
 
 
 

Suxestión dirixida ao Concello de Brión para que valore a procedencia da realización das 
reparacións que sexan necesarias para o acondicionamento de tódalas vías ás que se refiere 
o reclamante no seu escrito de queixa e no suposto de non poder proceder nos termos 
expostos, se proceda a ditar e notificar ao reclamante  unha resolución expresa con 
indicación dos recursos que procedan contra dita resolución. 
 
 

 
 

 
   

     Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 

Nesta institución iniciouse espediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por Dº xxxxx, referente á falta de mantemento dunha estrada de titularidade municipal do 
Concello de Brión. 

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 18 de agosto de 2021, recíbese nesta institución escrito presentado 
por Dº xxxxxx , no que fai constar , esencialmente, o seguinte:  

“-Primeiro: A aldea de Vilariño pertence á parroquia de Cornanda, do Concello de Brión 
situada no entorno do Encoro Barrié de la Maza e que consta de dúas vías de acceso, unha 
principal con superficie asfaltada que comunica cos demáis núcleos poboacionais do Concello 
e outra de zahorra que fai o propio ca aldea máis próxima "A Graña". 

O estado da vía principal asfaltada é dun estado lamentable, cheo de buracos a ambos lados 
da estrada durante os 2 quilómetros que hai ata a aldea máis próxima (A Graña), o a parte 
de supor un risco de caída para os transeúntes, que na súa mayoría son de avanzada idade, 
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pode ocasionar unha avaría nos vehículos dos propietarios que facemos uso da mesma, ou o 
que sería peor, un accidente de circulación con consecuencias materiais ou persoais. Aporto 
fotografías do estado da vía en documento Anexo - DOC.1. 

-Segundo: Nos últimos CINCO ANOS, incluído o da pandemia da COVID-19, o Concello veu 
realizando numerosas actuacións de reparacións e melloras en viais de titularidade municipal 
e en camiños de sólo rústico con acceso a parcelas privadas de uso agrícola, según informou 
o propio ente na revista "Altamira", medio informativo municipal a través do que se informa 
ós vecinos das novas que poidan ser do seu interese, alcanzando un investimento de 
2.636.152,33 euros , segundo se detalla a continuación: 

*XULLO 2.016: "Formalízanse dous importantes contratos de mellora e mantemento de 
pistas municipais consistentes, na ampliación e acondicionamento de cunetas e da rede 
municipal de augas pluviais nos lugares de Lamiño, Liñares, Vioxo e Luaña, cun presuposto de 
78.192,00 euros (SUBVENCIÓN). Inclúense a maiores diversas melloras en pistas que dan 
acceso a explotacións agrarias por importe de 82.343,00 euros (Fondos FEDER) e 40.000 
euros de compra de materiais para acondicionamento de viais". DOC.2 

*NOVEMBRO 2.016: "Lévase a cabo nas aldeas de Guisande e Alqueidón (parroquia de Os 
Ánxeles) e Babenzo e Baliño (parroquia de Bastavales), a "Limpeza, preparación do firme e 
posterior tratamento superficial a base de rega asfáltica", así como a limpeza das cunetas 
existentes cun orzamento de 65.000,00 euros. - DOC.3 

"Dotouse a maiores outra partida de 86.388,00 euros (POS2O16) destinados a actuacións na 
aldea de Ombre (Viceso), consistentes en traballos técnicamente complexos de desmonte 
para ampliar o vial de acceso á aldea que pasou dun ancho de 2,5 metros a algo máis de 5 
metros e a instalación dunha rede de pluviais que evite o deterioro que viña sufrindo este 
vial. Este proxecto tamén incluiu a reparación e limpeza nas pistas e cunetas das vías de 
acceso ás aldeas de Goiáns (Luaña), estrada Lamiño a Adoufe (Os Ánxeles) e Vilar (Viceso). 
En todas elas mellorouse a súa capa de rodadura aplicándolles rego asfáltico". - DOC.4 

*ABRIL 2.017: "Destínanse con cargo ao Plan Complementario 2.017 115.974,00 euros, á 
mellora do vial Santa Minia - Enxo e A Torre, (Brión)". - DOC.5 

