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I
INTRODUCIÓN

A presente memoria, correspondente ao ano 2017, foi aprobada polo
Pleno do Consello Consultivo de Galicia en sesión celebrada o 20 de
xuño de 2018 para a súa elevación ao Consello da Xunta de Galicia.
Conforme prevé o artigo 15 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello
Consultivo de Galicia, e o artigo 2 do Decreto 91/2015, do 18 de xuño,
polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento
do Consello Consultivo de Galicia, a memoria recolle, en esencia, a
actividade desenvolvida polo Consello Consultivo durante o ano
2017, no que se cumpren vinte e un anos dende a súa creación, polo
que comprende tamén un resumo deste período. Así mesmo, recolle as
observacións e suxestións que se considera oportuno realizar en relación
cos actos e procedementos administrativos obxecto habitual de ditame.
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1.- COMPOSICIÓN A 31 DE DECEMBRO DE 2017

- PLENO

Presidente:
José Luis Costa Pillado
Conselleiros electivos:
Ignacio de Loyola Aranguren Pérez
José Abelardo Blanco Serrano
José Antonio Fernández Vázquez
Eduardo Antonio Sánchez Tato
Conselleiros natos:
Fernando Ignacio González Laxe
Secretario xeral:
José Ángel Oreiro Romar
Secretaria do Pleno e das Seccións:
Vanessa Brea Lago
- SECCIÓNS

Sección de Ditames
Presidente:
José Luis Costa Pillado
Conselleiros:
Ignacio de Loyola Aranguren Pérez
José Abelardo Blanco Serrano
José Antonio Fernández Vázquez
Eduardo Antonio Sánchez Tato
Secretario xeral:
José Ángel Oreiro Romar
Secretaria do Pleno e das Seccións:
Vanessa Brea Lago
Sección de Estudos e Informes
Resolución do 4.1.2017, da Presidencia do Consello Consultivo de Galicia, pola que
se fai público o acordo plenario polo que se designan os conselleiros integrantes da
Sección de Estudos e Informes do Consello Consultivo de Galicia para o ano 2017
(DOG núm. 9, do 13 de xaneiro).
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Presidente:
José Luis Costa Pillado
Conselleiros:
Ignacio de Loyola Aranguren Pérez
Fernando Ignacio González Laxe
Secretario xeral:
José Ángel Oreiro Romar
Secretaria do Pleno e das Seccións:
Vanessa Brea Lago
1.1.- Concurso para a provisión dun posto de letrado/a vacante do Consello
Consultivo de Galicia

Pola Resolución do 21.12.2016, publicada no Diario Oficial de Galicia núm. 245, do
26 de decembro, fíxose público o acordo plenario polo que se convoca o concurso
para a provisión dun posto de letrado/a vacante no cadro de persoal deste organismo,
denominación letrado/a, nivel 30, código do posto CCG 005.
Pola Resolución do 7.2.2017, da Presidencia do Consello Consultivo de Galicia e de
conformidade coa Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, co
artigo 13.l) do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo
de Galicia, aprobado polo Decreto 91/2015, do 18 de xuño, e co previsto na base VII
da citada convocatoria e á vista da proposta do 2.2.2017 de resolución da comisión de
valoración do concurso, a dita presidencia resolve adxudicar destino, no dito posto de
traballo, á funcionaria Ana Mª López Guizán.
1.2.- Cesamento de Marta Dorado Romero como secretaria xeral do Consello
Consultivo de Galicia

No Diario Oficial de Galicia núm. 7, do 11 de xaneiro de 2017, publícase a Resolución
do 4.1.2017, da Presidencia do Consello Consultivo de Galicia, pola que se fai
público o cesamento de Marta Dorado Romero como secretaria xeral do Consello
Consultivo de Galicia. O dito cesamento produciuse o 4.1.2017, por petición propia e
agradecéndolle os servizos prestados.
1.3.- Designación da secretaria do Pleno e das Seccións

Conforme o establecido no artigo 22.3 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello
Consultivo de Galicia, na súa redacción dada pola Lei 2/2017, do 8 de febreiro, as
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funcións da Secretaría do Pleno e das Seccións serán exercidas por quen designe a
Presidencia de entre o persoal funcionario ao servizo do Consello.
Pola Resolución, do 16.2.2017, da Presidencia do Consello Consultivo de Galicia,
desígnase a Vanessa Brea Lago, funcionaria do corpo superior da Administración da
Xunta de Galicia, subgrupo A1, que ocupa a Sección de Estudos e Comunicación,
para exercer as funcións da Secretaría do Pleno e das Seccións, establecidas no artigo
22.4 da citada Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia.
1.4.- Nomeamento e toma de posesión do novo secretario xeral José Ángel Oreiro
Romar

No Diario Oficial de Galicia núm. 61, do 28 de marzo de 2017, publicouse a
Resolución do 22.3.2017 da Presidencia do Consello Consultivo de Galicia, pola que
se fai público o nomeamento de José Ángel Oreiro Romar como secretario xeral do
Consello Consultivo de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 22.2 da Lei 3/2014,
do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia.
Con data 29.3.2017 tivo lugar o acto oficial de toma de posesión, coa asistencia do
presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado.
1.5.- Cesamento do conselleiro nato do Consello Consultivo de Galicia Gerardo
Fernández Albor

O día 19.5.2017 publicouse no Diario Oficial de Galicia núm. 95 o Decreto 48/2017,
do 18 de maio, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, polo que se dispón que cese como conselleiro nato do Consello
Consultivo de Galicia Gerardo Fernández Albor, logo da renuncia presentada por
razóns estritamente persoais e aceptada mediante resolución do presidente do Consello
Consultivo de Galicia, ao abeiro do establecido no artigo 5 da Lei 3/2014, do 24 de
abril, do Consello Consultivo de Galicia.
1.6.- Prórroga do conselleiro nato do Consello Consultivo de Galicia Ignacio
González Laxe

O día 5.7.2017 publicouse no Diario Oficial de Galicia núm. 127 a Resolución do
23.6.2017, da Secretaría Xeral da Presidencia, pola que se fai público o Acordo
do Consello da Xunta do 22.6.2017, de prórroga do mandato de Fernando Ignacio
González Laxe como conselleiro nato do Consello Consultivo de Galicia por un
período máximo de dous anos, logo de recibida a comunicación do presidente do
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Consello Consultivo de Galicia de expiración do mandato de Fernando Ignacio
González Laxe como conselleiro nato dese órgano o 10.7.2017, na cal se poñen de
manifesto as circunstancias concorrentes, e en virtude do establecido no artigo 4.5 e na
disposición transitoria segunda da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo
de Galicia.

2.- NORMATIVA REGULADORA

- Modificación da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia,
pola Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de
ordenación (Diario Oficial de Galicia núm. 28, do 9 de febreiro de 2017)
Os máis de tres lustros transcorridos desde a entrada en vigor da Lei 9/1995, do 10
de novembro, supuxeron un lapso de tempo suficiente para comprobar a eficacia do
Consello Consultivo de Galicia, pero ese tempo tamén puxo de relevo a necesidade de
dotar a institución dunhas características que a axustasen mellor ao complexo sistema
xurídico actual.
Como consecuencia do anterior, no ano 2014 aprobouse unha nova Lei do Consello
Consultivo de Galicia (Lei 3/2014, do 24 de abril).
No ano 2017 introdúcense importantes modificacións no corpo da dita lei pola Lei
2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de organización (Diario
Oficial de Galicia núm. 28, do 9 de febreiro de 2017).
A disposición adicional cuarta suprime o corpo de letrados do Consello Consultivo de
Galicia establecendo o seguinte:
“Disposición adicional cuarta. Supresión do corpo de letrados do Consello
Consultivo de Galicia.
Un. Suprímese o corpo de letrados do Consello Consultivo de Galicia,
regulado no artigo un da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo
de Galicia.
Dous. O persoal funcionario de carreira pertencente ao indicado corpo
de letrados intégrase na escala de letrados da Xunta de Galicia, do corpo
superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma, subgrupo A1,
prevista no punto 1 da disposición adicional oitava da Lei 2/2015, do 29
de abril, de emprego público de Galicia, con garantía do seu grao persoal
consolidado e da súa antigüidade”.
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Pola súa banda, a disposición transitoria única regula a situación do persoal funcionario
que ocupe postos de traballo de letrado no Consello Consultivo de Galicia no momento
da entrada en vigor da lei sinalando o seguinte:
“O persoal funcionario de carreira que no momento da entrada en vigor desta
lei estea ocupando postos de traballo que correspondían ao suprimido corpo
de persoal letrado no Consello Consultivo de Galicia seguirá desenvolvendo
funcións de letrado ao servizo do Consello Consultivo ata a provisión dos
correspondentes postos de traballo na forma determinada no artigo 30 da
Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, na redacción
dada ao dito precepto pola presente lei. Este persoal cesará no momento da
provisión do posto de traballo se non obtén a praza, e quedará á disposición
do órgano competente en materia de persoal do Consello Consultivo de
Galicia, quen procederá á súa adscrición provisional a un posto de traballo
vacante dos correspondentes a letrados ao servizo do Consello Consultivo.
De non haber posto de traballo vacante, ou cando así o aconsellen as
necesidades do servizo, o Consello Consultivo comunicarao á consellería
competente en materia de función pública, que procederá á adscrición
provisional do indicado persoal a outros postos vacantes da escala de
letrados da Xunta de Galicia, con cambio de dependencia orgánica. No caso
de cambio de localidade, será preciso, ademais, a conformidade da persoa
afectada”.
Finalmente, a disposición derradeira terceira modifica a Lei 3/2014, do 24 de abril,
do Consello Consultivo de Galicia, creando a figura da Secretaría do Pleno e das
Seccións e configurando a Secretaría Xeral do dito Consello como un alto cargo. A
redacción concreta do apartado é como segue:
“Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei 3/2014, do 24 de
abril, do Consello Consultivo de Galicia
Un. Modifícase o punto 6 do artigo 18 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do
Consello Consultivo de Galicia, que queda redactado como segue:
«6. Autorizar os gastos referentes aos servizos do Consello».
Dous. Modifícase o artigo 22 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello
Consultivo de Galicia, que queda redactado como segue:
«Artigo 22. Secretaría Xeral e Secretaría do Pleno e Seccións
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1. O Consello Consultivo contará cunha Secretaría Xeral, á que lle
corresponderá:
a) A xefatura directa e a xestión administrativa en materia de persoal,
así como do réxime interior dos servizos e dependencias do
Consello, sen prexuízo da superior autoridade da Presidencia.
b) A xestión dos créditos orzamentarios no relativo aos actos de
disposición, recoñecemento da obriga e ordenamento do pagamento.
c) A tramitación e xestión da contratación administrativa e a
administración do patrimonio.
d) A expedición de certificacións en relación coas materias cuxa
xestión lle estea atribuída e a custodia da documentación que se
xere no exercicio das súas funcións.
e) A asistencia á Presidencia en todos os asuntos e, singularmente,
preparar e redactar, cando aquela o considere conveniente, os
proxectos de ditames, informes ou propostas nos asuntos que a
persoa titular da Presidencia determine.
f) Aqueloutras que lle sexan delegadas pola persoa titular da
Presidencia ou lle atribúa o Regulamento de organización e
funcionamento do Consello Consultivo.
2. O posto de titular da Secretaría Xeral estará asimilado no seu rango
ao de alto cargo. A persoa titular da Secretaría Xeral deberá ser
licenciada en Dereito, ou posuidora do título de grao en Dereito, e
reunir os requisitos de solvencia profesional que sexan necesarios para
o desenvolvemento da función. Será nomeada e separada libremente
polo Pleno por proposta da Presidencia do Consello Consultivo.
3. As funcións da Secretaría do Pleno e das Seccións serán exercidas por
quen designe a Presidencia de entre o persoal funcionario ao servizo
do Consello. Ese exercicio non xerará percepción de retribucións,
axudas de custo ou indemnizacións.
4. Correspóndelle á persoa que exerza a Secretaría do Pleno e das
Seccións:
a) Dar fe dos actos do Consello.
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b) Asistir ás sesións do Consello con voz pero sen voto e levantar
e redactar as actas das sesións, visadas pola persoa titular da
Presidencia.
c) Custodiar a documentación do Consello que garde relación directa
co exercicio das súas funcións.
d) Elaborar a orde do día das sesións do Pleno e das Seccións,
someténdoo á aprobación da Presidencia.
e) Efectuar, por orde da persoa titular da Presidencia, a convocatoria
das conselleiras e conselleiros para as sesións.
f) Levar a efecto os acordos do Consello.
g) Practicar os actos de comunicación do Consello, con excepción dos
que sexan realizados pola persoa titular da Presidencia.
h) Expedir certificacións dos acordos do Consello, votos particulares
e demais documentos confiados á súa custodia, visadas pola persoa
titular da Presidencia do Consello.
i) Facilitar copia dos expedientes ás conselleiras e conselleiros, así
como ao persoal letrado a quen corresponda o seu estudo.
j) Preparar, para a súa posterior aprobación polo Pleno do Consello,
o proxecto da memoria de actividades anuais.
k) Asistir o presidente en todos os asuntos en que a requira e sexa
inherente á súa condición.
5. No caso de ausencia, enfermidade ou calquera imposibilidade
temporal, a persoa titular da Secretaría Xeral e a persoa funcionaria
designada para desempeñar as función da Secretaría do Pleno e das
Seccións substituiranse entre si, e no último termo serán substituídas
pola persoa que, exercendo funcións de letrada ou letrado do Consello,
sexa designada pola Presidencia».
Tres. Modifícase a alínea 1 do artigo 23 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do
Consello Consultivo de Galicia, que queda redactada como segue:
«1. Nas reunións do Consello Consultivo requirirase, para a validez das
deliberacións e dos acordos, a presenza da persoa titular da Presidencia
ou de quen legalmente a substitúa, a dun número de conselleiras ou
23
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conselleiros que, coa Presidencia, constitúan maioría absoluta, e a da
persoa funcionaria designada para desempeñar as funcións de Secretaría
do Pleno e das Seccións ou de quen a substitúa».
Catro. Modifícase a alínea 2 do artigo 29 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do
Consello Consultivo de Galicia, que queda redactada como segue:
«2. Corresponde ao Consello Consultivo de Galicia establecer a
organización do persoal ao seu servizo e propoñer á Xunta de Galicia a
aprobación e modificación do cadro de persoal e da relación de postos
de traballo, así como levar a cabo os procesos de provisión dos postos de
traballo».
Cinco. Modifícase o artigo 30 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello
Consultivo de Galicia, que queda redactado como segue:
«Artigo 30. Letrados
1. O Consello Consultivo está asistido por persoal letrado, dependente
orgánica e funcionalmente deste, ao que corresponde, baixo a dirección
da Presidencia ou das conselleiras e conselleiros, as funcións de estudo
dos asuntos sometidos a consulta do Consello, a preparación e redacción
dos correspondentes proxectos de ditames, os informes ou propostas
e as demais funcións adecuadas á súa condición que lles atribúa o
Regulamento de organización e funcionamento do Consello. O número
de prazas de letrado determinarase na relación de postos de traballo.
2. A provisión das prazas de letrados ao servizo do Consello Consultivo
de Galicia, de acordo coa especial responsabilidade, confianza e
cualificación profesional requirida, efectuarase por libre designación
con convocatoria pública, de acordo co disposto na Lei 2/2015, do 29
de abril, do emprego público de Galicia, entre persoal funcionario
pertencente á escala de letrados da Xunta de Galicia, do corpo superior
da Administración xeral da Comunidade Autónoma, subgrupo A1,
prevista no punto 1 da disposición adicional oitava da Lei 2/2015, do
29 de abril, do emprego público de Galicia. Neste caso, a dependencia
orgánica e funcional do Consello Consultivo será excepción ao previsto
no artigo 38.1 da Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia
xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia
e do seu sector público.
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Así mesmo, en atención ás funcións do órgano e por razóns de
especialización técnica e, de ser o caso, de acordo co que se determine
na relación de postos de traballo, as prazas poderán ser cubertas
por persoal pertencente a corpos de letrados da Administración
xeral do Estado, da Administración xeral doutras comunidades
autónomas ou doutros consellos consultivos; por persoal pertencente
á escala de funcionarios de Administración local con habilitación de
carácter nacional, subescala de secretaría; ou por persoal letrado do
Parlamento de Galicia. En ningún caso esta forma de provisión suporá
a adquisición de dereitos de integración na escala de letrados da Xunta
de Galicia.
3. A convocatoria e a resolución dos procesos de provisión efectuados de
acordo co indicado no punto anterior corresponderalle á persoa titular
da Presidencia do Consello Consultivo.
4. O réxime xurídico do persoal letrado será o establecido nesta lei e
no Regulamento de organización e funcionamento do Consello
Consultivo. De forma supletoria, aplicarase o establecido para o
persoal funcionario na lexislación de emprego público da Comunidade
Autónoma de Galicia”.
Con data 3.7.2017 publicouse no Diario Oficial de Galicia núm. 125 o recurso de
insconstitucionalidade 2311-2017, contra as disposicións adicional cuarta, transitoria
única e derradeira terceira, número 5, da Lei do Parlamento de Galicia 2/2017, do 8 de
febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación; referidas ao réxime do
persoal letrado ao servizo do Consello Consultivo de Galicia. - Decreto 91/2015, do
18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento
do Consello Consultivo de Galicia (Diario Oficial de Galicia núm. 124, do 3 de
xullo).
O Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia
foi aprobado no ano 2015, mediante o Decreto 91/2015, en cumprimento da disposición
derradeira primeira da Lei 3/2014, do 24 de abril, permanecendo inalterable no ano
2016.
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3.- MEDIOS

