


 
 

 

O usuario foi motivo de intervención por parte dos Servicios Sociais do Excmo. Concello 
de Lugo, debido non só a convivencia con alo menos 50 cans e 30 gatos, senón porque 
non constaba no Sistema Nacional de Saúde, o NIE estaba deteriorado, a Policía non lle 
tiña tomadas a pegada dactilar, non era perceptor de axudas, pensións ou ingresos cos 
que manter canto menos cubertos os gastos mínimos e a realidade é que vivía de ocupa, 
naquel intre na  

O  Xulgado procedeu a extracción dos animais, e dende a  tentouse localízalo, non 
só por carta senón personándose no domicilio coñecido,  desaparecendo do mesmo. 

A data 28/06/2021  ten coñecemento da súa nova ubicación na  nunha 
situación moi parecida á que presentaba fai un ano, en xuño de 2020 na  da mesma 
cidade. 

Dende estes Servizos Municipais xa se procedeu a enviar informe ao Xulgado naquel 
intre. 

Quedando a disposición de novas intervencións de ser preciso. 

Achégase documentación acreditativa da anterior situación, que obra no expediente” 

-Informe da Policía local de data 10/06/2020: 

“Que sobre la hora arriba indicada se trasladan a la vivienda en cuestión por orden del 
Jefe de Turno, con el fin de comprobar el estado de habitabilidad de las personas que 
residen en el interior, siendo recibidos por , con 
domicilio actual  de nacionalidad a 
(se adjunta fotografía una fotocopia del NIE que aporta, el cual se encuentra en mal 
estado) quien nos facilita la entrada tanto al recinto como al interior de la vivienda. 

Que, tras realizar una inspección ocular, se observa un estado general de la vivienda 
deplorable, incompatible con la salud y habitabilidad óptima para vivir en unas 
condiciones dignas. 

Se observan también desde el exterior de la vivienda decenas de gatos tanto grandes 
como pequeñitos, correteando por las inmediaciones de la vivienda. Una vez en el 
interior de la casa también se comprueba una gran cantidad de perros sueltos por el 
pasillo interior, con cantidad de suciedad y basura por todos los rincones. 



 
 

 

Que preguntado al arriba filiado donde se había hecho con los animales, este manifiesta, 
que los animales los iba recogiendo según los encontraba abandonados en la calle con 
el fin de que no existan ratones, que podía acumular aproximadamente unos treinta 
gatos y cuarenta perros, no aportando documentación de ninguno de ellos. Que, 
preguntado por la titularidad de la vivienda, manifiesta que es propiedad de la 
universidad, quienes le habían dado permiso para vivir en su interior ya que lo lleva 
haciendo al menos 10 años”. 

-Informe de los Servicios Sociales de Fingoi de data 19/06/2020 

“Tendo en conta o Código deontolóxico de diplomados, en traballo social (artigo 23) que 
establece o deber de comunicar ou denunciar as situación de maltrato, abuso  ou 
abandono das persoas indefensas ou incapacitadas. 

Informa que; 

O pasado 12/06/2020 recíbese nesta UTS (unidade de traballo social) informe policial 
relativo a Don  con NIE  e domicilio en  tras acudir a policía co fin de 
comprobar o estado de habitabilidade das persoas residentes neste domicilio e detectar 
a posible situación precaria, do morador Don (adxúntase copia do informe). 

Tras a recepción do mesmo acódese a visita domiciliaria o dia 16/06/2020 polas 
profesionais do citado centro (Traballadora Social e Educadora Social), acompañadas  da 
Policía Local. Na mesma  manifesta ser solteiro, e carecer de rede de apoio 
social. Indica que a vivenda foi cedida, por un coñecido (segundo manifesta o interesado, 
traballa para ). 

A vivenda presenta condición de inhabitabilidade e insalubridade, non conta con 
subministro eléctrico, nin acceso a rede de auga potable, segundo  refire, o domicilio 
conta cun pozo de auga. 

O dia 17/06/2020, non acode á cita marcada. Neste mesmo día puxémonos en contacto 
con  para procurar máis información de  de onde tamén nos responderon 
que non teñen expediente. 

O día 18/06/2020 realízase contacto telefónico coa Traballadora Social do Concello do 
Saviñao, que nos informa que non existe expediente social. Don  non aparece 
empadroado no Municipio. Ese mesmo día contáctase coa Traballadora Social do Centro 
de Saúde de Fingoi quen constata que non constan datos de saúde de D  
Descoñecendo se ten acceso a saúde publica. 



 
 

 

Don  atópase nunha situación deplorable dende tempo atrás: Acumulación de 
bolsas, roupa, obxectos, animais..., con posible síndrome de Diógenes, falta xeral de 
hixiene sendo habitual que desprenda fedor e leve a roupa sucia, negativa a ser 
axudado, convivencia con animais con posibles enfermidades, etc. amosando 
inquedanza pola falta de habilidades para garantir a súa calidade de vida. 

