
 
 

 

Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela para que polo concello se 
opte pola execución subsidiaria e se realicen os tramites oportunos para levala a cabo. 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2021 

 
Sr. alcalde 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D. 

 referente á falta de limpeza dunha finca no lugar  en Santiago de 
Compostela. 
 

Nesa queixa esencialmente indicaba que: 

 “En relación co expediente de queixa F.7.Q/4477/18 e co problema que orixinou a miña 
queixa, remítolle copia integra da miña solicitude dirixida á Xefatura Territorial da 
Consellería de Medio Rural da Coruña e do xustificante da presentación no rexistro 
electrónico da Xunta de Galicia con data de hoxe. A acción das compañías eléctricas e 
das aseguradoras contribuíu á solución parcial do problema despois dun incidente grave 
que por fortuna se saldou sen vítimas, pero o incumprimento reiterado da lei por parte 
do propietario e o amparo que parece recibir por parte do Servizo de Medio Ambiente 
do Concello de Santiago seguen poñendo en perigo a seguridade dos veciños.” 

Ante iso requirimos  información a ese concello e no que indica: 

“En relación o expediente da Valedora do Pobo VP: F.11.Q/6828/21 no que se refire o 
Expediente da Valedora do Pobo VP: F./.Q/447/18 que se refire nel, me reitero no informado 
o 16//12/2020 
 
"En relación o Expediente da Valedora do Pobo VP: F./.Q/447/18 con entrada no Rexistro Xeral 
do Concello o 13/11/2018 enº  50455. 
1. No informe de 14 de novembro de 2018 da Sección de Biodiversidade e Educación 
Ambiental do Concello de Santiago, remitido a Valedora do Pobo con saída RX 32236 o 
3/12/2018 que non existían nesta sección ningunha documentación ou escrito relativo a este 
asunto, salvo as fotocopias aportadas pola Valedora do Pobo. 
2. No informe de 10 de decembro de 2018 da Sección de Biodiversidade e Educación 
Ambiental do Concello de Santiago,  remitido a Valedora  do Pobo con saída RX 34082 o 
28/12/2018 se reitera que non existían nesta sección ningunha documentación ou escrito 
relativo a este asunto, salvo as fotocopias aportadas pola Valedora do Pobo. 

Expediente: F.11.Q/6828/21 



 
 

 

3. No informe de 18 de xaneiro de 2020 da Sección de Biodiversidade e Educación 
Ambiental  do Concello de Santiago, remitido  a Valedora do Pobo con saída RX 32236 o 
3/12/2018 que non existían nesta sección ningunha documentación ou escrito relativo a este 
asunto, salvo as fotocopias aportadas pola Valedora do Pobo. 
 
A administración, na que segundo consta nas fotocopias aportadas pola valedora do Pobo, se 
atopa o expediente e o tramitou, é a Dirección Xeral de Ordenación Forestal, Consellería de 
Medio Rural, Xunta de Galicia. No informe sobre a Queixa F.7.Q/4477/18 solicitado polo 
Valedor do Pobo, e realizado pola dirección Xeral de Prevención e Defensa Contra os Incendios 
Forestais o 1 de outubro de 2018, informa que a única opción que se podería tomar, en tanto 
non haxa datos  sobre  o/s propietario/s, é a execución subsidiaria da limpeza da finca e a tala 
do arbolado, que segundo a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia, no seu artigo 22.7, unha competencia que corresponde ó 
concello. 
Ata a data de hoxe pola administración posuidora deste expediente, Dirección Xeral de 
Ordenación Forestal, Consellería de Medio Rural, Xunta de Galicia, non se produciu 
comunicación nin traslado del a esta administración local, Concello de Santiago de 
Compostela. 
 
4. No informe de 13 de maio de 2019 da Sección de Biodiversidade e Educación 
Ambiental do Concello de Santiago relativo os escritos da Valedora do Pobo saídas 2555/19 e 
3973/19 se solicita a Valedora  do Pobo remita a copia do escrito presentado o Valedor do 
Pobo o 21/01/2019 por non constar na documentación recibida polo Concello. 
 
5. No informe de 13 de maio de 2019 da Sección de Biodiversidade e Educación 
Ambiental do Concello de Santiago, remitido pola Valedora do Pobo con saídas 2555/19, 
3973/19 e 5546/19, data: 20/02/2019, 26/03/2019 e 30/04/2019 respectivamente, e 
respectivas entradas no Rexistro do Concello 8207, 13147 e 19117 do 25/02/2019, 
27/03/2019 e 03/05/2019 respectivamente, se reitera que ata data a Dirección Xeral de 
Ordenación Forestal, Consellería de Medio Rural, Xunta de Galicia, non realizou comunicación 
nin traslado de documentación ou informes a administración local relativos a este asunto. Este 
informe foi remitido a Valedora do Pobo con Rexistro de Saída nº 12654 o 16/05/2019. 
6. No informe de 06 de setembro de 2019 da Sección de Biodiversidade e Educación 
Ambiental do Concello de Santiago, remitido a Valedora do Pobo con saída RX 21080 o 
23/09/2019 se reitera que ata data a Dirección Xeral de Ordenación Forestal, de Medio Rural, 
Xunta de Galicia, non realizou comunicación nin traslado de documentación ou informes a 
administración local relativos a este asunto. 
7. No informe de 03 de xuño de 2020 da Sección de Biodiversidade e Educación 
Ambiental do Concello de Santiago, a vista da documentación remitida pola Consellería do 
Medio Rural, Dirección Xeral de Defensa do Monte, Subdirección Xeral de Prevención, con 
entrada no Rexistro Xeral do Concello de Santiago o 06/04/2020 enº de entrada 12369 no que 