3.1.- Persoal

De acordo co artigo 30 da Lei 3/2014, do 24 de abril, o Consello Consultivo de Galicia
está asistido por persoal letrado, dependente orgánica e funcionalmente deste, ao que
corresponde, baixo a dirección da Presidencia ou das conselleiras ou conselleiros,
as funcións de estudo dos asuntos sometidos a consulta do Consello, a preparación
e redacción dos correspondentes proxectos de ditames, os informes ou propostas e
as demais funcións adecuadas á súa condición que lles atribúa o Regulamento de
organización e funcionamento do Consello.
O resto das prazas de persoal, correspondentes aos servizos de apoio, son cubertas
-segundo o artigo 29 da súa lei reguladora-, por persoal funcionario da Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, doutras comunidades autónomas ou do
Estado.
Durante o ano 2017 o Consello Consultivo de Galicia contou co seguinte persoal:
Persoal letrado
Sabela Carballo Marcote1
José Carlos López Corral
Ana M.ª López Guizán
Pablo José López Paz
José Ángel Oreiro Romar2
M.ª José Quintana Acebo
Persoal de servizos de apoio
Servizo de Administración e Xestión
Patricia Roiloa Rodríguez
Sección de Estudos e Comunicación
Vanessa Brea Lago3
Documentación e biblioteca

1

en comisión de servizos dende o 28.6.2017
en comisión de servizos ata o 28.3.2017, data da publicación no Diario Oficial de Galicia do seu nomeamento como secretario xeral do Consello Consultivo de Galicia.
3
en comisión de servizos dende o 1.2.2017. Designada como secretaría do Pleno e das Seccións por Resolución do 16.2.2017
da Presidencia do Consello Consultivo de Galicia.

2
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María José Fábregas Valcarce
Servizos Administrativos
Juan José Baños Amado4
María Bargados Bargados
José Luis Fernández Rey
Yolanda González Conde
Manuel Novo López
M.ª del Carmen Paz Galbán
Francisco Javier Santos Pérez
M.ª Dolores Tarrío Potel
3.2.- Orzamento 2017

No seu conxunto o orzamento do Consello Consultivo de Galicia para o ano 2017
ascende á cantidade de dous millóns noventa e cinco mil cincocentos cincuenta e tres
euros (2.095.553,00 €), o que supuxo unha leve recuperación do 1,74 % respecto do
exercicio anterior de 2016.
É un orzamento reducido: representa o 0,023% do global da Comunidade Autónoma,
mais loxicamente de grande importancia para o mantemento dun órgano como o
Consello Consultivo de Galicia.
Estrutúrase, ao igual que en exercicios anteriores, en tres capítulos:
- Capítulo I.- Gastos de persoal. Cuantifícanse, incluíndo Seguridade Social, nun
millón seiscentos noventa e nove mil seiscentos vinte e seis euros (1.699.626,00 €),
o que supón un incremento 35.769,00 €, que representa un 2,15 % con respecto ao
ano anterior. Esta subida deriva esencialmente da recuperación para todo o persoal
do sector público autonómico de Galicia, incluído o deste órgano consultivo, dos
conceptos retributivos minorados en virtude da Lei 12/2015, do 24 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.
- Capítulo II.- Gastos correntes en bens e servizos. O orzamento deste capítulo para
o exercicio 2017 acadou a cifra de douscentos noventa e catro mil novecentos vinte
e sete euros (294.927,00 €), o que non representa ningunha variación con respecto
ao exercicio anterior.

4
en comisión de servizos dende o 1.5.2017. Publicación no Diario Oficial de Galicia do seu nomeamento mediante o procedemento de libre designación o 28.11.2017.
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- Capítulo VI.- Investimentos reais.- Neste capítulo o importe total para o ano 2017
foi de cento un mil euros (101.000,00 €), exactamente igual que a do exercicio
orzamentario anterior. Neste capítulo destacar que a maior parte do orzamento se
destina aos fondos bibliográficos, sexan en papel ou electrónicos, que son base e
fonte de consulta imprescindible para a elaboración de ditames e o desenvolvemento
do labor que diariamente levan a cabo o persoal deste órgano.
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ACTIVIDADE CONSULTIVA
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1.- DATOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AOS ASUNTOS SOMETIDOS A
CONSULTA

Durante o período xaneiro - decembro de 2017 sometéronse a consulta deste órgano
en relación con 511 expedientes correspondentes ao referido ano.

1.1.- Clasificación dos asuntos por órgano solicitante

– Administración autonómica: 357

De acordo co Decreto 227/2012, do 2 de decembro, polo que se establece a estrutura
orgánica da Xunta de Galicia; o Decreto 116/2015, do 4 de outubro, polo que se
modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia; o Decreto 129/2015, do 8 de
outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia; o
Decreto 146/2016, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da
Xunta de Galicia e o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a estrutura
orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia, solicitáronse os
seguintes ditames:
Presidencia

0

Vicepresidencia e Cª de Presidencia, AA PP e Xustiza

6

Cª de Facenda

19

Cª de Infraestruturas e Vivenda

53

Cª do Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

5

Cª de Medio Ambiente - Augas de Galicia

1

Cª de Economía, Emprego e Industria

4

Cª de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

27

Cª de Sanidade

222

Cª de Política Social

4

Cª do Medio Rural

4

Cª do Mar

9

Portos de Galicia

0

Axencia Tributaria de Galicia

2

Axencia Turismo Galicia

1

TOTAL

357
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- Administración local: 145
Deputacións provinciais

4

Concellos

141

TOTAL

145

- Administración universitaria: 7
Universidade de A Coruña

2

Universidade de Santiago de Compostela

1

Universidade de Vigo

4

Total

7

- Particular: 2
Cidadáns

2

Total

2

- Expedientes por Administración e porcentaxes ano 2017
Administración autonómica

357

69.86%

Administración local

145

28.38%

Administración universitaria

7

1.37%

Cidadáns

2

0.39%

511

100%

TOTAL
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Dentro da clasificación dos asuntos sometidos a consulta, en virtude da procedencia
da súa solicitude, a relación destes é a seguinte:
– ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: 357
Presidencia: 0
Vicepresidencia e Cª Presidencia, AA PP e Xustiza: 6
Proxecto de decreto (5)
Responsabilidade patrimonial (1)
Cª de Facenda: 19
Proxecto de orde (1)
Recurso de revisión (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
Revisión de oficio (16)
Cª do Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 5
Proxecto de decreto (1)
Recurso de revisión (1)
Responsabilidade patrimonial (2)
Revisión de oficio (1)
Cª do M. Ambiente- Augas de Galicia: 1
Contratos administrativos (1)
Cª de Infraestruturas e Vivenda: 53
Contratos administrativos (46)
Responsabilidade patrimonial (7)
Cª de Economía, Emprego e Industria: 4
Proxecto de decreto (2)
Recurso de revisión (2)
Cª de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: 27
Proxecto de decreto (16)
Responsabilidade patrimonial (3)
Revisión de oficio (8)
Cª de Sanidade: 222
Proxecto de decreto (6)
Responsabilidade patrimonial (216)
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Cª de Política Social: 4
Proxecto de decreto (3)
Responsabilidade patrimonial (1)
Cª do Medio Rural: 4
Proxecto de decreto (2)
Proxecto de orde (2)
Cª do Mar: 9
Proxecto de decreto (1)
Responsabilidade patrimonial (2)
Revisión de oficio (6)
Portos de Galicia: 0
Axencia Tributaria de Galicia: 2
Revisión de oficio (2)
Axencia Turismo Galicia – Presidencia da Xunta: 1
Proxecto de decreto (1)
– ADMINISTRACIÓN LOCAL: 145

Deputacións: 4
Deputación da Coruña: 2
Contratos administrativos (2)
Deputación de Lugo: 1
Contratos administrativos (1)
Deputación de Ourense: 1
Informe (1)
Concellos: 141
Concello de Queimadelos (Entidade Local Menor) (): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Boiro (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Cambre (A Coruña): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Cariño (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
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Concello de Cee (A Coruña): 2
Responsabilidade patrimonial (1)
Revisión de oficio (1)
Concello da Coruña (A Coruña): 22
Concesión administrativa (1)
Contratos administrativos (2)
Responsabilidade patrimonial (17)
Revisión de oficio (2)
Concello de Culleredo (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Ferrol (A Coruña): 2
Informe (2)
Concello de Mugardos (A Coruña): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Noia (A Coruña): 2
Revisión de oficio (2)
Concello de Oroso (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Padrón (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello da Pobra do Caramiñal (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Ribeira (A Coruña): 5
Responsabilidade patrimonial (4)
Revisión de oficio (1)
Concello de Sada (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Santiago de Compostela (A Coruña): 1
Recurso de revisión (1)
Concello de Teo (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Vimianzo (A Coruña): 2
Revisión de oficio (2)
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Concello de Becerreá (Lugo): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Burela (Lugo): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Carballedo (Lugo): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Cervantes (Lugo): 2
Informe (2)
Concello de Chantada (Lugo): 1
Informe (1)
Concello de Lugo (Lugo): 2
Contratos administrativos (2)
Concello de Mondoñedo (Lugo): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Palas de Rei (Lugo): 1
Informe (1)
Concello de Portomarín (Lugo): 1
Recurso de revisión (1)
Concello de Sarria (Lugo): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Triacastela (Lugo): 1
Outros (1)
Concello de Viveiro (Lugo): 9
Informe (9)
Concello de Avión (Ourense): 1
Contratos administrativos (1)
Concello do Barco de Valdeorras (Ourense): 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello do Carballiño (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Celanova (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)
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Concello de Maceda (Ourense): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Montederramo (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Ourense (Ourense): 14
Informe (1)
Responsabilidade patrimonial (13)
Concello de San Cibrao das Viñas (Ourense): 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Verín (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Baiona (Pontevedra): 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Caldas de Reis (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Covelo (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello do Grove (Pontevedra): 1
Revisión de oficio (1)
Concello da Guarda (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Nigrán (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Poio (Pontevedra): 2
Recurso de revisión (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Pontevedra (Pontevedra): 4
Informe (1)
Recurso de revisión (1)
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Redondela (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
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Concello de Sanxenxo (Pontevedra): 5
Contratos administrativos (2)
Informe (1)
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Soutomaior (Pontevedra): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Vigo (Pontevedra): 27
Contratos administrativos (1)
Recurso de revisión (1)
Responsabilidade patrimonial (23)
Revisión de oficio (2)
Concello de Vilaboa (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
– ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA: 7

Universidade da Coruña: 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Universidade de Santiago de Compostela: 1
Contratos administrativos (1)
Universidade de Vigo: 4
Responsabilidade patrimonial (4)
– PARTICULAR: 2

Cidadáns: 2
Informe (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
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MEDIO RURAL

A

I

S

3

2

1

PO

4

2

1

1

RR

233

2

1

216

3

2

7

1

1

RP

33

2

6

8

1

16

RO

0

IF.

