
 
 

 

Recomendación dirixida ao Concello de Ponteareas para que por este se opte por realizar as 
medidas necesarias e, entre elas, tras os tramites procesuais pertinentes, pola execución 
subsidiaria.  

 
 

 
 
 

 

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2021 

 
Sra. alcaldesa: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª 

referente ao Incumprimento da ordenanza sobre limpezas de fincas 
no Concello de Ponteareas. 

ANTECEDENTES 

No seu escrito, esencialmente, indícanos que a parcela colindante coa dela esta chea de 
maleza, mimbres e arbores con bosque o que dificulta o transito dos cidadans pola acera que  
se enganchan nas zarzas e producindo danos as fincas colindantes. Esta situación foi 
denunciada pola interesada nesta queixa por primeira vez no mes de marzo do ano 2020. 

Ante iso requirimos informe a ese concello , que xa nola remitiu e nos comunica o seguinte : 

“En data  21/07/2020  recibese no Concello  de Ponteareas  a solicitude de información da 
Valedora do Pobo en relación ao expediente F.11.Q/7380721, motivado  pola  queixa  de  Dª  

, con DNI , realizada a ese Organismo. 

EXPOÑO que, 

Visto o Informe do Departamento de Medio Ambiente con data de 05/08/2021, co seguinte 
literal: 

INFORME 

Vista a solicitude de información da Valedora do Pobo en relación ao expediente 
F.11.Q/7380721, motivado pola queixa de Dª  ,  con DNI  
realizada  a ese Organismo.  (Nº de rexistro  de entrada  no Concello  e Ponteareas  2021-E-RC-
7120  o día 21/07/2021) 

Expediente: F.11.Q/7380/21 



 
 

 

Visto que declara que presentou varias denuncias no concello por falta de limpeza de maleza 
e non obtivo resposta. 

 EXPOÑO que, 

Primeiro.  Recibimos  por  rexistro  entrada  o  día  10/03/2020,  a  queixa  de  
,nesta data o Concello non contaba con persoal contratado para poder tramitala. 

Segundo. Recibimos por rexistro entrada o día 8/10/2020, outra queixa por parte de 
. 

Terceiro. Revisada a documentación presentada por  , o día 20/10/2020 
procédese por parte do Departamento de Medio Ambiente ao envío da notificación para a 
limpeza da maleza da finca solicitada pola denunciante . 

A persoa notificada recibe a notificación e tras a visita por parte do Departamento de Medio 
Ambiente para a comprobación da correcta xestión da biomasa , identifícase que a finca que 
fai referencia  e outra diferente e pertence a outros propietarios. 

Cuarto. O contrato laboral da persoa que estaba traballando neste expediente rematou en 
Decembro de 2020 e o departamento quedou novamente sin persoal dispoñible para tramitar  
o mesmo  ata  Xuño  de 2021 , a partir de esa data empezase a traballar novamente neste 
expediente., por parte da contratación de unha nova técnica que remata o contrato 
novamente en Novembro de 2021. O Departamento de Medio Ambiente carece de persoal 
contratado de forma continuada o que deriva nunha carga de traballo moi elevada. 

Quinto. Con data de 30/06/2021 identifícase que a parcela que linda co edifício de  
pertence a una empresa de  e procedemos a enviar a notificación con data 
12/07/2021. 

Polo tanto  o  expediente  referido  con  número  2266/2020  continúa  en trámite e seguimos 
traballando na súa resolución. 

Para que conste a os efectos oportunos asino o presente informe en Ponteareas 
electronicamente" 

INFORMO que, 

Como se reflexa no informe, o departamento continúa traballando na resolución de este 
expediente.” 

 

 

ANÁLISE 



 
 

 

A vista do informe remitido, consta que por ese concello estanse a levar actuacións para a 
solución do problema. Así nos di que Con data de 30/06/2021 identifícase que a parcela que 
linda co edificio de  pertence a una empresa de  e con data 12/07/2021 
notificou os propietarios da finca para que procederan a súa limpeza sen que tal actuación 
fora levada a cabo co que estase a manter por tanto a situación denunciada. 

Por outra banda, nos informa vostede dos problemas de carencia de persoal técnico para a 
tramitación do expediente. Considerando que este expediente leva tramitándose case que 
dous anos, non pode ser este un motivo para que non se teña arranxado. 

 

Polo demais, vostede ten a facultade de realizar a execución subsidiaria das actuacións 
precisas para proceder a solución deste grave problema, repercutindo despois os gastos 
contra o titular da finca denunciada e de non ser satisfeitos acudir a vía de apremo. 

Por último, 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 se considera necesario, en aplicación do disposto no  artigo 32.1 
da Lei 6/1984, de 5 de xuño, da Valedora 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,  polo concello de Ponteareas se requira 
os propietarios da parcela afectada para que procedan a limpeza da mesma en relación aos 
deberes que teñen de conservación e mantemento da seguridade, salubridade, hixiene, 
habitabilidade e ornato. De non cumprir esta obrigación legal, que polo Concello se opte por 
realizar as medidas necesarias e, entre elas, tras os tramites procesuais pertinentes, pola 
execución subsidiaria.  .” 

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. 

Saúdoa atentamente. 
 
 
María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 




