
 
 

 

Recomendación dirixida ao Concello de Bergondo para que por este se opte e proceda a 
execución subsidiaria e realice as actuacións oportunas de conservación da parcela 
colindante o interesado. 
 
 
 

 
 
 

 

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2021 

 

 

 
Sra. alcaldesa: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do seu escrito referente 
ao abandono da finca colindante no Concello de Bergondo. 

Ante iso requirimos, como vostede sabe, información ao Concello de Bergondo que xa nola 
remitiu. No informe achegado pola Administración sinálase o seguinte: 

“O 09.11.2020 solicitouse por correo electrónico á Subdirección Xeral de Prevención desde o 
Servizo de Xestión de Fondos e Coordinación da Dirección Xeral de Defensa do Monte un 
informe para dar contestación a Subdirección Xeral de Réximen Xurídico da Consellería do 
Medio Rural sobre o problema que motivou a queixa que deu lugar ao expediente 
F.11.Q/4495/20 da Valedora do Pobo, promovida por ……………………….relativa a unha finca en 
estado de abandono que linda ca súa vivenda sita en ………………………., no concello de 
Bergondo, provincia da Coruña. 

O 18.12.2020 solicitouse novamente pola mesma vía o devandito informe, tras recibir un 
primeiro requirimento da devandita institución. 

O 26.01.2020 solicitouse novamente pola mesma vía o devandito informe, tras recibir un 
segundo requirimento da devandita institución. 

O 27.01.2020 solicitouse o Servizo de Prevención de Incendios Forestais da provincia da 
Coruña un informe da devandita queixa para poder contestar a Subdirección Xeral de Réxime 
Xurídico Consellería do Medio Rural. 

O 02.02.21 entra na Subdirección Xeral de Prevención o informe remitido polo Servizo de 
Prevención de Incendios Forestais no que se expón o seguinte: 

Expediente: F.11.Q/4495/20 



 
 

 

• "Debemos señalar que la falta de gestión de biomasa en parcelas de monte 
cercanas a viviendas es competencia municipal, conforme al artículo 7 de la Ley 3/2007. Sin 
embargo durante años, ante la inacción de la mayor parte de los ayuntamientos, la Conselleria 
de Medio Rural asumió esa competencia con la intención de colaborar con ellos y darles un 
plazo para familiarizarse con estas nuevos expedientes administrativos. El expediente  objeto 
de este informe es de los últimos realizados por este Servicio provincial, en colaboración  con  
los Distritos Provinciales. El asumir todos los expedientes de la provincia ha generado 
importantes e innegables retrasos. Desde el año 2019 las denuncias por falta de gestión de 
biomasa en la red secundaria de franjas de seguridad que se reciben en este Servicio de 
Incendios son enviadas a los respectivos concellos, pues son los que ostentan las 
competencias, conforme al artículo 7 citado." 

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS: 

1. A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendias forestais de 
Galicia, no seu artigo 7. “Competencias das entidades locais” expón :Correspóndelles aos 
concellos e a outras entidades locais, e no seu apartado e), Xestionar as  redes secundarias de 
faixas de xestión da biomasa e as faixas laterais das redes viarias da súa titularidade, nos 
termos desta lei. 

2. A Lei 3/2007, do 9 de abril, no artigo 21.”Redes secundarias de faixas de xestión de 
biomasa”, expón no seu punto 1: Nos espazos previamente definidos como redes secundarias 
de faixas de xestión de biomasa nos plans municipais de prevención e defensa contra os 
incendios forestais será obrigatorio para as persoas que resulten responsables consonte o 
artigo 21 ter. xestionar a biomasa vexetal, de  acordo  cos criterios estipulados  nesta lei e na 
súa normativa de desenvolvemento, nunha franxa de 50 metros. 

3. A Lei 3/2007, do 9 de abril, no artigo 21 no punto 2 di que: Con carácter xeral, na mesma 
franxa de 50 metros mencionada no número anterior non poderá haber árbores das especies 
sinaladas na disposición adicional terceira. 

4. A Lei 3/2007, do 9 de abril, no artigo 21 ,Persoas responsables, no punto 1 expón que: 
Con carácter xeral, entenderase por persoas responsables: e no seu apartado a) Nos supostos 
a que se refiren os artigos 21 e 21 bis, as persoas físicas ou xurídicas titulares do dereito de 
aproveitamento sobre os terreos forestais e os terreos situados nas zonas de influencia 
forestal en que teñan os seus dereitos. 