100%

0.28%

0.56%

2.52%

1.12%

1.12%

62.18%

7.56%

1.12%

0.28%

1.4%

14.85%

5.32%

1.68%

0%

% s/T

Co.Ad: concesións administrativas. C.Ad: contratos administrativos. C.CC.AA.: convenios comunidades autónomas. PD: proxecto decreto. PO: proxecto orde. RR: recurso revisión.
RP: responsabilidade patrimonial. RO: revisión de oficio. AL: anteproxecto de lei. IF: informes. RI: recurso de inconstitucionalidade

4

T

37

O

357

T

1

1

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

1

2

3

6

16

2

1

5

PD

2

0

Outros

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

47

1

46

C.Ad

9

0

Co.Ad1

MAR

1

4

POLÍTICA SOCIAL

222

SANIDADE

M. AMBIENTE – AUGAS DE GALICIA
4

1

MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO

27

5

INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

53

FACENDA

ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

19

6

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

PRESIDENCIA,

0

PRESIDENCIA

Expedientes do ano 2017

TOTAIS
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- EXPEDIENTES ENVIADOS POLA ADMINISTRACIÓN LOCAL NO ANO
2017 –
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

Núm. exps.

%

Entidade local menor

1

0.69%

A Coruña

46

31.72%

Lugo

22

15.17%

Ourense

24

16.55%

Pontevedra

48

33.1%

Deputación da Coruña

2

1.38%

Deputación de Lugo

1

0.69%

Deputación de Ourense

1

0.69%

Concesión administrativa

1

0.69%

Contratos administrativos

15

10.34%

Informe

19

13.1%

Outros

1

0.69%

Recurso de revisión

5

3.45%

Responsabilidade patrimonial

81

55.86%

Revisión de oficio

23

15.86%

DISTRIBUCIÓN POR DEPUTACIÓNS

DISTRIBUCIÓN POR MATERIAS

1.2.- Clasificación dos asuntos por materias

A relación de asuntos examinados ao abeiro das competencias previstas no Título
III da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e segundo se
establece no Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o seu Regulamento
de organización e funcionamento, é a seguinte:
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Concesión administrativa

1

0,20%

Contratos administrativos

63

12,33%

Outros

1

0,20%

Proxecto de decreto

37

7,24%

Proxecto de orde

3

0,59%

Recurso de revisión

9

1,76%

Responsabilidade patrimonial

321

62,82%

Revisión de oficio

56

10,96%

Informe

20

3,91%

Total

511

100,00%
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1.3.- Conclusión ou sentido final dos ditames

Do total dos 511 expedientes remitidos para o seu ditame por parte deste Consello,
79 foron obxecto dun acordo de devolución, ao abeiro do Decreto 91/2015, do 18 de
xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Consello
Consultivo de Galicia, que o faculta para devolver o correspondente expediente a fin
de que a Administración activa consultante emende os defectos observados, sen a
emisión do preceptivo ditame, e procedéndose ao arquivamento de todo o actuado.
A conclusión ou sentido final dos ditames emitidos é a seguinte:
“Sen conclusión”

1

0.2%

“Acordo de devolución”

79

15.46%

“Arquivado”

0

0%

“Desfavorable”

69

13.5%

“Devolto”

0

0%

333

65.17%

“Inadmisible”

0

0%

“Outros”

29

5.68%

“Acordo interpretativo”

0

0%

“Moción”

0

0%

511

100%

“Favorable”

Total
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1.4.- Comunicación das resolucións

O artigo 45 do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de
organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, establece a obriga
de que o órgano ou institución consultante, no prazo dun mes desde a emisión do
ditame, comunique á persoa titular da Secretaría Xeral do Consello a adopción ou
publicación da resolución ou disposición xeral consultada. O cumprimento da dita
prescrición presenta os seguintes resultados:
Comunicados

355

69.47%

Non comunicados

156

30.53%

Total

511

100%

1.5.- Fórmula de incorporación dos ditames

O artigo 11.5 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, sinala
que as disposicións ou proxectos normativos aprobados en asuntos ditaminados
preceptivamente polo Consello, expresarán se se acordan en conformidade co seu
ditame ou se se apartan del. No primeiro caso, conterán a fórmula “… de acordo
co Consello Consultivo de Galicia”; no segundo, a de “oído o Consello Consultivo
de Galicia” ou, se se conforma plenamente con algún voto particular, a de “oído o
Consello Consultivo e de acordo co voto particular formulado pola conselleira ou
polo conselleiro (ou conselleiras/os) …”. O resumo correspondente a este apartado
nos expedientes ditaminados que foron comunicados é o seguinte:
De acordo

315

88.73%

Oído

11

3.1%

Outros

29

8.17%

Total

355

100.00%

1.6.- Consultas formuladas polo trámite de urxencia

Foron un total de cero (0) expedientes os que se someteron á consulta do Consello
Consultivo de Galicia polo trámite de urxencia previsto nos artigos 24 da Lei 3/2014,
do 24 de abril, e 37 do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, que acurta, á metade, o prazo
xeral dun mes establecido para a emisión dos ditames ou informes, salvo que a persoa
titular da Presidencia da Xunta de Galicia ou o Consello da Xunta fixen outro menor.
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1.7.- Asuntos aprazados

Do total de 511 expedientes sometidos a consulta no ano 2017, oitenta e cinco
(85) foron aprazados (15.32%) ao abeiro do artigo 39 do Decreto 91/2015, do 18
de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do
Consello Consultivo de Galicia, segundo o cal o Consello Consultivo poderá acordar
a ampliación dos prazos para a emisión dun ditame ou informe por un período que non
excederá a metade do inicialmente establecido. Excepcionalmente, e salvo disposición
legal en contra, cando o número de solicitudes de ditame ou informe formuladas
impida razoablemente o cumprimento do prazo, o órgano competente poderá amplialo
por un período igual ao orixinario.
1.8.- Relación de asuntos sometidos a consulta (anexo, 151-186)

2.- SESIÓNS REALIZADAS NO ANO 2017

De acordo co disposto na Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de
Galicia, tiveron lugar as seguintes sesións:
– Pleno: 28
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4 de xaneiro

11 de xaneiro

25 de xaneiro

1 de febreiro

8 de febreiro

1 de marzo

22 de marzo

26 de abril

3 de maio

10 de maio

16 de maio

7 de xuño

14 de xuño

21 de xuño

28 de xuño

5 de xullo

12 de xullo

27 de xullo

2 de agosto

30 de agosto

6 de setembro

27 de setembro

4 de outubro

25 de outubro

8 de novembro

15 de novembro

22 de novembro

5 de decembro
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– Sección de Ditames: 46
11 de xaneiro

18 de xaneiro

25 de xaneiro

1 de febreiro

8 de febreiro

15 de febreiro

22 de febreiro

1 de marzo

8 de marzo

15 de marzo

22 de marzo

29 de marzo

5 de abril

19 de abril

26 de abril

3 de maio

10 de maio

16 de maio

31 de maio

7 de xuño

14 de xuño

21 de xuño

28 de xuño

5 de xullo

12 de xullo

19 de xullo

27 de xullo

2 de agosto

23 de agosto

30 de agosto

6 de setembro

13 de setembro

20 de setembro

27 de setembro

4 de outubro

11 de outubro

25 de outubro

2 de novembro

8 de novembro

15 de novembro

22 de novembro

29 de novembro

5 de decembro

13 de decembro

14 de decembro

20 de decembro

– Sección de Estudos e Informes: 13
25 de xaneiro

8 de febreiro

22 de febreiro

24 de abril

26 de abril

7 de xuño

14 de xuño

28 de xuño

27 de xullo

2 de agosto

6 de setembro

2 de novembro

29 de novembro
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IV
ACTIVIDADE NON CONSULTIVA
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1.- PÁXINA WEB

O Consello Consultivo de Galicia, consciente da importancia das novas tecnoloxías
da información e da comunicación, actualizou no ano 2017 a súa páxina do sitio web,
para facilitar o acceso e coñecemento da súa actividade.
Esta páxina permite a consulta on line dos ditames, unha ferramenta moi utilizada e
valorada polos usuarios.
A web, ademais de información xeral referidas ao Consello Consultivo de Galicia
(organización, sede, servizos e enderezos de interese), presenta a posibilidade
de consultar a texto completo os ditames elaborados desde o ano 1996. Ademais,
presenta unha sección chamada novas onde os usuarios poden consultar os ditames
máis salientables emitidos recentemente, a actualidade do Consello, a contratación
administrativa e os procesos selectivos en curso.

2.- XORNADAS E SEMINARIOS

Os contactos cos órganos consultivos das diferentes comunidades autónomas e co
Consejo de Estado para tratar asuntos de común interese á función consultiva foron,
como todos os anos, habituais.
O presidente, conselleiros e letrados do Consello Consultivo de Galicia participaron
en diversos actos e xornadas técnicas aos cales foron invitados por outros órganos
consultivos do Estado.
2.1.- I Xornada sobre responsabilidade patrimonial sanitaria

O Consello Consultivo de Galicia acolleu o 17 de outubro de 2017 a I Xornada sobre
responsabilidade patrimonial sanitaria, co obxecto de dar a coñecer os aspectos
principais da responsabilidade patrimonial no ámbito sanitario e as últimas tendencias
na materia xurisprudencial ao respecto. Aspectos como a mala praxe, a perda de
oportunidade, así como a teoría do dano desproporcionado foron obxecto da xornada.
Esta estaba dirixida a persoal da inspección médica que participou na instrución e
tramitación de expedientes de responsabilidade patrimonial no ámbito sanitario.
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Fotografía das xornadas
O programa da xornada foi a seguinte:
§ A intervención do Consello Consultivo de Galicia nos expedientes de
responsabilidade patrimonial sanitaria.
§ Mesa redonda:
• A instrución dos procedementos de responsabilidade patrimonial sanitaria.
• A carga da proba.
• O consentimento informado.
• As propostas de resolución.
§ Novidades na relación co anexo “Sistema para a valoración dos danos e
prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación” da Lei sobre
responsabilidade civil e seguro de vehículos de motor.
§ A responsabilidade patrimonial sanitaria na xurisdición contenciosoadministrativa. A proba en sede xudicial.
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A xornada contou coa asistencia da práctica totalidade do persoal funcionario que
presta servizos na inspección sanitaria, contando coa presenza de máis de 50 asistentes,
e xerou un amplo debate entre os relatores e os inspectores médicos que tramitan os
expedientes de responsabilidade patrimonial sanitaria.
2.2-. Xornadas sobre contratación pública: nova Lei de contratos do sector público
e boa administración

Os días 9 e 10 de novembro de 2017 tiveron lugar na Facultade de Dereito da
Universidade da Coruña as Xornadas sobre contratación pública: nova Lei de
contratos do sector público e boa administración.
As xornadas contaron coa asistencia de letrados e conselleiros do Consello Consultivo
de Galicia.
Analizáronse as novidades introducidas pola dita lei, cun achegamento eminentemente
práctico á nova lei, coa análise das súas repercusións no mundo da Administración
local e autonómica.
En concreto, partiuse primeiro dun balance preliminar vendo a perspectiva comunitaria
e a perspectiva interna.
A continuación na parte II pasouse a falar da contratación pública estratéxica e ver en
que punto estamos, estudando as cláusulas sociais, as cláusulas ambientais, e o novo
contrato de concesión de servizos e o seu impacto no ámbito local.
Na parte III víronse as ferramentas de integridade na nova LCSP.
Na parte IV as novas ferramentas de xestión, coa autoprovisión administrativa e formas
de cooperación dentro do sector público, as ferramentas ao servizo da innovación e os
desafíos da contratación electrónica.
Finalmente, na parte V realizouse unha aplicación práctica da Lei de contratos do
sector público.
2.3.- XIX Jornadas de estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía: las
relaciones entre los poderes del Estado: separación, colaboración y conflicto

A sede do Instituto Andaluz de Administración Pública foi o escenario o 16 e 17 de
novembro de 2017 das XIX Jornadas de estudio del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, que reuniron a letrados e técnicos da Administración de toda España,
incluídos algunhas letradas e persoal técnico do Consello Consultivo de Galicia.
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O obxecto das xornadas nesta ocasión foi as relacións entre os poderes do Estado:
separación, colaboración e conflito.
É dicir, as xornadas pretenderon reflexionar sobre as relacións entre os poderes do
Estado e os principios que as rexen: separación, desde logo, pero tamén colaboración
e en ocasións conflito, con cuestións problemáticas e zonas grises que foron obxecto
dunha análise detida.
Comezouse cunha reflexión sobre a separación de poderes e en xeral sobre a evolución
das relacións entre os poderes do Estado e a súa situación a día de hoxe.
A continuación houbo un bloque con tres mesas redondas nas que se estudaron as
relacións de colaboración e conflito.
A primeira mesa redonda analizou a relación entre o executivo e o poder xudicial,
tratando cuestións tan destacadas como o deslinde entre o ilícito administrativo e o
ilícito penal, o carácter revisor da xurisdición contencioso-administrativa e os límites
do 71.2, o acto político e a súa revisión polos tribunais, o indulto e o seu control
xurisdicional, un suposto de interacción dos tres poderes: reformas lexislativas e
inexecución de sentenzas firmes.
A segunda mesa redonda centrouse nas relacións entre o executivo e o lexislativo,
poñendo sobre a mesa cuestións da maior actualidade como o decreto lei en clave
aplicativa: Goberno, minorías e xurisprudencia constitucional, Goberno en minoría e
Goberno do Parlamento: os seus límites e o control do Goberno en funcións.
A terceira mesa redonda, dedicada ás relacións entre o lexislativo e o poder xudicial,
referiuse a cuestións como a posición xudicial fronte ás antinomías entre leis estatais
e autonómicas, a inviolabilidade parlamentaria e a instrución penal, suplicatorio, e as
comisións parlamentarias de investigación.
Finalmente, a cuarta mesa redonda centrouse nos factores externos aos poderes que
tamén condicionan as súas relacións, e en tal sentido cuestións como a relación entre
o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional, a Coroa e a súa potencialidade como
poder arbitral e moderador, as arbitraxes internacionais e os poderes na defensa do
Estado de dereito.

