
       

 
 
 
 

Recomendación dirixida ao concello de Vilagarcia de Arousa   para que,  por parte DO 
concello ,  se lleven a cabo as actuacións necesarias para comprobar as circunstancias e por 
parte de quen se levou a cabo a instalación dos ferros oxidados na zoa acotada para  o baño 
que permanecen instalados na praia de Compostela ye se comprobe, no seu caso, a 
legalidade da mesma, procedendo,  se fose necesario, á adopción das medidas para a 
reposición da legalidade e das  condicións de saúde e salibridade de dita praia. 
 
 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por Dº. xxxxxxxx, relativo á falta de actuación do Concello de Vilagarcía de Arousa ante 
ferros oxidados colocados na zona de baño da praia de Compostela. 

     ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data 14 de setembro de 2021, Dº xxxxxxxx, presenta escrito de queixa ante 
a Valedora do Pobo, no que, esencialmente,  fai constar o seguinte: 

“ Los hechos son los siguientes; después de varios intentos con el Concello de Vliagarcia para 
solucionar este grave problema, y sin respuesta alguna, al final sucedió lo que era visto por 
todos los usuarios de la playa un accidente más, con los postes oxidados y de hierro. 

El tema es que en la zona acotada para el baño, hace unos años parece ser que colocaron 
unos hierros con unos carteles de prohibido mariscar, los carteles cayeron y quedaron los 
hierros, ( Grave Error),si quieres avisar de esto, debieron colocarse en la zona del arenal. Es 

Expediente: N.9.Q/ 8863/20 



como si en una autopista colocas una señal en medio de la carretera. Facilito copias de tres 
reclamaciones que se le hicieron al Concello, una de ellas de un vecino que se lastimó con un 
hierro oxidado, al subir la marea se deja de ver, es extremadamente peligroso, puedes perder 
la vista, o destrozar la cara, estos tres escritos de reclamación al Concello de Vilagarcia, ni se 
dignaron a contestarlos. 

Aporto : 

Reclamaciones al Concello de Vilagarcia. 

Fotos de la situación extremadamente peligrosa de los hierros oxidados. Foto de la noticia de 
prensa del herido. 

Por lo tanto les ruego que intermedien en este problema alguien va a perder la vida. 

Quedo a la espera de su respuesta o de la reparación de este grave problema. 

Un saludo cordial. xxxxxx”. 

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 8 de outubro de 2021, recíbese nesta institución informe remitido 
polo Concello de Vilagarcía de Arousa, no que fai constar o seguinte: 

“En relación co expediente de referencia pola que nos traslada un escrito de D. xxxxxxxx 
sobre a existencia dos postes de ferro oxidados na zona acotada para o baño que 
permanecen instalados na praia Compostela , comunícaselle que este Concello non dispuxo 
nin procedeu nunca á instalación deses postes. 

Se ben é certo que por costume ou tradición a Confraría de pescadores de Carril e a 
Asociación de Parquistas leva a cabo a instalación dos devanditos postes. Polo que 
consideramos que se terá que dirixir a esas entidades para que Ile poda facilitar unha 
información máis pormenorizada”. 

Tendo en conta o exposto, cómpre facer as seguintes   



    CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- A resolución do problema plantexado polo  Sr. xxxx no seu escrito de queixa, 
céntrase en determinar a quen corresponde a vixianza e limpeza  das praias, dado que os 
ferros aos que fai referencia o reclamante, están situados na praia Compostela, no Concello 
de Vilagarcía de Arousa  

SEGUNDA.- A tal efecto, cómpre facer mención á seguinte  normativa: 

1º A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora dlas Bases do Réxime Local, modificada 
pola Lei 27/2013, de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local, 

2º.- A Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas. 

3º.-A Ordenanza de uso, seguridade e conservación das praias municipais, aprobada 
polo  Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa, en sesión ordinaria celebrada o día 
28 de abril de 2014,publicada no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra, en data 9 
de febreiro de 2015 

TERCEIRA.- No articulado da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime 
Local, nen  antes nen despois da modificación efectuada pola Lei 27/2013, de 
Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local, inclúe especificamente entre as 
competencias dos municipios a vixianza e limpeza de praias, si ben a referida Lei de Bases de 
Réxime Local incluía e inclúe algunhas materias nas que poden ter encaixe, como medio 
ambiente, proteción civil, promoción da actividade turística de interés e ámbito local, 
proteción da salubridade pública, ocupación do tempo libre. 

