la Nación española, que es asumida como un patrimonio cultural digno de
especial respeto y protección, establece un régimen

de cooficialidad lingüística del

castellano, lengua española oficial del Estado, y de las demás lenguas españolas, las
cuales serán también oficiales en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus
estatutos. De suerte que en la organización territorial del Estado complejo que han
configurado la Constitución y los Estatutos de Autonomía existen unos territorios dotados
de un estatuto de cooficialidad lingüística en los que el uso por los particulares, a su
elección, de una de las dos lenguas oficiales, tiene efectivamente plena validez jurídica en
las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio”.
En resumo podemos manifestar que a sentenza 82/1986, do 26 de xuño, do
Tribunal Constitucional, establece que o dereito das persoas ao uso dunha lingua oficial é
un dereito fundado na Constitución e no respectivo estatuto de autonomía.
Esta sentenza foi matizada por outra do TS, do 22 de xuño de 1999, que entende
“que existe infracción dos artigos 3.1 e 14 da Constitución se unha ordenanza municipal
dispón que todas as actuacións, dilixencias e comunicacións se fagan en éuscaro porque
ademais de que non toda a poboación é vascoparlante, o artigo 3,1 da Constitución non
dispón excepción ningunha ao sinalar a condición do castelán como lingua oficial do
Estado, polo que o seu cumprimento non admite excepción ou interpretación de ningún
tipo, o que sucedería se se impuxese sen máis a todos os habitantes o uso exclusivo do
éuscaro para todas as súas relacións co Concello”.
En sentido similar pronúnciase o TC na sentenza 84/1986, do 26 de xuño, que no
seu fundamento 2º “indica que a Constitución no artigo 3.1 establece un deber general de
conocimiento del castellano como lengua oficial del Estado; deber que resulta
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concordante con otras disposiciones constitucionales que reconocen la existencia de un
idioma común a todos los españoles. Y cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier
caso, independientemente de factores de residencia o vecindad. No ocurre, sin embargo, lo
mismo con las otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas
Comunidades Autónomas, pues el citado artículo no establece para ellas ese deber, sin
que por ello pueda considerarse discriminatorio, al no darse respecto de las lenguas
cooficiales los supuestos antes señalados que dan su fundamento a la obligatoriedad del
conocimiento del castellano”.
E no mesmo sentido, de cooficialidad lingüística, tamén atopase a sentenza
337/1994, do 23 de decembro, do xa citado alto tribunal, que no seu fundamento xurídico
6º, volve incidir no manifestado na sentenza 82/1986, na que subscribe o dereito de todos
os particulares a empregar calquera das linguas cooficiais da comunidade, a súa elección,
nas relacións con calquera poder público radicado na citada comunidade autónoma. E a
obriga dos poderes públicos a garantir, nos respectivos ámbitos competenciais, o dereito de
todos a non ser discriminados polo uso de unha das linguas oficiais da comunidade
autónoma.
E sen esquecernos do criterio mantido pola Secretaría Xeral de Política
Lingüística que nos informes remitidos a esta institución sobre temas de cooficialidade
lingüística informa que “... cómpre destacar o establecido no artigo 3 da Constitución
española, e o disposto no artigo 2 da Lei 3/1983, do 15 de xuño. Da aplicación destes dous
preceptos dedúcese que toda comunicación oral ou escrita que un particular remita en
galego ou castelán á administración autonómica é válida e debe ser admitida, do mesmo
xeito, e co fin de facilitar o exercicio deste dereito de elección, a administración debería
facilitarlles aos cidadáns modelos normalizados de documentos informativos en castelán,
cando esta sexa a opción escollida polo cidadán”.
Polo que por parte desta institución, e á vista da dilatada xurisprudencia do
Tribunal Constitucional, de conformidade co artigo 29 de la Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, aínda que coñecedora de que as comunidades autónomas deben
promover a normalización lingüística no seu territorio, asegurando o respecto e
fomentando o uso da lingua propia e cooficial nesta, de conformidade co establecido no
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artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo, formulándolle á Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria a seguinte:
SUXESTIÓN:
Estudar a conveniencia de comunicar a todos os centros
escolares que impartan as ensinanzas reguladas na Lei 2/2006 de
Educación e dependentes da citada Consellería, que no caso de que os
particulares soliciten, que as notificacións informativas e as circulares
dos centros sexan remitidas en castelán, se proceda a súa tradución e
remisión para así dar cumprimento ao establecido na Constitución
española, Estatuto de autonomía de Galicia e demais normativa vixente
neste momento.
Resposta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria: Aceptada
9.- Recordatorio de deberes legais dirixido ao Sr. Alcalde-Presidente do
Concello de Ribeira (A Coruña) en data 19 de novembro de 2009, para que por parte
dese concello de Ribeira, se de exacto cumprimento ao disposto no artigo 10 da Lei
3/1983 de Normalización Lingüística, e no Decreto 189/2003, de 6 febreiro, no sentido
de utilizar nese Concello a toponimia aprobada facendo uso do topónimo de Ribeira
para o seu uso en todo tipo de documentación. (Q/1548/09).
Como vostede ten coñecemento con data do 28 de agosto, recibiuse escrito de
queixa, promovido por Don M. D., que quedou rexistrado nesta institución co número
P.3.Q/1548/09, no que indicaba que a Comisión de Toponimia decidiu que Santa Uxía de
Ribeira, se escribise con B, e que o Concello non está cumprindo co establecido, xa que
indica en todos os impresos e escritos do Concello, Ribeira con V, polo que solicita que
sexa corrixido.
Logo de estudar a súa queixa, foi admitida, en referencia neste caso á
vulneración dos artigos 3 da Constitución española e 5 do Estatuto de autonomía de
Galicia, e da Lei 3/1983 de normalización lingüística, ao entender que reunía os requisitos
formais establecidos no artigo 18 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, e que
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atopaba, en principio, cobertura constitucional. Solicitado o preceptivo informe ao
Concello de Ribeira, foi remitido pola correspondente administración, e no que
esencialmente se indica:
Que no acordo adoptado en sesión plenaria do Concello celebrado en data 26
de novembro de 1984 na que se dá conta da decisión adoptada pola Consellería da
Presidencia, aprobando o nome oficial dos concellos que se relación no anexo do Decreto
146/1984, do 27 de setembro, entre os que figura este municipio, sen haber dado
audiencia previa á corporación como representante lexítima do pobo de Riveira,
cambiando a toponimia da cidade e do propio concello sen ningún estudo ou fundamento
sólido; despois da correspondente votación por parte da corporación acadouse que o
nome oficial do municipio da cidade de Riveira debe escribirse utilizando o ”V”, tal e
como se viña facendo polos veciños e institucións oficiais.
Que examinados en primeiro lugar o escrito presentado polo recorrente en
queixa, e tendo en conta así mesmo o informe remitido polo Concello de Ribeira, esta
institución considera que por parte da citada administración local, non se está dando
cumprimento ao establecido:
Na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, que no seu artigo
10 prescribe:
“Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial o galego.
Corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos
territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos
topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo concello
correspondente. Estas denominacións, son as legais a todos os efectos e a rotulación terá
que concordar con elas. A Xunta de Galicia regulamentará a normalización da rotulación
pública respectando en todos os casos as normas internacionais que subscriba o estado”.
O Decreto 43/1984, do 23 de marzo, polo que se regulan as funcións e a
Comisión de Toponimia, modificado polo Decreto 174/1998, do 5 de xuño.

504

O Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se establece o procedemento
para a fixación ou recuperación da toponimia galega que prescribe no seu artigo 1º que a
potestade de fixar a toponimia galega corresponde á Xunta de Galicia de conformidade co
disposto na Lei 3/1983. Continúa o decreto indicando no artigo 2, que corresponde ao
Consello da Xunta de Galicia a determinación, por medio de decreto, dos nomes oficiais
dos municipios e das súas capitais, das parroquias e das comarcas. Establécese que será
preceptivo o ditame da Comisión de Toponimia regulada polo Decreto 43/1984, do 23 de
marzo. No artigo 4 indícase que os expedientes de recuperación ou fixación de topónimos
iniciaranse por decisión da Consellería da Presidencia a iniciativa propia ou da entidade
local interesada, e no mesmo acto da iniciación solicitarase o informe da Comisión de
Toponimia.
Como excepcional regúlase no artigo 6, aliña 2, que no caso de que o Consello
da Xunta de Galicia ou a Consellería da Presidencia non estean conformes co ditame da
Comisión de Toponimia, acordarase un novo estudo do expediente, no que neste caso
haberá de ser oída a corporación local interesada.
No Decreto 189/2003, do 6 de febreiro, polo que se aproba o nomenclátor
correspondente ás entidades de poboación da provincia da Coruña, que no seu artigo único
indica que queda aprobado o nomenclátor correspondente as entidades de poboación da
provincia da Coruña, e nel indícase que o Concello é Ribeira e a vila é Santa Uxía de
Ribeira, tamén con B.
Alégase por parte da administración local que non se deu audiencia á citada
administración como representante da vila de Ribeira, o que de conformidade co disposto
no Decreto 132/1984, do 6 de setembro, polo que se establece o procedemento para a
fixación ou recuperación da toponimia de Galicia, non é preceptivo. Tamén se indica na
citada acta do Concello de data 17 de febreiro de 1984, que a Consellería da Presidencia
aprobou o nome dos concellos sen realizar ningún estudo e sen fundamentación sólida que
motivara o cambio, o cal tamén carece de sentido, posto que a Comisión de Toponimia é
un órgano asesor da Consellería da Presidencia, encargado de establecer a forma lexítima
de cada topónimo. Cada un dos topónimos é sometido a análise lingüística para determinar
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a súa correcta grafía e forma, e para iso utilizan un exhaustivo estudo do topónimo
establecendo criterios de revisión lingüística. Non tendo base xurídica o acordo tomado
polo Concello de Ribeira o 17 de febreiro de 1984, no que se incumpre o preceptuado na
Lei de normalización lingüística, que como xa se indicou, prescribe que corresponde á
Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos
núcleos de poboación e dos topónimos de Galicia. E que estas denominacións son as legais
para todos os efectos e a rotulación terá que concordar con elas.
Todo iso sen prexuízo de que o concello poida promover as iniciativas que
teña por conveniente para instar

do Parlamento de Galicia a reforma lexislativa

correspondente que poida amparar o cambio do topónimo no sentido que lle interesa, de
acordo coas canles legalmente previstas para tal fin.
Polo que por parte desta institución, á vista da normativa citada, e de
conformidade co establecido no artigo 32, aliña 1, da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor
do Pobo se formula a esa administración local o seguinte
RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS:
Que por parte dese Concello de Ribeira se dea exacto
cumprimento ao disposto no artigo 10 da Lei 3/1983, de normalización
lingüística, e no Decreto 189/2003, do 6 de febreiro, no sentido de utilizar
nese Concello a toponimia aprobada facendo uso do topónimo de Ribeira
para o seu uso en todo tipo de documentación.
Resposta do Concello de Ribeira: Pendente de efectividade
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1.16 ÁREA DE SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
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1.16.1 INTRODUCION

No presente ano, o Valedor do Pobo considerou os temas relacionados coa
sociedade da información como un dos eixes claves da súa estratexia institucional. Nese
sentido, creouse unha área específica para enfrontarse a estas cuestións, estreitamente
conectadas á protección de datos, baixo a responsabilidade do vicevaledor José Julio
Fernández Rodríguez. Tratamos, así, desde a institución, de manternos na primeira liña
tecnolóxica para dar resposta aos novos retos que a sociedade do século XXI representa
para os dereitos fundamentais.
Hai que recordar que unha da liñas básicas do Plan Estratéxico de Actuación do
Valedor do Pobo para o Período 2008-2012 é o impulso da sociedade da información. Iso
só pode facerse desde o escrupuloso respecto dos dereitos fundamentais, pois os avances
técnicos deben servir para mellorar a súa aplicación, non para mingualos. En efecto, como
se afirma no dito plan estratéxico, a sociedade da información ten que ser un avance que
permita aumentar a calidade de vida das persoas e facilite o exercicio dos seus dereitos. O
mundo dixital ofrece perigos e vantaxes para os dereitos: é tarefa dos poderes públicos
maximizar o positivo e mitigar o negativo neste proceso. Os dereitos son as primeiras
categorías afectadas polos cambios que a evolución social impón. Por iso é necesario
prestar especial atención a este tipo de cuestións para manter plenamente operativa a
eficacia dos dereitos á marxe de mutacións que a evolución tecnolóxica depare.
Unha nova xeración de dereitos (os chamados dereitos de cuarta xeración) súmase
aos esquemas tradicionais, tendo como característica unificadora o seu exercicio a través
das novas tecnoloxías en xeral e de Internet en particular. Corresponde ao Valedor
supervisar e impulsar esta nova realidade, que incluso xera novos dereitos.
As actuacións neste sector están moi conectadas coa área de menores. De feito,
ambas teñen o mesmo vicevaledor responsable. Sen dúbida, é importante subliñar esta
conexión polos perigos (e posibilidades) que para os menores supoñen as novas
tecnoloxías e a especial análise que hai que realizar neste tipo de supostos.
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Por iso, como xa se relatou no comentario da área de menores deste informe, gran
parte da actividade de pedagoxía de dereitos desenvolvida pola institución conectou o tema
de menores e de novas tecnoloxías. Neste sentido pode citarse o tríptico informativo que
recolle unha serie de recomendacións aos menores para unha navegación segura por
Internet; a promoción en Galicia do anuncio televisivo no que se trata de concienciar os
menores dos perigos de colgar as súas fotos en Internet; ou a intervención na presentación
e elaboración dun titorial pola Secretaría Xeral de Medios da Xunta sobre a protección dos
menores ante os medios de comunicación. Así mesmo, nas distintas visitas que os centros
de ensino fan á sede do Valedor do Pobo, o vicevaledor responsable insiste en todo este
tipo de cuestións para concienciar os presentes de que un mal ou descoidado uso das novas
formas de comunicación pode ocasionar consecuencias moi negativas, tanto para o propio
usuario coma para terceiros.
De igual modo, a institución mostrouse moi dinámica noutros ámbitos neste tipo
de temas. Desta forma, incidiuse en diversas cuestións para poñernos ao día en protección
de datos. Nesta orde de cousas, déronse de alta no Rexistro da Axencia de Protección de
Datos os seis ficheiros que se crearon na institución: xestión de queixas, xestión
económica, persoal, relacións institucionais, vídeo vixilancia e rexistro xeral. A súa
creación fixérase a través da resolución do Valedor do 28 de novembro de 2008.
Tamén se organizou o taller “Cidadanía e Administración Electrónica”, que tras
un intenso labor preparatorio se celebrou o 20 de maio en Santiago de Compostela con
representantes de todos os ombudspersons españois. Os traballos deste taller integráronse
nas Xornadas de Coordinación de Valedores do Pobo que se celebraron en outubro en
Sevilla baixo o título “A protección dos dereitos da cidadanía derivados da aplicación das
novas tecnoloxías da información e a comunicación (TIC): un reto para as institucións dos
valedores do pobo do século XXI”. Neste taller valorouse o desenvolvemento normativo
en materia de acceso á e-administración nas distintas comunidades autónomas. Tamén
estudaron os dereitos que a Lei 11/2007 recoñece aos cidadáns no ámbito da
administración electrónica, buscando detectar as disfuncionalidades que poidan xurdir na
súa implantación e a necesidade de aclarar o seu contido para facilitar a eficacia destes. Así
mesmo, examináronse as novas posibilidades participativas que as novas tecnoloxías lle
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ofrecen á cidadanía. Con relación a isto último, trátase de revitalizar o sistema
democrático, redimensionando estas vías de participación cidadá, e de alcanzar novas cotas
de lexitimación no proceso de decisión pública.
A conclusión xeral deste importante taller foi que a correcta aplicación da
administración electrónica é una oportunidade para ofrecer á cidadanía un mellor servizo
público, aumentado a transparencia do sistema e situándonos nun novo modelo de
desenvolvemento democrático. Respecto aos dereitos da administración electrónica as
conclusións máis relevantes serían: a) bótase en falta na nova lei de acceso electrónico a
consagración dun dereito de participación electrónica conectado aos trámites de
información pública; tampouco se recoñece o dereito a ser contestado cando o cidadán se
dirixa a unha dirección electrónica, cuxa existencia preceptiva nin sequera se contempla
para cada administración pública; b) a consolidación do principio de boa administración
pasa polo adecuado uso das TIC, que permitirán incidir nun modelo relacional baseado na
calidade e a eficiencia; do que se trata é de superar a mera xestión e información e avanzar
polo camiño dunha participación real da cidadanía, construtiva e multidireccional; c)
revisten destacada importancia as queixas de brecha dixital: estas queixas, sobre todo,
reflicten problemas de acceso a Internet a través de banda ancha e demostran que en
España aínda non está consolidado o servizo universal de telecomunicacións; d) con
relación aos dereitos da administración electrónica, as valedorías teñen que detectar as
disfuncionalidades que poidan xurdir na súa implantación e tratar de aclarar o seu contido
para facilitar a eficacia destes; e) no momento actual, as valedorías están asumindo o reto
que as modernas tecnoloxías supoñen para os dereitos fundamentais, tanto na resposta ás
queixas recibidas coma á reorganización interna para afrontar estes desafíos.