52

MeMoria 2017

3.- CURSOS

No ano 2017 o Consello Consultivo de Galicia organizou dous cursos.
3.1.- Curso Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015, do 1 de outubro

O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de
Administración Pública dentro do plan de formación para o persoal ao servizo das
entidades locais.
O curso tiña como obxectivo a análise da normativa sobre a revisión de actos firmes
e os recursos administrativos, ordinarios ou extraordinarios, que se poden interpor
fronte a todo tipo de resolucións administrativas. A materia presentaba especial
interese científico e técnico para aquel persoal funcionario que tramite todo tipo de
procedementos administrativos.
O coñecemento desa materia redunda no mellor exercicio profesional da súa función,
de xeito que a materia presenta múltiples dimensións e na medida en que absolutamente
todos os servizos públicos e, polo tanto, todas as actuacións, incluídas as puramente
materiais ou de xestión, están suxeitas a eventual recurso administrativo.
Por outra banda, a entrada en vigor da nova Lei 39/2015 foi unha oportunidade para
afianzar o coñecemento da normativa en aspectos tan esenciais e decisivos á hora de
resolver un recurso tales como as causas e os prazos de prescrición, a caducidade, a
lexitimación ou a función dos órganos consultivos.
Así mesmo, a resolución de recursos administrativos dá lugar a unha intensa
actividade xurisprudencial de interpretación e integración das leis que necesariamente
ten que coñecer aquel persoal funcionario que ordinaria ou eventualmente participa na
tramitación deste tipo de expedientes.
É tamén unha materia de grande interese xurídico e doutrinal, polo que no curso se
fixo pausada referencia ás novidades xurisprudenciais na materia, facendo especial
fincapé na doutrina do Tribunal Supremo e Tribunal Constitucional, do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, así como tamén do Consello Consultivo de Galicia.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector
público autonómico de Galicia. Preferentemente, persoal habilitado nacional e
funcionario da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades
en materia de tramitación e instrución de expedientes relacionados co curso.

53

CONSELLO CONSULTIVO

DE

GALICIA

O curso desenvolveuse na Escola Galega de Administración Pública do 25 de outubro
ao 9 de novembro de 2017. En concreto, tivo lugar os días 25, 26, 30 e 31 de outubro,
e 6, 7 e 9 de novembro de 2017, das 16.00 ás 19.000 horas na modalidade de curso
presencial. A el asistiron máis de 30 persoas do ámbito da Administración local e os
seus organismos públicos, así como do sector público autonómico.
Todos os relatorios foron impartidos por persoal do Consello Consultivo de Galicia.
O curso constou das seguintes sesións:
§ A resolución dos procedementos administrativos.
§ Revisión dos actos en vía administrativa: revisión de oficio.
§ Revisión dos actos en vía administrativa: declaración de lesividade.
§ Revogación de actos e rectificación de erros.
§ Recursos ordinarios: recurso de alzada e recurso de reposición.
§ Recurso extraordinario de revisión.
§ Casos prácticos e proba presencial.
Ao finalizar cada sesión abriuse unha quenda de coloquio no cal os relatores
responderon a todas as cuestións formuladas polos asistentes.
3.2.- Curso práctico sobre a responsabilidade patrimonial das entidades locais

O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de
Administración Pública dentro do plan de formación para o persoal ao servizo das
entidades locais.
O curso pretendía a análise da normativa sobre a responsabilidade patrimonial, dos
procedementos administrativos para a súa efectividade, das súas diferentes dimensións
(polo funcionamento anormal do servizo público, de autoridades e persoal ao servizo das
administracións, do Estado lexislador, por actos de concesionarios e contratistas, etc.).
Así como a análise profunda dos diferentes supostos, partindo dos máis recentes
pronunciamentos xurisprudencias na materia e estudo de criterios específicos de
órganos consultivos: Consello de Estado e Consello Consultivo de Galicia.
A materia presentaba especial interese científico e técnico para aquel persoal funcionario
que tramite calquera tipo de expediente relativo á exixencia de responsabilidade
patrimonial perante o órgano ou dependencia en que prestan servizos.
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O coñecemento da materia redunda nun mellor exercicio profesional da súa función
na medida en que a materia presenta múltiples dimensións, na medida en que todos
os órganos administrativos están suxeitos á eventual esixencia de responsabilidade
patrimonial por parte da cidadanía, calquera que sexa o servizo público que presten:
por actos materiais, polo exercicio ordinario das súas competencias, por atrasos na
prestación do servizo, por actos lexislativos, por actos de funcionarios.
Por outra banda, na regulación do procedemento de exixencia de responsabilidade
patrimonial existen múltiples aspectos non resoltos tales como as causas e os prazos
de prescrición, a caducidade, a lexitimación, os propios requisitos para apreciar un
funcionamento anormal dun servizo, o caso fortuíto ou forza maior, etc. e que dan
lugar a unha intensa actividade xurisprudencial de interpretación e integración das
leis que necesariamente ten que coñecer aquel persoal funcionario que ordinaria ou
eventualmente participa na tramitación deste tipo de expedientes. Así mesmo, é unha
materia de grande interese xurídico e doutrinal.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector
público autonómico de Galicia. Preferentemente, persoal habilitado nacional e
funcionario da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades
en materia de tramitación e instrución relacionados co curso.
O curso desenvolveuse na Escola Galega de Administración Pública do 13 ao 30 de
novembro de 2017 das 16.00 ás 19.000 horas na modalidade de curso presencial. A el
asistiron máis de 30 persoas do ámbito da Administración local e os seus organismos
públicos, así como do sector público autonómico.
Todos os relatorios foron impartidos por persoal do Consello Consultivo de Galicia.
O curso constou das seguintes sesións:
§ O Consello Consultivo de Galicia e as entidades locais: relacións e
colaboración institucional.
§ A regulación actual, características e presupostos da responsabilidade da
Administración.
§ Os procedementos en materia de responsabilidade patrimonial: procedemento
ordinario e procedemento abreviado.
§ A responsabilidade de autoridades e persoal ao servizo das administracións
públicas.
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§ A responsabilidade de contratistas e concesionarios.
§ A responsabilidade por actos de natureza lexislativa. Responsabilidade
concorrente das administración públicas.
§ A responsabilidade patrimonial por actuacións urbanísticas I.
§ A responsabilidade patrimonial por razóns urbanísticas II.
§ Exame final.
Ao finalizar cada sesión abriuse unha quenda de coloquio no que os relatores
responderon a todas as cuestións formuladas polos asistentes.

4.- ACTOS E ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS

No transcurso do ano 2017, o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José
Luis Costa Pillado, asistiu a diversos actos en representación do dito Consello, entre
os cales cabe destacar a súa intervención na mesa redonda “A Galicia autonómica”
que tivo lugar no Pazo de Fonseca da USC, dentro do simposio “Xerardo Fernández
Albor e o seu Tempo”, sendo o tema tratado polo presidente “O Consello Consultivo
e o control da Administración autonómica”.
Así mesmo, salientar a súa asistencia aos seguintes actos:
§ Conmemoración do 35 aniversario da toma de posesión do Sr. Fernández
Albor, como presidente da Xunta de Galicia, o 21.1.2017 no Parlamento de
Galicia.
§ Presentación do libro Alberto Núñez Feijóo “Discursos parlamentarios,
oitava lexislatura 2009-2012”, que tivo lugar no Parlamento de Galicia o
1.3.2017.
§ Xornada LIDER-A Avanzando en Igualdade, que se celebrou na Cidade da
Cultura, en Santiago de Compostela, os días 7 e 8 de marzo de 2017.
§ Entrega de Medallas do Parlamento de Galicia 2017 na sede do Parlamento
de Galicia o 6.4.2017.
§ Celebración do XXV aniversario de creación do Consello de Contas de
Galicia, que tivo lugar o 21.4.2017 na sede do Parlamento de Galicia.
§ Entrega Medallas Castelao o 28.6.2017 na Igrexa de San Domingos de
Bonaval en Santiago de Compostela.
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§ Toma de posesión de Félix Mondelo Santos como novo presidente do
Consello da Avogacía Galega, o 30.6.2017 no Ilustre Colexio de Avogados
da Coruña.
§ Acto de saúdo ao delegado rexio o 25.7.2017 en Santiago de Compostela.
§ Apertura do curso académico 2017-2018 da Universidade de Vigo, que tivo
lugar o 8.9.2017 na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo.
§ Comparecencia sobre o Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2018 o 2.11.2017 no Parlamento de Galicia.
Finalmente cómpre mencionar tamén a visita institucional do presidente do Consello
Consultivo ao seu homólogo en Castilla y León o día 27.2.2017 así como a visita
institucional do presidente do Consello Consultivo de Castilla y León ao Consello
Consultivo de Galicia, o 6.7.2017.

5.- CONVENIOS

5.1.- Convenio de colaboración coa Escola Galega de Administración Pública
(EGAP)

O Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración Pública
consideran de mutuo interese para o cumprimento das súas respectivas funcións
establecer fórmulas de colaboración no ámbito formativo, divulgador e investigador
a través dun convenio de colaboración en materia da competencias de ambas as
institucións.
O convenio vixente para o ano 2017 (asinado o 4.1.2017) persegue a eficacia e
eficiencia na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha
das institucións, cara a conseguir un mellor cumprimento dos seus fins, en beneficio
da cidadanía e da sociedade galega, o cal permite unha mellor conciliación da vida
laboral e familiar ao tempo que favorece a formación continua do persoal ao servizo
da Administración pública en xeral e ao destinado no Consello Consultivo de Galicia
en particular.
En concreto, e ademais de facilitar a participación do persoal dependente do Consello
Consultivo de Galicia nas actividades da Escola Galega de Administración Pública,
prevé a realización de cursos, xornadas e seminarios, a edición de publicacións e
documentos de traballo, e a realización de proxectos de investigación conxuntos.
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6.- PRACTICUM DA FACULTADE DE DEREITO DA UNIVERSIDADE DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Como todos os anos, e como resultado do convenio asinado coa Universidade de
Santiago, distintos alumnos e alumnas da Facultade de Dereito da Universidade de
Santiago de Compostela elixiron realizar o practicum correspondente aos estudos de
Dereito no Consello Consultivo de Galicia.
Durante o mes no que o alumnado estivo traballando neste órgano, instruíuselles sobre
o seu funcionamento e sobre a doutrina e o modo de elaboración dos ditames, aos
cales tiveron acceso directo, tratando de primar así o carácter eminentemente práctico
da súa estadía. Ao rematar o período, o alumnado realizou un exercicio práctico, que
xunto ao aproveitamento acadado durante o dito período, conformou a cualificación
final, en todos os casos satisfactoria.
Todos eles estiveron tutelados pola letrada do Consello Consultivo de Galicia M.ª
José Quintana Acebo.

7.- MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

Como todos os anos, editouse a memoria de actividades do Consello Consultivo de
Galicia correspondente ao ano 2016, en cumprimento do previsto no artigo 14 da Lei
3/2014, do 24 de abril.
A memoria de actividades do 2016 foi presentada polo presidente do Consello
Consultivo de Galicia ao presidente da Xunta de Galicia para a súa posterior toma en
consideración por parte do Consello da Xunta.
A memoria recolle a actividade desenvolvida polo Consello Consultivo de Galicia
durante o ano 2016, no que se cumpren vinte anos desde a súa creación, polo que
comprende tamén un resumo deste período. Así mesmo, recolle as observacións
e suxestións que se considerou oportuno en relación cos actos e procedementos
administrativos obxecto habitual de ditame.
Tal e como recolle a memoria, a maioría dos ditames corresponderon a reclamacións
de responsabilidade patrimonial, sendo as consellerías de Sanidade e a de Medio
Ambiente, Territorio e Infraestruturas as que maior número de ditames solicitaron.
Finalmente, o presidente salientou que ao longo destes vinte anos de existencia, o
Consello Consultivo de Galicia emitiu informe sobre máis de 14.000 expedientes,
destacando a Administración autonómica cun 81% dos expedientes examinados.
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A Memoria fai referencia tamén á actividade do Consello Consultivo de Galicia en
diversas accións formativas realizadas en colaboración con outras institucións como
a Escola Galega de Administración Pública ou as universidades galegas, ademais
de participar noutros encontros e xornadas sobre a función consultiva organizadas
noutras comunidades autónomas.
Da devandita edición fíxose unha ampla distribución na Administración autonómica.
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V
XVIII XORNADAS DA FUNCIÓN CONSULTIVA
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
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XVIII XORNADAS DA FUNCIÓN CONSULTIVA

O Consello Consultivo de Galicia foi o encargado de organizar a XVIII edición
das Xornadas Nacionais da Función Consultiva, que se celebraron en Santiago de
Compostela os días 19 e 20 de outubro.
O acto de inauguración correu a cargo do presidente do Consello Consultivo de
Galicia, José Luis Costa Pillado, acto no que estivo acompañado polos conselleiros
electivos do Consello, Ignacio de Loyola Aranguren Pérez, Abelardo Blanco Serrano,
José Antonio Fernández Vázquez e Eduardo Antonio Sánchez Tato.

Fotografía das xornadas: José Antonio Fernández Vázquez, José Luis Costa Pillado,
Ignacio de Loyola Aranguren Pérez, e Eduardo Antonio Sánchez Tato
no acto de inauguración das xornadas.

Tras o acto de inauguración, tivo lugar unha mesa redonda para analizar o futuro
dos consellos consultivos. O presidente de honra do Consell Juridic Consultiu da
Comunidade de Valencia e catedrático de Dereito Constitucional da Universidade
de Valencia, Vicente Garrido Mayol, foi o moderador desta primeira sesión, na
que tamén tomaron parte Francisco López Menudo, catedrático emérito de Dereito
Administrativo da Facultade de Dereito da Universidade de Sevilla e ex-conselleiro
do Consejo Consultivo de Andalucía; José Juan Suay Rincón, maxistrado da sala
terceira do Tribunal Supremo e ex-conselleiro do Consejo Consultivo de Canarias;
Carmen María Salgueiro Moreira, letrada da Xunta de Galicia e Víctor Torre de Silva
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y López de Letona, letrado maior do Consejo de Estado e profesor interno do IE
LawSchool.

Fotografía das xornadas : Francisco López Menudo, Carmen María Salgueiro Moreira,
Vicente Garrido Mayol, José Juan Suay Rincón e Víctor Torre de Silva y López de Letona,
durante a súa intervención na mesa redonda.