 *SETEMBRO 2.017:  "Investíronse 85.536,00 euros na mellora ós accesos ás aldeas de Ons de 
Abaixo e Salaño Grande. Procedeuse á limpeza de superficie, abrir e limpar as cunetas e 
reponer a zahorra compacta. Tamén se destinaron 36.842,47 euros no arranxo do acceso ás 
aldeas de Bemil e Nináns". - DOC.6 



*DECEMBRO 2.017: "Destínanse 31.906,29 euros ao mantemento e mellora das pistas de 
Esparís (Viceso), 30.363,20 euros en actuación de rebacheo e mellora das pistas de Coruxido 
(Bastavales) Piñeiro, Gundián e Guitiande (Os Ánxeles). A maiores dotáronse 29.065,42 euros 
para mellora de estradas e pistas municipais na aldea de Cornanda. -DOC.7 

*MARZO 2.018: Adxudícanse dous proxectos de obras de mantemento e mellora das pistas 
municipais por un importe de 88.336,37 € euros, correspondéndose 25.420,01 euros coa 
pista de acceso á aldea da Torre e 62.916,36 euros coa pista que une a Capela de Santa 
Minia coa aldea do Enxo, ámbalas dúas na parroquia de Brión. A intervención inclúe una 
limpeza previa e bacheado da superficie (en mal estado de conservación) e aplicación dun 
rego de imprimación asfáltica. Estas obras inclúense no Plan Complementario do POS +2.017 
da Deputación de A Coruña. 

Así mesmo, con cargo ao Plan Complementario do POS +2.018, realizouse una inversión de 
215.548,50 euros que abarca tres proxectos de mantemento e mellora de pistas municipais 
nas aldeas de Brans de Arriba e Aguiar (Brión), 72.003,68 euros, Busto de Frades (Comanda), 
35.876,48 euros, estrada Cantelar a Tembra (Boullón),45.419,21 euros, Estrada Estrar a 
Vilanova 31.054,94 euros e Aldea Estrar , 31.194,19 euros, ambas na parroquia de Os 
Ánxeles.- DOC.8 

*SETEMBRO 2.018: Apróbase con cargo ó superávit económico das arcas municipais, un novo 
proxecto de comunicación e mellora de pistas do municipio por un importe de 700.000,00 
euros, consistente na aplicación de conglomerado en quente nas seguintes estradas: 

-Pista que une Bemil con Soutullos (Bastavales), 85.000,00 euros. 

-Pista entre San Salvador e Gándara (Bastavales), 86.000,00 euros. 

-Pista que une as dúos estradas provinciais entre Vioxo de Abaixo e Tourís 
(Luaña), 72.000,00 euros. 

-Pista entre Mourentáns (Viceso) e Nináns (Luaña), 137.027,00 euros. -Pista entre 
Ons e Salaño Grande (Ons), 43.000.00 euros. 

Así mesmo destínanse outros 39.748,44 euros para a mellora de tres camiños municipais no 
rural de Bastavales, A Graña e Busto de Frades (Comanda), que permitirá o perfilado previo 
dos camiños, a reapertura de cunetas en ambas marxes e aporte de zahorra. Son camiños de 
solo rústico que serven de acceso ás fincas da veciñanza. DOC.9 



*SETEMBRO 2.019: Con cargo ó Plan Único de Concellos POS + 2.020 e o plan 
complementario do ano 2.020, establécense as seguintes actuacións de reparacións e 
melloras de viais municipais: 

-Mantemento e mellora de Beirarrúas en Lamiño e Liñares (Brión) por importe de 
53.161,91 euros máis una achega por parte de fondos propios do concello de 
864,41 euros. 

-Mellora de camiños en Trasouteiro e Brión de Arriba (Brión), Saime (Os Á 
 nxeles) e Espiñeiros (Luaña), 115.846,93 euros. DOC.10 

*XULLO 2.021. Destínanse máis de 750.000,00 euros de Fondos Propios a melloras en varias 
pistas que inclúen varias actuacións na parroquia de Bastavales e no vial de Amanecida 
(Luaña) e A Graña (Comanda). DOC.11. 