CUARTA.- A Lei 22/1988, de 28 de xullo, de Costas, no seu artigo 115 establece o seguinte: 

“ As competencias municipais, nos termos previstos pola lexislación que diten as 
Comunidades Autónomas, poderán  abarcar os siguientes extremos: 

a) Informar os deslindes do dominio público marítimo- terrestre. 

b) Informar as solicitudes de reservas, adscripcións, autorizacións e concesións para a 
ocupación e aproveitamento do dominio público marítimo- terrestre. 

c) Explotar, no seu caso, os servizos de temporada que poidan  establecerse nas praias por 
calquiera das formas de xestión directa ou indirecta previstas na lexislación de Réxime Local. 



d) Manter as praias e lugares públicos de baño nas debidas condicións de limpeza, hixene e 
salubridade, así como vixiar a observancia das normas e instrucións ditadas pola 
Administración do Estado sobre salvamento e seguridade das vidas humanas”. 

QUINTA.- Por último cómpre destacar a regulación recollida na Ordenanza de uso, 
seguridade e conservación das praias municipais, do Concello de Vilagarcía de Arousa, 
aprobada polo  Pleno,  en sesión ordinaria celebrada o día 28 de abril de 2014,a cal,  
tomando como referencia a lexislación exposta anteriormente, recolle na súa exposición de 
motivos que:  

“ Os municipios teñen unha serie de competencias sobre o dominio público 
marítimoterrestre, atribuídas polo artigo 115 da citada Lei de Costas, e que se concretan 
en: 

a) Manter as praias e lugares públicos de baños nas debidas condicións de limpeza, hixiene 
e salubridade. 

b) Vixiar a observancia das normas e instrucións dictadas pola Administración do Estado 
sobre salvamento e seguridade das vidas humanas. 

c) Explotar, no seu caso, os servizos de tempada que poidan establecerse nas praias por 
calquera das formas de xestión directa ou indirecta previstas na lexislación de Réxime Local. 

Así mesmo, a Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, no artigo 
25.2 nos seus apartados a) e h) atribúe aos municipios competencias para garantir a 
seguridade nos lugares públicos (entre os que se atopan as praias) e a protección da 
salubridade pública, nos termos que determine a lexislación estatal e autonómica. 

Por iste motivo, o Concello de Vilagarcía de Arousa, elabora esta Ordenanza de Uso, 
Seguridade e Conservación das Praias Municipais como instrumento de concienciación, 
convivencia e xestión eficaz do dominio público marítimo terrestre, no ámbito municipal”. 

SEXTA.- Entrando xa no articulado da devandita ordenanza, faise necesario facer especial 
mención aos seguintes artigos: 

-ARTIGO 1 º. OBXECTO 

1.—A presente Ordenanza ten por obxecto regular as condicións de uso das praias do termo 
municipal de Vilagarcía de Arousa, garantindo o dereito da cidadanía ao uso e disfrute do 



mar, a súa ribeira e do resto do dominio público marítimo-terrestre, ás súas zonas de 
protección e servidume. 

Para iso, pretende: 

a) Compatibilizar a normativa vixente na materia, establecendo un modelo axeitado de 
actuación e xestión. 

b) Regular as condicións xerais de utilización e goce polos usuarios da praia en orde á 
seguridade, a saúde pública e a protección do medio ambiente. 

c) Regular as actividades que se practiquen nas praias promovendo a protección cidadá e a 
calidade dos servizos que se presten”. 

ARTIGO 3º. ( apartados 1. a), b) e c) )  DEFINICIÓNS 

1.—Para os efectos da presente ordenanza, e de acordo coa normativa estatal básica e a 
autonómica aplicable, enténdese como: 

a) Praias: zonas de depósito de materiais soltos, tales como areas, gravas e seixos, incluíndo 
escarpas, bermas e dunas, teñan ou non vexetación, formadas pola acción do mar ou do 
vento mariño, ou outras causas naturais ou artificiais. 

b) Augas de baño: calquera elemento de augas superficiais nas que o baño estea 
expresamente autorizado ou, non estando prohibido, practícase por un número de 
persoas. 

c) Zonas de  baño: áreas xeograficamente delimitadas dun termo municipal compostas por 
unha praia e as súas augas de baño. En todo caso, entenderase como zona de baño aquela 
que se atope debidamente balizada para o efecto. Nos tramos de costa que non estean 
balizados como zona de baño, entenderase que esta ocupa unha franxa de mar contigua á 
costa dunha anchura de 200 metros nas praias ou 50 metros no resto da costa. 