O venres 20 abordáronse dúas cuestións: a primeira a análise das principais novidades
da Lei de contratos do sector público de 2017, tema sobre o que versou a conferencia
de Rafael Fernández Acevedo, profesor titular de Dereito Administrativo da
Universidade de Vigo e a segunda cuestión centrouse en analizar a relación entre os
órganos encargados da función consultiva e os servizos xurídicos da Administración,
conferencia que correu a cargo de Manuel Pillado Quintáns, director xeral da Asesoría
Xurídica da Xunta de Galicia.
A clausura das Xornadas contou coa presenza de José Manuel Romay Becaría,
presidente do Consejo de Estado, Alberto Núñez Feijoo, presidente da Xunta de
Galicia e José Luis Costa Pillado, presidente do Consello Consultivo de Galicia.
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Fotografía das xornadas: José Manuel Romay Becaría, Alberto Núñez Feijoo
e José Luis Costa Pillado no acto de clausura das xornadas.
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VI
VINTE E UN ANOS DA FUNCIÓN CONSULTIVA
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AD.
AUTONÓMICA

93

146

239

306

465

719

650

703

583

690

833

902

1437

506

459

508

566

817

639

434

314

357

12366

ANOS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAIS

100.00%

2.89%

2.54%

3.51%

5.17%

6.61%

4.58%

4.11%

3.71%

4.09%

11.62%

7.29%

6.74%

5.58%

4.71%

5.68%

5.26%

5.81%

3.76%

2.47%

1.93%

1.18%

0.75%

%S/Total A

2836

145

104

103

105

171

162

133

109

83

252

233

163

229

181

222

169

93

99

23

22

18

17

100.00%

5.11%

3.67%

3.63%

3.70%

6.03%

5.71%

4.69%

3.84%

2.93%

8.89%

8.22%

5.75%

8.07%

6.38%

7.83%

5.96%

3.28%

3.49%

0.81%

0.78%

0.63%

0.60%

AD. LOCAL % S/Total

103

7

3

17

4

8

3

4

5

7

13

1

5

1

4

4

0

2

2

3

5

4

1

100.00%

6.80%

2.91%

16.50%

3.88%

7.77%

2.91%

3.88%

4.85%

6.80%

12.62%

0.97%

4.85%

0.97%

3.88%

3.88%

0.00%

1.94%

1.94%

2.91%

4.85%

3.88%

0.97%

AD. UNIVERS % S/Total AU

9

2

0

1

0

2

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AD. CORP

15314

511

421

555

748

998

732

646

573

596

1702

1137

1001

921

768

929

819

814

566

332

266

168

111

TOTAIS

100.00%

3.34%

2.75%

3.62%

4.88%

6.52%

4.78%

4.22%

3.74%

3.89%

11.11%

7.42%

6.54%

6.01%

5.02%

6.07%

5.35%

5.32%

3.70%

2.17%

1.74%

1.10%

0.72%

% S/TOTAL
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1. DATOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AOS EXPEDIENTES
DITAMINADOS DURANTE O PERÍODO 1996 – 2017
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HISTÓRICO POR MATERIAS
ANOS TOTAIS INF5

REC.
D.L. APL CA
INC.

PR

PO RAR

RO

CONT.
AD

CsAD

RRP

DTM

CF

1996

111

0

0

0

0

0

21

0

19

14

5

0

37

2

6

1997

168

0

0

0

0

0

22

0

42

30

13

0

56

1

1

1998

266

0

0

0

0

0

35

0

75

26

8

9

104

1

1

1999

332

0

0

0

0

0

27

0

44

33

3

2

221

0

1

2000

566

0

0

0

0

0

19

0

13

14

9

5

495

8

1

2001

814

0

0

0

0

2

25

0

8

17

12

3

738

2

2

2002

819

0

0

0

0

1

20

0

8

24

18

7

737

2

1

2003

929

0

0

0

0

0

28

0

14

24

8

0

848

4

0

2004

768

0

0

0

0

0

25

1

11

20

16

3

684

4

0

2005

921

0

0

0

0

0

29

0

7

53

12

5

808

3

1

2006

1001

0

0

0

0

1

36

1

8

21

10

3

915

0

0

2007

1137

0

0

0

0

1

52

0

4

18

9

6

1044

0

0

2008

1702

0

0

0

0

4

64

0

8

45

12

1

1564

1

1

2009

596

0

0

0

0

1

24

0

8

93

12

2

455

1

0

2010

573

0

0

0

0

4

54

0

8

31

19

2

452

2

1

2011

646

0

0

0

0

7

52

2

6

28

23

3

526

1

0

2012

732

0

0

0

0

0

34

4

7

41

27

4

618

1

0

2013

998

0

0

0

0

1

27

1

5

271

25

1

665

1

2

2014

748

0

0

0

1

0

34

5

9

309

17

0

372

0

1

2015

555

1

2

2

0

1

39

1

8

246

23

0

232

0

0

2016

421

15

1

0

2

1

48

1

8

42

28

2

273

0

0

2017

511

21

0

0

0

0

37

3

9

56

63

1

321

0

0

TOTAIS

15314

37

3

2

3

24

752

19

329

1456

372

59

12165

34

19

5
INF: informe; REC INC.: recurso inconstit.; D.L.: decreto lexislativo; APL: anteprox. lexisl.; CA: convenio CCAA; PR:
proxecto regulamento; PO: proxecto orde; RAR: rec.advo. revisión; RO: rev oficio; CONT.AD: contratos advos; CsAD:
concesións advas; RRP: reclam respons. patrim.; DTM: deslindamento termos municipais; CF: consulta facultativa
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73

CONSELLO CONSULTIVO

DE

GALICIA

MeMoria 2017

1.- SUXESTIÓN DO PLENO DO CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
RELATIVA Á CREACIÓN DUN ÓRGANO AUTONÓMICO EN MATERIA
DE PROTECCIÓN DE DATOS

A Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e o Decreto 91/2015,
do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento
do Consello Consultivo de Galicia, establecen que esta institución deberá elevar unha
memoria anual ao Consello da Xunta de Galicia, na que expoñerá a súa actividade no
exercicio anterior, así como as suxestións que estimase oportunas para a mellora das
actuacións administrativas. De todo iso darase conta ao Parlamento de Galicia.
En cumprimento do previsto nas devanditas normas, formulamos a presente
SUXESTIÓN, de acordo cos seguintes:
Antecedentes

A entrada en vigor, en outubro de 2016, da Lei 39/2015 do procedemento administrativo
común das AA.PP., e da Lei 40/2015, do réxime xurídico do sector público, determinou
que ao longo do ano 2017, o CCG realizase un intenso labor de ditaminar múltiples
asuntos nos que se plasmaban as importantes novidades en materia de procedemento
administrativo e especialmente en materia de administración electrónica.
Estas leis foron o vehículo co que se pretendeu introducir no funcionamento ordinario
da Administración os avances que as novas tecnoloxías e o sector TIC levan consigo.
En indisoluble conexión co anterior, a protección de datos persoais das persoas físicas
tamén sufriu importantes novidades lexislativas.
En concreto, e sen prexuízo doutros moitos, no Ditame 439/2017, este CCG
advertiu sobre certas lagoas no ordenamento autonómico, que, dada a extraordinaria
importancia da materia, merecen unha reflexión.
Non é ocioso lembrar que a protección das persoas físicas en relación co tratamento
de datos persoais é un dereito fundamental, tanto no nivel da Constitución española
do 1978 (artigo 18.4), como no nivel comunitario.
O artigo 8, apartado 1, da Carta dos dereitos fundamentais da Unión Europea («a
Carta») e o artigo 16, apartado 1, do Tratado de funcionamento da Unión Europea
(TFUE) establecen que toda persoa ten dereito á protección dos datos de carácter
persoal que lle concirnen.
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Os principios e normas relativos á protección das persoas físicas no que respecta
ao tratamento dos seus datos de carácter persoal deben, calquera que sexa a súa
nacionalidade ou residencia, respectar as súas liberdades e dereitos fundamentais, en
particular o dereito á protección dos datos de carácter persoal.
Marco xurídico

O novo réxime xurídico en materia de protección de datos plasmouse no Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo
á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á
libre circulación destes datos, polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento
europeo de protección de datos, en diante REPD), norma de aplicación directa desde
o 25 de maio de 2018.
En paralelo, atópase en avanzado estado de tramitación nas Cortes Xerais o
“anteproxecto de lei orgánica de protección de datos de carácter persoal”, que pretende
“traspoñer” o RGPD ao ordenamento xurídico estatal.
Este novo bloque xurídico está chamado a substituír (e de feito xa o está facendo,
polo carácter de norma de aplicación directa do REPD) ao actual, integrado pola Lei
orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal
(LOPD), e o Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento de desenvolvemento da lei.
A aínda vixente LOPD (polo menos naquilo que non contraveña ao REPD e ata que o
anteproxecto da nova lei non entre en vigor) supuxo a creación da Axencia Española
de Protección de Datos (artigo 35), e paralelamente permitía a creación de organismos
autonómicos equivalentes (artigo 41), posibilidade da que algunhas CC.AA. fixeron
uso dando lugar á Autoridade Catalá de Protección de Datos e a Axencia Vasca
de Protección de Datos, que aínda existen, e a Axencia de Protección de Datos da
Comunidade de Madrid, desaparecida en 2012. Con todo, as competencias que
puideron asumir estes organismos non se estendían á totalidade das propias da AEPD,
quedando excluída, entre outras, a potestade sancionadora.
Razóns para a creación dun organismo autonómico de protección de datos.
Legalidade

O novo REPD (artigos 51 e ss.) prevé expresamente a posibilidade de creación do
que denomina “autoridades de control” en materia de protección de datos a nivel
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autonómico. Esta norma establece un réxime completo para elas, a súa posibilidade
de participación nos organismos comunitarios con competencias na materia,
particularmente no Comité Europeo de Protección de Datos (artigos 68 e ss.).
Así mesmo, desaparecen as limitacións funcionais que establecía a LOPD,
equiparándoas integramente a nivel competencial á AEPD, dentro do ámbito territorial
establecido para elas.
En consonancia co anterior, o anteproxecto de lei actualmente en tramitación
parlamentaria, prevé unha regulación específica, extensa e detallada das autoridades
autonómicas de protección de datos (capítulo II “Autoridades autonómicas de
protección de datos”, do título VI “Autoridades de protección de datos”). Este réxime,
con mínimas excepcións, equipara as autoridades autonómicas coa AEPD.
Finalmente, tanto a vixente LOPD como o futuro anteproxecto prevén a posibilidade
de que as CC. AA., en uso das súas competencias, diten normas de desenvolvemento
da lexislación estatal e comunitaria.
Así as cousas, consciente da importancia da materia, e o inxente labor que hai que
desenvolver a todos os niveis para adaptar a realidade socioeconómica ao novo
réxime normativo, o novo marco xurídico aposta decididamente polos que denomina
“organismos de control autonómicos” como complemento indispensable para levar a
cabo este labor dunha forma áxil, eficaz e próxima ás administracións, ás empresas e
en definitiva aos cidadáns.
Oportunidade

É necesario reiterar a transcendental relevancia que a protección de datos tomou nos
últimos tempos, da man da era dixital e as novas tecnoloxías, no día a día de persoas,
administracións e empresas.
A creación dun organismo de control autonómico permitirá a creación dun ecosistema
empresarial especializado na materia, que a bo seguro camiñará da man do sector
TIC en Galicia –neste punto, permitímonos lembrar a importancia que a Axencia
de Modernización Tecnolóxica de Galicia tivo para canalizar os esforzos do sector
público e privado na implementación das novas tecnoloxías-.
Sen ánimo exhaustivo, sirvan os seguintes exemplos para ilustrar o expresado:
- O novo REPD supón a creación de mecanismos de certificación en materia de
protección de datos e de selos e marcas de protección de datos a fin de demostrar o
cumprimento do disposto nel.
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Na data da redacción da presente “suxestión”, constan na páxina web da AEPD (“http://
www.agpd.es/portalwebagpd/temas/certificacion/index-ides-idphp.php”) 5 entidades
de certificación acreditadas ou en proceso de acreditación para expedir certificados de
delegado de protección de datos (DPO, segundo o seu acrónimo en inglés).
De todas elas, ningunha ten o seu domicilio social na nosa Comunidade.
- A AEPD manifestou, a través da súa directora, e en múltiples ocasións que non
dispón dos medios, humanos, económicos e materiais, suficientes para cumprir a súa
misión. Tamén anima a que as CC.AA. actúen nas súas competencias lexislativas na
materia.
“http://diariolaley.laley.es/home/ne0001512764/20180124/Entrevista-a-Mar-Espanadirectora-de-a-Axencia-Espanola-de-Proteccion-de-Datos”
“https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/10/companias/1525982295_623174.
html”
Así, a súa maior preocupación en materia de protección de datos en canto ao sector
empresarial dáse nas pemes, é dicir, o formato empresarial galego por excelencia.
Tamén podemos destacar a protección dos menores (materia especialmente sensible e
merecedora dun tratamento extenso), ou a formación e divulgación, actividade que a
AEPD realiza moi limitadamente na nosa comunidade, por esta carencia de medios.
Un órgano autonómico podería cubrir este baleiro, prestando dunha maneira intensa,
dilixente e inmediata un labor que agora se percibe como afastado e difuso.
- O novo REPD crea a figura do DPO para empresas e administracións, sendo un
dos elementos clave do novo réxime e un garante do cumprimento da normativa de
protección de datos nas organizacións.
É imprescindible que a nosa comunidade conte con mecanismos de formación e
acreditación desta figura para non quedar no “vagón de cola” na materia.
O maior depósito de datos persoais hoxe en día radica na Administración pública.
No noso territorio hai 313 concellos, 4 deputacións, 3 universidades, un goberno
autonómico con múltiples ramificacións, un Parlamento, etc… ao cal hai que sumar
miles de empresas que imperativamente teñen que dispoñer dun DPO.
Un órgano autonómico podería dar amparo e cobertura a empresas certificadoras,
e contribuír á formación e acreditación de DPO, cumprindo as esixencias da lei e
contribuíndo a xerar un sector empresarial con moito presente e máis futuro.
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A UE e a protección de datos

O novo REPD permite que as CC.AA. participen nos órganos superiores de rango
comunitario na materia –particularmente, o antes mencionado Comité Europeo de
Protección de Datos–. Esta participación canalízase a través das autoridades de control.
Do mesmo modo, a cooperación internacional (por descontado, tamén a nacional)
no ámbito da protección de datos persoais encoméndase en gran medida a estas
autoridades de control (artigos 50 e ss. do REPD).
En definitiva, non é esaxerado afirmar que carecer dun organismo destas características
é carecer de voz e voto na UE, e quedar á zaga dos avances dun sector –insistimos– moi
vinculado ás novas tecnoloxías, que se atopa á cabeza das tendencias socioeconómicas
europeas.
Por todo o exposto, e de conformidade co previsto no artigo 15 da Lei 3/2014, do 24
de abril, do Consello Consultivo de Galicia, e no artigo 2 do Decreto 91/2015, do
18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do
Consello Consultivo de Galicia, o Pleno do CCG aproba a inclusión na Memoria de
actividades do ano 2017 a presente “suxestión” para a súa elevación ao Consello da
Xunta e consecuente dación de conta no Parlamento de Galicia.