 
 

 

consta oficio de remisión do 03/04/2020; informe da Subdirección Xeral de Réxime Xurídico 
do 29/05/2019 da Dirección Xeral de Defensa do Monte; escrito do Valedor do Pobo Exp: VP: 
F.7.Q/4477/18 saída 6619/19; email de     do 02/06/2018 as 12:04 
dirixido o Valedor do Pobo entrada Rexistro 6347/18; copia do escrito de    

 con entrada no Rexistro da Xunta entrada 14333/RX1610192 do ano 2017 dirixido a 
D.X. de Ordenación Forestal; Rexistro de saída do Valedor do Pobo 14099/18 relativo a este 
expediente; remisión de información da Consellería de Medio Rural relativa o expediente VP: 
F.7.Q/4477/18 con saída nº 83780/RX1583743 ao Valedor do Pobo do 31/10/2018. 
 
Realizada inspección, na data 2 de xuño de 2020, polo Xefe de Sección de Biodiversidade e 
Educación Ambiental na parcela  se comproba que nesta parcela segundo 
os criterios da Lei 3/2007 de Prevención e Defensa contra incendios forestais de Galicia non 
se atopan pés do xénero Eucaliptus como consecuencia dunha recente curta e a xestión da 
biomasa vexetal de xestión da parcela se axusta os criterios indicados na antedita norma. 
 
A vista do requirimento polo Valedor do Pobo do 19/1/2020 con data de saída do Rexistro 
Xeral da Valedora do Pobo 20/10/2020 enº 12461/10, con entrada no RX do Concello o 22 de 
outubro de 2020 enº 38010 e recibido na sección de Biodiversidade e Educación Ambiental o 
14 de decembro de 2020 sinalar en relación a facilitación da información en cuestión: 
 
1. No relativo o estado deste expediente, se atopa finalizado, como consecuencia de 
que na inspección realizada o 02/06/2020 a parcela  non presentaba pés 
do xénero Eucaliptus como consecuencia dunha recente curta e a xestión da biomasa vexetal 
de xestión da parcela axustándose os criterios indicados na Lei 3/2007 de Prevención e 
Defensa contra incendios forestais de Galicia. 
 
2. No relativo as actuacións previstas polo Concello en canto a posibilidade de 
realizar, de selo caso, a execución subsidiara que corresponde de acordo coa normativa 
vixente, sinalar que como se indicou anteriormente na  data 02/06/2020 se realizaran e 
executaran as accións que adecuaban o estado da parcela o indicado na lei 3/07, non 
constando o suxeito que as realizou, e polo conseguinte non é o caso da execución 
subsidiaria." 
 
 

ANÁLISE 

Unha vez estudiado o problema que plantexa o interesado na súa queixa e tamén o informe 
que nos transmite ese concello respecto o asunto, amosase que hai unha deficiente 
comunicación entre as dúas administracións implicadas no asunto de limpeza de esa finca e 
que permanece a situación de perigo por non proceder o arranxo deste problema. Así, 
segundo ese concello, non recibiu a información do expediente tramitado na Consellería de 



 
 

 

Medio Rural, o que foi coñecido pola aportación da documentación por parte desta valedoría, 
e nos manifesta que o expediente esta rematado tras unha inspección ocular dos técnicos no 
que manifestaban que non había pes de eucaliptos. Por outra banda sinala o concello que no 
relativo as actuacións previstas en canto a posibilidade de realizar, a execución subsidiara que 
corresponde de acordo coa normativa vixente, sinala que como se indicou en xuño do ano 
2020, se realizaran e executaran as accións que adecuaban o estado da parcela o indicado na 
lei 3/07,  polo que manifesta que non é o caso da execución subsidiaria. Non obstante o 
anterior, parece que o problema permanece.  
 
De acordo coa normativa vixente de aplicación a este suposto, vostede ten a facultade de 
iniciar a execución subsidiaria das actuacións precisas para proceder a solución deste grave 
problema que se mantén dende o ano 2018 repercutindo despois os gastos contra o titular da 
finca denunciada e de non ser satisfeitos acudir a vía de aprema. 
 
Por último sinalar 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,  as ordes de execución 
son executivas dende o momento en que se ditan. No suposto de persistir o incumprimento 
da orde de execución a administración procederá a execución forzosa mediante execución 
subsidiaria o mediante imposición de multas coercitivas. Continua o citado artigo sinalando 
que a imposición de multas coercitivas se reiterara ata lograr a completa execución do 
ordenado salvo que a administración competente, neste caso ese concello opte, en calquera 
momento pola execución subsidiaria. 

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  
recordatorio de deberes legais: 

“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, que polo concello de Santiago de Compostela 
se opte pola execución subsidiaria e se realicen os tramites oportunos para levala a cabo e así 
poder arranxar a situación de perigo e a evitación de males maiores a futuro.” 

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 
 

 

 

 

 

 
 

 