-Terceiro: é sorprendente que de todas as actuacións non se destinara nin un solo euro a 
reparación e mellora dos firmes de acceso á aldea de Vilariño, cando o resto de aldeas da 
parroquia SI se viron beneficiadas dunha maneira ou outra de algún tipo de mellora. Como se 
cita no párrafo anterior dende a Aldea de Amanecida, da parroquia de Luaña ata a aldea de 
A Graña, parroquia de Comanda, (tramo de aproximadamente 3,5 quilómetros) 
acondicionouse o vial, quedando excluído do asfaltado o tramo que vai dende A Graña ata 
Vilariño, e que leva sin ningún tipo de actuación de mellora e reparación nun período 
superior a Quince anos. 

Descoñecemos o motivo polo cal non se levou a cabo, posto que a totalidade deste tramo da 
estrada é de titularidade municipal e de uso cotiá por parte dos propios veciños, dos sectores 
que efectúan actividade económica porta a porta (panadería, peixería, ultramarinos), 
suministro de gas butano, camión de residuos orgánicos do punto de reciclaxe da 
Mancomunidade do Barbanza á que pertence este concello, servizo discrecional de autobús 
da liña Noia - Negreira, etc. 

- Cuarto: Segundo o artigo 26.1.a da Lei 7/1985 de 02 de abril que regula as bases do réxime 
local como o artigo 81.a. da Lei 5/1997 de 22 de Xullo da Administración Local de Galicia 
establece que é competencia dos concellos a "limpeza e pavimentación das vías públicas", 
feito que non se está a producir segundo o exposto anteriormente. 

-Quinto: En febreiro de 2.020, no acceso da vía principal á aldea de Vilariño, como 
consecuencia das precipitacións rexistradas, prodúxose un derrubamento de considerables 
dimensións. Nesa ocasión puxen en coñecemento do Concello esta incidencia así como 
solicitei a pavimentación do resto da vía que da acceso ó lugar dende a aldea de A Graña, 



por acoparse nun estado lamentable, e que non foro donada únicamente polos 
circunstancias metereolóxicas, senón por una falta absoluta de mantemento e abandono por 
parte do ente público cara a esta zona, facendo caso omiso á solicitude e nin sequera dirixir 
algún tipo de comunicación ós datos facilitados no escrito, polo que interpretamos silencio 
administrativo negativo e que a nosa petición foro desestimada ou non atendida 
directamente. Aporto copia da documentación presentada (DOC.12). 

-Sexto: Este Concello solicitou a través do decreto 000082/2021 de 23 de febreiro "solicitude 
de axuda do Plan Mellora de camiños municipais de accesos a parcelas agrícolas 2.021-2.022 
e do decreto 000134/2021 de 22 de marzo, "subvención de Medio Ambiente ao abeiro da 
orde 05.03.2021 para a creación ou mellora de infraestructuras nos Concellos de Galicia con 
poboación inferior a 20.000 habitantes polo que pode ser potencialmente beneficiario das 
mesmas, así como segundo o orzamento publicado no BOP número 103 de 03 de xuño, non 
se dota partida algunha a atención de pasivos financeiros, polo que interpretamos que a 
conta de resultados goza afortunadamente de boa saúde económica. Aporto copia (DOC.13). 

E polo que segundo o EXPOSTO, 

SOLICITOLLE a vostede, a súa mediación ante o Excmo. Concello de Brión, para que proceda o 
antes posible, ó acondicionamento das cunetas en ambas marxes da vía principal e 
aplicación de rego asfáltico, etc. para que a vía manteña as mismas condicións de 
transitabilidade que o resto do tramo de titularidade municipal comprendido ata o lugar de 
Amanecida (Luaña), así como a reparación do camiño de sólo rústico que enlaza a aldea de 
Vilariño coa veciña de A Graña, coa reapertura de cunetas en ambas marxes e aporte de 
zahorra ou material análogo que resista e drene de forma eficiente as precipitacións da 
época invernal, xa que a pesares de que foi parcialmente acondicionada a finais do ano 2.018 
- principios do ano 2.019 aproximadamente, xa se atopa a día de hoxe nun estado deficiente” 

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 
solicitando información a ese concello que xa nola remitiu e na que, esencialmente,  faise  
constar: 

“ Expediente: N.9.Q77772121. 