1.16.2 QUEIXAS RECIBIDAS

En canto ás queixas recibidas no 2009 no Valedor do Pobo, estas eleváronse a 36,
das cales se admitiron 8, 14 se remitiron ao Defensor del Pueblo, 2 ao Procurador del
Común de Castela e León, e 12 non se admitiron.
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Sen dúbida, o tema máis relevante ao que se refiren estas queixas é o da “brecha
dixital”, un dos problemas máis graves co que se encontre ao avance tecnolóxico do
presente. A carencia de acceso ou o acceso sen calidade ás novas tecnoloxías e redes de
comunicación é un desafío para o estado social. A falta de concreción do acceso de
calidade que impón o servizo universal na normativa de telecomunicacións é unha
dificultade xurídica para afrontar este tipo de cuestións. É certo que se está facendo
bastante para superar este déficit, pero aínda falta moito camiño que percorrer. Trátase
dunha cuestión que preocupa seriamente ao Valedor do Pobo pois, no marco da realidade
do século XXI, estas dificultades de acceso impiden o exercicio dun bo número de
dereitos. É necesario adoptar as medidas oportunas para mitigar no máximo grao estas
diferenzas que agriden o principio constitucional de igualdade material. Nesta orde de
cousas, entraron queixas referidas a carencias de acceso a Internet, de acceso a liña ADSL,
e de acceso a servizo de telefonía móbil. A maior parte delas remitíronse ao Defensor del
Pueblo, en aplicación dos criterios habituais de repartición de competencias con base na
Lei 36/1985, que regula as relacións entre a institución do Defensor del Pueblo e as figuras
similares das comunidades autónomas. Sen embargo, se problemas deste tipo seguen
chegando ao Valedor, teremos que reconsiderar esta posición e entrar máis directamente en
asuntos desa natureza en coordinación co valedor estatal.
Así mesmo, as 2 queixas relativas á emisión da TVG no Bierzo remitíronse ao
Procurador del Común de Castela e León dado que afectaban ao seu ámbito competencial.
O Real decreto 944/2005, que aproba o plan técnico de televisión dixital terrestre, non
contempla a posibilidade de que as canles de cobertura autonómica emitan noutras
comunidades.
Con relación ás non admisións, cómpre salientar que houbo un número elevado,
nuns casos por estar ante relacións xurídicas estritamente privadas e noutros por ser
evidente que non se trataba de actuación administrativa irregular. Algunha destas queixas
referíase a certas noticias emitidas na CRTVG: o Valedor entende que a concreta selección
dun feito noticiable e a ulterior redacción da noticia forman parte da liberdade de
información do periodista que a efectúa. O tratamento dunha noticia en particular debe
efectuarse desde a óptica da dimensión individual da liberdade de información, e non desde
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as exixencias constitucionais que se refiren á actividade xeral dun medio de comunicación
público. As específicas exixencias constitucionais que pesan sobre un medio de
comunicación público non esgotan nin eliminan esta liberdade dos periodistas que
traballan para o dito medio, máis ben refórzana.
De igual modo, non se admitiu unha queixa referida ao uso e contido da páxina
web da Xunta de Galicia: as webs institucionais non deben ser consideradas como un
medio de comunicación equivalente aos medios públicos que se citan no art. 20.3 da
Constitución española, polo que non poden ser obxecto dunha análise desde o punto de
vista do pluralismo. Así mesmo, a información institucional non é información periodística
propia dun medio de comunicación. Deste modo, esta cuestión non forma parte do ámbito
de dereitos que deben ser protexidos polo Valedor do Pobo.
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1.17 . QUEIXAS DE OFICIO
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Área de Medio Ambiente
En materia de medio ambiente iniciamos queixa de oficio debido a unha información
aparecida no diario El Mundo do 15 de febreiro de 2009 na que se dicía que as medicinas
caducadas que levamos á farmacia non se destrúen, senón que son tiradas a un gran vertedoiro
en Cerceda. “Unha bomba de reloxería a ceo aberto. Doce mil toneladas de fármacos
mesturados con lixo urbano en descomposición. As camionetas chegaban a diario cargadas de
medicamentos caducados, sen as caixas, e baleirábanse directamente no vertedoiro”. Os
fármacos caducados poderíanse filtrar ás augas. O desastre tamén ten a súa vertente
crematística: cerca de 45 millóns de euros, o diñeiro investido pola industria farmacéutica
desde 2002 para que os medicamentos en desuso non se tiren a un colector ou polos
desaugadoiros das casas, terminaron no vertedoiro. O plan pioneiro en Europa para organizar
a recollida e destrución de fármacos refugados falla no seu último chanzo, a incineración.
Indícase que non se queimaron nestes anos porque non había nin hai fornos adecuados para
queimar as medicinas. Non hai capacidade nin para todos os residuos comúns. Sinálase que os
responsables da planta o sabían. “O que pasa é que ninguén quere perder o seu traballo.
Todos, incluídos os traballadores, saben que se arriscan. Non había nin hai fornos adecuados
para queimar os fármacos, nin capacidade para os residuos comúns”.
Da información enviada en primeiro termo deducíase que o contrato asinado co
subministrador se refería á recollida de “residuos de envases con medicamentos considerados
urbanos e asimilables que pola súa composición e características poden ser tratados nas
instalacións de SOGAMA”. Sen embargo, non se especificaba que residuos de medicamentos
teñen esa consideración e que medidas se adoptaron para garantir que os residuos aceptados
eran asimilables aos urbanos. Esta garantía debería terse dado, de acordo co previsto nunha
cláusula do contrato.
Os compromisos contractuais referíanse á valorización dos residuos, en concreto á
súa incineración. A noticia indicaba que “o complexo medioambiental de SOGAMA non
estaba preparado tecnicamente para proceder á incineración destes materiais, e o seu destino
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vén sendo o de sempre, o vertedoiro controlado de Areosa”. Ao respecto informacións
posteriores sinalaban que o subministrador promoveu actuacións legais contra SOGAMA e
DANIGAL polo incumprimento das súas obrigacións contractuais e polos prexuízos causados
á súa imaxe; sinalaba que o acordo establecía que SOGAMA aproveitaría enerxeticamente os
medicamentos despois de os separar e os clasificar. Todo o anterior parecía coherente coa
decisión adoptada no seo da Autorización Ambiental Integral (AAI) do Complexo
Medioambiental e Vertedoiro de Cerceda, de SOGAMA, na que se limitan os residuos
urbanos a tratar, excluíndo os que mencionamos.
Requirimos unha aclaración sobre os extremos citados e a CMATI sinalou que non
existía vinculación contractual entre a empresa pública galega SOGAMA e o subministrador,
senón que os vínculos contractuais só existían entre este e outra empresa que si tiña contrato
con SOGAMA. Por tanto, desta forma excluiríase a responsabilidade contractual; non
obstante, resulta dubidoso que SOGAMA descoñecera o compromiso de que os residuos de
farmacia que se entregaban polo menos en parte fosen destinados á valorización, cando
existían campañas publicitarias nos medios de comunicación que difundían publicamente tal
obxectivo. Non se aclaran os medios de control sobre as entregas de medicamentos para seren
depositados no vertedoiro, o que ao parecer se deixou nas exclusivas mans dunha empresa, e
sobre todo as causas do cambio de criterio na AAI respecto da posibilidade de entrega deste
tipo de residuos para o seu depósito no vertedoiro, prohibíndoo, o que loxicamente ten que
relacionarse coa anterior práctica. Ao respecto descoñécese se se iniciou algún tipo de acción
polas prácticas anteriores e os posibles incumprimentos contractuais que se desen.
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Área de Educación
Por problemas nas instalacións escolares, iniciouse de oficio a queixa 70/2009, ao ter
coñecemento esta institución, polos medios de comunicación, dos problemas que se estaban
dando en diversos centros educativos da nosa comunidade, que debido á intensa vaga de frío,
non podían usar a calefacción, por estar avariada, e que tanto profesores como alumnos
acudían ao centro con abrigo e bufanda. O centro máis afectado era o IES Anxel Fole” da
Piringalla na provincia de Lugo, e tamén se encontraban na mesma situación outros centros da
Coruña. No informe remitido pola administración ponse de manifesto que ante os problemas
xurdidos pola vaga de frío colocárase un dobre ventanal nas aulas do IES Anxel Fole, pero
que tamén se encargara un estudo para detectar posibles deficiencias no sistema da
calefacción e adoptar así as medidas necesarias, para evitar ese mal funcionamento que facía
imposible a súa utilización cando era necesario. Esta institución, á vista do informe arquivou
a queixa.
Tamén por problemas de instalacións nos centros educativos, abriuse a queixa
299/2009, xa que os medios de comunicación se fixeran eco da alarma creada por un forte
olor a gasóleo na Gardería de Castro de Ribeiras de Lea en Lugo, que provocara a evacuación
dos escolares da citada escola. Pedido o informe ao concello, este indicou que os feito tiveran
lugar nun edificio estremeiro co centro escolar, e que cando se tivo coñecemento da situación
se avisou inmediatamente á comunidade de propietarios para que adoptasen as medidas
oportunas para evitar estas incidencias, e que a evacuación dos nenos se realizara como
medida preventiva, para garantir a seguridade dos menores. A queixa quedou arquivada.
Por deficiencias no Centro Público O Pombal do Seixo-Vigo, comezouse a presente
queixa 298/2009 ante as denuncias aparecidas na prensa nas que se indicaba que a alta
inseguridade da caldeira do citado centro, fora considerada polos técnicos como
extremadamente perigosa; que o citado funcionamento anómalo desta e o cheiro provocara
nos escolares fortes dolores de cabeza e indisposicións. Indicaba tamén a noticia que o
saneamento do centro era moi deficiente provocando filtracións de augas fecais no centro,
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cando chove con intensidade. E que as ventás teñen reixas, o que impediría o desaloxo en
caso de necesidade dos alumnos. No informe remitido polo Concello de Vigo sinálase que o
problema da caldeira radica nos queimadores, que se está amañando coa actualización do
sistema, polo que no momento que as obras queden finalizadas non haberá problemas nin coa
caldeira nin co gasóleo. Verbo do problema das filtracións de augas fecais, está en proceso de
estudo pois hai que comprobar cal é a orixe, xa que o centro é un edificio antigo con graves
problemas de mantemento e infraestruturas. Pero que por parte do concello se iniciou un
estudo pormenorizado da situación para corrixir as graves deficiencias. A consellería indicou
que o centro vén sufrindo nos últimos anos unha situación anómala respecto da súa dirección,
o que provoca unha falta de proxecto educativo e de infraestruturas, o que supón unha xestión
pouco efectiva. Pero que se está procurando entre as diversas administracións solucionar o
problema do centro. E ante a mobilización das administracións competentes para resolver o
problema do centro, a queixa arquivouse.
Sobre o transporte escolar, emprendeuse de oficio, a queixa 218/2009, debido á
reclamación feita na prensa polos pais de escolares do CIP a Igrexa de Calo en Teo,
denunciaban que os alumnos desde que saían das clases ata que os recollía o transporte
escolar, tiñan que estar unha media hora fóra das aulas e sen que ninguén os vixiase e se
preocupase deles. Denunciaba unha nai que encontrara os seu fillo fóra do centro, camiñando
cara ao domicilio familiar e que só tiña 7 anos. No seu informe a administración indicou que
eles tiveron coñecemento dos feitos tamén pola prensa, polo que deron as ordes oportunas
para que a inspección de servizos complementarios, efectuase unha visita ao centro para
comprobar os feitos “in situ” e poder estudar as alternativas que fosen necesarias para
establecer un adecuado sistema de transporte escolar; o informe da inspección indicaba que o
servizo de transporte escolar neste centro xira ao redor de que das 6 rutas, todas son dobraxes,
é dicir, cada 2 itinerarios son cubertos por un só autocar, o que obriga a que un grupo de
alumnos espere que se conclúa o primeiro dos servizos para seren transportados. Que a
solución pasaba por crear tres novos servizos ou itinerarios cun custe por curso escolar de 117
000 euros. A dirección do centro non fixera ningunha petición formal por este problema. Do
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estudo do problema denunciado e dos informes remitidos, esta institución considerou que por
parte da administración educativa, non se estaba cumprindo o establecido na Lei de
educación, no seu artigo 82; nin o regulado no artigo 5 do Decreto 203/1986, nin na Orde do 1
de marzo de 1991; e todo iso sen prexuízo da obrigación que ten a dirección do centro do
deber de vixilancia, respecto dos escolares que están ao seu cargo tanto nas horas lectivas
como nas horas posteriores que exerce unha función de garda. Por iso e en uso das facultades
que lle confire a Lei 6/1984, do Valedor do Pobo, realizouse unha suxestión á administración
nos seguintes termos: Estudar a conveniencia de realizar as xestións necesarias, coa maior
brevidade posible, para que o centro CEIP de Calo no Concello de Teo, poida ofrecer aos
escolares os servizos necesarios para evitar as situacións denunciadas polos pais, nais e
docentes do centro, sobre inseguridade dos escolares mentres esperan o transporte escolar que
os devolva aos seus fogares logo de concluír a xornada escolar do centro, e poder así cumprir
os fins e os obxectivos regulados na Lei 2/2006, de educación. Estando pendente na data que
se fai o informe da contestación da administración á dita suxestión.
Tamén en relación co transporte escolar abriuse a queixa 300/2009, ao se indicar nos
periódicos, que catro escolares de Boqueixón camiñaban todos os días dous quilómetros para
acudir á parada máis próxima, ao non teren parada na aldea onde residen coas súas familias.
Que os escolares acudían desde a súa aldea de Espiñeira á veciña de Casal andando para alí
coller o transporte escolar. Indicaban tamén os familiares que o concello realizara as obras
que solicitara o inspector para poder conceder a parada do autobús. Que no seu informe a
administración contestou que por resolución do delegado provincial de educación, se
denegara a autorización da creación da parada escolar porque os domicilios dos interesados
estaban a 600 metros da parada. A queixa quedou arquivada ao considerar que non se
vulneraba o Decreto 203/1986, do 12 de xullo.

521

Área de Servizos Sociais
A Q/141/09 iniciouse por unha noticia aparecida no diario La Voz de Galicia, do 21
de xaneiro de 2009, sobre diferentes casos de solicitantes de axudas de dependencia.
Indicábase que unha cidadá de Vilagarcía, enferma, coida soa do seu marido, acamado. No
ano 2007 pasaron todos os filtros de Vicepresidencia, pero o diñeiro non chega, sinala a
noticia. A muller decidiu acudir a Vicepresidencia, e tras numerosas viaxes e papeis, un
técnico presentouse na súa casa para valorar o caso. “Díxonos que ía puntuar co máximo”; iso
foi hai dous anos. Seguiron pedindo informes médicos, papeis administrativos, certificados da
pensión do marido... J cansou de esperar e onte achegouse a oficina tramitadora: “alí teñen
todo, pero todo segue igual”. J quere pagar unha persoa que a axude a coidar do seu marido e
a movelo cando hai que facerlle as curas, porque ela xa non pode con el. O que non entende é
que a ela non lle dean o diñeiro e que haxa outras familias, coa casa chea de xente, ás que lles
mandan un coidador. Ela cre que o merece, así que non lle queda outra que protestar, segundo
se sinala na noticia. Noutra sección sinálase a “longa espera dun matrimonio de Ferrol. Leva
dous anos e medio nun sofá xunto á súa cama, di o esposo dunha ferrolá de 97 anos”. Ela ten
97 anos, un grao recoñecido de discapacidade do 95% e foi valorada como gran dependente.
O seu marido explica que leva dous anos e medio durmindo nun sofá xunto á súa cama. En
novembro do 2007 solicitou as axudas da Xunta e a súa petición, argumenta, caeu en saco
roto. Parece que o seu expediente aínda non saíu, que aínda non foi enviado á Delegación
Provincial. Teme que as axudas cheguen demasiado tarde. Ten días que non dorme nin unha
hora e media. Solicitamos información á anterior Vicepresidencia e despois tamén á
Consellería de Traballo e Benestar, pero a día de hoxe aínda non aclaramos definitivamente a
situación, nin cun nin con outro órgano.
A Q/142/09 iniciouse por unha noticia no diario La Opinión do día 21 de xaneiro de
2009 que facía referencia á denuncia dunha cidadá que sinala que non se atendeu a solicitude
de axuda á dependencia da súa nai. Na noticia indícase que un veciño denuncia á Xunta por
non pagar a axuda a dependentes. Súa nai ten 101 anos e leva dez prostrada nunha cama. A
anciá ten aprobada a prestación desde hai case un ano. Esta persoa pediu explicacións cinco
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veces ao Goberno galego. A enferma require de atención continua durante as 24 horas do día
e a súa nora encárgase de coidala. Segundo a noticia, esta persoa exixe que se pague a súa nai
“o que lle deben” da axuda a dependentes que lle concederon hai case un ano. A resolución
foi aprobada o 11 de marzo de 2008 e clasificouse a situación da muller como grao III, que se
caracteriza porque a persoa necesita axuda para realizar actividades básicas da vida diaria
varias veces ao día e pola súa perda total de autonomía física, mental e intelectual; necesita do
apoio indispensable e continuo doutras persoas ou ten necesidades de apoio xeneralizado para
súa autonomía persoal. En cinco ocasións dirixiuse á Xunta para solicitar información e exixir
unha explicación de porque súa nai non recibira a axuda pese a ter unha valoración favorable
e de carácter permanente, e di que “cambian de persoal continuamente para que un non saiba
a quen se dirixir”. Requiriuse aclaración á anterior Vicepresidencia e coñeceuse que xa
aprobara o PIA, aínda que cun atraso considerable respecto aos prazos legalmente previstos e
sen que se xustificasen as causas dese evidente atraso. A data da resolución de PIA non se
menciona e comunícase case un ano despois da valoración, confirmando un amplo atraso. En
calquera caso, agora apróbase unha prestación económica para coidados no ámbito familiar
cos correspondentes atrasos.
A Q/355/09 iniciouse pola noticia do diario La Voz de Galicia 19.2.09 na que se
sinala que a Xunta confirma unha axuda da lei de dependencia ao día seguinte de morrer a
afectada. Na noticia tamén se sinala que a familia, de Boiro, está indignada porque levaba
once meses esperando, engadindo que ata hai unha semana coidaba unha parente de 94 anos
que levaba un lustro acamada. Despois de once meses de espera nunca recibiron nin un euro
da axuda á dependencia, e por se fose pouco a confirmación de que a ían cobrar a partir de
marzo chegoulles o 11 de febreiro, xusto ao día seguinte do falecemento da anciá. A persoa
encargada de coidar a enferma era a súa neta política, quen expresa o seu malestar con
rotundidade; “moléstame que primeiro din que a van dar e despois fan o que queren. Aproban
leis que non se cumpren, polo menos tal e como te dan a entender”. Esta sensación de
sentirse enganada foi a que a levou a reclamar ante o Vicepresidente cando acudiu a Boiro.
Afirma que os oradores do acto falaron moito de centros de día e dos servizos dirixidos aos
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maiores, pero como cidadá que coñece a realidade na que se ven inmersos os que teñen unha
persoa ao seu cargo, explicou a situación e as voltas que lle fan dar. Preguntou, cando vai ir
para adiante a Lei de dependencia? Recorda que lle respondeu que había moita xente na
mesma situación e que non había moito diñeiro, que o 50% procedían da Xunta e o resto de
Madrid, segundo expresa a noticia. A familia iniciou hai máis dun ano e medio o proceso para
cobrar a axuda por coidar unha persoa dependente e en marzo de 2008 fixeron a valoración
con resultado positivo e dixeron que en seis meses estaría resolto o expediente. En varias
ocasións acudiron a Santiago para interesarse polo caso e realizaron múltiples chamadas
telefónicas. “Dicíannos que había que esperar, que a cousa ía para rato”. Di sentirse
molesta porque frecuentemente recibía chamadas que, na súa opinión, só eran para facer ver
que o expediente estaba en curso. Un día pedían o DNI, outro o nome da coidadora e pasados
outro par de días solicitaban o número de conta. Pensa que era todo para enredar. Segundo se
sinala, a familia non recibiu nin un euro mentres coidaba da muller enferma e tampouco
parece que o vaia cobrar agora con carácter retroactivo: “dixéronnos que non e que
reclamásemos se estabamos desconformes”. Como conclusión formulamos á Consellería de
Traballo e Benestar un recordatorio de deberes legais e unha recomendación. Esta remitiu un
borrador de decreto que acepta parcialmente o criterio expresado pola nosa parte e polo tanto
recoñecerá a necesidade de aboamento despois do falecemento. As disposicións transitorias
dese borrador estenden ese efecto aos casos producidos con anterioridade. En concreto a
disposición transitoria sexta sinala que se aplicará o mesmo réxime que os supostos recollidos
nos artigos 40 e 41 do articulado, sempre que na data de falecemento o correspondente órgano
de valoración emitise a proposta do programa individual de atención. Pola súa parte, o art. 41
sinala que “a efectividade do dereito ás prestacións económicas da comunidade de herdeiros
dos solicitantes falecidos durante a tramitación do procedemento se producirá sempre que
existise resolución de recoñecemento do grao e nivel de dependencia segundo os requisitos e
condicións que se establezan na posterior normativa de desenvolvemento deste decreto. O
dereito deberá ser solicitado pola comunidade de herdeiros, debidamente acreditada, nun
prazo máximo de dous meses desde o falecemento do beneficiario”. Así pois, de resultar
definitivamente aprobado o decreto, despois de que se cubra a correspondente solicitude, de
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acordo co previsto no decreto, a administración finalmente pagaría nos supostos e condicións
que se citan. Por iso, en principio entendemos que finalmente se rectificou parcialmente a
anterior posición da administración autonómica e se aboará, aínda que en parte, a débeda que
reclama e contraída coas familias dos falecidos despois de vencemento do prazo global para o
establecemento do PIA.
A Q/767/09 iniciouse debido ás noticias aparecidas no periódico La Voz de Galicia
sobre o falecemento dunha persoa sen teito cando durmía na praza do Berbés de Vigo.
Segundo as devanditas informacións, os colectivos de axuda ás persoas sen fogar indicaron
que no que vai de ano faleceron entre 12 e 14 persoas sen teito, na rúa, hospitais e albergues;
segundo a policía 5 deles morreron na vía pública. Así mesmo na noticia sinálase que “a
primeira fase do novo albergue de emerxencia social, coñecido como “A gota de leite”, sito
no antigo Fogar San Paio, será entregado a finais deste mes en curso...” Realizamos unha
investigación sobre a situación das persoas sen fogar en Galicia, consecuencia da nosa
atención prioritaria ás situación de especial vulnerabilidade (a exclusión grave é unha destas
situacións). A vicevaledora 2ª visitou o dispositivo municipal de emerxencia ante o frío,
situado no barrio do Berbés, e constatamos que este recurso nocturno, cun índice de
ocupación do 100%, non pode ser de ningún xeito substitutivo dun albergue de emerxencia
social, pois non foi creado para iso nin reúne as necesarias condicións e infraestruturas.
Constatamos a urxente necesidade de que se poña en marcha un albergue de emerxencia
social ante a inexistencia de aloxamentos de emerxencia e servizos para atender as
necesidades das persoas sen teito en Vigo. Por iso, solicitamos da Delegación Territorial en
Vigo e despois da Consellería de Traballo e Benestar que nos facilitase información sobre a
situación do albergue de emerxencia social a Gota de Leite, e sobre as súas prestacións,
servizos e instalacións. Un amplo comentario sobre as conclusións realizámolo no área de
servizos sociais, ao tratar a queixa Q/2492/08. Cun obxecto relacionado (servizo aos sen teito
nas cidades) permanece en curso a queixa de oficio Q/2401/08.
A Q/822/09 iniciouse por unha noticia de La Voz de Galicia do día 11 de maio na
que se informa dunha demora de 20 meses na tramitación das axudas da dependencia a unha
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muller de 97 anos. Na noticia indícase que a administración demora 20 meses as axudas a D.ª
X, acamada desde hai 3 anos e que espera un plan individual de atención. Sinálase que o caso
é un máis dunha lista interminable de situacións semellantes: grandes dependentes coidados
polos familiares, que renuncian ás súas propias vidas e que se desesperan pola burocracia. O
11 de xullo de 2007 presentou a correspondente solicitude de dependencia, ao amparo da Lei
39/2006, de dependencia. O 9 de setembro de 2008, un ano e dous meses despois, a
Delegación Provincial de Igualdade e do Benestar da Coruña ditou unha resolución na que se
resolvía “recoñecer que X se encontra en situación de dependencia en grao III, nivel II, con
carácter permanente”. Engádese que a neta da dependente cansou de esperar porque as tan
anunciadas axudas da lei de dependencia non chegan, e D.ª X, que está a punto de cumprir un
século, xoga co tempo en contra. Por iso denunciou o asunto ante o xulgado de garda. A
Delegación non aprobou o PIA e “non hai sequera unha pista sobre en que momento o fará”.
Produciuse un atraso totalmente inxustificado, tanto no recoñecemento da situación de
dependencia (catorce meses, cando se fixa un máximo de seis), como na aprobación do PIA;
este plan tería que ter sido aprobado noutros seis meses como máximo, pero tampouco foi así.
O resultado son vinte meses esperando a que se faga efectivo o seu dereito de asistencia. A
situación agrávase porque D.ª X ten 97 anos e está acamada desde hai tres, e necesita atención
continuada, permanente e total dunha persoa para todo. A familia da afectada non pode
entender como funciona un sistema que non ten en conta os factores sinalados, absolutamente
determinantes. A Consellería de Traballo e Benestar finalmente aclarou que a dependente
falecera case 2 anos despois da solicitude sen que nese momento se resolvese o PIA. Tamén
remitiu o borrador do decreto que comentamos anteriormente, que acepta parcialmente o
criterio expresado pola nosa parte.
A Q/959/09 iniciouse como consecuencia da noticia aparecida en El Correo Gallego
do 27 de maio, na que se informa que D. X e a súa muller solicitaron en outubro de 2007 a
axuda de dependencia para a nai desta, que faleceu en marzo sen recibir nada. Sinálase que
“me dixeron que non podía reclamar porque miña sogra xa falecera”. Desde outubro de
2007 o tempo pasou e a resolución chegou o 18 de decembro de 2008, recoñecendo unha
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dependencia de grao III, nivel II. D. X dirixiuse á Xunta e dixéronlle que debía entregar unha
certificación bancaria para esperar o ingreso da cantidade que serviría para contratar alguén e
permitirlles a eles ter algo de tempo libre. Pero non chegou ningunha cantidade e en marzo ela
faleceu. “Dixéronme que non podía reclamar porque xa morrera”. Durante os últimos sete
anos estiveran pendentes dela as 24 horas porque “estaba incapacitada de todo, tiñamos que
movela en cadeira de rodas e non coñecía a súa filla nin tampouco a min”. As apelacións
nos medios xeraron unha expectativa que a administración non puido cumprir. “Sen tanta
publicidade non me faría tantas ilusións”, confesa. “A nós permitiríanos saír e ver máis os
amigos”, comenta sobre as vantaxes de ter recibido a axuda a que teñen dereito legalmente. O
Sr. X amósase resignado ante a lentitude da administración, pero carga contra o trato recibido
na Xunta. “Aos poucos días de morrer o teu familiar recíbete unha señora que fala con outra,
déixate coa palabra na boca... é totalmente denigrante, parece que tratan con animais”,
quéixase. O papelame tampouco axuda a axilizar os trámites a persoas que están
constantemente pendentes das súas familias. “Isto ten moitísima burocracia”. Para coñecer os
detalles do caso requirimos informe; ademais deste informe respecto do caso individual da
queixa de oficio, a Consellería de Traballo e Benestar informou do citado decreto, que, como
subliñamos, acepta parcialmente o criterio expresado pola nosa parte.
A queixa de oficio Q/2139/09 iniciouse debido a noticia aparecida o 20 de outubro
no diario La Voz de Galicia sobre a aplicación da lei de dependencia a un tetrapléxico con
síndrome de Down. Esta persoa, de 40 anos, reside en Bergondo cos seus pais, de 81 e 77
anos, que non recordan durmir máis de catro horas sucesivas. Naceu con síndrome de Down e
hai catro anos sufriu unha tetraplexía que truncou a súa grande afección polo deporte. Leva
marcapasos diafragmático e necesita respiración artificial, para o cal se lle practicou unha
traqueotomía. No centro de tetrapléxicos estivo quince meses en 2005 para ser sometido a
unha operación, pero na recuperación houbo un grave descoido que o deixou así. Desde entón
os pais viven pegados 24 horas a el, con pequenas válvulas de escape como a visita dun
traballador de Aspronaga, que vén todos os días pola tarde para levantalo e darlle un paseo.
Hai catro anos a familia tivo que abandonar un céntrico piso coruñés para desprazarse a
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Bergondo. Fixemos obras na casa para poder mover a cadeira de rodas e compramos un
guindastre, pero non me podo manexar só con el, sinala o pai. A nai ilustra cun episodio
recente o sen vivir xunto o seu fillo dependente. O outro día, mentres pelaba tomates, oín un
ruído no cuarto. Ao principio non fixen caso, pero finalmente fun ao punto; descubrino sen a
goma do oxíxeno porque a arrincara cuns espasmos. Se non chego ir nese momento... Pese á
intensa atención que require, a familia aínda non recibiu axuda de ningunha administración.
Temos oitenta anos e non aguantaremos moito tempo así, a falta de descanso estanos
matando. Temos que financiarnos ata as traqueas, que non se subministran en farmacias e
nos custa encontralas. Na noticia engádese que a lei de dependencia aínda non saíu da casca.
Din que o apoio asistencial aínda está por desenvolver e agora soamente se outorga axuda
material, que tamén nos negan, sinala. Por esa información requirimos aclaración á
Consellería de Traballo e Benestar, que nos indicou que o previsto na proposta orixinal de
PIA tivo efectividade por primeira vez en forma de axuda no fogar de 90 horas ao mes, pero
tal servizo foi rexeitado pola familia debido ao seu alto custe. Non obstante, non se
especificaba tal custe, nin se a familia nese momento valorou que parte del se aboaría
mediante a libranza pendente, posto que ao parecer aínda non se aprobara o PIA e polo tanto
non se estaba pagando. Á vista do anterior a familia solicita unha libranza para coidados no
ámbito familiar con 30 horas de servizo de axuda no fogar, e propón como coidador o pai. Isto
rexéitase na nova proposta, que reitera a conveniencia de 90 horas de axuda a domicilio no
fogar a través do Concello de Bergondo. Sinálase ao respecto que é o máis adecuado
atendendo ás necesidades do dependente, a idade dos coidadores principais, as condicións
adecuadas da vivenda, a dispoñibilidade de recurso público e a nova ordenanza municipal que
regula o custe do servizo de axuda no fogar para as persoas en situación de dependencia. Non
obstante, non se especificaba en que consisten as condicións económicas da ordenanza ou o
custe do servizo para a familia do dependente, que ao parecer era o principal motivo de
rexeitamento. Por iso de novo nos diriximos á Consellería co fin de que nos aclarase o custe
anterior que levou ao rexeitamento, o custe a asumir pola familia na actualidade, e a
aprobación e efectividade definitiva do PIA. Ao peche do Informe non temos esa aclaración.
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Área de Sanidade
A única queixa de oficio aberta nesta área de sanidade, a número 2434/09, foino por
un problema co Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario de Ourense. Nas noticias de
prensa aparecidas o día 9 de decembro de 2009 en distintos medios, La Región e El País,
entre outros, sen prexuízo das noticias aparecidas nas radios, poñíase de relevo a problemática
habida no dito servizo pola falta de pediatras a partir do día 7 de decembro. Os atrasos na
atención chegaron a unhas seis horas.
Con data 10 de decembro incoouse a queixa de oficio, solicitando o correspondente
informe ao dito complexo hospitalario. A principios de xaneiro do ano en curso recibiuse este,
no que se manifesta que no Servizo de Urxencias Pediátricas do CHOU os días 7 e 8 de
decembro de 2009 xurdiu unha presión asistencial non previsible, se se toman como
referencia as cifras de demanda asistencial dos anos anteriores, datos que non facían prever
unha maior afluencia de pacientes nesas mesmas datas.
Neses días houbo unha demanda asistencial por riba da media en toda a provincia de
Ourense, tanto nos PACS como no Centro Hospitalario.
A actividade urxente previse consonte os datos estatísticos de picos de demanda
relacionado co día da semana e época do ano. A media de asistencia durante os sábados e
domingos do ano 2009 foi de 70-80 pacientes/día e que mesmo os datos asistenciais de anos
anteriores nas mesmas datas non facían prever unha maior presión asistencial.
A afluencia a todos os servizos de urxencia foi maior, prestouse asistencia a 130
pacientes o día 7 de decembro de 2009 e a 128 o día 8 de decembro de 2009, cifras que non se
corresponden coa demanda nesas mesmas datas en anos anteriores.
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Todos os días do ano, desde abril de 2006, as gardas de pediatría do CHOU están
cubertas por dous pediatras e un médico residente, situación que se mantén durante os días 5 a
8 de decembro de 2009.
Á vista da presión asistencial existente na mañá do día 7 de decembro de 2009, o
pediatra de garda comunica a citación ao directivo de garda, quen alertado polas necesidades
existentes no Servizo de Urxencias de Pediatría, inicia de maneira inmediata as xestións para
conseguir reforzos para este