ARTIGO 8º. NECESIDADE DE AUTORIZACIÓN. 

1.—A realización de calquera tipo de actuación, ocupación, publicidade, uso especial ou 
disposición de obxectos, aínda de forma temporal, no ámbito de aplicación da presente 
Ordenanza, deberá dispoñer da preceptiva autorización, licenza ou permiso da 



Administración competente. 
 

ARTIGO 24º. RESIDUOS 

1.—Queda totalmente prohibido arroxar á praia ou ao auga calquera elemento, sustancia, 
produto ou material alleo ao medio natural e en concreto: 

a) Calquera tipo de residuos como papeis; materiais de publicidade; restos de comida; 
cascas de pipas ou outros froitos secos; envases de vidro, aluminio ou ferro; cabichas, etc.; 
así como deixar abandonadas, cadeiras de praia, antucas, roupa, zapatos, etc. 

b) Líquidos ou materiais susceptibles de afectar a integridade e seguridade das persoas. 

(...) 

4.—Nas zonas ou parcelas ocupadas, calquera que sexa o seu uso, o concesionario da 
devandita zona é responsable da súa limpeza. Deste xeito, todos os concesionarios deberán 
dispor de papeleiras distribuídas proporcionalmente ao longo da superficie da parcela. 

ARTIGO 27º 

1.—Ó Amparo do que establecen os artigos do 139 ao 141 da Lei 7/1985, de 7 de abril, de 
bases do réxime local, e coa finalidade de ordenar adecuadamente as relacións de 
convivencia e de uso dos servizos, equipamientos, infraestructuras e instalacións situadas no 
espazo público onde é de aplicación a presente Ordenanza, constitúe unha infracción, toda 
acción ou omisión que supoña un incumprimento dos deberes, prohibicións ou limitacións 
que esta mesma contén. 

2.—A potestade sancionadora municipal, con respecto ás infracciones da lexislación de 
costas, exércese de acordo coas previsións, procedementos e do xeito como se establece na 
mencionada lexislación sectorial. 

ARTIGO 28º. CONSECUENCIAS DAS ACTUACIÓNS INFRACTORAS 

1.—Toda actuación que contradiga a presente Ordenanza poderá dar lugar a: 



a) A adopción por parte do Concello das medidas precisas para que se proceda á 
restauración da orde xurídica infrinxida e da realidade física alterada ou transformada 
como consecuencia da actuación ilícita. 

b) A imposición de sancións económicas ós responsables, previa tramitación do 
correspondente procedemento sancionador, sen prexuízo das posibles responsabilidades 
de orde penal en que incurresen. 

c) A posible obriga de resarcimiento de danos e indemnización dos prexuízos a cargo de 
quen sexan declarados responsables 

Artigo 29º. INFRACCIÓNS 

1.—As infraccións das normas desta ordenanza serán sancionadas pola Alcaldía-
Presidencia dentro do ámbito das súas competencias, logo da incoación do oportuno 
expediente no que se terán en conta as circunstancias que concorran en cada caso. Todo iso, 
sen prexuízo de pasarlle o tanto de culpa ao xulgado ou a remisión das actuacións 
practicadas ás autoridades competentes, cando así o determine a natureza da infracción. 

ARTIGO 30º. RESTAURACIÓN DA REALIDADE FÍSICA ALTERADA 

1.—Ademais da imposición da correspondente sanción, a Administración Municipal ha de 
adoptar as medidas pertinentes para a restauración da realidade física alterada e a orde 
xurídica infrinxida, coa execución subsidiaria, se procede, das actuacións ó cargo do 
infractor. 

SÉTIMA.- Por último, non debemos esquecer que a Constitución , establece no seu artigo 
113 que: 

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

Por todo o anterior, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, da Valedora do 
Pobo, cómpre facer chegar a ese  Concello de Vilagarcía de Arousa a seguinte :  

    RECOMENDACIÓN  



Que por parte do concello se leven a cabo as actuacións necesarias para comprobar as 
circunstancias e por parte de quen se levou a cabo a instalación dos ferros oxidados na zona 
acotada para o  baño que permanecen instalados na praia de Compostela e se comprobe, no 
seu caso, a legalidade da mesma, procedendo se fora necesario,  á adopción das medidas 
para a reposición da legalidade e das condicións de saúde e salubridade de dita praia. 

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 adoitadas para 
darllesefectividade, 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 


	Sr. alcalde:

