
 
   
 
Recomendación dirixida ao Concello de Lousame para que,  en cumprimento do disposto no 
artigo  103 da Constitución e a fin de proporcionar unha óptima atención á cidadanía, cando 
esta  exerza o seu dereito a recibir a información que precisa da Administración, esta sexa 
unha “ información útil” e facilitarlle  o dereito a poder reclamar contra a administración, a 
través do plantexamento de queixas e suxestións  sobre o funcionamento dos servizos  
públicos,  facilitado o exercizo deste dereito a través dun sistema multicanal, ofrecendo 
tanto medios presenciales, como telefónicos e telemáticos de fácil accesibilidade. 
 
 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 16 de abril de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por D. xxxxxx, relativo á negativa do aparellador do Concello de Lousame a atendelo  sen 
máscara tendo exención de usala por prescripción médica, así como non facilitarlle a 
presentación dunha queixa. 

     ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 5 de febreiro de 2021, D. xxxxxxx presenta escrito de queixa ante a 
Valedora do Pobo, no que fai constar como motivo da mesma o seguinte: 

“ Non me quixo atender o aparellador por non levar a máscara a pesar de lle dicir que estou 
exento de levala por prescripción médica. Non era o día de atención ao público polo que lle 
pedín que me dixese que día podía recibirme, ao que voltou espetarme que non me ía 
atender sen a máscara. Díxenlle que botei hidroxel nas mans, que hai unha barreira 
transparente enriba da súa mesa, el levando a máscara e ademais gardando unha distancia 
prudencial, ao que comentou despectiva e prepotentemente " a barreira é un conto", " e a 
máscara tamén é un conto". 

Expediente: N.9.Q/ 425/21 



Pechoume a porta na cara. 

Fun ao mostrador da sala de recepción de público a pedir unha folla para presentar unha 
queixa e non ma quixeron dar, a pesar de lle amosar a infome médico, algo que non quería 
pero vinme forzado vendo o percal. 

Non só non valeu de nada senón que ameazaron con chamar á Garda Civil como 
queréndome amedrentar, e nese momento apareceu o aprellador por alí dicindo "porque non 
che dá a gana de levar a máscara", dicíndolle que me estaba a faltar ao respecto pois Eu non 
dixen en ningún momento que me neguei senón que aleguei unha exección da cal traía 
ademais o xus�ficante médico. Tiven que chamar Eu á Garda Civil porque me negaban a 
atención que como cidadán teño dereito, e polas formas chulescas do aprellador, que foron 
irrespectuosas, vexatorias e cunha prepotencia que pasou a ser directamente mala 
educación. Como consecuencia disto cheguei tarde para abrir o meu negocio, quedei mal con 
clientas, e sufrín estrés até o punto que despois na tenda collendo mercadoría deume un 
pinchazo no lombo onde teño hernia discal, da tensión que aínda agora ás 14:41 sigo tendo 
enriba”. 

Xunto con este motivo, no escrito de queixa engade tamén que:  

“ chamei á Garda Civil, pero despois de falaren co susodito, dixéronme o mesmo que me me 
dixo o aparellador, que non me atendía sen máscara. E deseguido chamei ao Valedor do 
Pobo, onde me atenderon ben e me recomendaron presentar primeiro unha queixo pola 
páxina do concello, algo que intentei despois e non fun quen pois aparece isto 
"IMPORTANTE: El nivel de registro requerido en Cl@ve Pin es el nivel avanzado (alta con 
cer�ficado electrónico, DNIe, o de forma presencial ). Deste xeito non podo facelo, e isto debe 
ser en calquera caso fácil de realizar para todos os públicos: se Eu con 40 anos que estou 
familiarizado cun ordenador non son quen, imaxinemos a poboación de máis idade, que é 
maioría neste concello”. 

“ Esta situación estáme a prexudicar pois necesito atopar axiña un terreo, para meter cabras 
pois estou dado de alta na Agraria e teño o libro de gando ovino e cabrún e necesito iniciar 
canto antes un proxecto de agricultura ecolóxica para complementar o negocio que teño da 
tenda de produtos ecolóxicos en Noia, para o cal tamén vou solicitar varios tereos no Banco 
de Terras, por iso necesito ser atendido con toda a profesionalidade posíbel polo 
aparellador”. 

SEGUNDO.- A queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución, unha 
investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, 
requirindo o preceptivo informe a ese concello. 



TERCEIRO.- Na data do 5 de marzo de 2021, recíbese nesta institución informe remitido polo 
Concello de Lousame e emitido polo arquitecto técnico municipal, segundo o cal:  

“ Expte: 2021/X999/000066 

Xxxxxxxxxxx , arquitecto técnico municipal do concello de Lousame, 

ANTECEDENTES: 

Solicitado pola Alcaldía dente Concello para informar o escrito remitido pola Valedora do 
Pobo en data 16 de febreiro de 2021 con número de rexistro de entrada 202100000000197 
no que se requiría información sobre o escrito presentado por xxxxxx no que se queixa da 
falta de atención e falta de profesionalidade do persoal do concello de Lousame e mais 
concretamente do arquitecto técnico municipal xxxxxx, en resposta ó anterior INFORMO: 

O día 9 de febreiro recibín unha chamada telefónica ó meu móbil, mentres eu falaba pola liña 
interna do concello cun veciño, advertíndome de que había un home na porta do meu 
despacho sen máscara, pedinlles que Ile ofreceran unha máscara pero ó parecer negouse en 
varias ocasións a poñela. 

Cando acabei a conversa saín ó corredor a falar con el para dicirlle que estaba prohibido 
estar no concello sen máscara e que se non tiña unha que Ila facilitábamos, non quixo a 
máscara alegando que tiña un informe no que poñía que non tiña que levala. 

Pregunteille se non a podía levar ou se non Ile era recomendable levala durante moito tempo 
(xa que algunha compañeira que padece asma posúe un documento no mesmo sentido) e 
contestoume dicindo que non a tiña que levar. 

Díxenlle que sendo mércores tampouco eu o tería que atender presencialmente por non ser 
día de atención ó público, suxerinlle que se a pregunta se podía contestar por teléfono me 
chamara como fixo a persoa que atendín xusto antes, e comenteille que me constaba que o 
Primeiro Tenente da Alcaldesa estaba chamando á Guardia Civil pedíndolle que rectificara a 
actitude porque no concello hai unha persoa con tratamento oncolóxico e non deberíamos 
asumir ese tipo de riscos. 

Ante a nova negativa díxenlle que non o iba a atender e que tería que ventilar o edificio polo 
que me metín no meu despacho para abrir a ventá. Dise no escrito que Ile cerrei a porta na 
cara o cal é totalmente falso xa que a miña porta dispón dun mecanismo que a arrima 



suavemente de forma automática (sen pechala) polo que ó soltar a porta o mecanismo 
entrou en funcionamento pero en ningún momento se pechou. 

Xunto con outro compañeiro empezamos a abrir tódalas ventás para mellorar a ventilación 
do edificio e cando entrei nas oficinas xerais para abrir as ventás estaba alí falando cos 
compañeiros dicindo que non tiña que levar máscara e que estaba exento por un documento 
médico, díxenlle que para 10 minutos que iba a estar no edificio ben a podía poñer xa que 
como leu unha compañeira no suposto documento médico de excepción o que poñía era que 
non Ile era recomendable. 

Uns minutos mais tarde entraron 2 garda civís ó meu despacho preguntándome o que pasara 
con ese home e contesteille segundo escribín anteriormente, preguntáronme se o podía 
atender na rúa e ofrecinme a facelo se eles mo pedían contestándome que non me pedían 
nada e que ian proceder a sancionalo. A sanción chegou ó concello días despois con número 
de acta de denuncia 100/2021 e o feito denunciado é "Non respetar la obrigatoriedad del uso 
de mascarilla". (anexo copia) 

Este home non voltou nen chamou por teléfono como Ile suxerín. No tocante ós distintos 
mandos do exército que menciona non entendo ben ese parágrafo nen o que se pretende 
dicir nel. 

Con respecto ás medidas adoptadas incrementouse o número de carteis onde se indica a 
prohibición de acceder á Casa Consistorial sen mascarilla”. 

Á vista do contido do escrito de queixa e do que se manifesta na información  da 
Administración, cómpre facer as seguintes  

      CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.-  O problema plantexado nesta queixa comprende dous aspectos fundamentais: 

1º.- A falta dunha “ información útil” sobre a obrigatoriedade e os motivos de  
exención do uso da mascariilla no edificio municipal. 

 2º.- A imposibilidade de presentar unha queixa no concello.  

Trátase, polo tanto, dun problema de atención cidadán.  



A este respecto e con carácter xeral, a “ atención á cidadanía “ podémola entender como o 
conxunto de medios que o sector público pon a diposición dos cidadáns para facilitarlles o 
exercizo dos seus dereitos , o cumprimento das súas obrigas e o acceso aos servizos 
públicos. 

SEGUNDO.-  O artigo 103 da Constitución establece que: 

“A Administración Pública sirve con obxectividade os intereses xerais e actúa dacordo 
cos principios de eficacia, xerarquía, descentralización, desconcentración e 
coordinación, con sometimento pleno á Lei e ao Dereito “ . 

Por contraposición, un dos dereitos que teñen os usuarios respecto das administracións 
públicas é a ser informados e servidos con eficacia por parte dos funcionarios públicos así 
como, no seu caso, o dereito  a poder reclamar contra á administración, a través da 
formulación de queixas ou suxestións sobre o funcionamento dos servizos públicos. 