servizo, reforzándose coa maior brevidade posible cunha

enfermeira e un FEA, reforzo que se mantivo o día 8 de decembro de 2009 e aínda se mantén
nestas datas (30 de decembro) o reforzo dun terceiro facultativo, a pesar de que a actividade
urxente no Servizo de Urxencias de Pediatría deste centro se mantén dentro dos parámetros
normais.
Á vista do informado, acordouse o arquivo da queixa iniciada de oficio.
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CAPÍTULO 2
ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO DEBER DE COLABORACIÓN
DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS NAS INVESTIGACIÓNS
DA INSTITUCIÓN
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2.1 O DEBER LEGAL DE COLABORACIÓN NAS
INVESTIGACIÓNS DA INSTITUCIÓN
A) Os casos máis graves de falta de colaboración
Nalgúns casos a resistencia a colaborar de forma adecuada nas investigacións
resultou evidente, destacando os casos dos concellos de Boiro, Tui e Oroso, todos eles por
requirimentos de aclaración das súas actuacións para corrixir situacións ilegais
relacionadas con considerables e frecuentes ruídos ocasionados por botellóns, consumo
fóra dos locais, locais sen licenza, locais que funcionaban sen respectar a súa licenza ou
gran saturación de establecementos.
No caso de Boiro, este ano, como os anteriores, a actitude do concello non foi
adecuada. Despois de moito tempo segue sen aclarar algunhas circunstancias
fundamentais. Foi preciso formular varias advertencias de declaración de hostilidade e
entorpecemento, acudir persoalmente ao concello para intentar finalizar a fase informativa
sen máis demoras (levabamos con ela varios anos), e ata advertir de que se estudaría o
envío do expediente ao Ministerio Fiscal. Ante iso o ente local seguiu sen responder o que
lle pediamos, resultando claro que tiña a intención desde hai tempo de non aclarar
determinados aspectos fundamentais para tratar a queixas avaladas por centos de cidadáns
afectados. En vez de responder ao fondo do asunto para aclarar que cumpría con todas as
súas funcións en defensa dos dereitos fundamentais conculcados chegou a dicir que “se o
Valedor non sabe ler, que vaia ao colexio”, nunha inaudita falta de respecto institucional
que ademais foi confirmada polo propio alcalde na entrevista persoal con el e co seu
equipo. Finalmente formulamos 4 recordatorios de deberes legais sobre o fondo do asunto
baixo a premisa de que o concello se encontraba en situación irregular respecto do que non
se respondía desde 2006. Os recordatorios de deberes legais tampouco foron respondidos
en prazo polo concello.
O Concello de Oroso tampouco respondía adecuadamente as moitas queixas por
ruídos que coñeciamos desde 2003 e que deran lugar a recomendacións que non foron
atendidas. Vímonos obrigados a advertir da posible declaración de hostilidade e
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entorpecemento e a acudir persoalmente a pedir unha aclaración. Tal foi o grao de
incumprimento dos seus deberes legais respecto a esta institución que o alcalde chegou a
manifestar na prensa que o Valedor era “un órgano prescindible que o único que fai é
contradicir as leis”, outra falta de respecto institucional co único precedente comentado no
caso de Boiro. Solicitamos oralmente aclaración ou rectificación, cousa que non se deu en
ningún momento. Cando xa preparabamos a declaración de hostilidade finalmente chegou
a resposta municipal.
Pola súa parte, en Tui viámonos obrigados a manter aberta unha queixa de 2001
pola falta de colaboración do concello. Os anteriores titulares da institución declararon
“hostil e entorpecedor” o alcalde e formularon varias recomendacións ao constatar certas
ilegalidades en materia de ruídos. O concello aceptounas, pero non aclaraba a situación de
3 establecementos. Había tempo que requiriamos esa aclaración, polo que advertimos da
posibilidade de enviar o asunto ao Ministerio Fiscal e convocamos o alcalde e os
funcionarios responsables a unha comparecencia. Á vista desta advertencia finalmente se
realizaron as comprobacións reiteradamente requiridas respecto dos locais que funcionaban
sen axustarse ao previsto na súa licenza (teñen licenza de café-bar e exercen de pub), e
finalmente se requiriu os responsables dos establecementos para que regularicen a súa
situación.
A contumaz actitude dos concellos de Boiro, Oroso e Tui respecto das queixas só
pode entenderse como un manifesto desprezo, non só á institución parlamentaria que as
coñece, senón sobre todo aos cidadáns que lexitimamente as formulan como medio para
que as administracións actúen de acordo ao legalmente previsto.
Tamén destacan os frecuentes atrasos no envío de información por parte dos
Concellos de Vigo, Ribeira, Xinzo de Limia e Ponteareas, aos que foi preciso advertir de
declaración de hostilidade e entorpecemento ao labor da institución en 3 ou máis ocasións.
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B) O deber de colaboración en xeral
Para o correcto desempeño das funcións estatutarias do Valedor do Pobo

é

fundamental a prestación dunha leal e rápida colaboración por parte das administracións
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 aliña 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 ditos feitos en coñecemento do seu superior xerárquico,
informando sobre o seu comportamento por se fose susceptible de corrección
disciplinaria”.
No presente exercicio non foi necesario formular declaracións de hostilidade e
entorpecemento. Non obstante, si tivemos que facer numerosos recordatorios de deberes
legais e advertencias de declaración de hostilidade.
Ofrecemos a continuación unha avaliación resumida dos niveis de colaboración
das administracións públicas coa nosa institución durante o ano 2009. Ofrecemos unha
lista das administracións ou órganos aos que foi preciso recordar formalmente o seu deber
de colaborar en prazo coa institución e advertilos da posible declaración de hostilidade e
entorpecemento da súa actitude con 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 administracións ou órganos.
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2.1.1

AS ADVERTENCIAS CONTRINXENTES

Como xa tivemos ocasión de sinalar, en ocasións a institución vese na necesidade
de facer advertencias especialmente enérxicas para obter a colaboración demandada,
advertencias ás que acompañamos un recordatorio de deberes legais. En concreto
sinalamos o seguinte:
RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS:
O artigo 22.1 da Lei do Valedor do Pobo impón a todos os organismos e
dependencias administrativas aos que o Valedor lles solicite datos sobre a tramitación
das queixas, a obrigación de remitirlle estes informes “no prazo de quince días”.
Ademais, na 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 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”.
De aquí que lle deba dirixir a seguinte ADVERTENCIA:
Que se no prazo máximo de 15 días a contar da data deste escrito non se
recibe nesta institución o informe, que unha vez máis lle requirimos, segundo o
prescrito no artigo 22.2, o Valedor do Pobo procederá a facerlle a declaración de
“hostil e entorpecedor das súas funcións” en canto se refire á tramitación desta queixa.
Enumeramos aquí as administracións e órganos aos que nos vimos obrigados a
facer este tipo de advertencia. Como se pode comprobar, trátase so de concellos, posto que
en ningún caso foi preciso advertir a ningún órgano da Xunta de Galicia ou das
Deputacións.
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Administración Local:
Provincia da Coruña
Concello de Boiro: 2 veces (C.6.Q/955/06 e C.6.Q/1171/08)
Concello de Carballo: 1 vez (C.6.Q/175/09).
Concello de Oroso: 5 veces (N.7.Q/89/08, C.6.Q/289/09, C.6.Q/311/09,
C.6.Q/636/09 e C.6.Q/2024/08).
Concello de Ortigueira: 1 vez (C.6.Q/1999/08).
Concello de Ribeira: 8 veces (C.6.Q/1472/08, C.6.Q/1734/08, C.6.Q/2058/08,
C.6.Q/2071/08, C.6.Q/31/08, C.6.Q/2059/08,
C.6.Q/1740/08 e C.6.Q/273/09)
Concello de Malpica: 1 vez (C.6.Q/1897/08).
Concello de Rois: 1 vez (M.6.Q/419/09).
Concello de Laracha: 1 vez (C.6.Q/1707/08).
Concello de Noia: 2 veces (C.6.Q/885/08 e C.6.Q/831/09).
Concello de Culleredo: 1 vez (C.6.Q/2263/08).
Concello de Melide: 2 veces (C.6.Q/1289/08 e L.2.Q/1903/08).
Concello de Abegondo: 1 vez (C.6.Q/2043/08).
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Provincia de Lugo
Concello de Samos: 1 vez (C.6.Q/1070/08).
Concello das Nogais: 1 vez (C.6.Q/826/08).
Concello de Lugo: 2 veces (C.6.Q/764/08 e C.6.Q/1367/08).
Concello de Palas de Reis: 1 vez (L.2.Q/2556/08).

Provincia de Ourense
Concello de Petín: 1 vez (B.2.Q/1610/08).
Concello de Xinzo de Limia: 4 veces (C.6.Q/1391/08,

C.6.Q/1830/07,

C.6.Q/1830/07 -segunda vez-, e C.6.Q/1830/07 -tercera
vez-).
Concello do Carballiño: 1 vez (C.6.Q/1500/08).
Concello de Coles: 1 vez (G.6.Q/2318/08).
Concello de Ribadavia: 1 vez (M.6.Q/1493/08).
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Provincia de Pontevedra
Concello de Vigo: 4 veces (C.6.Q/1134/08, C.6.Q/2488/08, C.6.Q/2431/08 e
G.6.Q/2492/08).
Concello do Grove: 2 veces (C.6.Q/1858/07, dúas veces).
Concello do Porriño: 2 veces (C.6.Q/1666/08 e C.6.Q/2375/08).
Concello da Estrada: 2 veces (C.6.Q/1585/08 e C.6.Q/434/09).
Concello de Ponteareas: 3 veces (C.6.Q/766/07, C.6.Q/2209/07 e
C.6.Q/16/09).
Concello de Baiona: 2 veces (C.6.Q/1030/07 e D.3.Q/1815/08).
Concello de Gondomar: 2 veces (N.7.Q/820/08 e C.6.Q/13/09).
Concello de Tui: 1 vez (C.6.Q/191/09).
Concello do Grove: 1 vez (C.6.Q/1858/07).
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2.1.2

AS ADMINISTRACIÓNS OU ÓRGANOS AOS QUE SE REITEROU A
PETICIÓN DE INFORME ATA EN DÚAS OCASIÓNS, E NÚMERO DE
VECES EN QUE TAL CIRCUNSTANCIA SE DEU

A) XUNTA DE GALICIA

ADMINISTRACIÓN
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Núm. Queixas
4

Consellería de Economía e Industria (1)

11

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

10

Consellería de Facenda

2

Consellería do Medio Rural

6

Consellería de Cultura e Turismo (2)

2

Consellería de Sanidade

11

Consellería do Mar (3)

1

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (4)

41

Consellería de Traballo e Benestar (5)

65

(1) inclúe a anterior Consellería de Economía e Facenda e Consellería de Innovación e
Industria.
(2) inclúe a anterior Consellería de Cultura e Deporte.
(3) inclúe a anterior Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
(4) inclúe as anteriores Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes,
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, e Consellería de Vivenda e
Solo.
(5) inclúe a anterior Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e a Consellería de Traballo.
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DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS

Deputación Provincial
A Coruña

Núm. Queixas
1

CONCELLOS

A CORUÑA

Concello
Abegondo
Bergondo
Betanzos
Boiro
Cabana de Bergantiños
Cabanas
Carballo
Carral
Cambre
Cedeira
Coristanco
Coruña, A
Culleredo
Ferrol
Fisterra
Irixoa
Laracha, A
Malpica
Melide
Muros
Muxía
Narón
Noia
Oroso
Padrón
Pontedeume
Rianxo
Ribeira
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Núm. Queixas
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
3
2
1
1
3
1
1
2
2
2
5
2
3
2
7

Concello
Rois
Santa Comba
Santiago de Compostela
Zas

Núm. Queixas
3
1
7
1

LUGO
Concello
Barreiros
Castro de Rei
Chantada
Lugo
Meira
Sarria

Núm. Queixas
2
1
1
1
1
1

OURENSE

Concello
Carballiño
Celanova
Coles
Ribadavia
San Cristovo de Cea
Vilar de Barrio

Núm. Queixas
1
1
1
1
1
1

PONTEVEDRA
Concello

Núm. Queixas
2
1
1
1
3
4
3
2
1
1

Baiona
Barro
Bueu
Caldas de Reis
Cangas
Estrada. A
Gondomar
Grove, O
Lama, A
Marín
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Concello

Núm. Queixas
5
1
2
2
1
3
5
3
2
1
1
1
12
2
1

Moaña
Mondariz
Pazos de Borbén
Ponteareas
Pontecesures
Pontevedra
Porriño, O
Redondela
Salceda de Caselas
Silleda
Tui
Valga
Vigo
Vila de Cruces
Vilanova de Arousa

543

CAPÍTULO 3
AS RESPOSTAS ÁS RESOLUCIÓNS FORMULADAS POLO
VALEDOR DO POBO
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3.1 AS RESPOSTAS DAS ADMINISTRACIÓNS OU ÓRGANOS
AOS

3.1.1

QUE

SE

DIRIXIU

ALGUNHA

RESOLUCIÓN

INTRODUCIÓN
O artigo 32.1 da Lei do Valedor do Pobo preceptúa que a institución poderá

“formular ás autoridades e funcionarios das administracións públicas advertencias,
recomendacións, recordatorios de deberes legais e suxestións para a adopción de novas
medidas”, mentres a aliña 2 do mesmo artigo impón a funcionarios e autoridades o deber
de responder “sempre por escrito e no prazo dun mes” a estas resolucións. Polo tanto,
establécese unha obrigación de colaboración relacionada coa formulación das resolucións:
o deber de 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 establécense 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.
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
ou 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 positiva, esta non se conseguise.”
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Por iso, facemos constar detalladamente o contido das respostas proporcionadas
polas administracións ou órganos aos que se dirixiu algunha resolución. Esta mención
realízase tamén no comentario de cada unha das áreas, destacando as resolucións
rexeitadas, de acordo co citado artigo 33.2.
É importante destacar que as resolucións pendentes de resposta expresa se
entenden aceptadas despois de transcorrer o prazo de resposta (un mes), sen prexuízo de
que se siga requirindo a resposta expresa e que se concrete a forma en que se deu
efectividade á resolución. Por esta causa nalgúns comentarios damos un mesmo tratamento
ás resolucións aceptadas e ás “pendentes de efectividade”, sen prexuízo do que se resolva
finalmente en relación con estas últimas. As que figuran como pendentes nas listas que se
mencionan a continuación formuláronse hai pouco tempo, e por tanto non poden
considerarse aceptadas tacitamente.
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3.1.2

RESPOSTAS DAS DIFERENTES ADMINISTRACIÓNS E ÓRGANOS ÁS
RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO

Administracións ou órganos

Aceptadas

Non

Pendentes

formuladas
1

0

aceptadas
1

0

2

1

0

1

Consellería de Economía e Industria

2

2

0

0

Consellería de Educación e Ordenación

10

7

3

0

Consellería de Traballo e Benestar

47

44

0

3

Consellería de Sanidade

4

4

0

0

Concello de Ares

1

1

0

0

Concello de Boiro

3

3

0

0

Concello de Fisterra

1

1

0

0

Concello de Cabana de Bergantiños

1

1

0

0

Concello de Cabanas

1

1

0

0

Concello da Coruña

1

0

1

0

Consellería de Facenda

Consellería de Medio Ambiente,

Resolucións

Territorio e Infraestruturas

Universitaria
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Administracións ou órganos

Resolucións

Aceptadas

Non

Pendentes

Concello de Muros

formuladas
1

1

aceptadas
0

0

Concello de Neda

1

1

0

0

Concello de Oroso

2

2

0

0

Concello de Padrón

1

1

0

0

Concello de Ribeira

1

1

0

0

Concello de Barreiros

1

1

0

0

Concello de Lugo

1

1

0

0

Concello de Sarria

1

1

0

0

Concello de Boborás

1

1

0

0

Concello de Baiona

1

1

0

0

Concello de Cangas

1

1

0

0

Concello do Grove

1

1

0

0

Concello de Marín

1

0

1

0

Concello de Sanxenxo

1

1

0

0

Compañía Radio Televisión de Galicia

1

1

0

0
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3.1.3

RESUMO DAS RESOLUCIÓNS DO VALEDOR DO POBO E DA SÚA
ACEPTACIÓN POLAS CORRESPONDENTES ADMINISTRACIÓNS

RESOLUCIÓNS
FORMULADAS

TOTAL

ACEPTADAS

NON ACEPTADAS

PENDENTES

Recordatorios
deberes legais
Recomendacións

27

Núm.
26

%
96

Núm.
1

%
4

Núm.
0

%
0

47

42

89

1

2

4

9

Suxestións

16

12

75

4

25

0

0

Total resolucións

90

80

89

6

7

4

4

Recordat orios de deberes legais

TOTAL

7%

4%
4% 0%
Acept ados

Aceptados

Non aceptados

Non aceptados

89%

Pendentes

Pendentes
96%

Su xe stió ns

Recomendacións

2% 9%

2 5%

0%

Aceptados

Ace p ta d os

Non aceptados

N on ace p tad os

Pendentes

75%

89%
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Pe nd e nte s

3.1.4

AS RESPOSTAS ÁS RESOLUCIÓNS

A) RECORDATORIOS DE DEBERES LEGAIS

Área de emprego público e interior
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/129/08

Concello do Grove

ESTADO
ACTUAL
Aceptado

Área de urbanismo e vivenda
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/1187/08
Q/517/09

Concello de Cabana de Bergantiños
Concello de Sarria

ESTADO
ACTUAL
Pendente de efectividade
Aceptado

Área de medio ambiente
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/955/06, Q/417/07 e
Q/1171/08

Concello de Boiro

ESTADO
ACTUAL
Pendente de efectividade

Área de servizos sociais
QUEIXA
Q/306/09

Q/2464/08

Q/2465/08

ADMINISTRACIÓN

ESTADO
ACTUAL
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Rexeitado pola
Vicepresidencia
Aceptado pola Consellería
de Traballo e Benestar
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Rexeitado pola
Vicepresidencia
Aceptado pola Consellería
de Traballo e Benestar
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Rexeitado pola
Vicepresidencia
Aceptado pola Consellería
de Traballo e Benestar
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QUEIXA
Q/2456/08