No tocante a súa saúde mental prefire a compañía dos animais á das persoas. Tras 
ofrecérselle reubicarse noutro aloxamento, refire non querer instalarse na cidade. 

Ante a falta de colaboración do interesado, a imposibilidade de realizar unha valoración 
social e tendo en conta a situación de risco na que se podería atopar Don  ponse 
en coñecemento do Xulgado a fin que sorta os efectos oportunos”. 

 

ANÁLISE 

 

Valorado o contido do exposto nos informes remitidos por ese Concello de Lugo ( 
informe da Policía Local de 10/06/2020; informe dos servizos Sociais de Fingoi de 
19/06/2020 e informe de Centro Social María Balteira  de xuño do 2021), no ámbito 
desta intervención de oficio, dedúcese que: 

Primeiro: A persoa afectada pola problemática de acumulación de obxectos, lixo e 
animais atopábase xa en xuño do ano 2020 vivindo en condicións de inhabitabilidade e 
insalubridade, carecendo de subministros básicos como electricidade e auga potable, 
descoñecéndose se tiña acceso á saúde pública, e en situación de risco, polo que se puxo 
en coñecemento do Xulgado. 

Segundo: Segundo informara a Policía Local xa en xuño do 2020 (Informe-Asunto: 
Vivenda inhabitable con animais no interior), a vivenda tiña “un estado deplorable, 
incompatible coa saúde e habitabilidade óptima para vivir en condicións dignas”,  con 
“decenas de gatos e cans entre sucidade e lixo” 

Terceiro: No informe do Centro Social María Balteira de xuño do ano en curso, se fai 
constar que tras a información publicada na prensa se efectuaron pesquisas. O Xulgado 
procedera con respecto ás decenas de cans e gatos. A situación que presentaba o 
afectado era moi parecida, sinalan, á que presentaba fai un ano noutro emprazamento. 

Cuarto: Esta Valedoría, logo do desenvolvemento dunha investigación de oficio no 
ámbito das sete cidades de Galicia sobre problemáticas desta natureza, formulou unha 
resolución a ese Concello de Lugo que se concretaba, entre outros aspectos en: 

“Que se valore a conveniencia, de ser o caso, de aprobar formalmente un 
protocolo de actuación ou que deseñen un plan material de intervención 
municipal de abordaxe das problemáticas que afectan ás persoas con “Síndrome 
de Diógenes”, no que se podería incluír a prevención e detección precoz destes 
casos, determinar a área municipal á que se encomenda o impulso inicial e as 



 
 

 

entidades, ou outras administracións públicas que puideran estar implicadas e 
as medidas a adoptar no que atinxe á salubridade pública da contorna. 

Que a efectos de acadar unha efectiva análise da casuística rexistrada no seu 
respectivo concello, se valore a conveniencia de configurar un rexistro ou base 
de datos, no que se inclúan os casos valorados e diagnosticados, as vías de 
recuperación empregadas para a persoa afectada e eventualmente se efectúe 
un seguimento dos resultados acadados a través dos recursos públicos 
proporcionados.” 

Quinto : A Ley 7/1985, 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local e no novo 
marco definido pola Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, no artigo 25.2 establece como competencia municipal:  

o A avaliación e información das situacións de necesidade social e a atención 
inmediata a persoas  en situación de risco ou exclusión social  e 

o A protección da salubridade pública. 

 

A Lei 8/2008 do 10 de xullo de Saúde de Galicia no artigo 80 establece como 
competencia da administración local o control sanitario de edificios e lugares de vivenda 
e convivencia humana. 

A Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia no artigo 136 dispón que os concellos 
ditarán ordes de execución que obriguen ás persoas propietarias de bens inmobles a 
realizar as actuacións necesarias para dar debido cumprimento aos deberes de 
salubridade que sinala o artigo 135. 

A Ley 14/1986, de 25 de abril, general de Sanidad prevé no seu artigo 42 que os concellos 
teñen responsabilidades no control sanitario de edificios e lugares de vivenda e 
convivencia humana. 

Partindo da complexidade que comporta a problemática que afecta a este veciño do 
Concello de Lugo, e co ánimo de protexer a saúde pública e prestar os servizos 
municipais necesarios, dentro do marco xurídico exposto, formularemos a seguinte 
recomendación:  

CONCLUSIÓN 

 



 
 

 

Por todo o indicado anteriormente, considérase necesario no exercicio da facultade 
atribuída a esta institución en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984 da 
Valedora do Pobo facerlle chegar a ese Concello Lugo  a seguinte RECOMENDACIÓN: 

“Que efectúe un seguimento das intervencións que realice ante problemáticas de 
Síndrome de Diógenes e/ou Síndrome de Noé, a fin de corrixir en canto sexa posible o 
risco que comporta para as persoas afectadas, o feito de que se cronifiquen os trastornos 
de acumulación que padecen,  considerando, nomeadamente neste caso, que carece de 
rede de apoio social.” 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora 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.  

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que a Valedora do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de 
Galicia, dará conta do número de 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. 

Agradecéndolle a súa colaboración, reciba un atento saúdo. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 

 