2.- DOUTRINA ANO 2017 DA SECCIÓN ESTUDOS E INFORMES

A Sección de Estudos e Informes do Consello Consultivo de Galicia emitiu, no ano
2017, entre outros, os seguintes informes:
1.- CONSULTA:

Formúlase se os PXOM aprobados inicialmente, antes da entrada en vigor
da nova Lei do solo de Galicia, e que están a tramitarse conforme a LOUGA,
deberán adaptarse, a partir do 16 de febreiro de 2017 (prazo máximo imposto
pola DT 4º da Lei de patrimonio cultural de Galicia), á Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia.
DOUTRINA:

Distínguense dous supostos:
1.- Antes da entrada en vigor da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais,
administrativas e de ordenación.
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A previsión contida no número 2 da disposición transitoria segunda da Lei 2/2016, do
10 de febreiro, debe entenderse derrogada polo disposto no número 2 da disposición
transitoria cuarta da Lei 5/2016, do 4 de maio, sendo así que o planeamento municipal
aprobado inicialmente na data da entrada en vigor desta última lei (o 16.8.2016) e
que se estivese tramitando consonte coa Lei 9/2002, do 30 de decembro, unicamente
poderá continuar a súa tramitación consonte coa Lei 9/2002, do 30 de decembro, ata
o 16.2.2017.
2.- Despois da entrada en vigor da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais,
administrativas e de ordenación.
A previsión contida na disposición transitoria cuarta da Lei 5/2016, do 4 de maio, de
patrimonio cultural de Galicia, debe entenderse derrogada polo establecido na disposición
transitoria segunda da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, logo da súa
modificación pola Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e
de ordenación, sendo así que o planeamento municipal aprobado inicialmente na data
de entrada en vigor da Lei 2/2016, do 10 de febreiro (o 10.3.2016) e que se estivesen
tramitando consorte coa Lei 9/2002, do 30 de decembro, na data de entrada en vigor
da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, poderá continuar a súa tramitación consonte coa Lei
9/2002, do 30 de decembro, sen operar o límite temporal do 16.2.2017.
2.- CONSULTA:

Interpretación do artigo 38.3 da Lei do emprego público de Galicia, e se é ou non
preciso aprobar a RPT do concello con carácter previo aos orzamentos do mesmo.
DOUTRINA

Respecto da interpretación do artigo 38.3 da Lei do emprego público de Galicia e
tendo en conta a Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2017, é o parecer do CCG que este artigo recolle
dúas esixencias:
- Os orzamentos deben reflectir no cadro de persoal os créditos correspondentes ás
relacións de postos de traballo vixentes no momento da súa aprobación.
- Os orzamentos deben reflectir tamén no cadro de persoal os postos que por calquera
circunstancia non estean recollidos na RPT, de xeito que non poida existir ningún
posto que non estea dotado orzamentariamente.
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Pola súa banda, en uso das potestades de autorganización que ten a Administración
unha eventual modificación da RPT esixirá que nela se inclúan todos os postos de
traballo consignados orzamentariamente, sen prexuízo da creación, supresión ou
amortización doutros.
A) Respecto se é ou non preciso aprobar a RPT do concello con carácter previo aos
orzamentos deste é parecer do CCG que non é preciso aprobar a relación de postos
de traballo con carácter previo aos orzamentos do Concello.
3.- CONSULTA:

Formúlase se, a consecuencia do transcurso do prazo de transposición da Directiva
2014/23/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, relativa
á adxudicación de contratos de concesión, sería aplicable o concepto que define de
“risco operacional” para a cualificación dos contratos como de xestión de servizos
ou de concesión de obra pública, independentemente de que se encontren ou non
sometidos a regulación harmonizada.
Á vista do anterior, ¿poden, e como, manterse as teses formuladas en relación co risco
operacional e a aplicación do principio do mantemento do equilibrio económico nos
contratos de concesión de obra pública ou de xestión de servizos?
¿Que supostos cabe excluír do concepto de “condicións normais de funcionamento”
previsto na Directiva 2014/23/UE?
DOUTRINA:

1.- Sobre a primeira cuestión, na actualidade é aplicable o concepto de “risco
operacional” para a cualificación dos contratos como de xestión de servizos ou de
concesión de obra pública, independentemente de que se atopen ou non sometidos a
regulación harmonizada.
2.- Sobre a segunda cuestión, pódese afirmar que a tese tradicional do mantemento
do equilibrio económico financeiro da concesión (actualmente consagrado no art.
258 do vixente TRLCSP) entendida como a garantía da amortización do custo de
establecemento do servizo, os gastos de explotación e unha marxe normal de
beneficio industrial, como una excepción ao de risco e ventura, (a STS 21.2.2008,
recurso nº 14183/1991, definiu o concepto de equilibrio económico como “la honesta
equivalencia entre lo que se concede al concesionario y lo que se le exige”, que “es
lo que se llama la equivalencia comercial, la ecuación financiera del contrato de
concesión”) debe entenderse desprazado polo efecto directo da directiva, e en concreto
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pola aplicación do principio de “riesgo operacional”, é dicir, da “transferencia al
concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras o servicios
abarcando el riesgo de demanda o el suministro o ambos”
Así, debe considerarse que o concesionario asume un risco operacional cando non
estea garantido que, en condicións normais de funcionamento, vaia recuperar os
investimentos realizados nin a cubrir os custos en que incorrera para explotar as obras
ou os servizos que sexan obxecto da concesión. A parte dos riscos transferidos ao
concesionario deberá supoñer unha exposición real ás incertezas do mercado que
implique que calquera perda potencial estimada en que incorra o concesionario non
sexa meramente nominal ou desdeñable e sen que este requisito, estaremos ante un
contrato de obras ou de servizos, pero non ante una concesión.
Polo tanto, só cando resulten alteradas as “condicións normais de funcionamento”
poderán operar mecanismos que garanten o equilibrio económico nas concesións de
obra pública ou de xestión de servizos.
3.- Respecto da terceira cuestión, pódense considerar excluídos do concepto de
“condiciones normais de funcionamiento” unha serie de supostos que se recollen, non
só na propia directiva, senón no anteproxecto da Lei de contratos (artigo 268, BOCG
do 2 de decembro de 2016) e que foron obxecto de recoñecemento e análise pola
xurisprudencia e diversos órganos consultivos:
I.- O “actum principis”, é dicir, a alteración indirecta da prestación contratada
sen mediar modificación, debida a medidas administrativas xerais que, aínda non
modifican directamente o obxecto do contrato, nin o pretenden, inciden ou repercuten
sobre el facéndoo máis oneroso para o contratista sen culpa deste.
II.- O “riesgo imprevisible”. Suposto no que circunstancias sobrevidas á sinatura do
contrato e imprevisibles no antedito momento fagan moito máis oneroso para unha
das partes o cumprimento do contrato nos termos pactados.
III.- Finalmente, como suposto excluído das “condiciones normales de
funcionamiento”, estaría o “caso fortuito y/o la fuerza maior,” actualmente recollido
no art. 282 e 231 do vixente TRLCSP, e previsto en idénticos termos no anteproxecto
de LCSP (BOCG 2 de decembro de 2016) que o recolle tamén (artigos 268 e 237):
“1.- En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente
por parte del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los
daños y perjuicios que se les hubieren producido.
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2.- Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:
a) Los incendios causados por electricidad atmosférica.
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos,
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales
marítimos, inundaciones u otros semejantes.
c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden público”.
4.- CONSULTA:

Formúlase se é posible que os expedientes sancionadores sexan instruídos por persoal
que non teña a condición de funcionario de carreira, en concreto, por persoal laboral
indefinido, ao abeiro do previsto no artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia
DOUTRINA:

A instrución dos procedementos sancionadores está reservada aos funcionarios de
carreira e ao persoal laboral indefinido non pode exercer esta función.

3.- PROXECTOS NORMATIVOS

O Pleno do Consello Consultivo de Galicia ditaminou no exercicio 2017 os seguintes
proxectos de decreto:
§ CCG 421/2016: Convenio específico de colaboración entre as comunidades
autónomas de Galicia e Castilla y León para a renovación do firme e
conservación das estradas ZA-102 e OU-104.
§ CCG 331/2016: Proxecto de decreto de cooperación para o
desenvolvemento.
§ CCG 4/2017: Proxecto de decreto polo que se regula a forma de designación
e o réxime xurídico dos comités técnicos asesores de reestruturación
parcelaria.
§ CCG 37/2017: Proxecto de decreto polo que se regula a instalación e uso de
desfibriladores externos fóra do ámbito sanitario e se crea o seu rexistro.
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§ CCG 60/2017: Proxecto de decreto polo que se regula a inscrición e o
funcionamento do Rexistro Oficial de Produtores e Operadores de medios
de defensa fitosanitaria.
§ CCG 105/2017: Proxecto de decreto polo que se establecen seis currículos
de títulos profesionais básicos.
§ CCG 106/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico
superior en Organización e Control de Obras de Construción.
§ CCG 119/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo
superior en Salvamento e Socorrismo.
§ CCG 120/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo
superior en Atletismo.
§ CCG 126/2017: Proxecto de decreto polo que se regula o itinerario
profesional de determinados colectivos de persoal médico do Sistema
Público de Saúde de Galicia.
§ CCG 127/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico
superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas.
§ CCG 128/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico
superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao Espectáculo.
§ CCG 130/2017: Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a carteira de servizos sociais
de inclusión.
§ CCG 160/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico
superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e Policromía.
§ CCG 161/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico
superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistería Artística.
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§ CCG 192/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
de ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo
superior en Baloncesto.
§ CCG 193/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
dos ciclos inicial e final de grao medio do título de técnico deportivo en
Baloncesto, e se modifica o Decreto 135/2012, do 31 de maio, o Decreto
73/2013, do 18 de abril, e o Decreto 64/2015, do 16 de abril.
§ CCG 194/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
dos ciclos inicial e final de grao medio dos títulos de técnico deportivo en
Piragüismo de Augas Bravas, técnico deportivo en Piragüismo de Augas
Tranquilas e técnico deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas
Bravas.
§ CCG 195/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo
superior en Hípica.
§ CCG 144/2017: Proxecto de decreto polo que se regula a formación en
igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao
servizo da Administración autonómica de Galicia.
§ CCG 246/2017: Proxecto de decreto polo que se regula a composición e o
funcionamento da Comisión Mixta Xunta de Galicia-Igrexa Católica.
§ CCG 247/2017: Proxecto de decreto polo que se regula o sistema de
garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas.
§ CCG 258/2017: Proxecto de decreto polo que se crea a Rede de reservas da
biosfera de Galicia.
§ CCG 259/2017: Proxecto de decreto relativo aos ascensores instalados na
Comunidade Autónoma de Galicia.
§ CCG 261/2017: Proxecto de decreto polo que se regula o Observatorio
Galego de Acción Voluntaria, a planificación e a formación en
desenvolvemento da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.
§ CCG 267/2017: Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
70/2011, do 7 de abril, polo que se regulan a actividade industrial e a
prestación de servizos nos talleres de reparación de vehículos automóbiles
e dos seus equipamentos e compoñentes.
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§ CCG 279/2017: Proxecto de decreto polo que se establece o currículo dos
ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico
deportivo en Judo e Defensa Persoal.
§ CCG 171/2017: Proxecto de decreto de modificación de estatutos da
Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde.
§ CCG 266/2017: Proxecto de decreto polo que se regula a composición e o
funcionamento dos consellos territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia,
do Consello Asesor dos Camiños de Santiago e da Comisión Técnica de
Arqueoloxía.
§ CCG 308/2017: Proxecto de decreto de ordenación e funcionamento do
Servizo de Gardacostas de Galicia.
§ CCG 1/2017: Proxecto de decreto polo que se aproban os estatutos do
consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.
§ CCG 357/2017: Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
asistencia xurídica gratuíta de Galicia.
§ CCG 358/2017: Proxecto de decreto polo que se resolve o expediente
de deslindamento entre os termos municipais dos concellos do Corgo e
Láncara.
§ CCG 359/2017: Proxecto de decreto polo que se resolve o expediente
de deslindamento entre os termos municipais dos concellos de Curtis e
Sobrado.
§ CCG 363/2017: Proxecto de decreto polo que se aproba o mapa farmacéutico
de Galicia, se planifica a autorización de novas oficinas de farmacia e se
fixa a delimitación territorial para a súa localización.
§ CCG 410/2017: Proxecto de decreto polo que se regula a cooperación da
Comunidade Autónoma de Galicia cos concellos na selección dos membros
dos corpos de policía local, vixilantes municipais e auxiliares de policía
local.
Ademais, o Pleno do Consello Consultivo de Galicia ditaminou no exercicio 2017 os
seguintes proxectos de orde:
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§ CCG 245/2017: Proxecto de orde pola que se regula a Mesa da Madeira e
a súa organización, funcionamento e composición.
§ CCG 222/2017: Proxecto de orde pola que se crea a Mesa da Castaña e se
regula a súa organización, funcionamento e composición.
§ CCG 462/2017: Proxecto de orde pola que se establecen as normas de
aplicación do imposto compensatorio ambiental mineiro.
En particular, interesa destacar a doutrina establecida en relación cos seguintes
asuntos:
3.1.- “Proxecto de decreto de cooperación para o desenvolvemento” (CCG
331/2016)

No Ditame CCG 331/2016 o Consello Consultivo esixiu a adaptación deste proxecto
de decreto ás disposicións da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC), en particular
no relativo á obriga das persoas xurídicas e das entidades sen personalidade xurídica,
de relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas para
a realización de calquera trámite do procedemento administrativo, e no relativo ao
dereito dos interesados a non presentar documentos que xa se atopen en poder de
calquera Administración pública, non só da Administración actuante como establecía
o derrogado artigo 35.1, letra f), da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
3.2.- “Proxecto de decreto polo que se regula a composición e o funcionamento
da Comisión Mixta Xunta de Galicia - Igrexa Católica” (CCG 246/2017)

No Ditame CCG 246/2017 o Consello Consultivo esixiu a adaptación deste proxecto
de decreto ás disposicións da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC) , Lei 16/2010,
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia , en particular no relativo ao funcionamento
destes órganos e a implementación da administración electrónica na súa actividade
ordinaria.
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3.3.- “Proxecto de decreto polo que se crea a Rede de reservas da biosfera de
Galicia” (CCG 258/2017)

O Ditame CCG 258/2017 parte de que o proxecto de decreto establecía que “Para a
xestión da rede crearase un órgano colexiado adscrito á consellería competente en
materia de medio ambiente”.
Considerouse desde o Consello Consultivo que este precepto carece do contido
preceptivo que toda norma esixe, ao establecer unha previsión de futuro, un desiderátum
normativo pois recolle a futura creación dun órgano colexiado, atendendo ao seu teor
literal pola utilización na súa redacción dun tempo futuro, “crearase”.
Neste senso cómpre lembrar que as directrices de técnica normativa, sinalan que:
“Deben dotarse os artigos de contido normativo, obviando motivacións e explicacións,
cuxo lugar adecuado é a parte expositiva da disposición. Tampouco deben conter
desexos, intencións, declaracións nin formulacións innecesarias ou carentes de
sentido” (núm. 29).
O Consejo de Estado ten insistido en que “[…] todas las normas deben tener un
componente de solidez y garantía que eviten su transformación en lo que se ha dado
en llamar ‘derecho gaseoso, blando o borroso’, lo cual no deja de constituir un
elemento de degradación de las normas. O dicho de otra forma, toda norma debe
ser, en lo posible, un punto final de un proceso detenido de reflexión y análisis y en
la que se utilice una técnica normativa depurada y limpia, evitando la confusión y la
farragosidad”.
Así mesmo, o ditame emitido advertía que ao tratarse da creación dun órgano
administrativo debía completarse a redacción do precepto coa regulación proxectada
no artigo 5.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e
no artigo 15 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (Lofaxga), e engadía
que se o texto do proxecto non procedese á creación do órgano administrativo, neste
caso o texto normativo debía recoller nunha disposición derradeira unha habilitación –
que ha de ser singular e concreta– para que sexa outra norma a que proceda á creación
do dito órgano e a súa regulación nos termos anteriormente expostos.
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3.4.-“Proxecto de decreto polo que se regula a composición e o funcionamento
dos consellos territoriais de Patrimonio Cultural de Galicia, do Consello Asesor
dos Camiños de Santiago e da Comisión Técnica de Arqueoloxía” (CCG 266/2017)

O Ditame CCG 266/2017 analiza o proxecto de decreto citado, que establecía que:
“Os membros dos órganos regulados neste decreto poderán ser substituídos
nas reunións polas persoas que cada un deles designen para unha reunión
concreta, sempre que o comuniquen á secretaría do órgano antes da súa
celebración. A dita comunicación poderá realizarse por medios electrónicos”.
Esta previsión, de moi defectuosa redacción para integrar o contido dunha norma
xurídica, advirte o Consello Consultivo, resulta contraria a dereito na medida en que,
da súa literalidade, cabe deducir que calquera persoa, independentemente da súa
condición profesional, estatutaria, etc., pode ser designada substituta dos membros
destes órganos para unha concreta reunión, coa única condición de que medie a
correspondente comunicación.
A afectación da seguridade xurídica que esta redacción leva de seu, ao facer necesaria
unha integración interpretativa que permita reconducila a termos de racionalidade, é
manifesta, facendo merecente de tacha de ilegalidade.
Evidentemente, cousa distinta é a posibilidade de designación de suplentes, cuestión
que tamén aborda o texto, ou a substitución de membros designados por organizacións
representativas de intereses sociais, ou entidades equiparables, supostos en que esta
substitución está legalmente admitida, como resulta doutros ditames anteriores do
Consello Consultivo; así, o máis recente, o CCG 246/2017.
Doutra banda, o proxecto sinalaba que:
“Os ditames dos órganos regulados neste decreto, que se pronunciarán sobre o
informe técnico presentado polo persoal técnico da dirección xeral competente
en materia de patrimonio cultural ou da xefatura territorial correspondente,
deberán ditarse no prazo máximo dun mes desde a súa inclusión na orde do día
do órgano. Transcorrido o dito prazo sen que se emitise ditame polo órgano,
entenderase que este é desfavorable”.
O establecemento do dies a quo para o cómputo do prazo máximo para a emisión
de ditames por parte dos diferentes órganos asesores regulados no decreto, fixando
este “desde a súa inclusión na orde do día” non permite, como resulta esixible, a súa
identificación por parte dos interesados no procedemento, polo que deberá fixarse
por referencia á data de entrada da correspondente petición no rexistro do órgano
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competente, como polo demais se deduce do establecido no artigo 80 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común (en diante, LPAC), respecto
da emisión de informes.
Tampouco se axustaba a dereito, e resultaba perturbadora, particularmente naqueles
supostos en que a resolución que poña fin ao procedemento deba pronunciarse
finalmente en sentido favorable, a previsión de que transcorrido o devandito prazo sen
que o órgano asesor emitise ditame se entenderá que este é desfavorable.
A este respecto debe terse en conta o establecido no artigo 22.1.e) da LPAC, por canto
a falta de emisión dun ditame preceptivo no prazo de tres meses, dará lugar a que
continúe o procedemento.
Así as cousas, neste punto o Consello Consultivo esixiu que a regulación debería
adaptarse ás previsións dos artigos 22 e 80 da LPAC en materia de emisión de informes.
3.5.- “Proxecto de decreto de ordenación e funcionamento do Servizo de
Gardacostas de Galicia” (CCG 308/2017)

No Ditame CCG 308/2017 o Consello Consultivo ditaminou que a previsión de
que mediante orde se poida establecer algún outro elemento de identificación dos
membros do Servizo de Gardacostas (SG) vulnera o ámbito da chamada da lei ao
desenvolvemento regulamentario contido no artigo 3 número 2 da Lei 2/2004, do
21 de abril, do Servizo de Gardacostas de Galicia, en relación co establecido na súa
disposición derradeira primeira, que deposita tal habilitación no Consello da Xunta. Así,
tratándose dos elementos identificadores dos membros do SG que teñen a condición de
axentes da autoridade, e sendo esta calidade de especial eficacia respecto da cidadanía
en xeral, sobre a que se proxectan os principais efectos da dita categoría -que non
no ámbito interno ou estritamente organizativo- e determinándose así un contido
regulamentario ad extra, a regulación de elementos alternativos de identificación dos
axentes excede da competencia para o desenvolvemento normativo que corresponde
ás persoas titulares das consellerías respecto de aspectos domésticos ou organizativos
propios do departamento tal e como son recoñecidas polo artigo 37.2 da Lei 16/2010,
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia, que, nestas circunstancias, resulta infrinxido
pola previsión analizada.
Neste mesmo sentido, o precepto contempla a posibilidade de que a persoa titular da
subdirección xeral competente en materia de gardacostas ou as persoas titulares das
xefaturas dos servizos en que se estruture serán dotados dos elementos acreditativos
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do carácter de axentes da autoridade que teñen os membros do SGG no exercicio das
súas funcións, malia que poden non pertencer a ningunha das súas escalas.
A este respecto hai que significar que a previsión do artigo 3 e concordantes (artigo 5
e seguintes) da Lei 2/2004 cando atribúen a condición de autoridade aos membros do
SGG é o suficientemente ampla como para abranguer, en termos de pura literalidade,
os postos superiores de persoal do servizo aos que se fixo referencia, cuxos titulares
parecen ter cabida sen dificultade na dita categoría de membro do SGG.
Agora ben, a condición de axente da autoridade –que non debe ser confundida coa
calidade de autoridade– implica unha proxección ad extra e operativa das funcións dos
axentes, directamente conectada ao exercicio dos seus dereitos por parte da cidadanía,
de modo que estes poden resultar afectados polo exercicio da función de autoridade
propia deste tipo de axentes. Dende esta perspectiva, a condición de axentes da
autoridade recoñecida aos postos superiores de funcionarios aínda non pertencentes
ás escalas do SGG non encontra acomodo atendidas as súas funcións principais de
coordinación e control dos servizos do SGG, por canto, para estes afectos, a necesaria
coordinación e unidade de actuación dun servizo con funcións operativas, como é
o caso, está suficientemente garantida polo principio de xerarquía na organización
administrativa.
3.6.- “Proxecto de decreto polo que se aproban os estatutos do consorcio Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia” (CCG 1/2017)

Este proxecto deu lugar ao Ditame CCG 1/2017 no que se analizaba con rigor e
profundidade a figura dos consorcios.
Refire o artigo único do proxecto de decreto como “Ao abeiro do establecido na
disposición transitoria oitava da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario
de Galicia, e na disposición transitoria terceira da Lei 16/2010, do 17 de decembro,
de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia, apróbanse os Estatutos do consorcio autonómico Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, coa redacción que figura no
anexo deste decreto e ordénase a súa publicación”.
A configuración da entidade pública instrumental en cuestión como un consorcio
autonómico tamén se reitera no artigo 1.1 do proxecto de estatutos ao referir que
“é un consorcio autonómico dotado de personalidade xurídica propia, e con plena
capacidade e independencia respecto dos seus membros, para o cumprimento dos
seus obxectivos”.
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Tal configuración fíxose no proxecto de decreto á vista da regulación contida na
LOFAXGA, toda vez que no procedemento de elaboración regulamentaria non se
consideraron os preceptos básicos e, polo tanto, aplicables ao caso, contidos no
capítulo VI do título II da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector
público (en diante, LRXSP).
Refire así o artigo 95.2 da LOFAXGA como “Teñen a consideración de consorcios
autonómicos aqueles consorcios nos que a Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia, directamente ou a través das entidades instrumentais reguladas
nesta lei, achegase maioritariamente os medios necesarios para a súa constitución e
funcionamento ou se comprometese, no momento da súa constitución, a financialos
maioritariamente, sempre que a actuación dos seus órganos de dirección e goberno
estea suxeita ao poder de decisión da Administración xeral da Comunidade Autónoma
ou doutra entidade instrumental regulada nesta lei”.
Polo tanto, a regulación da LOFAXGA esixe, para que un consorcio se configure
como autonómico, un requisito inescusable cal é que a actuación dos seus órganos
de dirección e goberno estea suxeita ao poder de decisión da Administración xeral
da Comunidade Autónoma ou doutra entidade instrumental regulada na LOFAXGA.
Pois ben, considerando que os órganos de goberno e dirección da entidade pública
instrumental cuxos estatutos pretende aprobar o proxecto sometido a ditame son, ex.
artigo 70 da LSUG, a Presidencia, a Dirección e o Consello Reitor, é necesario poñer
de manifesto a circunstancia de que, á vista da regulación contida no proxecto de
estatutos, non pode concluírse que a actuación de tales órganos estea suxeita ao poder
de decisión da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou doutra entidade
pública instrumental do sector público autonómico.
Certamente poderían existir dúbidas verbo da existencia de tal poder de decisión para
o suposto da Presidencia e da Dirección da entidade pois as persoas titulares de ambos
os dous órganos son nomeadas por decreto do Consello da Xunta de Galicia, mais
tamén debe considerarse que o artigo 1.1 do proxecto de estatutos é claro en referir
que a actuación da entidade terá lugar con plena independencia respecto dos seus
membros ou entidades consorciadas (entre elas, a Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia), polo que nestes termos é difícil concluír a existencia dun poder
de decisión da Administración xeral da Comunidade Autónoma sobre a actuación dos
anteditos órganos unipersoais de dirección e goberno.
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A cuestión é aínda máis clara para o suposto do Consello Reitor pois da simple lectura
da composición do Consello Reitor establecida no artigo 17 do proxecto de estatutos,
se desprende a ausencia do devandito poder de decisión, ao non existir nel unha maioría
de representantes da Administración xeral ou entidades públicas instrumentais do
sector público autonómico, nin tampouco un sistema de voto ponderado que garanta
tal poder de decisión.
Así as cousas, non é posible concluír, á vista da regulación contida na LOFAXGA, que
o consorcio cuxos estatutos pretendía aprobar o proxecto de decreto sometido a ditame,
teña a condición de autonómico, ao non resultar da regulación proxectada o poder de
decisión sobre a actuación dos órganos de dirección e goberno que esixe o artigo 95.2
da lei. Isto sen descoñecer o Consello Consultivo que, moi probablemente, a falta
daquel poder de decisión na regulación contida no proxecto de estatutos responda
á esixencia, non descoñecida para a consellería promovente, de independencia na
actuación das entidades de avaliación da calidade universitaria (neste sentido, o artigo
32.2 da LOU).
Sentada, pois, a imposibilidade xurídica de configurar a entidade como un consorcio
autonómico de acordo coa regulación contida na LOFAXGA, debe en todo caso
advertirse, e este punto é transcendente, que as regras de adscrición contidas no
xa transcrito artigo 95.2 da LOFAXGA (que esixían, como vimos, aquel poder de
decisión sobre os órganos de goberno e dirección) deben entenderse desprazadas
polas regras de adscrición contidas no artigo 120.2 da LRXSP, de xeito tal que a
configuración do consorcio que o proxecto pretende regular como autonómico ou non,
debe ser realizada empregando as regras contidas no devandito artigo 120.2, e non as
regras recollidas na LOFAXGA.
É importante salientar, e así o fixo o Consejo de Estado no seu Ditame 274/2015, do
29.4.2015 (ditame sobre o anteproxecto de lei de réxime xurídico do sector público),
que as regras de adscrición dos consorcios contidas na nova regulación legal veñen
a resolver a diversidade de criterios empregados nas lexislacións autonómicas para
determinar aquela adscrición: “El anteproyecto refunde estas disposiciones, dotando
a la figura del consorcio de una regulación unitaria, en línea con la recomendación
contenida en un informe del Tribunal de Cuentas de 23 de diciembre de 2013
sobre los consorcios en el ámbito local. Este órgano ha encontrado importantes
dificultades a la hora de fiscalizar el gasto realizado a través de los consorcios de
ámbito local, debidas fundamentalmente – aunque no sólo – a la diversidad de los
criterios establecidos en la legislación autonómica al efecto de determinar cuándo un
consorcio es local y cuando es autonómico”.
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É máis, se se considerase que as regras de adscrición contidas na LRSXP non
desprazan as regras contidas na LOFAXGA, isto levaría ao absurdo de que, consonte
coa lei galega, un consorcio sobre o que non exista o devandito poder de decisión
sobre a actuación dos órganos de goberno, non tería consideración de autonómico e,
pola contra, si tería tal consideración logo da aplicación das regras de adscrición “en
cascada” que prevé o artigo 120.2 da LRXSP.
En efecto, segundo o número 2 do artigo 120 da LRXSP:
“De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación
y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio
quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la
Administración pública que:
a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de
los órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
personal directivo.
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a
una normativa especial.
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del
órgano de gobierno.
f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida
la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la
aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si
los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a
las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio”.
En conclusión, será, pois, á vista dos criterios do artigo 120.2 da LRXSP que veñen
de transcribirse, como teña que determinarse se o consorcio que agora nos ocupa ten a
consideración de autonómico en canto adscrito á Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia, ou non a ten.
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E nesta operación de aplicación dos criterios de adscrición do artigo 120.2 ao
consorcio resulta que, considerando a regulación contida no proxecto de estatutos, o
Consello Consultivo estima que pode sosterse que o consorcio ten a consideración de
autonómico pois, non semellando que ningunha das entidades consorciadas cumpra
os supostos previstos nas letras a), b) e c) ou d), se resulta clara a concorrencia do
suposto previsto na letra e) para o caso da Administración xeral da Comunidade
Autónoma.
En todo caso, esta operación corresponde propiamente á consellería promovente do
proxecto, que é a que ten que xustificar, ben nunha nova memoria xustificativa, ben
nun informe ad hoc, a configuración do consorcio como autonómico, de acordo cos
criterios “en cascada” que establece o artigo 120.2 da LRXSP.
En relación coa “denominación” desta institución, o CCG tamén fixo unha serie
de consideracións de especial interese. Así, tanto no título do proxecto como na súa
parte expositiva e na rúbrica do seu artigo único se alude ao “consorcio Axencia para
a Calidade do Sistema Universitario de Galicia”, noutras ocasións ao “consorcio
autonómico Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia” (artigo
único do proxecto de decreto), noutras simplemente á “Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia” (artigo 1 do proxecto de estatutos), e en moitas
delas simplemente ao acrónimo “ACSUG”.
Certamente o convenio de colaboración do 30.1.2001 denominou a entidade con el
creada “Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia”,
denominación que se mantivo no convenio modificativo do 10.12.2008. Non foi esta
a terminoloxía empregada, non entanto, na disposición adicional vixésimo sétima
da Lei galega 3/2004, do 29 de abril, que aludiu simplemente á “Axencia para a
Calidade do Sistema Universitario de Galicia”, liña esta que tamén seguiu a LSUG
cando no seu artigo 69.1 alude ao “consorcio Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia”, coa expresión “consorcio” en minúscula, de xeito tal que
semella que a palabra “consorcio” non se integra na denominación da entidade senón
que alude á súa tipoloxía. Esta interpretación vese confirmada coa dicción literal do
resto do artigo 69 da LSUG e tamén do artigo 70, que aluden simplemente á “Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia”.
O exame da conformidade á legalidade desta denominación esixe considerar o
disposto na disposición adicional quinta da Lofaxga, segundo a cal a denominación
das entidades públicas instrumentais da Comunidade Autónoma de Galicia debe
axustarse ao tipo de entidade de que se trate en cada caso, sen que poidan utilizarse
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denominacións que induzan a confusións por facer referencia a unha modalidade
distinta.
Certamente, e sen descoñecer que a denominación común das entidades públicas de
avaliación da calidade universitaria no ámbito do Estado español vén sendo, case sen
excepción, a de “axencia”, tampouco pode deixar de notarse a confusión implícita na
circunstancia de que un consorcio integre na súa denominación a palabra “axencia”,
palabra tamén empregada na LOFAXGA para aludir a outra tipoloxía de entidades
públicas instrumentais (artigo 45 e 74 e seguintes). De aí a necesidade de recuperar
a denominación orixinaria da entidade pública instrumental que agora nos ocupa
que, recollendo a expresión común neste ámbito “axencia”, tamén incorporaba a de
“consorcio”: “Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia”.
Non é alleo o Consello Consultivo á circunstancia de que a esta tacha de legalidade
podería obxectarse que a previsión xeral contida na disposición adicional quinta da
LOFAXGA para todas as entidades públicas instrumentais, se tería visto exceptuada
para a entidade pública instrumental que agora nos ocupa pola LSUG que, como
vimos, con posterioridade á LOFAXGA consagrou legalmente a denominación
“Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia”.
Mais esta obxección non podería prosperar pois, aínda admitindo tal excepción da
LOFAXGA pola LSUG, o que non pode admitirse que unha lei autonómica exceptúe
o previsto nunha norma básica estatal, sendo así que o artigo 118.4 da LRXSP é
taxativo cando sinala como “En la denominación de los consorcios debe figurar
necesariamente la indicación “consorcio” o su abreviatura “C””.
Polo tanto, a denominación da entidade pública cuxos estatutos pretende aprobar o
proxecto agora sometido a ditame debe ser “Consorcio Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia”, ou o seu acrónimo “CASUG”.