Q/359/09

Q/213/09

Q/355/09
Q/516/09
Q/523/09
Q/519/09
Q/508/09

ADMINISTRACIÓN

ESTADO
ACTUAL
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Rexeitado pola
Vicepresidencia
Aceptado pola Consellería
de Traballo e Benestar
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Rexeitado pola
Vicepresidencia
Aceptado pola Consellería
de Traballo e Benestar
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Rexeitado pola
Vicepresidencia
Aceptado pola Consellería
de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Aceptado
Consellería de Traballo e Benestar
Aceptado
Consellería de Traballo e Benestar
Aceptado
Consellería de Traballo e Benestar
Aceptado
Consellería de Traballo e Benestar
Aceptado

Área de sanidade
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/664/08
Q/2367/08

Consellería de Sanidade
Consellería de Sanidade

ESTADO
ACTUAL
Aceptado
Aceptado

Área de organización e funcionamento de réxime local e protección civil

QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/206/08
Q/371/08
Q/2369/08
Q/56/09
Q/492/09
Q/447/09
Q/1339/09
Q/1020/09
Q/89/08

Concello de Boiro
Concello de Boiro
Concello de Cangas
Concello de Cabanas
Concello de Neda
Concello de Padrón
Concello de Lugo
Concello de Marín
Concello de Oroso
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ESTADO
ACTUAL
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Aceptado
Pendente de efectividade
Non Aceptado
Aceptado

Área de cultura e política lingüística
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/1548/09

Concello de Ribeira
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ESTADO
ACTUAL
Pendente de efectividade

B) RECOMENDACIÓNS

Área de emprego público e interior

QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/663/08

Concello de Sanxenxo

ESTADO
ACTUAL
Aceptada

Q/692/08
Q/1220/08

Consellería de Facenda
Consellería de Economía e Industria

Non aceptada
Aceptada

Área de urbanismo e vivenda
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/1608/08
Q/589/09
Q/1328/09

Concello de Barreiros
Concello de Boborás
Concello de Ares

ESTADO
ACTUAL
Aceptada
Pendente de efectividade
Aceptada

Área de traballo e emigración
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/642/09

Consellería de Traballo e Benestar

ESTADO
ACTUAL
Aceptada

Área de medio ambiente
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/1213/08 e 1214/08
Q/1147/09
Q/1604/07

Concello de Fisterra
Concello de Muros
Concello de Oroso
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ESTADO
ACTUAL
Aceptada
Pendente de efectividade
Pendente de efectividade

Área de servizos sociais

QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/242/09

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Q/321/09

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Q/241/09

Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Q/1998/08 e Q/69/09 Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar
Q/2440/08
Q/528/09
Q/500/09
Q/575/09
Q/725/09
Q/801/09
Q/2444/08

Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar

Q/1629/09
Q/1635/09
Q/1570/09
Q/1246/09
Q/935/09
Q/1301/09
Q/518/09
Q/51/09
Q/1374/09
Q/1306/09
Q/1749/09
Q/1889/09
Q/912/09
Q/920/09
Q/921/09
Q/1040/09
Q/1730/09
Q/1609/09
Q/1025/09
Q/960/09
Q/1171/09
Q/1581/09
Q/2041/09
Q/1280/09

Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
Consellería de Traballo e Benestar
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ESTADO
ACTUAL
Aceptada pola Consellería
de Traballo e Benestar
Aceptada pola Consellería
de Traballo e Benestar
Aceptada pola Consellería
de Traballo e Benestar
Aceptada pola Consellería
de Traballo e Benestar
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Pendente de efectividade
Aceptada
Aceptada pola Consellería
de Traballo e Benestar
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Pendente de efectividade
Aceptada
Aceptada
Pendente de efectividade
Pendente de efectividade
Pendente de efectividade
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Pendente
Pendente
Pendente

Área de Obras públicas e expropiación
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/853/09

Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas
Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas

Q/1581/08
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ESTADO
ACTUAL
Aceptada parcialmente
Pendente

C) SUXESTIÓNS

Área de Educación
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/161/08
Q/2341/08
Q/1921/08

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Q/121/09
Q/218/09
Q/192/09
Q/116/09

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concello de Baiona

ESTADO
ACTUAL
Aceptada
Non Aceptada
Pendente de
efectividade
Non Aceptada
Aceptada
Non Aceptada
Aceptada

Área de Cultura e política lingüística
QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/2537/08

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Q/2349/08
Q/2468/08
Q/111/09
Q/2257/08
Q/2257/08
Q/975/09
Q/1234/09

Consellería de Sanidade
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Sanidade
Consellería de Economía e Industria
Concello de A Coruña
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

ESTADO
ACTUAL
Pendente de
efectividade
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Aceptada
Non Aceptada
Aceptada
Aceptada

Área de menores

QUEIXA

ADMINISTRACIÓN

Q/201/09

Director Compañía Radiotelevisión de
Galicia
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ESTADO
ACTUAL
Aceptada

CAPÍTULO 4
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
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O presente capítulo recolle, de maneira concisa, a actividade máis destacada
desenvolvida polo Valedor do Pobo no ámbito das institucións durante o ano 2009; e
presta especial incidencia e atención ás relacións mantidas co Parlamento de Galicia, do
que esta oficina é alto comisionado e ao que se dirixe para dar conta dos seus informes
ordinarios e extraordinarios; así como ás actividades de relevancia que se desenvolven no
seo do organismo e as súas relacións co resto das administracións e/ou comisionados.
Neste sentido, a anualidade estivo marcada pola estrea da VIII Lexislatura e o traballo
desenvolvido durante os primeiros meses, nos que se afianzou o clima de cordialidade xa
existente entre a Cámara galega e o Valedor do Pobo, entidades sempre abertas ao diálogo
e á colaboración.
Precisamente esa amizade imperante entre ambas as institucións permitiu que
durante o mes de xuño se celebrase no Pazo do Hórreo, sede do Parlamento de Galicia, un
dos actos institucionais máis emotivos do exercicio e das últimas anualidades: a
conmemoración do 25º Aniversario da proclamación da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo. Nunha mesma sede democrática, e chamados a tomar parte nas xornadas
convocadas ad hoc baixo o lema Creando un espazo para a defensa dos dereitos,
conseguiuse reunir o Defensor del Pueblo, o ex valedor do pobo José Ramón Vázquez
Sandes, e todos os altos comisionados autonómicos españois e membros dos seus
gabinetes.
A actividade desta valedoría durante o exercicio 2009 tamén estivo rexida pola
importante actividade institucional desenvolvida ao amparo dos importantes cambios
realizados no marco estructural e de altos cargos da administración autonómica. Lonxe de
supoñer atrancos no desenvolvemento do intenso traballo comunicativo promovido desde o
Valedor do Pobo, conseguiuse manter a fluidez nas relacións conquistada nos últimos anos
por Benigno López González como titular da institución desde o 2007; e sempre en
beneficio dos cidadáns que a o se dirixiron necesitados de desafogo e respostas aos
problemas xurdidos nas súas accións como administrados.
A presenza e representación do Valedor do Pobo en encontros nacionais e
internacionais e o seu permanente contacto con altos comisionados e/ou valedores doutras
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comunidades, así como representantes dos poderes públicos e colectivos cidadáns, mantén
a súa intensidade, xa asentada como vía óptima para compartir experiencias sobre
problemáticas comúns que afectan a cada un dos sectores sociais que reclaman actuacións.
Nos encontros mantidos con todos eles este ano tratouse, con especial dedicación, o
importante reto que supón implantar a esperada administración electrónica nos
comisionados e nas relacións destes cos poderes públicos, compromiso que o Valedor do
Pobo xa materializaba no seu Plan Estratéxico de Actuación 2008-2012, que se mentaba
nestas mesmas liñas hai precisamente un ano.
Nun contorno máis próximo, unha vez máis, a posta en marcha de campañas
divulgativas en diferentes formatos (spots televisivos, trípticos didácticos e publicacións
máis extensas) dirixidas aos menores que viven en Galicia, cobren parte dese permanente
propósito que ten o Valedor do Pobo de permanecer vixilante con este sector de poboación
para intentar que manteña os seus dereitos intactos. No 2009 a institución centrou parte das
súas accións, utilizando a información como instrumento, en intentar liberar os máis
cativos das novas ameazas ás que se enfrontan no seu contacto coas novas tecnoloxías.
A institución asimilou nesta anualidade a participación como unha das directrices
lóxicas á que debe encamiñar o seu labor, e decidiu abrir as portas (aínda que sempre está
dispoñible para os que o desexen) a diferentes colectivos aos que convidou a participar en
mesas de debate sobre asuntos de diferente natureza, e estivo en contacto directo coa
realidade dos máis necesitados, máis concretamente coas persoas maiores.
Dado o carácter heteroxéneo da axenda institucional e dos contactos do Valedor
con responsables públicos, políticos e da sociedade civil; así como a propia dificultade que
comporta catalogala dunha maneira coherente, a presente exposición pretende facer unha
enumeración da actividade máis relevante levada a cabo polo alto comisionado durante o
exercicio 2009, que é obxecto de análise neste informe, partindo das comparecencias
parlamentarias, para continuar cos contactos institucionais dentro e fóra da sede, reunións
de traballo, actos oficiais, viaxes e comunicacións emitidas no período.
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4.1 ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS. INFORMES ORDINARIOS
E EXTRAORDINARIOS
4.1.1

INFORME ORDINARIO

O informe ordinario anual correspondente ao ano 2008 foi presentado á presidenta
do Parlamento Galego, Pilar Rojo, o día 26 de maio de 2009. A entrega oficial realizouse
nun lapis de memoria USB e, a seguir, deuse difusión pública ao contido do informe a
través dos medios de comunicación, as páxinas web do Valedor do Pobo e do Parlamento e
outras canles habituais.
O documento entregado daba conta do exercicio do 2008, no que se tramitaron un
total de 2558 queixas, trescentas máis que no exercicio anterior, destacando entre outras, as
referidas á entón acabada de estrear Lei de dependencia.
O resto das comparecencias do Valedor do Pobo no Parlamento galego vinculadas
ao mentado Informe, realizáronse conforme a seguinte cronoloxía:
- Intervención do Valedor perante a Comisión de Peticións do Parlamento para
expoñer con máis detalle o Informe Anual correspondente ao exercicio 2008. Realizada o 3
de xuño do 2009. Benigno López compareceu perante os representantes dos tres grupos
parlamentarios para mostrar de maneira resumida os asuntos que preocuparan ás persoas
que se dirixiron a el. Nas súas intervencións amosouse convencido de que a conxuntura
económica do momento acentuaría "a exclusión social e a vulnerabilidade socioeconómica
dos cidadáns", algo que segundo afirmou lle facía asumir un papel máis activo na loita
contra as inxustizas e pola defensa dos dereitos das persoas na procura dunha máis
eficiente administración. Neste sentido, na súa presentación, animaba o recente executivo
galego a realizar un especial exercicio de responsabilidade xa que, como dixo, "aínda que
no informe esteamos a falar de situacións denunciadas polos cidadáns no 2008, durante a
xestión dun anterior Goberno, corresponde á actual Administración atender estas
situacións, valoralas e habilitar os mecanismos para que estes problemas non se repitan na
nova etapa".
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- O Valedor expuxo o contido do Informe Ordinario 2008 perante o Pleno do
Parlamento de Galicia o 8 de setembro do 2009. Durante algo máis de media hora, o
Valedor do Pobo, Benigno López González, resumiu as súas actividades do ano facendo
incidencia nos asuntos que chamaron a súa atención dentro da misión fiscalizadora da
administración que ten encomendada e aos que dedicou gran parte da súa intervención. Na
súa primeira comparecencia en pleno, no marco da VIII Lexislatura, ratificou ante a
Cámara a súa oferta de "colaboración leal e institucional, pois a todos nos incumbe vogar
na mesma dirección".
Ao terminar, e sendo fiel ás normas reguladoras das relacións entre o Parlamento
e o Valedor do Pobo (Boletín Oficial do Parlamento, 151, 1 de xuño de 1991) desprazouse
á sede da institución, canda o seu gabinete, para seguir o debate parlamentario e tomar
apuntes das suxestións dos portavoces dos tres grupos.

4.2 ACTIVIDADE DESENVOLVIDA POLA INSTITUCIÓN
4.2.1

25 ANIVERSARIO DA LEI DO VALEDOR DO POBO

A posibilidade de creación e organización dunha institución similar á do Defensor
del Pueblo en Galicia recollíase xa no artigo 14 do Estatuto de autonomía, e fíxose efectiva
por medio da Lei 6/1984, do Valedor, que o pasado 5 de xuño de 2009 cumpriu vinte e
cinco anos. Para celebrar a efeméride, o Valedor do Pobo invitou todos os defensores
españois a participar nas xornadas Creando un espazo para a defensa dos dereitos: 25
anos da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo que se celebraron en Santiago de
Compostela os días 22 e 23 de xuño de 2009. Con sede no Parlamento de Galicia, as
xornadas contaron coa participación do defensor del pueblo, Enrique Múgica, todos os
comisionados autonómicos da materia, e o defensor del menor de Madrid. Como
autoridades destacadas, a presidenta do Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, foi a encargada
de dirixir a sesión inaugural na que instou a administración a atender as súas
recomendacións e informes pola súa "obrigación legal" e "responsabilidade moral". A
clausura correspondeu ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quen,
pola súa parte, se referiu na súa intervención á traxectoria da valedoría como "un dos
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maiores éxitos da autonomía galega" ao considerar que o cuarto de século transcorrido
desde a promulgación da lei reguladora da institución fora suficiente para comprobar a
confianza que o pobo brinda a esta figura.
Os actos arrincaron o 22 de xuño de 2009 no Parlamento de Galicia coa
conferencia inaugural: "Do estado de dereito ao estado de dereitos: ordenamento xurídico
e cultura social dos dereitos e liberdades en España", a cargo do catedrático de Dereito
Constitucional da Universidade de Santiago, Roberto Blanco Valdés. Durante dúas
xornadas de traballo celébranse cadansúas mesas redondas nas que tomaron parte os
titulares de diferentes comisionados. Así, o Valedor programou unha primeira sesión
dedicada a tratar A función constitucional de defensa do pobo vinte e cinco anos despois:
da emerxencia á consolidación, na que realizaron as súa achegas o defensor del pueblo,
Enrique Múgica; o síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó; a defensora da Rioxa,
María Bueyo Díez; e o defensor de Navarra, Francisco Javier Enériz. O ararteko vasco,
Íñigo Lamarca; o Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo; a procuradora general do
Principado de Asturias, María Antonia Fernández; e o justicia de Aragón, Fernando García
Vicente; fixeron o propio noutra mesa convocada sobre o papel das súas oficinas co título:
"Os valedores do pobo entre a política e o dereito: a resposta á súa actuación de
cidadáns, partidos e institucións".
Un pouco de historia
A creación da figura dun valedor galego, que se denominaría valedor do pobo, xa
aparecía recollida no artigo 14 do Estatuto de autonomía, e fíxose efectiva por medio da
Lei 6/1984, do Valedor, en cuxo preámbulo se explicaba a idoneidade de consolidar un
órgano deste tipo nos seguintes termos: "Resulta conveniente a súa creación e regulación
para completar en materia tan relevante a institucionalización autonómica de Galicia e que
abra novas vías que completen a garantía dos dereitos que consagra o título I da
Constitución no funcionamento transparente e eficaz da Administración Pública de
Galicia". O argumento continuaba destacando que a relación entre a administración
autónoma e os cidadáns, pola súa "especial inmediación”, entraña o risco de que poidan
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orixinarse comportamentos impropios, afastados da estrita e igual aplicación das normas, o
cal subliñaba aínda máis, segundo o texto, a importancia da figura na comunidade.
A Lei 6/1984 regulou unha institución que exerce as súas funcións como alto
comisionado do Parlamento de Galicia, que supervisa de oficio ou a instancia de parte (a
través dunha queixa) a actividade da administración, cuxo titular resulta elixido por
períodos de cinco anos polo Parlamento de Galicia a través dunha maioría cualificada e
que exerce as súas funcións con autonomía e segundo o seu criterio, sen encontrarse
suxeito a mandato imperativo e sen recibir instrucións de ningunha autoridade.
Precisamente un dos trazos da súa natureza ten que ver coa súa independencia e
imparcialidade, de aí que xa na primeira norma se establecese que as súas funcións son
incompatibles con todos os cargos políticos ou mandatos representativos.

4.2.2

NOVO GOBERNO EN GALICIA

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, recibiu o 14 de maio de
2009 no Pazo de Raxoi a Benigno López González, con quen mantivo unha reunión cordial
de máis dunha hora, na que se trataron cuestións de carácter xeral sobre os problemas
económicos, sociais e políticos do momento. O encontro produciuse dentro dos primeiros
trinta días desde que Alberto Núñez Feijóo tomara posesión. "Recibindo o Valedor, recibo
o representante do pobo galego, de todos os galegos", quixo deixar claro o entón recente
titular do executivo que se marcou como un dos seus obxectivos de Goberno garantir o
respecto para coa tarefa do Valedor así como aceptar as queixas sobre o funcionamento dos
servizos públicos, e responder en tempo e forma ás cuestións que se formulen.
Días antes, concretamente o 29 de abril, o Valedor galego recibía “lealdade” e
“colaboración” tamén da nova presidenta do Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, no
transcurso da primeira entrevista que ambos mantiveron no Pazo do Hórreo, sede daquela
institución.

Nela trataron, entre outros asuntos, a importante conmemoración do 25

aniversario da Lei do Valedor e intentaron coordinar axendas para a presentación perante a
Cámara do Informe Ordinario correspondente ao exercicio do 2008, que quedaría
entregado antes do verán.
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4.2.3

NOVOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

O Valedor do Pobo decidiu substituír este ano a edición do tradicional tomo co
contido íntegro dos seus informes ordinarios por unha revista na que se resumen as
principais vías de actuación da institución e que inclúe na súa contraportada un CD coa
copia da memoria íntegra en galego e castelán. A primeira destas publicacións, da que
editou cincocentos exemplares e que recollía en contido do informe correspondente ao ano
2007, foi distribuída na primeira semana de marzo entre diferentes organismos da
comunidade e de fóra dela, entre os que se incluíron a Presidencia da Xunta e as súa
consellerías, así como a diferentes órganos da administración militar, relixiosa, sanitaria,
política, social, medios de comunicación, Parlamento, Congreso e Senado e outras
valedorías autonómicas e do estranxeiro.
A revista de carácter anual forma parte do proxecto de modernización e aforro
económico (e de papel) desenvolvido no seo da institución desde a chegada a ela do actual
titular en xullo do 2007; e naceu con afán de se converter "nun instrumento máis para o
cumprimento dos obxectivos de transparencia e de proximidade, ofrecendo unha versión
próxima e comprensible sobre o exhaustivo traballo desempeñado", tal e como describía
Benigno López González na súa introdución.
A segunda edición da publicación, cuxo contido fai referencia ao Informe
Ordinario do 2008, o último entregado e defendido ante o Pleno do Parlamento de Galicia,
foi editada e distribuída durante a primeira quincena de decembro do 2009 co mesmo
formato e un total de 88 páxinas. Ambas as revistas están a disposición de todos os
interesados no enderezo web do Valedor do Pobo: http://www.valedordopobo.com.

4.2.4

UN VALEDOR, POR PRIMEIRA VEZ NA SEDE DA FUNDACIÓN
GALICIA EUROPA EN BRUXELAS.

O valedor do pobo, Benigno López González, trasladouse no mes de novembro a
Bruxelas para manter un encontro de traballo na Fundación Galicia Europa, sendo esta a
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primeira vez na que na que un representante deste alto comisionado parlamentario visita a
institución en Bruxelas. A ocasión permitiu a ambas as entidades habilitar mecanismos de
coordinación e información sobre as diferentes campañas que desenvolven.
Tanto a Fundación coma o Valedor do Pobo vincularon respectivamente os seus
sitios web correspondentes co obxectivo de difundir, por unha parte, a misión da valedoría
para a protección dos dereitos humanos en toda Europa, e, por outra, dar a coñecer en
Galicia a misión que desde hai 20 anos desempeña a Fundación en defensa dos intereses da
comunidade ante a Unión Europea.

4.2.5

CAMPAÑA POR UNHA NAVEGACIÓN SEGURA

No mes de marzo estreouse unha campaña de concienciación para que os máis
cativos evitasen correr riscos nas súas relacións con Internet. Deste modo, distribuíuse un
tríptico con recomendacións para navegar seguros na rede, que chegou a un total de
100 000 escolares. A guía, que se remitiu aos centros educativos galegos, incluía consellos
para que os menores evitasen correr riscos innecesarios e sobre os mecanismos para pedir
asesoramento en caso de rexistrar problemas nas súas prácticas en liña.
"Internet é moi útil para aprender, informarse e xogar, pero tamén é perigoso
porque contén enganos e mentiras". Baixo esta premisa elaborouse o tríptico dirixido a
fomentar a utilización segura por parte dos menores dos novos medios que teñen ao seu
dispor para comunicarse. As precaucións apuntadas poden aplicarse tanto nas páxinas web
como en chats, no mail ou en redes sociais xa que, en ocasións, como apuntaba o manual,
"hai persoas que queren saber da túa vida para aproveitarse e facerche dano".
Cunha linguaxe familiar e un deseño xuvenil, a guía aspiraba a concienciar os
máis cativos dos riscos que supón navegar sen contar coa supervisión familiar ou dos seus
profesores, e incluso sobre o perigo de facilitar datos persoais ou de terceiros por medio da
rede. "Non esquezas que ti es o único dono dos teus datos e que tes dereito a controlar o
uso que se faga deles", pódese ler no documento no que se indica que no caso dos menores
de catorce anos son os pais os únicos que poden autorizar o seu tratamento.
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Fuxir do intercambio de información persoal con estraños e preservar en segredo
as claves e contrasinais de uso particular son dúas das boas prácticas apuntadas pola guía
na que se recollen, a modo de decálogo, un bo puñado de suxestións que recordan a este
sector da poboación, vulnerable pola súa propia natureza, que en Internet "non todo o
mundo é quen di ser", polo que se deben extremar as precaucións.
Parte das recomendacións xiraban ao redor de quen pode ter contacto cos
pequenos internautas, e neste sentido pedíase aos nenos que só compartan información con
amigos que coñezan de antes e que nunca inviten estraños en redes sociais e chats.
Por medio desta edición, tamén se pretendía facer entender aos alumnos que a
descarga de arquivos ou programas que non se coñecen é tamén moi perigosa, ao existir
aplicacións espía que se instalan nos ordenadores "para roubar o que hai neles e cometer
delictos". A publicación de fotos sen permiso dos retratados, ou a apertura de páxinas
persoais ou bitácoras, sen facer que o coñezan os familiares ou docentes, forman parte das
malas prácticas citadas.
A campaña do Valedor do Pobo forma parte da serie de actuacións que dirixe aos
menores, un colectivo vulnerable, co que adquiriu un compromiso de protección dos seus
dereitos reflectido na Lei 337/1997, galega, da familia, da infancia e da adolescencia, que
regula a especialización dun dos seus vicevaledores en cuestións relacionadas coa infancia.
Coa edición do folleto, financiada coa colaboración da Consellería de Presidencia,
o Valedor aspira a achegarse aínda máis a este sector da poboación e brindarlle ferramentas
para manter intactos os seus dereitos.