Recibiuse desa institución escrito do 30 de agosto, con rexistro de saída núm. 13177, do 
31.08.2021, interesando informe sobre unha queixa promovida por xxxxxx, na que en esencia 
sinala que a aldea de Vilariño conta con dúas vías de acceso, unha principal con superficie 
asfaltada que comunica cos demais núcleos poboacionais do Concello e outra de zahorra que 
fai o propio ca aldea máis próxima A Graña, e que o estado da vía principal asfaltada é dun 



estado lamentable, e logo de facer un percorrido por investimentos realizados polo Concello 
en vías e camiños desde o 2016, solicita desa institución, a súa mediación ante o Concello, 
para que proceda o antes posible, ao acondicionamento das cunetas en ambas marxes da vía 
principal e aplicación de rego asfáltico, etc. para que a vía manteña as mesmas condicións de 
transitabilidade que o resto do tramo de titularidade municipal comprendido ata o lugar de 
Amanecida, así como a reparación do camiño de solo rústico que enlaza a aldea de Vilariño 
coa veciña de A Graña, coa reapertura de cunetas en ambas marxes e aporte de zahorra ou 
material análogo que resista e drene de forma eficiente as precipitacións da época invernal, 
xa que a pesares de que foi parcialmente acondicionada a finais do ano 2.018, xa se atopa a 
día de hoxe nun estado deficiente. 

A este respecto Ile informo: 

1°) Que o Concello na medida das súas posibilidades, e en moitos casos con financiamento 
doutras administracións, vai facendo melloras nas vías do concello, en función das peticións 
que realicen os veciños e tentando sempre que sexan uns investimentos financeiramente 
sostibles. 

2°) Que o Concello non fai todos os investimentos que se solicitan porque é imposible, porque 
existen limitacións orzamentarias que debe cumprir, se ben a vontade política desta alcaldía 
sería ter todas as vías do Concello nun perfecto estado, así como a prestación de todos os 
servizos en perfecto estado, pero tamén non resulta difícil comprender que iso é inviable, 
polo que van facéndose pouco a pouco investimentos que o Concello considera prioritarios e 
que poidan satisfacer na medida do posible as demandas e necesidades do maior número 
posible de veciños. 

3°) Que a aldea de Vilariño ten cinco habitantes empadroados, e esta alcaldía con 
anterioridade a programar calquera actuación debe ponderar distintas variables, entre elas, 
o maior beneficio ou utilidade social que o investimento poida representar, pois todos os 
veciños solicitan todo tipo de obras e servizos, e en función disto, tomar unha decisión, 
sempre considerando que todos os veciños son iguais e todos teñen os mesmos dereitos, 
partindo sempre da base de que as necesidades non teñen límite e os recursos para 
satisfacelas son escasos. 

4°) Finalmente sinalar que o asfaltado da pista de zahorra a que se fai referencia polo 
interesado é unha das incluídas nun proxecto de obras denominado: Mellora de viarios en O 
Cabo e A Graña, que foi aprobado polo Pleno do Concello con data 03.02.2021, e que se 
atopa actualmente en prazo de presentación de ofertas polos licitadores, logo da publicación 
do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación do Sector Público con data 



06.10.2021, polo que logo de rematado o procedemento legalmente establecido para a 
adxudicación e formalización do contrato, se executará esa actuación” . 

Á vista do contido do escrito de queixa e do que se manifesta no informe da Administración, 
cómpre facer as seguintes   

     CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- .-O artigo 26.1 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local, segundo o cal:  

1. Os Municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos seguientes: 

a) En tódolos Municipios: alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza 
viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, aceso aos núcleos 
de poboación e pavimentación das vías públicas”. 

SEGUNDA.- . No informe remitido por ese concello faise referencia a : 

 1º.- Respecto do Concello de Brión: 

- Que na medida das súas posibilidades, e en moitos casos con 
financiamento doutras administracións, vai facendo melloras nas vías do 
concello, en función das peticións que realicen os veciños e tentando 
sempre que sexan uns investimentos financeiramente sostibles. 

- Que o concello non fai todos os investimentos que se solicitan porque é 
imposible, polo que van facéndose pouco a pouco investimentos que o 
concello considera prioritarios e que poidan satisfacer, na medida do 
posible,  as demandas e necesidades do maior número posible de veciños. 

 2º.- Respecto do caso concreto da queixa : 

- Que a aldea de Vilariño ten cinco habitantes empadroados, e que a 
alcaldía , con anterioridade a programar calquera actuación, debe 
ponderar distintas variables, entre elas, o maior beneficio ou utilidade 
social que o investimento poida representar, sempre considerando que 
todos os veciños son iguais e todos teñen os mesmos dereitos. 



- Que o asfaltado da pista de zahorra a que se fai referencia polo interesado 
é unha das incluídas nun proxecto de obras denominado: “ Mellora de 
viarios en O Cabo e A Graña”, que foi aprobado polo Pleno do Concello 
con data 3 de febreiro de 2021, e que se atopa actualmente en prazo de 
presentación de ofertas polos licitadores, polo que,  logo de rematado o 
procedemento legalmente establecido para a adxudicación e 
formalización do contrato, se executará esa actuación. 

TERCEIRA.- Tendo en conta o contido do informe remitido por ese concello, recordámoslle 
que aínda tendo en conta  as dificultades técnicas e prácticas ás que poida enfrontarse unha 
administración local para facer fronte ao exercicio das súas competencias, iso non pode ser 
óbice para a inobservancia das normas básicas que o rexen. 

CUARTA.- Pola súa parte o reclamante, manifesta no seu escrito de queixa que o estado da 
vía principal asfaltada é dun estado lamentable, cheo de buracos a ambos lados da 
estrada durante os 2 quilómetros que hai ata a aldea máis próxima (A Graña), o a parte de 
supor un risco de caída para os transeúntes, que na súa mayoría son de avanzada idade, 
pode ocasionar unha avaría nos vehículos dos propietarios que facemos uso da mesma, ou o 
que sería peor, un accidente de circulación con consecuencias materiais ou persoais.  

SEXTA.- Tamén pon de manifesto o reclamante, que descoñecen o motivo polo cal quedou 
excluído do asfaltado o tramo que vai dende A Graña ata Vilariño, e que leva sin ningún 
tipo de actuación de mellora e reparación nun período superior a quince anos. 

SÉTIMA.- Tendo en conta o exposto cómpre destacar que para o cumprimento dos fins 
encomendados á Administración local, o ordeamento xurídico atribúelle unha serie de 
facultades que son as potestades administrativas . 

Asi, as Entidades Locais, como administracións territoriais  sobre as que se organiza o Estado 
( art. 137 da Constitución ), necesitan da atribución dunhas  facultades (potestades) para 
poder cumprir coas competencias que se lles atribúen. 

Neste caso é unha potestade discrecional do concello decidir os lugares onde se van facer 
melloras e precisamente por esa discrecionalidade, trátase dun acto que debe motivarse 
debidamente, e máis  no caso de oposición por parte dos cidadáns. Elo  significa que non é  
suficiente cunha xustificación xenérica, senón que é preciso xustificar ante o ciudadán por 
qué se levan a cabo determinadas actuacións de mellora nuns lugares e non noutros  e cales 
son as razóns para elo, polos motivos que a Administración local considere. 



Esa resposta na que se ten que xustificar o motivo da elección, ten que ser unha resolución 
administrativa, con indicación dos recursos que procedan contra a mesma, dacordo co 
disposto na lexislación en materia de procedimento administrativo, de forma que o cidadán 
se poda opoñer, polos cauces adecuados, á actuación municipal se considera que esta non é  
correcta. 

OITAVA.- .- No caso concreto que nos ocupa, da queixa presentada polo reclamante e o 
informe emitido pola Administración,   dedúcese: 

1º.- Que non se dá completa solución ao problema plantexado . 

2º.- Que o reclamante non recbiu ningunha contestación ( resolución ) por 
escrito ás súas solicitudes . 

Por todo o exposto ata agora, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, da 
Valedora do Pobo, cómpre facer chegar a ese  Concello de Brión a  seguinte  

     SUXESTIÓN 

Que por parte do Concello de Brión , no ámbito das súas competencias, considerando a súa 
potestade de autoorganización e a súa capacidade presupostaria, valore a procedencia da 
realización das reparacións que sexan necesarias para o acondicionamento de tódalas vias ás 
que se refire o reclamante no seu escrito de queixa,  

No suposto de non poder proceder nos termos expostos no parágrafo anterior, se proceda a 
dictar e notificar ao reclamante  unha resolución expresa con indicación dos recursos que 
procedan contra dita resolución. 

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 mesma, 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 
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