5. A Lei 3/2007, do 9 de abril, no artigo 22 ,Procedemento para a xestión da biomasa no 
ámbito das redes de faixas, no punto 7 expón que: A competencia para efectuar as 
comunicacións e tramitar os procedementos de execución subsidiaria regulados neste artigo 
corresponde ás entidades locais nos casos de incumprimento do disposto no artigo 21, así 
como nas faixas laterais das redes viarias da súa titularidade, e á consellaría competente en 
materia forestal nos demais casos. 



 
 

 

6. A Instrución 1/2018, do 26 de abril, relativa ás actuacións administrativas en materia de 
cumprimento das obrigas de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas 
impostas pola Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendias forestais 
de Galicia, a Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, e a Lei 7/2012, do 28 de 
xuño, de montes de Galicia, establecen os criterios en caso de incumprimento polas persoas 
legalmente responsables das súas obrigas en materia de xestión da biomasa vexetal e retirada 
de especies arbóreas, tal como estas obrigas quedan definidas logo da reforma das devanditas 
disposicións pola Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. 

INFORME 

A vista do exposto no informe do Servizo de Prevención de Incendios Forestais da provincia 
da Coruña, con data 17/12/20 achégase ao servizo xurídico da Xefatura Territorial da 
consellería do Medio Rural de A Coruña proposta de incoación de expediente sancionador por 
incumprimento das obrigas de xestión de biomasa establecidas na lei 3/2007, do 9 de abril. 
ao abeiro do disposto no artigo 54.1 da devandita lei, será competente para incoar o 
procedemento sancionador para as infraccións cometidas en terreos agrícolas, forestais e de 
influencia forestal a persoa titular da xefatura territorial da consellaría con competencias en 
materia forestal por razón do territorio en que se cometeu a infracción ou daquel con maior 
superficie afectada. 

O anterior sen prexuízo de que, ao abeiro do disposto no apartado e) do artigo 7 da antedita 
lei, a persoa promotora da queixa poña os feitos en coñecemento do concello de Bergondo 
(como confirma no seu escrito), co obxecto de que o concello inste ao titular da parcela a que 
leve a cabo a xestión da biomasa, coa advertencia de que, en caso de persistencia no 
incumprimento, poderá proceder á execución subsidiaria, con repercusión dos custos. 

A competencia para efectuar a execución subsidiaria da xestión da biomasa no caso que nos 
ocupa (redes secundarias  de faixas de xestión de biomasa), segundo o establecido no artigo 
22.7 da Lei 3/2007, do 9 de abril, corresponde ás entidades locais. 

 

ANALISE 
Tras a investigación realizada, na que se avaliou o contido da súa queixa e o exposto no 
informe do citado concello, dedúcese que o que se fixo polo concello de Bergondo foi trasladar 
a queixa presentada polo interesado ante a administración autonómica que lle informa 
acertadamente de que a competencia para a solución do problema é dese concello. Así, é ese 
concello o que debe dar resposta, mediante as actuacións necesarias e legalmente previstas, 
á petición do cidadán interesado nesta queixa para solucionar un asunto que ven desde o ano 
2013. 

No asunto plantexado na presente queixa, a xestión da biomasa e limpeza das franxas , a 
competencia para efectuar a execución subsidiaria de limpeza e actuacións complementarias, 



 
 

 

corresponde ás entidades locais segundo o establecido no artigo 22.7 da Lei 3/2007, do 9 de 
abril. Por iso  haberá de ser ese concello o que realice as actuacións previstas  nas normas de 
aplicación para levar a cabo a execución subsidiaria e con iso a resolución do problema. 

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 o disposto na  Lei 3/2007, do 9 de abril, no artigo 22 punto 7 , a competencia 
para efectuar as comunicacións e tramitar os procedementos de execución subsidiaria 
regulados neste artigo corresponde ás entidades locais nos casos de incumprimento do 
disposto no artigo 21, así como nas faixas laterais das redes viarias da súa titularidade, e 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 Bergondo se opte e proceda 
a execución subsidiaria e realice as actuacións oportunas en relación aos deberes de 
conservación e mantemento da seguridade, salubridade, hixiene, habitabilidade e ornato da 
parcela afectada.” 

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 
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