4.2.6

DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS MAIORES

O valedor do pobo, Benigno López González, desprazouse o 2 de outubro, Día
Internacional das Persoas Maiores, ata a residencia Geriatros Coruña, sita no municipio de
Oleiros, para manter unha xornada de contacto cos residentes no centro. No seu transcurso,
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o alto comisionado parlamentario respondeu durante cerca dunha hora a decenas de
preguntas que lle formularon as persoas maiores.
A falta de prazas nas residencias, o cobro das pensións, a carreira profesional do
Valedor e o desempeño das súas funcións, así como a Lei da dependencia, foron os asuntos
que suscitaron un maior interese entre os asistentes. Sobre algunha das cuestións que
expuxeron os maiores, unha delas relacionada co transporte adaptado, o alto comisionado
asegurou que "tomaría nota" para coñecer o seu funcionamento en Galicia.
Ao remate do encontro organizado por Geriatros, e que foi plasmado de forma
íntegra na publicación bimensual que edita esta entidade, o Valedor do Pobo tivo a
oportunidade de recorrer parte das instalacións e a zona axardinada do recinto acompañado
polo director deste, Antonio Taboada.

4.2.7

CAMPAÑA: ANTES DE COLGAR A TÚA IMAXE NA WEB, PÉNSAO

O Valedor e a CRTVG colaboraron na difusión en Galicia dun "spot" para
fomentar a responsabilidade dos menores ao "colgar" fotos en Internet. O valedor do pobo,
Benigno López González, e o director xeral da Compañía de Radio e Televisión de Galicia
(CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, asinaron o 22 de xullo un convenio de colaboración
para difundir en Galicia un anuncio televisivo elaborado polo Defensor do Menor da
Comunidade de Madrid, para sensibilizar os adolescentes na responsabilidade que supón
"colgar" as súas imaxes ou gravacións na rede. O spot emitiuse de maneira intensiva desde
o 1 de agosto, e durante mes e medio, en horarios de máxima audiencia xuvenil.
O anuncio é parte da campaña Antes de colgar atúa imaxe na web, pénsao,
desenvolvida polo Defensor do Menor da Comunidade de Madrid (en colaboración coa
Obra Social de Caja Madrid e Telefónica). A entidade cedeu ao Valedor a posibilidade de
difundir de maneira gratuíta o spot en Galicia. En virtude do acordo conseguido coa
CRTVG reserváronse os espazos na TVG, e a compañía televisiva encargouse de realizar a
dobraxe ao galego para a súa emisión.
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O spot está inspirado nun parecido difundido nos Estados Unidos, aínda que como
novidade inclúe o uso da telefonía móbil relacionada con Internet e as redes sociais, tan
arraigada entre a xuventude. Ao mesmo tempo que se estreou en televisión, o arquivo de
vídeo púxose a disposición de todos os interesados na páxina web do Valedor:
www.valedordopobo.com.

4.2.8

A REEDICIÓN DUNHA INICIATIVA DE ÉXITO

O Valedor do Pobo decidiu entregar no 2009 outros 25 000 exemplares da
publicación O meu libro dos dereitos ás familias que acudiron a inscribir os seus novos
fillos no rexistro. Confirmado o éxito conseguido pola iniciativa, e por segundo ano
consecutivo, o alto comisionado parlamentario colaborou con Unicef na distribución do
documento, que chegou no mes de maio aos máis de 300 rexistros e xulgados de paz da
comunidade.
Nesta ocasión repartíronse 4000 libros máis que o ano anterior, co obxecto de
satisfacer a demanda crecente existente nalgúns puntos de Galicia, onde se incrementaron
os nacementos e o número de inscricións.
O meu libro dos dereitos é unha pequena guía que fai un repaso aos dereitos da
infancia definidos na Convención de Dereitos do Neno e da Nena de Nacións Unidas, o
tratado internacional máis ratificado para a defensa dos intereses deste colectivo, e tamén
un dos que máis se vulnera. A propia natureza divulgativa fai que parte da publicación
recorde aos pais cales son as obrigacións que lles corresponden para a completa salvagarda
dos dereitos dos cativos.
Igual que na primeira fase da campaña, cada persoa que acudiu a inscribir os seus
fillos no rexistro civil ou xulgado de paz correspondente, recibiu un exemplar do libro, no
que se inclúen detalles dunha ducia de dereitos básicos para a infancia como o de
identidade, familia, saúde, educación, xogo, igualdade ou protección entre outros. Un dos
atractivos da guía ten que ver co seu carácter interactivo, xa que reserva espazos para que
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os pais inclúan fotografías familiares, garden os primeiros debuxos do menor, anoten as
datas importantes do seu crecemento, información sobre os primeiros amigos, etc.
A Consellería de Presidencia colaborou unha vez máis coa iniciativa prestando
financiamento, mentres que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia foi o responsable de
comunicar as instrucións sobre a campaña do Valedor aos 314 rexistros e xulgados de paz
galegos nos que colgan algúns carteis alusivos á campaña.
Coa posta en marcha da segunda fase do proxecto, por unha parte o Valedor quere
de novo chamar a atención sobre a situación da infancia en Galicia que segundo el é
mellorable na medida en que segue habendo nenos cuxos dereitos son vulnerados; e por
outra, ratificar o compromiso de colaboración con Unicef Galicia materializado nun
convenio en pro da infancia firmado entre as dúas entidades no 2008.

4.3 VISITAS E ACTOS OFICIAIS E PROTOCOLARIOS
O Valedor do Pobo recibiu a visita de personalidades do ámbito da
administración, do mundo profesional e da cidadanía e asistiu a innumerables actos oficiais
e protocolarios durante a anualidade, algúns dos cales se enumeran a continuación.
Visitas de colectivos e personalidades.
-Veciños da localidade vilagarcián de Rubiáns foron recibidos polo Valedor do
Pobo para tratar os problemas que lles afectaban derivados do proceso de urbanización
dunha praza no núcleo o 23 de xaneiro.
-O presidente da Corporación La Voz de Galicia, Santiago Rey FernándezLatorre, foi recibido por primeira ocasión polo actual alto comisionado parlamentario,
Benigno López, na sede da institución o 26 de xaneiro.
-O entón director da Compañía Radio Televisión de Galicia (CRTVG), Benigno
Sánchez, visitou a sede da institución o 2 de febreiro.
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-Alumnos de ciclos formativos de Formación Profesional do IES Armando
Cotarelo de Vilagarcía desprazáronse o 3 de febreiro ás dependencias da institución. Os
seus compañeiros do Instituto Pedro Floriani de Redondela coñeceron as dependencias da
institución o día 19 do mesmo mes.
-Un grupo de estudantes da Facultade de Dereito de Vigo puideron coñecer por
medio dunha visita guiada á sede do alto comisionado parlamentario galego a finalidade, o
funcionamento e os mecanismos de traballo do Valedor o 27 de marzo.
-O secretario xeral de Sanidade, Roberto Pérez López, entrevistouse co Valedor
no seu despacho o 5 de maio.
-Alumnos da Facultade de Ciencias Sociais de Vigo visitaron a institución o 7 de
maio.
-Visita do CPI Vires da Cela de Monfero ás dependencias do Valedor, o 11 de
maio.
-O presidente do Colexio Profesional de Enxeñería Informática, Fernando Suárez,
quixo expoñer ao Valedor algún dos problemas aos que se enfronta a profesión nunha
audiencia concertada o 27 de maio.
-A visita á institución do director xeral de Función Pública, José María Barreiro,
produciuse o 28 de maio.
-O 6 de xuño, foi a presidenta da Cruz Vermella en Galicia, Carmen Colmeiro,
quen se desprazou ata Santiago para ser recibida por Benigno López González.
-O presidente da Cámara Mineira de Galicia, D. Francisco Arechaga,
protagonizou unha reunión de traballo, tamén co Valedor, o 10 de xuño.
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-O novo presidente da Compañía Radio e Televisión de Galicia, Alfonso Sánchez
Izquierdo, visitou a sede do alto comisionado parlamentario por primeira ocasión o 26 de
xuño.
-O conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, desprazouse o 29 de
setembro ata as oficinas do Valedor do Pobo para manter un encontro cordial co titular da
mesma e brindar a súa colaboración.
-Un grupo de representantes do colectivo Colega de Lesbianas, Bisexuais, e
Transexuais de Galicia puido charlar animadamente co Valedor do Pobo o 22 de outubro
sobre as presuntas vulneracións dos seus dereitos coas que se encontran a diario en Galicia.
-Os alumnos do Instituto de Educación Secundaria Armando Cotarelo de
Vilagarcía desprazáronse á sede do Valedor do Pobo o 26 de novembro.
-O responsable de relacións públicas do Opus Dei en Galicia, Jaime Cárdenas,
mantivo unha entrevista co Valedor, para expoñerlle as liñas desta obra na comunidade, o
27 de novembro.
-Representantes da Asociación de Veciños do Ensanche da Coruña e o presidente
da Federación de Asociacións de Veciños Salvador de Madariaga visitaron o Valedor para
expoñerlle algunha das súas denuncias veciñais o 30 de novembro de 2009. Fixeron tamén
o propio representantes da Asociación de Veciños Antiviolencia de Vilagarcía, que se
entrevistaron co titular da valedoría durante esa mesma xornada.
-Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, entrevistouse co Valedor do Pobo o 1 de
decembro para tratar o contido dunha queixa cidadá en trámite na institución desde meses
antes.
-Un grupo de alumnos do Instituto de Educación Secundaria Río Cabe de
Monforte de Lemos trasladouse ata a sede do Valedor do Pobo o 10 de decembro.

574

-Unha vintena de rapaces do IES Auga de Laxe protagonizaron unha visita á sede
do Valedor o 14 de decembro.
Encontros institucionais
-O valedor galego reuniuse co entón conselleiro da Presidencia, José Luis Méndez
Romeo. 29 de xaneiro.
-O valedor visitou o comandante militar da Coruña, Coronel Timón, no Cuartel de
Atocha da localidade herculina. 4 de febreiro.
-Reunión do valedor do pobo, Benigno López González, coa entón acabada de
nomear presidenta do Parlamento de Galicia, Pilar Rojo. 29 de abril.
-Encontro do valedor do pobo co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no
Pazo de Raxoi. 14 de maio.
-Xantar do valedor do pobo coa conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, para tratar
asuntos relacionadas coa área sanitaria da comunidade. Santiago, 13 de xullo.
-Xantar do valedor do pobo co conselleiro de Educación, Jesús Vázquez. Santiago
de Compostela, 13 de outubro.
-Xornadas de atención á diversidade organizadas pola Consellería de Educación.
O valedor do pobo tomou parte e foi responsable de introducir o relatorio ofrecida por D.
Enrique Múgica Herzog, defensor del pueblo.
Outros actos protocolarios
-O valedor asistiu ao acto académico central de conmemoración da festividade de
Santo Tomás de Aquino, no Paraninfo da Universidade da Coruña. 28 de xaneiro.
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-O titular da valedoría acudiu ao acto de presentación da Feira Internacional de
Pesca World Fishing Exhibition 2009 en Vigo. 11 de febreiro.
-Benigno López desprazouse a Lugo para estar presente na entrega do Premio
Puro Cora de Periodismo que concede o Grupo o Progreso. 13 de febreiro.
-O valedor do pobo asistiu á toma de posesión de Miguel Cadenas como novo
presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que se celebrou no Palacio
de Xustiza da Coruña. 19 de febreiro.
-A apertura do curso académico na Escola Galega de Administracións Públicas
(EGAP) contou co representante da institución, Benigno López. 13 de marzo.
-El alto representante da valedoría acudiu á Investidura como Doutor Honoris
Causa, por parte da Universidade de Santiago, de D. Cesare Segre. 27 de marzo.
-O valedor do pobo estivo presente no acto de toma de posesión de Alberto Núñez
Feijóo como presidente da Xunta de Galicia, celebrado na Praza do Obradoiro. 18 de abril.
-A solemne sesión de apertura da VIII Lexislatura no Parlamento de Galicia
contou coa presenza de innumerables autoridades, entre elas, a do valedor do pobo da
comunidade. 21 de abril.
-A institución estivo presente na entrega de Premios Especiais de Radio Coruña a
diferentes persoeiros con motivo do 75º Aniversario da emisora. 30 de abril.
-Entrega da Medalla de Oro da cidade da Coruña á Real Academia de Medicina e
Cirurxía de Galicia. 8 de maio.
-Toma de posesión de Antón Louro como delegado do goberno en Galicia. 8 de
maio.
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-Toma de posesión de Juan Carlos Trillo como maxistrado do Tribunal Supremo
en Madrid. 13 de maio.
-Celebración das Letras Galegas na Fundación Luís Seoane da Coruña. 16 de
maio.
-Toma de posesión de D. Jesús Palmou como conselleiro de contas.
-Acto de entrega das Medallas Castelao no Mosteiro de San Domingos de
Bonaval. Santiago de Compostela, 28 de xuño.
-Inauguración da Escola de Verán do Poder Xudicial no Pazo de Mariñán. 30 de
xuño.
-Recepción a autoridades galegas por parte do Concello da Coruña con motivo da
declaración da Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidade. Palacio Municipal da
Coruña. 4 de xullo.
-Acto de clausura do programa de conmemoración do 25º Aniversario do
Consello da Cultura Galega. Pazo de Raxoi de Santiago de Compostela, 9 de xullo.
-Solemne acto de xura de bandeira e entrega de despachos na Escola Naval de
Marín. 16 de xullo.
-Celebración de Santo Ivo, patrón dos procuradores a cargo do Colexio de
Procuradores da Coruña. 17 de xullo.
-Acto de xura de xuíces da 59ª promoción da carreira xudicial. Palacio de Xustiza
da Coruña. 17 de xullo.
-Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago do 25 de xullo.
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-Apertura do Curso Académico nas Universidades Galegas. Paraninfo da
Universidade da Coruña, 11 de setembro.
-Inauguración dun novo centro de coordinación de Cruz Vermella na Coruña. 15
de setembro.
-Acto de apertura da Exposición Internacional de Pesca World Fishing Exhibition
no Recinto Feiral de Vigo sendo o Valedor membro do Comité de Honor. 16 de setembro.
-Entrega de premios da Fundación da Garda Civil. Teatro Colón da Coruña, 30 de
setembro.
-Actos institucionais con motivo do Día da Policía. A Coruña, 2 de outubro.
-Inauguración do curso académico da Universidade de Santiago de Compostela.
Pazo de Fonseca de Santiago de Compostela, 2 de outubro.
-Actos conmemorativos do Día da Garda Civil, celebrados na Coruña. 4 de
outubro.
-Cerimonia da Función do Voto da Virxe do Rosario na Coruña. 7 de outubro.
-Recepción institucional no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con motivo
da apertura do ano xudicial. 16 de outubro.
-Entrega de placas e medallas ao mérito policial na Academia de Seguridade da
Estrada. 18 de novembro.
-Entrega do LI Premio Fernández Latorre a D. Francisco Vázquez Vázquez nas
instalacións da Fundación homónima en La Voz de Galicia. Sabón, Arteixo, 19 de
novembro.
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-Actos conmemorativos da Virxe de Loreto no Aeródromo Militar de Lavacolla.
10 de novembro.
-Apertura do curso académico na Escola de Práctica Xurídica de Santiago. 14 de
decembro.
-Entrega da Medalla Mecenas da USC á Fundación Pedro Barrié da Maza no
Colexio Fonseca. Santiago de Compostela, 16 de decembro.
-Toma de posesión de D. Juan Enrique Aparicio Hernández-Lastras como xefe da
Forza Loxística Operativa. Palacio de Capitanía Xeral na Coruña. 17 de decembro.
-Recepción de fin de ano ás autoridades por parte do Concello da Coruña. 21 de
decembro.
-Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago na Catedral presidida polo Presidente da
Xunta de Galicia como delegado rexio. 30 de decembro.
-Acto protocolario de apertura da Porta Santa con motivo da celebración do ano
Santo 2010. Praza da Quintana de Santiago, 31 de decembro.

4.4 REUNIÓNS DE TRABALLO NACIONAIS E INTERNACIONAIS
- Encontro de valedorías do pobo en Guadalaxara sobre a aplicación dos
dereitos dos menores.
Una representación do Valedor do Pobo desprazouse o 15 de marzo a
Guadalaxara para participar no III Encontro de Valedorías do Pobo celebrado nas
dependencias da Cámara de Comercio da localidade co obxectivo de analizar a aplicación
da Convención sobre os Dereitos do Neno nas diferentes zonas representadas. As
conclusións extraídas da xornada, convocada pola Plataforma da Infancia en colaboración
co Defensor del Pueblo de Castela-A Mancha, incorporáronse, a un informe
complementario que elabora esta ONG e que pretende facer chegar a Nacións Unidas.
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-Curso "Os retos do Deputado do Común ante o novo marco estatutario" na
Palma
O valedor do pobo, Benigno López González, asistiu como relator ao curso
convocado polo Deputado do Común de Canarias baixo o título os retos do Deputado do
Común ante o novo marco estatutario celebrado os días 19 e 20 de marzo na illa da Palma.
O alto comisionado galego tomou parte nunha mesa redonda sobre Reformas das leis
reguladoras das institucións autonómicas dos valedores do pobo. Novas perspectivas,
como alto comisionado invitado. Co seu relatorio, Benigno López González achegou aos
presentes a experiencia galega na materia.

-Xornada sobre o Dereito á boa administración organizada polo Síndic
catalán
O Síndic de Greuges de Cataluña organizou o 27 de marzo en Barcelona na
Xornada sobre o dereito á boa administración, na que participou o Valedor do Pobo e que
contou coa presenza de valedores das diferentes autonomías. O encontro permitiu aos
asistentes a posta en común de teorías e experiencias prácticas sobre o cumprimento, por
parte dos poderes públicos, dese dereito que teñen os cidadáns á boa administración.
O Valedor do Pobo sentouse na mesa redonda que cerrou a xornada e na que se
trataban as diferentes experiencias por comunidades autónomas, e puido compartir debate
cos valedores de Navarra, Andalucía e Castela-A Mancha. A sesión contou ademais coa
presenza do valedor do pobo europeo, Nikiforos Diamandouros, que explicou aos
presentes a actividade desenvolvida polos “ombudsman” no marco europeo.
A xornada foi inaugurada polo presidente da Generalitat de Cataluña, José
Montilla e clausurada por Ernst Benach, presidente do Parlamento catalán.
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-Grupo de traballo sobre maltrato infantil
O 20 de abril unha representación da institución do Valedor do Pobo, capitaneada
polo vicevaledor especializado en materia de menores, José Xullo Fernández, mantivo un
encontro de intercambio de experiencias con membros dunha rede europea de traballo
integrada por técnicos especializados en maltrato infantil, integrada por representantes do
Concello de Santiago e un grupo procedente de Italia.
-IX Conferencia Mundial do Instituto Internacional do Ombudsman.
Valedores de todo o mundo, entre eles o valedor do pobo Benigno López
González, déronse cita do 9 ao 12 de xuño en Estocolmo con motivo da IX Conferencia
Mundial do Instituto Internacional do Ombudsman (IOI). A edición coincidiu coa
conmemoración este ano do bicentenario da creación da figura do Ombudsman
Parlamentario de Suecia, de aí que esta institución constase como organizadora, apoiada
polo Riksdag, o parlamento sueco.
Como cada catro anos, a Conferencia permitiu aos valedores procedentes de todo
o planeta debater sobre asuntos de interese mutuo e influír nas decisións sobre o futuro do
IOI, do que o Valedor do Pobo é membro de pleno dereito.
As dúas primeiras xornadas incluíron unha apertada axenda de traballo con grupos
de debate creados acerca do papel dos ombudsman na defensa dos dereitos humanos, a
protección dos solicitantes de asilo, como chegar aos cidadáns ou o uso das inspeccións
para loitar contra a mala administración, entre outros. A organización preparou ademais
reunións sobre asuntos rexionais, nas que se deron cita os representantes de cada un dos
continentes por separado; así como varias sesións plenarias dedicadas a analizar o método
de traballo e as ferramentas dos valedores.
No marco da Conferencia, celebrouse a Asemblea Xeral do IOI, onde se deu a
coñecer a súa nova estrutura administrativa e as modificacións no regulamento. A última
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xornada dedicouse integramente a conmemorar o bicentenario da valedoría sueca que
culminou cun banquete "de Xubileo" no Palacio do Concello de Estocolmo.
O Valedor do Pobo e o resto dos valedores españois participaron así mesmo
nunha cea de gala na Embaixada de España en Estocolmo, por cortesía do representante
diplomático.
-Xornada de traballo coas ONG galegas de menores
Por primeira vez na historia da institución, o Valedor do Pobo decidiu convocar a
unha reunión de traballo a representantes de todas as organizacións non gobernamentais de
defensa dos dereitos dos menores e abrir unha canle de comunicación con elas para tratar
temas que afectan a este sector vulnerable da poboación. A primeira xornada, dunha serie
de contactos previstos, celebrouse o 19 de xuño na sede do alto comisionado parlamentario
en Santiago.
-Conferencia anual da ENOC
Celebrada o 22 de setembro na International University Centre de París, o alto
comisionado parlamentario foi un dos trinta e cinco defensores presentes na Conferencia
Anual da European Network of Ombudspersons for Children (ENOC). O encontro,
presidido polo défenseur des enfants de Francia, Dominique Versini,

coincidiu coa

conmemoración do XX Aniversario da Convención dos Dereitos Humanos dos Nenos. Así,
durante as diferentes sesións de traballo tratouse a aplicación dos dereitos dos menores nos
diferentes países representados e en relación a temas como: o dereito do neno a ser oído
ante a xustiza, os dereitos dos menores con discapacidade, a súa participación nas
decisións que lles afectan, a situación dos nenos internados en institucións ou familias de
acollida, dos fillos de persoas que pasan condena en prisión, a necesidade de avogar por
unha xustiza adecuada á idade dos menores, etc.
A rede fixo pública unha comunicación oficial acerca do problema dos nenos que
participan en conflitos armados. Segundo un informe do secretario xeral das Nacións
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Unidas, case dous millóns de nenos morreron nos dez últimos anos en diferentes
enfrontamentos, seis millóns resultaron feridos ou permanentemente discapacitados, e
vinte millóns se viron obrigados a fuxir das zonas de conflito.
A ENOC foi fundada en 1997 para aglutinar diferentes institucións encargadas da
defensa dos dereitos do neno en Europa e o seu labor está recoñecido polo Comité dos
Dereitos do Neno das Nacións Unidas con sede en Xenebra, un órgano encargado de
supervisar a Convención Internacional sobre os Dereitos do Neno. Esta entidade conta
cunha Secretaría Permanente con sede en Estrasburgo, onde traballa en estreita
colaboración co Consello de Europa, a Comisión Europea e as Nacións Unidas.
Na actualidade a rede consta de 35 membros repartidos por 28 países. O Valedor
do Pobo foi admitido como membro de pleno dereito no ano 2008.
-XXIV Xornadas de Coordinación de Valedores
Os días 19, 20 e 21 de outubro celebráronse en Sevilla e Córdoba as “Xornadas de
Coordinación dos Valedores do Pobo” ás que asistiu o Valedor do Pobo acompañado de
varios membros do seu gabinete, cuxa organización desenvolveu, nesta edición, o Defensor
del Pueblo andaluz.
O tema obxecto destas xornadas foi nesta ocasión “A protección dos dereitos da
cidadanía derivados das novas tecnoloxías (TIC)”. Ao finalizar o encontro emitíronse
unhas conclusións asumidas por todos os valedores asistentes, que se reproducen
integramente nas liñas que suceden:

“O século XXI puxo en evidencia o valor das tecnoloxías da información e a
comunicación (TIC). A súa capacidade de expansión e influencia acuñou o termo
da “sociedade da información e do coñecemento” para facer referencia á
importancia que ten no noso sistema económico e cultural a creación, distribución
e uso da información.
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Á vez, as TIC convertéronse nun instrumento esencial para o exercicio dos dereitos
da cidadanía e nun medio a través do cal os poderes públicos deben mellorar
notablemente a eficacia da súa actuación dirixida a garantir a efectividade destes.
A mesma importancia destas tecnoloxías e o seu emprego xeneralizado
transformounas en obxecto de dereitos da cidadanía que ocupan un papel crecente
nas demandas de todas as persoas ante os poderes públicos.
O acceso e pleno goce das TIC vai definir a evolución, en diversos aspectos, das
sociedades e condicionar as relacións das persoas coas organizacións
administrativas e políticas. O seu carácter de ferramenta para o acceso a servizos
esenciais fa imprescindible a súa utilización na interrelación pública.
Conscientes desta realidade, as institucións dos valedores do pobo reflexionaron
conxuntamente con distintos axentes sociais sobre a incidencia que teñen as
tecnoloxías da información e a comunicación na esfera de dereitos da cidadanía,
desde a perspectiva de acceso a estas en condicións de igualdade, o grao de
desenvolvemento da e-administración nas súas relacións cos cidadáns e cidadás,
así como a oferta prestacional que se realiza por parte das administracións
públicas a través das TIC para avanzar na plena efectividade dos dereitos de
contido social.
Á vez, como integrantes do sector público, as valedorías do pobo trataron da
aplicación das novas tecnoloxías no seu ámbito de actuación a fin de ofrecer á
cidadanía un mellor servizo público e, ao mesmo tempo, alcanzar maiores cotas de
eficiencia no seu funcionamento interno.
Despois da sachegas das institucións participantes e dos debates celebrados nas
sesións de traballo, elaboráronse as seguintes conclusións:
I.- Os dereitos da cidadanía no acceso e uso das TIC.
1)
O acceso e utilización das novas tecnoloxías constitúe, ao noso xuízo, un
dereito en si mesmo considerado, que como tal debe ser recoñecido e garantido de
maneira efectiva polos poderes públicos -como de feito o está en distintos estatutos
de autonomía-, xa que representa, ademais, un medio imprescindible para o
exercicio dos dereitos da cidadanía e a súa incorporación á vida social,
económica e cultural. Toda limitación no acceso e utilización das novas
tecnoloxías condiciona gravemente o efectivo goce dos dereitos cidadáns e a súa
plena participación na sociedade; de aí que nos preocupe, moi seriamente, a
brecha dixital que xa afecta, de maneira importante, a distintos colectivos á hora
de acceder en condicións de igualdade á sociedade da información e do
coñecemento.
2)
Os poderes públicos, en todo caso, deben velar porque as innovacións
tecnolóxicas poidan ser gozadas por toda a cidadanía e evitar a creación de novas
brechas dixitais por unha desigual incorporación de sectores da sociedade ás súa
dispoñibilidade. En particular, o proceso de implantación da TDT, como acceso a
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vías de comunicación e interacción das persoas será un indicador do grao de
compromiso e resposta efectiva aos valores de igualade no goce universal e
xeneralizado desta tecnoloxía de uso doméstico.
3)
Co dinamismo e exixencias funcionais que demandan as novas tecnoloxías,
débense regular as condicións básicas que garanten a igualdade de toda a
cidadanía no acceso ás TIC, polo que se precisa unha definición actualizada do
“servizo universal de telecomunicacións”. As autoridades nacionais poden
garantir un contido maior de dereitos que o previsto na norma europea. Neste
sentido, as valedorías do pobo consideran imprescindible que o acceso universal á
banda ancha a un prezo accesible se considere como un requisito imprescindible
para atender as necesidades funcionais dos usuarios das TIC.
4)
O recente proceso de reformas dos distintos estatutos de autonomía,
evidencia que as comunidades autónomas van desempeñar un papel moi
importante na protección dos dereitos da cidadanía relacionados coa sociedade da
información e do coñecemento e a protección dos dereitos de consumidores e
usuarios. En coherencia con iso, sen prexuízo das competencias estatais, débense
arbitrar as medidas legais e técnicas para que, no marco das comunidades
autónomas, as valedorías poidan exercer a defensa dos dereitos dos usuarios das
TIC no seu ámbito territorial.
5)
A intervención de operadoras de servizos é imprescindible para acceder e
interactuar no seo da sociedade da información. Agora ben, de maneira
compatible co principio de libre competencia e o respecto aos acordos
contractuais, os poderes públicos non poden obviar a posición de superioridade de
feito na que se encontran tales operadoras nas súas relacións cos usuarios. Por
iso, a importancia adquirida das TIC debe ir parella á resposta dos poderes
públicos mediante mecanismos públicos de auditoría e supervisión eficaces para a
avaliación da idoneidade dos servizos que ofertan os operadores. Do mesmo
modo, será esencial potenciar a función de inspección e tutela dos dereitos dos
consumidores e usuarios fronte ás entidades que prestan estes servizos,
dispoñendo de medidas áxiles de mediación e solución de conflitos, á vez que
establecendo un réxime sancionador efectivo que disuada as operadoras de
determinadas prácticas que utilizan de maneira reiterada vulnerando os dereitos
dos usuarios dos seus servizos.
6)
Os poderes públicos deberán garantir a ciber-seguridade e velar pola
defensa dos dereitos das persoas á súa privacidade e intimidade, e dotarse dos
medios necesarios para perseguir penalmente aquelas condutas na rede tipificadas
como delito.
7)
Os poderes públicos teñen o deber de liderar un modelo de prestación de
servizos públicos a través das TIC, ademais de impulsar a incorporación da
sociedade civil á información e ao coñecemento nun escenario irreversiblemente
global.
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II.- As TIC como instrumentos de garantía e efectividade dos dereitos sociais.
8)
O desenvolvemento que están alcanzando as TIC e a potencialidade real
que ten a súa aplicación práctica para favorecer o exercicio dos dereitos sociais,
confírelles un papel destacado neste ámbito constituíndo un instrumento decisivo
para a extensión do estado do benestar. As novas tecnoloxías contribúen de modo
decisivo á efectividade dos dereitos sociais incidindo de maneira directa na
mellora da calidade de vida das persoas máis vulnerables da nosa sociedade á vez
que permiten un grao de participación social máis amplo e igualitario.
9)
Con respecto á aplicación das TIC no ámbito educativo:
A administración debe ser o verdadeiro axente de cambio na actualización
do novo modelo educativo, realizando as accións de formación e alfabetización
dixital que permitan aos potenciais usuarios coñecer a utilidade dos
desenvolvementos alcanzados, compartir coñecementos, e dándolles participación
a nivel de crítica e proposta, en pos dunha mellor adaptación dos contidos por vía
participativa. As administracións educativas deben fomentar a creación de
órganos responsables en materia de tecnoloxías da información e a comunicación,
que sirvan de referencia, lideren o cambio tecnolóxico, e aos que se poida acudir
para propoñer, asesorarse e solicitar medios neste ámbito. Unha das funcións
destes órganos debe ser a de arbitrar un sistema de avaliación e estudo continuo
do avance e resultados do proceso de implantación das TIC neste ámbito.
É necesario formar os docentes no uso das novas tecnoloxías desde o
principio da súa preparación, e tamén de forma permanente, para que coñezan os
novos avances e poidan liderar o proceso de implantación no ensino. Os sistemas
de formación que se arbitren han de ser complementados con métodos de
valoración dos coñecementos adquiridos á hora de puntuar os méritos de cada
profesor, na carreira administrativa e a promoción profesional.
É esencial impulsar a produción de contidos educativos TIC para as
educacións primaria, secundaria e de formación profesional, introducíndoos en
profundidade nos currículos de ambas, e nas probas de coñecementos dos
alumnos.
Os contidos das páxinas web e servizos dixitais de intercambio de
información entre a comunidade educativa deben ser de utilidade para alumnos,
profesores e para nais e pais, como incentivo para que se produza a necesaria
alfabetización dixital de toda esta comunidade, e un intercambio fluído de
información entre todos eles de forma ordinaria e continua.
É esencial impulsar a produción de contidos educativos TIC para as
educacións primaria, secundaria e de formación profesional, introducíndoos en
profundidade nos currículos de ambas, e nas probas de coñecementos.
10)

En canto á aplicación das TIC ao ámbito do sistema sanitario:
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O compromiso e o liderado das autoridades sanitarias, en particular no
que se refire ás cuestións financeiras e organizativas, constitúe un elemento
esencial para que o desenvolvemento da saúde electrónica teña éxito. Os avances
que se aprecian neste ámbito han de completarse ata alcanzar o mesmo grao de
implantación en todas as comunidades autónomas, atendendo especialmente ás
zonas illadas.
A correcta difusión das prestacións de e-sanidade require unha política de
comunicación e información adecuada e suficiente aos usuarios, determinando un
catálogo de e-prestacións e servizos ben definidos e explicados; aglutinando
nunha única páxina web as políticas e as accións o marco da asistencia sanitaria e
proporcionando un marco de comunicación tanxible e comprensible.
Considérase necesario avanzar no grao de implantación da historia clínica
dixital, así como da tele-cita de consultas médicas e especialidades e a telemedicina. A introdución a nivel territorial destes recursos é moi heteroxénea, e é
de esperar que a extensión das redes de telecomunicacións permita progresar a
súa efectiva implantación a maior ritmo no futuro. Así mesmo, considérase
conveniente avanzar desde a prescrición informatizada de medicamentos aos
sistemas de receita electrónica e a prescrición automatizada.
É preciso avanzar máis na interoperabilidade entre os sistemas sanitarios
a todos os niveis para asegurar a seguridade e a mobilidade dos pacientes, e entre
servizos sanitarios e sociais pola especial confluencia de ambos na atención da
saúde da poboación.
Consideramos que os avances tecnolóxicos deben alcanzar un elevado nivel
de participación dos usuarios no coñecemento de información relacionada co seu
estado de saúde, a súa doenza e a súa capacidade asociativa e de implicación
aliada co sistema sanitario.
11)

Por canto respecta ao ámbito dos servizos sociais:

As TIC convertéronse nun instrumento de vital importancia para aqueles
sectores de poboación afectados por unha discapacidade ou dependencia que
precisan de diferentes axudas técnicas complementarias para vivir e participar
plenamente en condicións de igualdade co resto da cidadanía. A accesibilidade
universal que se predica das novas tecnoloxías require que estas incorporen os
axustes necesarios e razoables para garantir o acceso deste colectivo a elas
("deseño para todos"), especialmente naquelas tecnoloxías relacionadas cos
servizos públicos esenciais. Desde esta perspectiva as administracións públicas
deberán arbitrar os medios necesarios para que as TIC actúen como un
instrumento que, máis alá da integración sen máis, favorezan a inclusión no
deseño dunha sociedade conformada para facer fronte ás necesidades de todos.
As TIC son ferramentas valiosas non só como unha solución aos problemas
considerados básicos destes colectivos, senón tamén como un instrumento para
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garantir a inclusión nos ámbitos culturais, artísticos, deportivos ou de ocio. Hai
que garantir, en definitiva, a igualdade de oportunidades para que as persoas con
discapacidade ou dependencia exerzan todos os seus dereitos e liberdades no eido
destas novas tecnoloxías de forma que lles permita a plena participación nas
actividades da sociedade en xeral.
Dado o papel relevante que as novas tecnoloxías poden xogar para
garantir a toda a cidadanía o acceso efectivo aos dereitos de contido social, os
poderes públicos promoverán a incorporación das TIC nos catálogos de
prestacións e servizos do sistema de servizos sociais co fin de favorecer a eaccesibilidade e a e-inclusión de todos os cidadáns, especialmente a daqueles que
presenten maior vulnerabilidade por razón das súas discapacidades e
dependencias.
As TIC ofrecen unha extraordinaria oportunidade para sistematizar a
xestión e avaliar o grao de eficacia e posibles disfuncionalidades das prestacións
sociais que se ofertan. Iso por canto unha das carencias máis importantes que, sen
lugar a dúbidas, tiveron os programas das políticas públicas sociais foi a
dificultade de converter un modelo de información-xestión integrado, que permite
coñecer e avaliar, en todo momento, a eficiencia, desviacións e lagoas da
execución dos programas.
III.- Cidadanía e Administración Electrónica
12)
A implantación da administración electrónica no sector público constitúe
unha oportunidade de ofrecer un mellor servizo público para a cidadanía,
aumentado a transparencia do sistema e situándonos en un novo modelo de
desenvolvemento democrático. Por iso, é preciso facer un seguimento do
cumprimento rigoroso das previsións da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e das normas autonómicas que, con
obxectivos similares, sexan aprobadas.
13)
A sociedade civil demanda que se avance na consolidación dun modelo de
boa administración, o que exixirá a incorporación das TIC como instrumento para
garantir a calidade e eficacia nas relacións da e-administración coa cidadanía. En
especial, é imprescindible avanzar na interoperabilidade (nocións como a “portelo
único”, traballo en rede... ) entre todas as administracións que fundamenten
accións de cooperación e colaboración mutuas. Así mesmo bótase en falta na nova
Lei 11/2007 a consagración de un dereito de participación electrónica conectado
aos trámites de información pública.
14)
Con relación á participación democrática, as novas tecnoloxías poden
reactivar o proceso democrático grazas ás súas potencialidades de información,
comunicación e mobilización, pero é preciso que os poderes públicos fagan un
seguimento de respecto aos principios de accesibilidade, veracidade e
transparencia que deben presidir o uso desas novas vías para a creación das
decisións públicas.
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En todo caso, o sufraxio debe manter os seus trazos xurídicos básicos, pois só así
se poderá conseguir que tales vías sigan sendo efectivas para a participación
democrática.
15)
É imprescindible que as comunidades autónomas e as administracións
locais impulsen e garanten, coa maior brevidade posible, o exercicio pola
cidadanía dos dereitos recoñecidos na Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, en relación coa totalidade dos
procedementos e actuacións da súa competencia.
16)
A Administración do Estado, as comunidades autónomas e deputacións
provinciais deben impulsar a colaboración técnica e económica cos concellos para
incorporalos ao modelo de e-administración onde poden desempeñar, dada a súa
singularidade, un papel protagonista pola súa directa relación coa cidadanía.
IV.- A Aplicación das TIC ás Institucións dos Valedores do Pobo
17)
As TIC permiten acercar as institucións públicas aos cidadáns superando
barreiras de distancia e tempo que viñeron representado un obstáculo decisivo
para que estes puideran acceder de forma áxil e eficaz aos servizos públicos.
18)
As institucións dos valedores do pobo participan dos principios que
establece a Lei 11/2007 para a utilización das TIC no ámbito público e asumen a
implantación do acceso electrónico dos cidadáns aos servizos que prestan así
como a implementación das comunicacións electrónicas coas administracións
públicas nas súas relacións con estas. Con tal fin, considérase moi conveniente
valorar a posibilidade de facer uso, segundo os casos, das distintas plataformas e
softwares que estean implantados nas respectivas administracións territoriais.
19)
As valedorías deben fixar e comprometer os seus servizos básicos de
administración electrónica, asumindo neste contexto os de presentación e
tramitación de documentos, tramitación de expedientes de queixa e consultas,
consultas de expedientes e aqueles que na nosa condición de entidade pública nos
fose de aplicación (contratación administrativa, materia de persoal...).
20)
Para a efectiva implantación destes servizos considérase esencial potenciar
as accións de intercambio de información e experiencias neste proceso e promover
medidas de coordinación neste ámbito.
21)

Neste contexto, as valedorías manifestan o seu firme compromiso coa tutela
dos dereitos que en materia de protección de datos establece a normativa
que os garanta. Para iso, estas institucións, promoverán e garantirán os
dereitos dos cidadáns neste eido, no ámbito das súas competencias,
adoptando as medidas correspondentes e incidindo na formación e
sensibilización de todo o persoal ao servizo destas.
Andalucía, outubro de 2009”
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- XIV Congreso e Asemblea Anual da Federación Iberoamericana de
Ombudsman (FIO)
O encontro anual dos valedores iberoamericanos celebrouse entre os días 27 e 29
de outubro en Madrid. O Valedor do Pobo, xunto cos seus homólogos autonómicos, o
Defensor del Pueblo e os valedores iberoamericanos participaron no XIV Congreso Anual e
Asemblea da Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) e foron parte activa da
elección da nova presidencia da Federación que recaeu en Beatriz Merino, actual valedora
de Perú.
O encontro, con sede no Palacio do Senado, permitiu celebrar durante a primeira
sesión o Congreso anual da FIO, que contou cun acto solemne de apertura presidido por
SS. AA. RR. os Príncipes de Asturias. No marco do mesmo e como relatores invitados,
pronunciaron cadansúas conferencias o catedrático Gregorio Peces-Barba e o xuíz Sergio
García Ramírez.
No marco da XIV Asemblea Xeral Ordinaria da FIO, que se reservou á segunda
xornada, déronse a coñecer os resultados do Observatorio FIO sobre Dereitos Humanos en
Iberoamérica, así como os informes anuais das redes de mulleres e comunicación da
entidade. Nela procedeuse a renovar a presidencia da Federación que recaeu en Beatriz
Merino; así como á elección da próxima sede do encontro anual dos valedores
iberoamericanos, resultando vencedora a única candidatura presentada:

Cartaxena de

Indias, en Colombia.
-Celebración dos 200 anos do ombudsman
Brasil quixo conmemorar o Bicentenario da creación da figura do Ombudsman en
Suecia e a Asociación Brasileira de Valedores do Pobo e o Instituto Brasileiro Pro‐
Cidadanía invitaron o Valedor do Pobo a formar parte da comitiva de valedores brasileiros
e de diferentes nacionalidades que acudiron ao 2º Seminario Internacional de Valedores do
Pobo e Ombudsman, o 5º Seminario Nacional de Valedores do Pobo e Valedorías así
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como no 12º Congreso Brasileiro de Valedores do Pobo que se celebraron de forma
paralela na cidade de Sao Paulo no mes de novembro.
-Coloquio Internacional Mediatisation: a comunicación ao servizo da
mediación.
Unha comitiva da institución do Valedor do Pobo, presidida polo seu titular,
Benigno López González, desprazouse os días 22 e 23 de novembro á localidade belga de
Namur para participar no Coloquio Internacional Mediatisation: a comunicación ao servizo
da mediación no que tomaron parte valedores de decenas de nacionalidades,
principalmente de países francófonos e europeos.
Durante dúas xornadas de traballo, os asistentes puideron participar nos cinco
talleres convocados sobre temas tan diversos como: mediación e administración,
comunican xuntas?; os medios de comunicación, medios de sensibilización do político?; a
mediación, non é demasiado atractiva para os media?; cando a prensa xoga a valedor do
pobo e, por último, a evolución das técnicas e medios de comunicación. Todos eles
contaron con relatorios de diferentes expertos na materia, tanto representantes de diferentes
medios de comunicación como das valedorías.
O coloquio coincidiu coa conmemoración dos 15 anos da aprobación do decreto
que regula a institución do Mediateur da Rexión Valona, o primeiro órgano de mediación
creado en Bélxica, motivo polo cal os asistentes puideron participar nunha cea de gala para
recordar esa data.

4.5 RELACIÓN CON OUTROS COMISIONADOS AUTONÓMICOS
-Taller Cidadanía e Administración Electrónica
A institución acolleu o 20 de maio en Santiago o taller Cidadanía e
Administración Electrónica, unha das catro reunións preparatorias das Xornadas de
Coordinación de Valedores que se celebraron en outubro en Sevilla baixo o lema: a
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protección dos dereitos da cidadanía derivados da aplicación das novas tecnoloxías da
información e a comunicación (TIC): un reto para as institucións dos valedores do pobo do
século XXI. Á convocatoria acudiron representantes de todas as valedorías autonómicas e
do Defensor del Pueblo co obxecto de consensuar un documento de conclusións do seu
traballo que se exporía en Andalucía.
Os representantes das valedorías analizaron deste modo diferentes aspectos
vinculados coa e-administración. Nunha primeira parte fíxose unha valoración normativa
sobre o acceso dos cidadáns á administración a través de medios electrónicos, tanto en
Galicia, coma no resto das comunidades. Os participantes tamén reflexionaron sobre os
dereitos derivados desta nova maneira de achegarse aos poderes públicos regulada pola Lei
11/2007, conscientes da necesidade de tratar as disfuncionalidades que poidan xurdir na
súa implantación ou na necesidade de aclarar o seu contido para que sexa eficaz. A
institución do Valedor presentou neste terreo un documento que resume o contido das
principais queixas presentadas nas diferentes valedorías polos cidadáns respecto da
presunta vulneración deses dereitos.
A necesidade de empregar as novas tecnoloxías para revitalizar o sistema
democrático, e incluso a necesidade de abrir novas vías de participación para lexitimar o
proceso de decisión pública centraron parte do discurso da reunión na que os asistentes
tomaron nota dos retos de futuro dos poderes públicos sobre a materia, con especial
atención á administración local como expoñente máximo da proximidade nas relacións coa
cidadanía.
O taller de Santiago formou parte da serie de encontros convocados polos
valedores para preparar as súas Xornadas de Coordinación do mes de outubro. Os outros
tres previstos, celebráronse en diferentes comunidades e versaron sobre asuntos como os
dereitos da cidadanía no acceso as TIC, as tecnoloxías como garantes da efectividade dos
dereitos sociais e sobre a aplicación dos novos instrumentos ao traballo nas institucións dos
valedores.
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-Acto institucional en Vitoria con motivo do XX Aniversario do Ararteko
Valedores de todas as autonomías e o Defensor del Pueblo asistiron ao acto
institucional do Ararteko celebrado en Vitoria para conmemorar os vinte anos de
funcionamento da institución que, aínda que fora creada pola Lei de Ararteko 3/1985, do
27 de febreiro, do Parlamento Vasco, non tivo ao fronte á seu primeiro titular, Juan San
Martín ata o 8 de marzo de 1989, efeméride que se recordaba.
-Visita do Presidente do Instituto Latinoamericano do Ombudsman
Carlos R. Constenla, presidente do Instituto Iberoamericano do Ombudsman,
visitou a principios de decembro a institución do Valedor do Pobo, onde puido
entrevistarse e xantar co seu titular, Benigno López González, para tratar temas comúns de
traballo. Constenla, nomeado presidente do Instituto o 20 de decembro do 2006 e ex
Valedor do Pobo de Vicente López (Bos Aires) visitaba por segunda ocasión a sede do alto
comisionado parlamentario galego, coa que mantén unha estreita relación, dado que os
seus antepasados proceden da comunidade galega.
-Toma de posesión do novo Síndic de Valencia
José Cholbi é desde o pasado 6 de marzo de 2009 o novo Síndic de Greuges de
Valencia tras tomar posesión no transcurso de un acto ao que asistiu o valedor do pobo,
Benigno López González, ademais do Defensor del Pueblo e os comisionados
autonómicos, autoridades valencianas como a presidenta de lles Corts, Milagrosa Martínez,
ou o president da Generalitat, Francisco Camps.
-Premio Dereitos Humanos Rei de España
O 31 de marzo, o Valedor do Pobo asistiu como autoridade invitada á entrega da
II Edición do Premio Rei de España de Dereitos Humanos instituído no ano 2002 polo
Defensor del Pueblo e a Universidade de Alcalá co apoio da Casa de S.M. el-Rei; e que
nesta ocasión recaeu no Comité de América Latina e o Caribe para a Defensa dos Dereitos
da Muller, entidade sen ánimo de lucro con sede en Perú, “pola súa meritoria e continuada
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actividade, iniciada en 1987, na defensa dos dereitos da muller, coordinando unha extensa
rede de organizacións rexionais e destacadas personalidades que traballan no ámbito
iberoamericano desde unha perspectiva feminista”.

