
 
 

 
 
 

Recomendación dirixida ao Concello de Cee para que por ese concello se impulse a  execución 
subsidiaria aprobada por Resolución 532/20 e se realicen os tramites oportunos para levala a 
cabo. 

 
 

 
 
 

Santiago de Compostela,  26 de xullo de 2021 

 
Sra. alcaldesa: 
 
 
Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa intervención 
dona . 

No seu escrito indicaba: 

“Que, de conformidad con los artículos 17 y ss. de la Ley 6/1984, de 5 de junio del Valedor del 
Pueblo de Galicia, mediante el presente escrito vengo a solicitar que se de cumplimiento a la 
“Resolución 532/2020 orden de ejecución número 2020/I004/000039”, dictada por el 
Ayuntamiento de Cee,“para la limpieza de la finca que se encuentra en la parte trasera del 
edificio donde vivo, sita en la . La finca, tal y como se explica en dicho 
escrito, está en estado de abandono, llena de suciedad donde “campan a sus anchas” roedores 
y todo tipo de insectos, además del riesgo de incendio al encontrarse la maleza y los árboles a 
escasos 3 metros de una de las ventanas de mi casa.” 

me veo en la obligación de dirigirme a esa institución, esperando que finalmente con su 
intervención, pueda obtener respuesta institucional a una actuación por parte de nuestro 
Ayuntamiento, ... 

 Por todo ello, Solicito que con su ayuda se puedan adoptar las medidas necesarias para que 
se dé cumplimiento -con carácter urgente- a la resolución nº 532/2020, dictada por el 
Ayuntamiento de Cee, con fecha 24 de julio de 2020, la cual se me ha notificado con fecha 28 
de julio de 2020. 

 

Remitido o primeiro informe polo concello e unha vez examinado en detalle o devandito 
informe solicitamos que nos informe sobre se xa se iniciaran as actuacións oportunas ante os 
titulares da parcela afectada neste expediente e se teñen disposto realizar a execución 
subsidiaria dando así cumprimento á  “Resolución 532/2020 orde de execución número 
2020/I004/000039” dese concello de acordo coa normativa vixente aplicable a esta materia. 
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Con posterioridade por ese concello remitiuse un informe complementario no que xuntaba 
un informe da policía local no que se expoñía que no “talud lindero entre las dos propiedades 
con referencias catastrales  (propiedad de D. . 
con D.N.1. . domicilio en      - Cée) y  
(propiedad de      ), existen unos "loureiros" que 
pueden constituir un cierre vegetal y según el artículo 53 de las NSPM de Cée indican que: la 
altura máxima de los cierres es de 3m, y tienen un porte superior a los 3 metros.non podendo 
determinar a  quen corresponde a propiedade para sua xestión, …” 

 

Polo demais, e de acordo co establecido na normativa vixente de aplicación o caso, art.336 do 
Decreto 143/2016, do 22 de setembro,  polo que se aproba  o regulamento de lei do solo de 
Galicia, ese concello ten a facultade de optar por realizar a execución subsidiaria mediante as 
actuacións precisas, entendendo que xa así o fixo aprobando a Resolución de orde de 
execución 532/20 para proceder a solución deste problema e repercutindo despois os gastos 
contra os titulares das fincas denunciadas e, de non ser satisfeitos, acudir a vía de apremio. 

CONCLUSIÓN 

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 o seguinte  
recomendación: 

“Que, de acordo co establecido no art.336 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro,  polo que 
se aproba  o regulamento de lei do solo de Galicia, polo concello de Cee que se impulse a  
execución subsidiaria aprobada por Resolución 532/20e se realicen os tramites oportunos para 
levala a cabo utilizando as medidas coercitivas previstas legalmente e así poder arranxar a 
situación de perigo e a evitación de males maiores a futuro por mor da situación da parcela 
referenciada catastralmente neste expediente. ” 

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

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

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 prevé 
que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo razoable, 
non se producise unha medida adecuada ao suxerido, o Valedor do Pobo poderá poñer os 



 
 

 
 
 

antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do conselleiro do 
departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas 
causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación 
das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública galega. 

Saúdoo atentamente. 

 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 