TERCEIRO.- Para conseguir o obxectivo do establecemento dunha Administración máis 
eficaz, eficiente, transparente, participativa e ao servizo da cidadanía, a xestión dos servizos 
públicos debe estar orientada á eficacia, á eficiencia, á economía e á calidade, o que fai 
necesario a configuración dun sistema integrado de atención ao cidadán para garantir, o 
dereito da cidadanía a recibir da Administración a información que precisa 

Se queremos acadar unha relación máis próxima e sinxela coa cidadanía e unha maior 
calidade dos servicizos públicos, deberíamos tamén axilizar o procedimento de resposta, que 
debe ser claro, sinxelo e transparente, optimizando os  recursos dispoñibles, para o que é 
preciso establecer un sistema multicanal de atención á cidadanía que recolla os medios 
presenciais pero también os telefónicos e os electrónicos, que proporcione ao cidadán unha 
óptima atención da Administración. 

CUARTO.- No presente caso, como xa adiantábamos no punto PRIMEIRO, debemos 
distinguir entre : 

1º.- A falta dunha “ información útil” sobre a obrigatoriedade e os motivos de  
exención do uso da mascariilla no edificio municipal. 

  2º.- A imposibilidade de presentar unha queixa no concello. 

 



Respecto do primeiro punto, o Sr. xxxx pon de manifesto que: “  en ningún momento que me 
neguei senón que aleguei unha exección da cal traía ademais o xustificante médico”. No 
informe remitido polo concello, o aparellador fai constar que: “ ... como leu unha 
compañeira no suposto documento médico de excepción o que poñía era que non Ile era 
recomendable”. 

Entendemos que a falta de transmisión de información de forma eficaz, por parte do 
aparellador, provocou unha situación incómoda,  de inseguridade e con perxuízos para o 
reclamante . Así, tendo en conta que o Sr. xxxxx portaba un xustificante médico ( de 
exención, segundo él manifesta ou de recomendación , segundo o informe ) e máis alá da 
negativa a atendelo, o aparellador debería facilitarlle unha información clara e eficaz para 
que supera, nese caso, como poderían facer para atendelo, presecial ou non .  

Non se trata con cumprir formalmente con informar, senón, que a información cumpra coa 
finalidade perseguida e, evidentemente, coa eficacia, sendo este o  elemento chave a ter en 
conta por calquera  Administración, pois a seguridade xurídica para a  cidadanía depende, en 
todo caso,  dunha resposta concreta, eficaz e  áxil de calquera Administración, o que 
poderíamos resumir como unha “ información útil”. 

Respecto do segundo punto, o Sr. xxxxxx pon de manifesto que : “ Fun ao mostrador da sala 
de recepción de público a pedir unha folla para presentar unha queixa e non ma quixeron 
dar, a pesar de lle amosar a infome médico, algo que non quería pero vinme forzado vendo o 
percal” e “ presentar primeiro unha queixo pola páxina do concello, algo que intentei despois 
e non fun quen pois aparece isto "IMPORTANTE: El nivel de registro requerido en Cl@ve Pin 
es el nivel avanzado (alta con cer�ficado electrónico, DNIe, o de forma presencial ). Deste 
xeito non podo facelo, e isto debe ser en calquera caso fácil de realizar para todos os 
públicos: se Eu con 40 anos que estou familiarizado cun ordenador non son quen, 
imaxinemos a poboación de máis idade, que é maioría neste concello.” 

A este respecto debemos recordar, como xa expuxemos, que como  contraposición ao 
disposto no artigo 103 de Caonstitución, un dos dereitos que teñen os usuarios respecto das 
administracións públicas, ademais do de  ser informados e servidos con eficacia por parte 
dos funcionarios públicos e o  dereito  a poder reclamar contra á administración, a través da 
formulación de queixas ou suxestións sobre o funcionamento dos servizos públicos.  O 
exercizo deste  dereito debe ser facilitado ao cidadán a través dese sistema multicanal do 
que falábamos , ofrecendo tanto medios presenciais , como telefónicos e telemáticos de fácil 
accesibilidade a fin de proporcionar ao cidadán a máis óptima atención.  

Por todo o exposto e en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, da Valedora do 
Pobo, faise chegar a ese  Concello de Lousame  a seguinte :  



    RECOMENDACIÓN  

Que en cumprimento ao disposto no artigo 103 da Constitución e a fin de proporcionar unha 
óptima atención á cidadanía: 

-  Cando esta exerza o seu dereito a recibir a información que precisa da 
Administración, esta sexa clara, sinxela e transparente, que cumpra coa 
finalidade perseguida e, evidentemente, coa correspondente eficacia e 
seguridade xurídica,   o que poderíamos resumir como unha “información 
útil”. 

-  Facilitar o dereito do cidadán a poder reclamar contra á administración, a 
través da formulación de queixas ou suxestións sobre o funcionamento dos 
servizos públicos,  facilitado o exercizo deste dereito a través dese sistema 
multicanal, ofrecendo tanto medios presenciais , como telefónicos e 
telemáticos de fácil accesibilidade. 

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 resolución 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, a Valedora 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 a Valedora 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 a Valedora 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 
( Asinado dixitalmente) 