4.6 COMUNICACIÓNS E/OU CONFERENCIAS
A

institución

emitiu

conmemoración, o pasado

unha

declaración

institucional

para

recordar

a

20 de novembro, do 20º Aniversario da Convención dos

Dereitos do Neno, ocasión que aproveitou para comprometerse a "redobrar" o seu
compromiso para coa protección dos dereitos dos menores que viven en Galicia. A
continuación reprodúcese o seu contido de maneira íntegra:
“O 20 de novembro de 2009 conmemórase o vixésimo aniversario da aprobación
da Convención de Dereitos do Neno, un tratado internacional adoptado pola
Asemblea Xeral de Nacións Unidas que tivo unha ampla repercusión en gran parte
do planeta. O instrumento de ratificación de España dátase o 30 de novembro de
1990. As previsións deste documento complétanse coa entrada en vigor no 2002 de
dous protocolos facultativos, un relativo á venda de nenos, prostitución infantil e a
utilización de nenos na pornografía, e outro referido á participación de nenos en
conflitos armados.
A dita Convención é o expoñente do novo paradigma no tratamento dos menores.
Atrás queda a época do paternalismo, que xeraba en máis dunha ocasión
problemas de seguridade xurídica. A partir deste instrumento internacional
adquire carta de natureza a nova forma de afrontar os problemas da infancia e
adolescencia baixo a éxida que marca un principio hermenéutico esencial: o
interese superior do menor.
A Convención evidencia o convencemento que aniñou na sociedade internacional
da necesidade dun documento xurídico vinculante que incorporara de forma
específica os dereitos humanos dos menores de 18 anos. Esa franxa de idade
reclama unha protección específica que non requiren os adultos. Establécense, así,
os dereitos e liberdades básicos que se deben cumprir como exixencia da
dignidade de cada persoa, baixo a inspiración que marca o espírito de paz,
tolerancia, liberdade, igualdade e solidariedade que se menciona no preámbulo
deste tratado.
A partir da senda que abre a Convención, un elevado número de lexislacións
nacionais se reforman e se adaptan ás novas exixencias. España, como non podía
ser doutro modo, súmase a este proceso. Os estados asinantes informan ao Comité
de Dereitos do Neno dos pasos dados para o cumprimento do preceptuado neste
instrumento.

594

Non obstante, aínda falta moito camiño que recorrer, sobre todo no plano da
aplicación real e efectiva da Convención, afastada da criticable realidade de
moitas zonas do globo. O xugo da pobreza, os conflitos armados e a SIDA é unha
pesada carga que costa abandonar. Oxalá que o futuro próximo nos permita ver o
avance definitivo que converta os menores no verdadeiro sector protexido da
comunidade, como reclama a súa propia natureza. A supervivencia e o progreso
da propia civilización humana están nas súas mans.
Festexamos, pois, o aniversario da Convención de Dereitos do Neno e redobramos
o compromiso do Valedor do Pobo coa protección dos menores que viven en
Galicia, cuxo destino é o noso e cuxo benestar conforma o faro que nos guía.
Valedor do Pobo de Galicia”
Benigno López subscribiu ademais o pasado 10 de decembro de 2009 unha
declaración institucional para ratificar o seu compromiso para coa Declaración dos
Dereitos Humanos no seu 61º aniversario "para alcanzar o impulso necesario para traballar
intensamente a prol do benestar máximo dos cidadáns".
Texto completo:
“Nunha data como a de hoxe, o Valedor do Pobo, a institución galega que ten
encomendada a función de garantir os dereitos das persoas mediante a supervisión
das políticas públicas das administracións, conmemora con especial entusiasmo a
proclamación hai 61 anos, un 10 de decembro de 1948, da Declaración Universal
dos Dereitos Humanos pola Asemblea Xeral da ONU. Esta efeméride permítenos
cada ano ratificar o noso compromiso cara a ela para alcanzar o impulso
necesario para traballar intensamente a prol do benestar máximo dos cidadáns.
Tras vinte e cinco anos da creación por lei da institución do Valedor do Pobo, e a
punto de cumprirse o vixésimo aniversario da súas posta en marcha, pódese
afirmar que hoxe os galegos maduraron na interiorización dos seus dereitos
básicos de carácter civil, político, social, económico e cultural indisociables da
súa condición de persoa. Os capítulos 1 e 2 da Declaración que hoxe recordamos
recollen os principios básicos verbo dos cales se articulan moitas das resolucións
asinadas a diario polo Valedor do Pobo como a liberdade, a igualdade, a
fraternidade e a non discriminación.
A vulnerabilidade dalgúns colectivos, non obstante, e a dimensión dalgúns dos
problemas que lles asalan na súa vida ordinaria e nas súas relacións coa
administración, outorgan un papel aínda máis importante a institucións como a
nosa, que loita contra as discriminacións sociais calquera que sexa a súa orixe. O
Valedor do Pobo asume deste modo un compromiso máis activo na vixilancia das
presuntas inxustizas que se poidan cometer para con algúns colectivos como o dos
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maiores, cuxas necesidades moitas veces non están sendo correspondidas cun
aumento de recursos; ou o dos máis cativos aos que o acceso á administración,
por cuestións evidentes, resulta case infranqueable.
Hai un ano todos os valedores do pobo reuniámonos en Barcelona para
conmemorar os 60 anos da Declaración dos Dereitos Humanos cunha
comunicación consensuada en defensa da nosa tarefa. Hoxe volve ser unha
xornada para recordar e ratificar unha vez máis o compromiso do Valedor do
Pobo para con todos os cidadáns que acudan a esta institución en demanda de
axuda. Porque para este Valedor non hai asuntos grandes ni pequenos, senón que
todos eles, sobre todo cando supoñen a vulneración de dereitos inherentes á
sociedade, requiren do noso máximo empeño e dedicación.
Valedor do Pobo”.
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CAPÍTULO 5
APÉNDICE ESTATÍSTICO
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5.1 INTRODUCIÓN
Neste capítulo ofrecemos unha visión global e esquematizada das queixas e
documentos tramitados durante o ano 2009, reflectidos en gráficos e cadros acompañados
dun breve comentario.
Recordamos asemade que as queixas incluídas no presente informe foron obxecto
de comentario, e de ser o caso, exposición pormenorizada no capítulo 1, na área
correspondente.

5.2 ENTRADAS E SAÍDAS DE DOCUMENTOS
As entradas de documentos que se recibiron na institución durante o ano 2009
foron en total 6419, o que dá unha media mensual de 534 entradas. Neste mesmo ano, a
institución emitiu un total de 11 732 documentos, o que supón unha media de 977 saídas.
ENTRADAS E SAÍDAS DE ESCRITOS POR MESES ANO 2009
Mes
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Total
Media mensual de entradas:
Media mensual de saídas:

Entradas de
escritos
497
533
538
506
470
563
584
392
677
571
603
485
6419
534
977
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Saídas de
escritos
671
958
912
962
913
1135
917
475
1330
1311
1186
962
11732

ENTRADAS E SAÍDAS DE ESCRITOS POR MESES

Xaneiro
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Maio
Xuño

Entradas
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Totais:
Entradas:
6419
Saídas:
11732
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5.3 QUEIXAS INICIADAS NO ANO 2009
O número de queixas iniciadas na institución durante o ano 2009 foi de 2634 entre
as recibidas dos cidadáns e as abertas de oficio, 76 máis que o ano pasado. O que dá como
resultado unha media mensual de 219 queixas, cun máximo de 358 no mes de decembro e
un mínimo de 190 no de agosto.
ENTRADA DE QUEIXAS
ANO 2009
Mes
Xaneiro
Febreiro
Marzo
Abril
Maio
Xuño
Xullo
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Decembro
Total

Entrada de queixas
198
213
175
188
185
247
194
190
358
193
271
222
2634

Media mensual de queixas:
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219

ENTRADA MENSUAL DE QUEIXAS
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5.3.1

COMPARACIÓN CON EXERCICIOS ANTERIORES

ENTRADA DE QUEIXAS POR ANOS
Ano
1990 (6 meses)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

Total
372
781
733
805
1301
1056
1615
1397
1900
1581
1188
2656
1635
1307
1400
1309
1805
2280
2558
2634
30313
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ENTRADA DE QUEIXAS POR ANOS

3.000

2656

2.634
2.558

2.500

2.280

2.000

1900
1.805
1635
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1.400
1.307
1.309
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781733 805

372
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2009
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5.3.2

DISTRIBUCIÓN

DAS

QUEIXAS

SEGUNDO

AS

ÁREAS

DA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ÁS QUE SE REFIREN

Distribuímos no seguinte cadro as queixas iniciadas no ano 2009 segundo as áreas
administrativas ás que se refiren. Como se pode comprobar, as áreas que concentraron un
maior número de queixas foron a de servizos sociais, con 361 queixas (13,71 %), seguida
polas de emprego público e interior, con 336 queixas (12,76 %) e obras públicas e
expropiacións, con 262 queixas (9,95 %)

NÚMERO PORCENTAXE

ÁREAS
Emprego público e interior
Urbanismo e vivenda
Medio ambiente
Educación
Industria, comercio e turismo
Agricultura, montes e pesca
Servizos sociais
Emigración e traballo
Sanidade
Xustiza
Administración económica, comunicacións e novas tecnoloxías
Obras públicas e expropiacións
Organización e funcionamento de réxime local e protección civil
Menores
Cultura e política lingüística
Sociedade da información
Total

336
241
178
219
138
46
361
83
166
113
117
262
203
29
106
36
2634

12,76 %
9,15 %
6,76 %
8,31 %
5,24 %
1,75 %
13,71 %
3,15 %
6,30 %
4,29 %
4,44 %
9,95 %
7,71 %
1,10 %
4,02 %
1,37 %
100 %

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, entón as áreas con máis queixas son servizos sociais, con 361 (16,09%),
emprego público e interior, con 266 (11,86 %) e urbanismo e vivenda, con 223 (9,94 %).
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As queixas individuais (non “en serie”) distribúense por áreas da forma que expoñemos no
seguinte cadro.

NÚMERO PORCENTAXE

5.3.2.1.1.1.1 ÁREAS
Emprego público e interior
Urbanismo e vivenda
Medio ambiente
Educación
Industria, comercio e turismo
Agricultura, montes e pesca
Servizos sociais
Emigración e traballo
Sanidade
Xustiza
Administración económica, comunicacións e novas tecnoloxías
Obras públicas e expropiacións
Organización e funcionamento de réxime local e protección civil
Menores
Cultura e política lingüística
Sociedade da información
Total
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266
223
156
143
138
46
361
83
166
113
117
74
186
29
106
36
2243

11,86 %
9,94 %
6,95 %
6,38 %
6,15 %
2,05 %
16,09 %
3,70 %
7,40 %
5,04 %
5,22 %
3,30 %
8,29 %
1,29 %
4,73 %
1,60 %
100 %

5.3.3

ALGÚNS DATOS SOCIOLÓXICOS REFLECTIDOS NAS QUEIXAS

En primeiro termo damos conta das queixas individuais, as colectivas ou “en
serie” (as presentadas por diferentes persoas, pero todas elas cun mesmo contido), e as de
oficio (promovidas pola propia iniciativa da institución).
* Individuais

2223 (84 %)

* Colectivas

6 (397) (15 %)

* De oficio

14 (1 %)

TOTAL

2243

15%

1%
Individuais
Colectivas
De oficio
84%

No seguinte cadro ofrecemos algúns datos sociolóxicos reflectidos nas queixas: as
queixas presentadas por unha soa persoa ou asinadas por máis dunha; en idioma galego,
castelán ou outros; xénero dos reclamantes (masculino ou feminino); se proceden do medio
urbano ou do rural; se viven en Galicia ou nalgunha outra comunidade autónoma, etc.
Loxicamente, estes datos exclúen as queixas de oficio (14).
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TOTAL DE QUEIXAS PRESENTADAS NO 2009: 2634
DATOS SOCIOLÓXICOS:
(referidos a 2620, dado que 14 queixas son de oficio)

XÉNERO DOS RECLAMANTES: (*)
Homes
Mulleres

1344
1238

(*) Excluídas as 38 queixas de máis dun reclamante

Homes

48%
52%

Mulleres

IDIOMA:
Galego
Castelán
Inglés

1516
1084
20

1%
Galego
41%

Castelán
Inglés
58%

608

HÁBITAT DO RECLAMANTE:
Medio urbano
Medio rural

2195
425

16%
Medio urbano
Medio rural
84%

PROCEDENCIA TERRITORIAL:
Residencia na Comunidade Autónoma
Residencia fóra da Comunidade Autónoma

2425
195

7%
Residencia na Comunidade
Autónoma
Residencia fóra da Comunidade
Autónoma

93%
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CARÁCTER:
Un reclamante
De máis dun reclamante

2582
38

5%
Un reclamante
De máis dun
reclamante

95%
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5.4 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 provincias, ofrecemos tamén a porcentaxe
representada por cada unha delas no conxunto da Comunidade Autónoma, así como o
número de queixas por cada dez mil habitantes. Verbo dos municipios, limitámonos a
ofrecer o número de queixas procedentes de cada un deles. Aqueles dos que non recibimos
ningunha queixa aparecen coa cuadrícula en branco.

5.4.1

POR PROVINCIAS

Como se pode observar no seguinte cadro, o maior número de queixas procede da
provincia da Coruña, máis da metade, e o menor provén da provincia de Ourense. Tamén
A Coruña é a provincia que promove maior número de queixas por cada 10 000 habitantes.

Provincia

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Total CA
Fóra da CA
TOTAL

Núm. de queixas
presentadas
1319
238
180
688
2425
195
2620 (*)

Porcentaxe sobre a
Comunidade Autónoma
54,39 %

9,81 %
7,42 %
28,37 %

(*) Exclúense 14 queixas de oficio
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Queixas por cada
10 000 habitantes
11,51
6,70
5,36
7,16

DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS POR PROVINCIAS

A Coruña

28,37%

Lugo
Ourense
54,39%
7,42%
9,81%

612

Pontevedra

5.4.2

POR CONCELLOS

Como podemos observar, a cidade desde onde se presentaron máis queixas foi A
Coruña (259), seguida de Santiago de Compostela (222) e Vigo (221). Destaca o número
das presentadas desde Betanzos (169), debido a unha reclamación “en serie” polo trazado
do AVE. Tamén no ámbito dos municipios intermedios destacan as moitas queixas
presentadas en Narón (55), Ames (45) e Oleiros (34).
A CORUÑA

Concello

Núm.
queixas

Concello

Núm.
queixas

Abegondo

3

Carnota

4

Ames

45

Carral

5

Aranga

1

Cedeira

6

Ares

7

Cee

4

Arteixo

21

Cerceda

2

Arzúa

7

Cerdido

1

Baña, A

1

Cesuras

1

Bergondo

9

Coirós

3

Betanzos

169

Corcubión

2

Coristanco

5

Boimorto
Boiro

8

Coruña, A

259

Boqueixón

2

Culleredo

30

Brión

5

Curtis

10

Dodro

1

Cabana de Bergantiños
Cabanas

3

Dumbría

Camariñas

5

Fene

33

Cambre

16

Ferrol

75

Capela, A

4

Fisterra

6

Carballo

6

Frades

Cariño

2

Irixoa, A
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1

Concello

Núm.
queixas

Concello

Núm.
queixas

Laracha, A

8

Rianxo

10

Laxe

3

Ribeira

22

Lousame

2

Rois

Malpica de Bergantiños

5

Sada

16

San Sadurniño

1
8

Mañón
Mazaricos

2

Santa Comba

Melide

10

Santiago de Compostela

Mesía

1

Santiso

4

Miño

5

Sobrado

2

Moeche

222

Somozas, As

Monfero

1

Teo

16

Mugardos

3

Toques

1

Muros

8

Tordoia

Muxía

3

Touro

2

Narón

55

Trazo

1

Neda

5

Val do Dubra

2

Negreira

3

Valdoviño

10

Noia

10

Vedra

3

Oleiros

34

Vilarmaior

3

Ordes

8

Vilasantar

Oroso

4

Vimianzo

4

Ortigueira

2

Zas

1

Outes

2

Oza dos Ríos

1

TOTAL A CORUÑA

Paderne
Padrón

16

Pino, O

2

Pobra do Caramiñal , A

7

Ponteceso

5

Pontedeume

6

Pontes de García Rodríguez, As

14

Porto do Son

4

614
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Concello

LUGO

Concello

Núm.
queixas

Abadín
Alfoz

1

Lugo

110

Meira

1

Mondoñedo

7

Monforte de Lemos

10

Monterroso

1

Muras

Antas de Ulla
Baleira

Núm.
queixas

Navia de Suarna

1

Baralla

Negueira de Muñiz

Barreiros

Nogais, As

1

Becerreá

2

Ourol

Begonte

2

Outeiro de Rei

1

Palas de Rei

1

Pantón

5

Paradela

1
1

Bóveda
Burela

6

Carballedo
Castro de Rei

2

Páramo, O

Castroverde

4

Pastoriza, A
Pedrafita do Cebreiro

Cervantes
Cervo

Pobra de Brollón, A

4

Pol

Corgo, O
Cospeito

5

Pontenova, A

1

Chantada

10

Portomarín

1

Folgoso do Courel

2

Quiroga

2

Fonsagrada, A

1

Rábade

1

Foz

9

Ribadeo

5

Ribas de Sil

Friol
Guitiriz

1

Ribeira de Piquín

Guntín

1

Riotorto

Incio, O

3

Samos

Láncara

1

Sarria

10

Lourenzá

2

Saviñao, O

2

615

1

Concello

Núm.
queixas

Sober
Taboada

1

Trabada
Triacastela

1

Valadouro, O

2

Vicedo, O
Vilalba

6

Viveiro

8

Xermade

1

Xove
TOTAL LUGO

238

616

OURENSE

Concello

Allariz

Núm.
queixas

Concello

3

Núm.
queixas

Entrimo

Amoeiro

Esgos

Arnoia, A

Gomesende

1

Avión

Gudiña, A

1

Baltar

Irixo, O

Bande

2

Larouco

Baños de Molgas

1

Laza

Barbadás

5

Leiro

Barco de Valdeorras, O

1

Lobeira

Beade

1

Lobios

1

Beariz

Maceda

1

Blancos, Os

Manzaneda

Boborás

Maside

Bola, A

Melón

Bolo, O

Merca, A

Calvos de Randín

Mezquita, A

Carballeda de Valdeorras

Montederramo

Carballeda de Avia

Monterrei

Carballiño, O

2

Muíños

Cartelle
Castrelo de Miño

1
1
2

Nogueira de Ramuín
3

Oímbra

Castrelo do Val

Ourense

Castro Caldelas

2

Paderne de Allariz

Celanova

3

Padrenda

Cenlle

2

Parada de Sil

Coles

Pereiro de Aguiar

107

5

Cortegada

1

Peroxa, A

Cualedro

1

Petín

2

Chandrexa de Queixa

3

Piñor

1
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Concello

Núm.
queixas

Concello

Núm.
queixas

Pobra de Trives, A

Xunqueira de Ambía

Pontedeva

Xunqueira de Espadanedo

1

Porqueira

TOTAL OURENSE

180

Punxín

1

Quintela de Leirado
Rairiz de Veiga
Ramirás

1

Ribadavia

5

Riós
Rúa, A

1

Rubiá

1

San Amaro
San Cibrao das Viñas
San Cristovo de Cea

1

San Xoán de Río
Sandiás
Sarreaus
Taboadela

1

Teixeira, A
Toén
Trasmiras

2

Veiga, A
Verea

1

Verín

8

Viana do Bolo

1

Vilamarín
Vilamartín de Valdeorras
Vilar de Barrio
Vilar de Santos
Vilardevós

1

Vilariño de Conso
Xinzo de Limia

2
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PONTEVEDRA

Concello

Núm.
queixas

Concello

Núm.
queixas

Agolada

1

Meaño

1

Arbo

1

Meis

2

Baiona

11

Moaña

14

Mondariz

3

Barro
Bueu

3

Mondariz-Balneario

Caldas de Reis

9

Moraña

Cambados

5

Mos

14

Campo Lameiro

1

Neves, As

3

Cangas

23

Nigrán

10

Oia

4

Pazos de Borbén

3

Poio

15

Cañiza, A
Catoira

2

Cerdedo
Cotobade

1

Ponteareas

22

Covelo, O

1

Pontecaldelas

4

Pontecesures

4

Pontevedra

64

Porriño, O

15

Crecente
Cuntis

2

Dozón
Estrada, A

24

Portas

3

Forcarei

2

Redondela

16

Ribadumia

3

Fornelos de Montes
Gondomar

11

Rodeiro

Grove, O

2

Rosal, O

1

Guarda, A

10

Salceda de Caselas

6

Illa de Arousa

1

Salvaterra de Miño

5

Lalín

21

Sanxenxo

7

Lama, A

7

Silleda

4

Marín

42

Soutomaior

1
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Concello

Núm.
queixas

Concello

Núm.
queixas

Tomiño

7

Vilaboa

Tui

10

Vilagarcía de Arousa

32

Valga

4

Vilanova de Arousa

3

Vigo

221

Vila de Cruces

TOTAL PONTEVEDRA

2

620
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5.5 CURSO DADO ÁS QUEIXAS RECIBIDAS
Aquí clasificamos as queixas en tres grupos, por razón do procedemento seguido
na súa tramitación. Incluímos no primeiro grupo as queixas que admitimos a trámite,
distinguindo neste grupo aquelas cuxa tramitación concluímos durante o ano 2009 e as que
aínda continuaban en trámite a finais do exercicio descrito. No segundo grupo describimos
as queixas que decidimos rexeitar, por non reuniren as condiciones exixidas pola lei que
rexe a nosa institución, mencionando a causa. E no terceiro, as queixas que tivemos que
enviar ao Defensor del Pueblo ou a comisionados autonómicos, por seren da súa
competencia.
CURSO DAS QUEIXAS
QUEIXAS PRESENTADAS
Admitidas:

Núm.
1769

En trámite
Concluídas
Non admitidas

712
1057
502

Causas:
Non actuación administrativa irregular
Non actuación administrativa previa
Relación xurídico-privada
Asunto sub-iudice
Competencia xudicial
Non competencia do Valedor
Carencia de fundamento
Queixa non concreta
Non interese lexítimo
Queixas anónimas
Outra
Remitidas ao Defensor del Pueblo
e outros comisionados
parlamentarios

101
195
70
7
80
35
3
1
4
5
1
363
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DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS PRESENTADAS

Ad mitidas

Non admitidas

Remitidas ao Defensor del
Pu eblo e o utro s comision ados
pa rlamenta rios

14%
19%

67%
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ESTADO PROCEDEMENTAL DE QUEIXAS POR ÁREAS

POR ÁREAS

NÚM.
QUEIXAS
QUEIXAS ADMITIDAS
EN CADA
ÁREA
Núm.
%

QUEIXAS NON
QUEIXAS
ADMITIDAS
REMITIDAS
ao DP

Núm.

%

Núm.

%

Emprego público e interior

336

223

66,37

84

25,00

29

8,63

Urbanismo e vivenda

241

171

70,95

54

22,41

16

6,64

Medio ambiente

178

134

75,28

39

21,91

5

2,81

Educación

220

185

84,09

24

10,91

11

5,00

Industria, comercio e turismo

138

72

52,17

60

43,48

6

4,35

46

41

89,13

5

10,87

0

0,00

361

353

97,78

6

1,66

2

0,55

83

37

44,58

16

19,28

Sanidade

166

139

83,73

23

13,86

Xustiza

113

34

30,09

58

51,33

21 18,58

Administración económica,
comunicacións e novas
tecnoloxías
Obras públicas e expropiacións

117

49

41,88

52

44,44

16 13,68

262

58

22,14

6

2,29

198 75,57

Organización e funcionamento de
réxime local e protección civil
Menores

203

184

90,64

18

8,87

1

0,49

28

20

71,43

7

25,00

1

3,57

Cultura e política lingüística

106

61

57,55

38

35,85

7

6,60

36

8

22,22

12

33,33

16 44,44

2634

1769

67,16

502

19,06

363 13,78

Agricultura, montes e pesca
Servizos sociais
Emigración e traballo

Sociedade da información
TOTAL

623

30 36,14
4

2,41

5.6

AS CAUSAS DE NON ADMISIÓN POR ÁREAS
As queixas que non foron admitidas a trámite durante 2009 son en total 502. É de

resaltar que a “non admisión” non significa ausencia de atención á queixa formulada;
sempre se motiva amplamente ese rexeitamento e sobre todo se inform do máis convinte na
defensa dos dereitos ou intereses do reclamante, se observamos a existencia dunha
actuación alternativa. No cadro que segue 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.

ÁREA

Non
competen
cia do
valedor
do pobo

Non
actuación
administrativ
a irregular

Non
actuación
administra
tiva previa

84

9

69

1

0

4

1

0

0

0

0

0

54

26

12

8

0

5

2

0

1

0

0

0

Número
queixas

Relación
xurídicoprivada

Asunto
subiudice

Competencia
xudicial

Carencia de
fundamento

Queixa
non
concreta

Non interese
lexítimo

Queixa
anónima

Outra

Emprego público
e interior

Urbanismo e
vivenda
Medio ambiente

39

8

5

0

1

2

23

0

0

0

0

0

Educación

24

4

11

2

2

1

0

2

0

1

1

0

Industria,
comercio e
turismo

60

4

34

21

0

0

1

0

0

0

0

0

5

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

2

3

0

1

0

0

0

0

0

0

16

1

11

2

0

1

1

0

0

0

0

0

23

3

16

1

0

3

0

0

0

0

0

0

58

0

3

6

3

45

0

0

0

1

0

0

52

21

10

16

1

2

2

0

0

0

0

0

6

0

1

0

0

4

1

0

0

0

0

0

18

6

8

1

0

2

1

0

0

0

0

0

Agricultura,
montes e pesca
Servizos sociais
Emigración e
traballo
Sanidade

Xustiza

Administración
económica,
comunicacións e
novas tecnoloxías
Obras públicas e
expropiacións
Organización e
funcionamento de
réxime local e
protección civil
Menores

7

2

0

0

0

1

0

0

0

0

4

0

Cultura e Política
Lingüística

38

8

11

6

0

8

2

0

0

2

0

1

Sociedade da
información

12

6

0

3

0

1

1

1

0

0

0

0

TOTAL

502

101

195

70

7

80

35

3

1

4

5

1
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CADRO DE DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS POLA CAUSA
DA NON ADMISIÓN A TRÁMITE

Relación xurídico-privad a
Non actuación administrativa previ a
Non actuación administrativa irregul ar
Carencia de fundamento
Competencia xudicial
Non competencia do Valedor do Pob o
Queixa inconcreta
Asunto sub-iudice
Non interese lexítimo
Outra
Q ueixas anónimas
0

20

40

625
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5.7 DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS ADMITIDAS POR RAZÓN DAS
ÁREAS DA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ÁS QUE SE
REFIREN
No cadro que segue ofrecemos as queixas que foron admitidas a trámite,
distribuídas por razón das áreas da administración pública ás que se refiren. Distinguimos
aquí tamén entre as queixas que estaban concluídas ao finalizar o ano 2009 e as que
seguían aínda en proceso de tramitación.
ÁREAS

Emprego público e interior
Urbanismo e vivenda
Medio ambiente
Educación
Industria, comercio e turismo
Agricultura, montes e pesca
Servizos sociais
Emigración e traballo
Sanidade
Xustiza
Administración económica,
comunicacións e novas tecnoloxías

NÚM. QUEIXAS
ADMITIDAS

EN TRÁMITE

CONCLUÍDAS

Núm.

Núm.

%

Núm.

%

223

114

51,12

109

48,88

171

81

47,37

90

52,63

134

76

56,72

58

43,28

185

103

55,68

82

44,32

72

12

16,67

60

83,33

41

9

21,95

32

78,05

353

161

45,61

192

54,39

37

7

18,92

30

81,08

139

34

24,46

105

75,54

34

8

23,53

26

76,47

49

14

28,57

35

71,43

58

23

39,66

35

60,34

184

59

32,07

125

67,93

20

11

55,00

9

45,00

61

14

22,95

47

77,05

8

4

50,00

4

50,00

1769

712

40,25

1057

59,75

Obras públicas e expropiacións

Organización e funcionamento de
réxime local e protección civil
Menores
Cultura e política lingüística
Sociedade da información
TOTAL

626

5.8 DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS REFERIDAS Á ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GALEGA, SEGUNDO NIVEIS
Ofrecemos no seguinte cadro as queixas que se refiren ás administracións públicas
galegas, distribuídas entre cada unha, isto é, segundo que afecten á Xunta de Galicia, aos
concellos, ás deputacións provinciais ou ás universidades. Quedan polo tanto fóra desta
clasificación as que se refiren á administración xeral do Estado e os órganos xurisdicionais.

Administración

QUEIXAS

Administración autonómica
galega
Concellos
Deputacións provinciais
Universidades galegas:
* Santiago de Compostela
* Vigo
* A Coruña

Número

Porcentaxe

1011

67,90 %

463
11
4

31,09 %
0,74 %
0,27 %

1
2
1

Total

1489

TOTAL DE ACTUACIÓNS

Administracións galegas

1489

Outras (Estado, órganos xurisdicionais e consultas)
TOTAL

280
1769
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DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS POLAS ADMINISTRACIÓNS AFECTADAS

Administración autonómica
galega
Concellos
Deputacións provinciais
0,69%

0,92%

Universidades galegas
35%

56,03%

628

5.9 DISTRIBUCIÓN DAS QUEIXAS QUE SE REFIREN Á XUNTA
DE GALICIA, SEGUNDO CONSELLERÍAS
As queixas que se refiren á Xunta de Galicia presentámolas no seguinte cadro
distribuídas por consellerías. Como se observa no cadro, as máis numerosas son as que se
refiren á Consellería de Traballo e Benestar e á Consellería de Sanidade, con porcentaxes
do 34,52 % e 19,09 %, respectivamente.

Consellerías
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Consellería de Economía e Industria (1)
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Consellería de Facenda
Consellería do Medio Rural
Consellería de Cultura e Turismo (2)
Consellería de Sanidade
Consellería do Mar (3)
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (4)
Consellería de Traballo e Benestar (5)
Total

Núm.
Porcentaxes
queixas
37
3,66 %
70
6,92 %
187
18,50 %
38
3,76 %
44
4,35 %
6
0,59 %
193
19,09 %
8
0,79 %
79
7,81 %
349
34,52 %
1011

(1) inclúe a anterior Consellería de Economía e Facenda e Consellería de Innovación e
Industria.
(2) inclúe a anterior Consellería de Cultura e Deporte.
(3) inclúe a anterior Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.
(4) inclúe as anteriores Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes,
Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, e Consellería de Vivenda e
Solo.
(5) inclúe a anterior Vicepresidencia dá Igualdade e do Benestar e a Consellería de Traballo.
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DISTRIBUCIÓN POR CONSELLERIAS DAS QUEIXAS QUE
AFECTAN Á XUNTA DE GALICIA

Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

Consellería de Economía e Industria

Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria

Conseller ía de Facenda

Consellería do Medio Rural

Consellería de Cultura e Turismo

Consellería de Sanidade

Consellería do Mar

Consellería de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas

Consellería de Traballo e Benestar

0

50

100

Totales: 1011
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5.10 QUEIXAS REFERIDAS ÁS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS E
AOS CONCELLOS
Nestes cadros constan os datos numéricos sobre as queixas referidas ás
deputacións provinciais e aos concellos. Os datos referidos aos concellos presentámolos
distribuídos por provincias. Observamos que o concello con máis queixas é Santiago de
Compostela, con 47 queixas. Os seguintes foron Marín (26), Ourense (26) e A Coruña
(24).

5.10.1 QUEIXAS REFERENTES ÁS DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS:

Deputación da Coruña

3

Deputación de Lugo

5

Deputación de Ourense

2

Deputación de Pontevedra

1

5.10.2 QUEIXAS REFERENTES AOS CONCELLOS:

5.10.2.1 A CORUÑA

Concello

Núm.
queixas

Abegondo

Concello

Betanzos

Núm.
queixas

3

Ames

6

Boimorto

Aranga

1

Boiro

2

Ares

2

Boqueixón

1

Arteixo

4

Brión

1

Arzúa

2

Cabana de Bergantiños

3

Cabanas

8

Camariñas

3

Baña, A
Bergondo

3
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Concello

Cambre

Núm.
queixas

4

Concello

Miño

Capela, A

Núm.
queixas

1

Moeche

Carballo

2

Monfero

Cariño

1

Mugardos

2

Carnota

1

Muxía

1

Carral

2

Muros

4

Cedeira

3

Narón

8

Cee

1

Neda

3

Cerceda

Negreira

Cerdido

Noia

2

Cesuras

Oleiros

3

Coirós

Ordes

1

Corcubión

1

Oroso

6

Coristanco

2

Ortigueira

1

Coruña, A

24

Outes

Culleredo

7

Oza dos Ríos

Curtis

Paderne

Dodro

Padrón

5

Dumbría

Pino, O

2

Fene

2

Pobra do Caramiñal, A

3

Ferrol

16

Ponteceso

2

Fisterra

2

Pontedeume

2

Pontes de García Rodríguez, As

1

Porto do Son

5

Rianxo

2

Ribeira

8

Rois

1

Sada

3

Frades
Irixoa, A

2

Laxe
Laracha, A

2

Lousame
Malpica de Bergantiños

1

Mañón

San Sadurniño

Mazaricos

Santa Comba

1

Santiago de Compostela

47

Santiso

1

Melide

3

Mesía

632

Concello

Núm.
queixas

Sobrado
Somozas
Teo

2

Toques
Tordoia
Touro
Trazo
Val do Dubra
Valdoviño
Vedra
Vilarmaior
Vilasantar
Vimianzo

1

Zas

1
TOTAL A CORUÑA

234

633

Concello

5.10.2.2 LUGO

Concello

Mondoñedo

1

Monforte de Lemos

3

Monterroso

Núm.
queixas

Muras

Abadín

Navia de Suarna

Alfoz

Negueira de Muñiz

Antas de Ulla

Nogais, As

Baleira

Ourol

Baralla

Outeiro de Rei

Barreiros

Palas de Rei

Becerreá

Pantón

Begonte

Paradela

Bóveda

Páramo, O

Burela

1

1

Pastoriza, A

Carballedo

Pedrafita do Cebreiro

Castro de Rei

2

Pobra de Brollón, A

Castroverde

1

Pol

Cervantes
Cervo

Núm.
queixas

1

Pontenova, A
1

Portomarín

1

Corgo, O

Quiroga

1

Cospeito

Rábade

1

Ribadeo

2

Chantada

3

Folgoso do Courel

Ribas de Sil

Fonsagrada, A

Ribeira de Piquín

Foz

3

Riotorto

Friol

Samos

Guitiriz

Sarria

Guntín

Saviñao, O

Incio, O

Sober

Láncara

Taboada

Lourenzá

Trabada

Lugo

6

Meira

1

Triacastela

634

1
4

1

Concello

Valadouro, O

Núm.
queixas

3

Vicedo, O
Vilalba

2

Viveiro
Xermade
Xove
TOTAL LUGO

40
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5.10.2.3 OURENSE

Concello

Núm.
queixas

Concello

Allariz

Entrimo

Amoeiro

Esgos

Arnoia, A

Gomesende

Avión

Gudiña, A

Baltar

Irixo, O

Bande

Larouco

Baños de Molgas

Laza

Barbadás

1

Lobeira

Beade

Lobios

Beariz

Maceda

Blancos, Os

Manzaneda
1

Melón

Bolo, O

Merca, A

Calvos de Randín

Mezquita, A

Carballeda de Valdeorras

Montederramo

Carballeda de Avia

Monterrei
2

Muíños

Cartelle
Castrelo de Miño

1

Maside

Bola, A

Carballiño, O

1

Leiro

Barco de Valdeorras, O

Boborás

Núm.
queixas

Nogueira de Ramuín
1

1

Oímbra

Castrelo do Val

Ourense

26

Castro Caldelas

Paderne de Allariz

2

Celanova

2

Padrenda

Cenlle

Parada de Sil

Coles

Pereiro de Aguiar, O

Cortegada

Peroxa, A

Cualedro

Petín

Chandrexa de Queixa

Piñor

636

1

Concello

Pobra de Trives, A

Núm.
queixas

Concello

1

Xunqueira de Ambía

Pontedeva

Xunqueira de Espadanedo

Porqueira

TOTAL OURENSE

Punxín
Quintela de Leirado
Rairiz de Veiga
Ramirás

1

Ribadavia

1

Riós
Rúa, A
Rubiá
San Amaro
San Cibrao das Viñas
San Cristovo de Cea

1

San Xoán de Río
Sandiás
Sarreaus
Taboadela

1

Teixeira, A
Toén
Trasmiras
Veiga, A
Verea
Verín

Núm.
queixas

2

Viana do Bolo
Vilamarín
Vilamartín de Valdeorras
Vilar de Barrio
Vilar de Santos
Vilardevós
Vilariño de Conso
Xinzo de Limia

637

46

5.10.2.4 PONTEVEDRA

Concello
Concello

Núm.
queixas

Núm.
queixas

Meis

Agolada

Moaña

7

Arbo

Mondariz

2

Baiona

1

Mondariz-Balneario

Barro

1

Moraña

Bueu

2

Mos

Caldas de Reis

1

Neves, As

2

Cambados

Nigrán

4

Campo Lameiro

Oia

1

Pazos de Borbén

2

Cañiza, A

Poio

4

Catoira

Ponteareas

5

Cerdedo

Pontecaldelas

Cotobade

Pontecesures

1

Pontevedra

7

Crecente

Porriño, O

7

Cuntis

Portas

2

Dozón

Redondela

4
2

Cangas

Covelo, O

6

1

Estrada, A

4

Ribadumia

Forcarei

1

Rodeiro
Rosal, O

Fornelos de Montes
Gondomar

6

Salceda de Caselas

Grove, O

2

Salvaterra de Miño

Guarda, A

3

Sanxenxo

1

Illa de Arousa, A

2

Silleda

3

Lalín

1

Soutomaior

Lama, A

1

Tomiño

2

Marín

26

Tui

2

Valga

1

Meaño

638

4

Concello

Núm.
queixas

Vigo

15

Vila de Cruces

1

Vilaboa
Vilagarcía de Arousa

5

Vilanova de Arousa

1

TOTAL PONTEVEDRA

143

639

ANEXO
Liquidación orzamento (artigo 37.4 da Lei 6/1984)

641

En cumprimento do establecido no artigo 37.4 da Lei 6/84, do Valedor do Pobo,
os artigos 27 e 28 do seu Regulamento de organización e funcionamento, así como o
disposto no artigo 18 do Regulamento de réxime presupostario e contable do Parlamento
de Galicia e do Valedor do Pobo, achégase liquidación do presuposto da Institución do
Valedor do Pobo referida ao ano 2009.
É de sinalar que no momento de presentación deste informe, está en curso a súa
tramitación ante o órgano da Cámara competente para a súa ulterior aprobación.
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Data de Referencia: 31/12/2009
Data de Creación: 01/03/2010

VALEDOR DO POBO

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE INGRESOS
1.- LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS

CONCEPTO

MODIFICACIÓN DE PREVISIÓNS
PREVISIÓNS
INICLAIS

Total Xen.:

MODIFICACIÓNS

PREVISIÓNS
DEFINITIVAS

DEREITOS
RECOÑECIDOS
NETOS

RECADACIÓN
NETA

DEREITOS
CANCELADOS

DEREITOS
PDTES. DE
COBRO NO
31/12

3
4

0,00
1.902.015,00

0,00
0,00

0,00
1.902.015,00

18.989,65
1.902.014,96

18.116,45
1.582.008,30

0,00
0,00

873,20
320.006,66

Total operacións correntes

1.902.015,00

0,00

1.902.015,00

1.921.004,61

1.600.124,75

0,00

320.879,86

7

18.025,00

0,00

18.025,00

18.025,00

18.025,00

0,00

0,00

Total operacións capital

18.025,00

0,00

18.025,00

18.025,00

18.025,00

0,00

0,00

5

30.050,00

0,00

30.050,00

90.004,17

90.004,17

0,00

0,00

Total operacións patrimoniais

30.050,00

0,00

30.050,00

90.004,17

90.004,17

0,00

0,00

Total operacións non financeiras

1.950.090,00

0,00

1.950.090,00

2.029.033,78

1.708.153,92

0,00

320.879,86

8

12.000,00

137.115,45

149.115,45

20.202,72

20.202,72

0,00

0,00

Total cap. 8 e 9

12.000,00

137.115,45

149.115,45

20.202,72

20.202,72

0,00

0,00

Total operacións financeiras

12.000,00

137.115,45

149.115,45

20.202,72

20.202,72

0,00

0,00

1.962.090,00

137.115,45

2.099.205,45

2.049.236,50

1.728.356,64

0,00

320.879,86

645

VALEDOR DO POBO

Data de Referencia: 31/12/2009
Data de Creación: 01/03/2010

LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO DE GASTOS
1.- LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS
CL. ORGÁNICA
CL. FUNCIONAL

0102
111B

VALEDOR DO POBO
Actividade Lexislativa

ECONÓMICO

CRÉDITOS ORZAMENTARIOS
INICIÁIS

Total Xen.:

MODIFICAC.

COMPROMETIDOS

DEFINITIVOS

OBRIG. REC.
NETAS

REMANENTES
CRÉDITO

PAGOS

OBL. PDTES. NO
31/12

1
2
4

1.587.465,00
344.500,00
100,00

-42.331,96
136.757,18
0,00

1.545.133,04
481.257,18
100,00

1.512.674,09
457.863,38
0,00

1.512.674,09
457.863,38
0,00

32.458,95
23.393,80
100,00

1.512.540,84
447.119,21
0,00

133,25
10.744,17
0,00

Total operacións correntes

1.932.065,00

94.425,22

2.026.490,22

1.970.537,47

1.970.537,47

55.952,75

1.959.660,05

10.877,42

6
7

13.500,00
4.525,00

42.690,23
0,00

56.190,23
4.525,00

28.111,80
3.214,70

28.111,80
3.214,70

28.078,43
1.310,30

21.111,35
2.463,76

7.000,45
750,94

Total operacións capital

18.025,00

42.690,23

60.715,23

31.326,50

31.326,50

29.388,73

23.575,11

7.751,39

Total operacións non financeiras

1.950.090,00

137.115,45

2.087.205,45

2.001.863,97

2.001.863,97

85.341,48

1.983.235,16

18.628,81

8

12.000,00

0,00

12.000,00

6.703,31

6.703,31

5.296,69

6.703,31

0,00

Total cap. 8 e 9

12.000,00

0,00

12.000,00

6.703,31

6.703,31

5.296,69

6.703,31

0,00

Total operacións financeiras

12.000,00

0,00

12.000,00

6.703,31

6.703,31

5.296,69

6.703,31

0,00

TOTAL PROGRAMA

1.962.090,00

137.115,45

2.099.205,45

2.008.567,28

2.008.567,28

90.638,17

1.989.938,47

18.628,81

TOTAL ORGÁNICA

1.962.090,00

137.115,45

2.099.205,45

2.008.567,28

2.008.567,28

90.638,17

1.989.938,47

18.628,81

1.962.090,00

137.115,45

2.099.205,45

2.008.567,28

2.008.567,28

90.638,17

1.989.938,47

18.628,81
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