4.- A REVISIÓN DE OFICIO
4.1.- A revisión de oficio por inhabilitación do administrador da empresa (CCG
21/2017)

Con ocasión do exame dun expediente de revisión de oficio, este alto órgano tivo
ocasión de pronunciarse sobre a inhabilitación do administrador da empresa que
contrata coa Administración e os efectos que iso leva consigo na execución do contrato
administrativo (CCG 21/2017).
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Advirte o Consello Consultivo no ditame de razón que a Administración está a facer
unha extensión da inhabilitación persoal do administrador da empresa contratista á
propia contratista, pero a dita extensión carece de fundamentación legal.
Así, en relación co anterior, o ditame fai particular cita do artigo 60.1.c) do Real
Decreto lexislativo 3/2011, texto refundido da Lei de contratos do sector público, que
invocado na proposta de resolución, establece, como causa de prohibición a seguinte:
“c) Haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio,
concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la
sentencia de calificación del concurso”.
Esta referencia non se amplía ás empresas cuxos administradores ou responsables
estean nesa situación.
Continúa o dito ditame sinalando que a “extensión” prevista no citado artigo
establécese entre empresas, cando hai identidade de persoas físicas responsables
ou outras circunstancias similares, entre a empresa incursa en causa de prohibición
de contratar e a empresa que concorre a unha nova licitación poida razoablemente
presumirse que hai unha “transformación, fusión o sucesión, de empresas”.
Pero como observa este Consello, non parece ser este o suposto analizado no ditame,
e proba diso é que ese precepto non se cita na proposta de resolución, polo que a
administración non pretende a súa aplicación ao caso. En coherencia co anterior,
tampouco consta no expediente ningunha proba que acredite a presunción establecida
nel.
Fai notar o ditame que na aplicación das causas de prohibición para contratar teñen
que respectarse os principios de legalidade, tipicidade e numerus clausus, non sendo
susceptibles de extensión analóxica, como parece pretender a proposta formulada
polo concello.
Así as cousas, sinala finalmente o referido ditame, non existe ningún precepto legal que
estableza clara e taxativamente que a concorrencia dunha causa legal de prohibición
de contratar por inhabilitación dun administrador pola súa actuación noutra empresa
poida converterse nunha prohibición de contratar que afecte a unha empresa diferente,
todo el sen prexuízo das responsabilidades que poidan esixirse á persoa física sobre a
que recaeu a inhabilitación, tanto por incumprimento da sentenza, como por aplicación
da Lei concursal ou mesmo de índole penal, aspectos todos estes alleos á competencia
deste órgano.
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Polo exposto, e en ausencia dun esforzo probatorio en relación coa concorrencia
dunha específica causa de prohibición da adxudicataria, a proposta deste Consello
non foi favorable á resolución postulada.
4.2.- A revisión de oficio do complemento específico anual non satisfeito nas pagas
extraordinarias do ano 2013 da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia (entre outros, CCG 33/2017)

A cuestión foi obxecto de estudo por este órgano consultivo con ocasión da remisión
de varios expedientes incoados pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia para a revisión de oficio dos actos administrativos
derivados da falta de resposta en prazos aos escritos presentados por traballadores da
dita consellería no que reclamaban o pagamento do complemento específico anual
non satisfeito nas pagas extraordinarias de xuño a decembro de 2013.
Tendo en conta o número de ditames emitidos nesta materia resulta interesante a súa
incorporación á presente memoria do ano 2017.
Os ditames emitidos foron os seguintes: 274/2016, 275/2016, 11/2017, 32/2017,
33/2017, 51/2017, 97/2017 e 98/2017.
Todos os ditames parten de escritos presentados por funcionarios/as do corpo de
profesores no que solicitan o pagamento do complemento específico anual do ano 2013
non satisfeito coas pagas extraordinarias de xuño e decembro e, subsidiariamente, o
pagamento do citado complemento na paga extra do mes de xuño de 2013, na contía
proporcional aos servizos prestados, ata a entrada en vigor da norma que o suprime.
Os interesados interpuxeron recursos contencioso-administrativos contra as
desestimacións presuntas das súas solicitudes, obtendo sentenzas favorables nas que
se aprecia a existencia de silencio administrativo positivo e que, executadas pola
Administración, conduciron ao aboamento das cantidades reclamadas na contía aínda
non percibida.
Con posterioridade, a Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos propuxo
que se iniciase un procedemento de revisión de oficio co fin de que se declarasen
parcialmente nulos de pleno dereito os actos administrativos derivados, por execución
de sentenzas, da falta de resposta en prazo aos escritos dos interesados, propoñendo
que se declarase a nulidade de pleno dereito da parte dos actos que lle recoñecían o
dereito á paga adicional do complemento específico de xuño e decembro no período
comprendido do 1.3.2013 ao 31.12.2013.
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Pola súa banda, a consellería considera que os actos presuntos resultantes, por execución
das sentenzas implica dereitos económicos a prol dos funcionarios alí demandantes,
sendo así que estes carecen dos requisitos esenciais para a súa adquisición.
Feita esta distinción, o Consello Consultivo considera, tal e como se apunta no Ditame
CCG 33/2017, ao igual que nos demais, que a revisión pretendida pola Administración
se axusta aos presupostos legais de aplicación por canto os interesados solicitaron a
percepción dun complemento retributivo expresamente excluído pola lei autonómica
de aplicación ao caso, de modo que, carecendo ese complemento de previsión legal
que o sustente, a súa obtención por silencio se realiza necesariamente a custa do
requisito esencial de toda retribución dun empregado público, cal é a súa previsión
legal, que, actualizada na nómina concreta, se constitúe (o requisito da previsión
legal) como elemento causal esencial da transmisión patrimonial producida, que en
ausencia daquel carece de causa en afectación legal determinante da súa nulidade de
pleno dereito.
Tal e como sinala o Ditame CCG 33/2017, o feito de que os interesados obtivesen
previamente sentenzas favorables ás súas demandas con base na existencia dun
silencio administrativo positivo non impide a revisión dos actos, pois con claridade
o tipo legal do motivo de nulidade invocado se refire a actos expresos ou presuntos.
Tampouco é obstáculo para a revisión o feito de que teñan transcorrido 3 anos dende a
reclamación inicial, porque a potestade de revisión non está suxeita a prazo, podendo
ser instada “en cualquier momento”, segundo a dicción legal.
Conclúe o Ditame CCG 33/2017, ao igual que os restantes, sinalando que, en
definitiva, concorrendo os dous sinalados presupostos do artigo 47.1.f), da LPAC
-contravención do ordenamento xurídico e esencialidade dos requisitos ausentes-,
se dan os condicionantes que habilitan a Administración, ex lege, para o exercicio
da potestade de revisión de oficio dos seus actos nulos de pleno dereito, sendo o
parecer deste Consello Consultivo conforme co das propostas de resolución cando
propugnaban a revisión de oficio dos actos presuntos administrativos.
4.3.- A revisión de oficio por vulneración do artigo 23 da Constitución española
no seo dun proceso de oposicións (CCG 52/2017)

A cuestión foi obxecto de estudo por este órgano consultivo con ocasión da
remisión, para preceptivo ditame, dun expediente no cal a interesada insta a revisión
da Resolución de 27.5.2010 na que o tribunal designado para cualificar o proceso
selectivo referido nos antecedentes daba publicidade a diversos acordos, entre eles, ao

99

CONSELLO CONSULTIVO

DE

GALICIA

das puntuacións obtidas polos/as aspirantes que se presentaron ao segundo exercicio
do proceso selectivo (CCG 52/2017).
Segundo evidencia o ditame, no caso analizado, considera este alto órgano que a
interesada viu conculcado o seu dereito recoñecido no artigo 23.2 da Constitución
española, ao aplicarse criterios distintos para a corrección do segundo exercicio do
proceso selectivo no que participaba, polo que procede a revisión por ela solicitada;
motivo polo que se informa desfavorablemente a proposta de resolución.
4.4.- A revisión de oficio por notificacións defectuosas (CCG 81/2017)

O Consello Consultivo de Galicia emite ditame no expediente CCG 81/2017 sobre o
que se consideran notificacións defectuosas e irregulares.
No caso analizado, o interesado alega a deficiente notificación do trámite conferido
como presuposto necesario para emitir as liquidacións xiradas na súa contra, no
sentido de que a Administración non utilizou todos os medios ao seu alcance para
asegurar as notificacións do trámite.
A Administración tributaria, pola contra, considera que esta afirmación non pode ter
favorable acollida, xa que o seu proceder é consonte o establecido no artigo 112.1
da LXT; engadindo que: “[…] resulta de interese subliñar que a imposibilidade de
realizar a notificación non pode ser achacada á Administración, polo que non existe
causa de nulidade”.
O ditame de razón fai unha particular análise da xurisprudencia do Tribunal Supremo
en materia de notificacións no ámbito tributario, poñendo de relevo que, co obxecto de
determinar se debe entenderse que a resolución notificada chegou ou debeu chegar ao
coñecemento tempestivo do interesado, os elementos que deben ponderarse son dous:
en primeiro lugar, o grao de cumprimento pola Administración das formalidades
establecidas na norma en materia de notificacións, na medida en que tales formalidades
van unicamente dirixidas a garantir que a resolución chegue efectivamente ao
coñecemento do seu destinatario; e, en segundo lugar, as circunstancias particulares
concorrentes en cada caso, entre as cales debe destacarse o grao de dilixencia
demostrada tanto polo particular coma pola Administración.
No caso analizado resulta que na Administración tributaria figuraban documentos con
outro enderezo do interesado, onde se lle notificaron resolucións doutros expedientes,
pola propia Oficina Liquidadora de Corcubión e en datas coincidentes cos intentos
de notificación noutro enderezo, tal como quedou acreditado na tramitación do
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procedemento. Motivos polos que a Oficina Liquidadora de Corcubión puido
facilmente acceder a ese enderezo cunha sinxela xestión de consulta da súa base de
datos, e non deixar o Sr. T. na situación de indefensión, que lle conduciu á ficción da
notificación edictal, polo que o ditame conclúe considerando procedente a estimación
da acción de nulidade de pleno dereito exercida, debendo retrotraerse o procedemento
ao momento en que produciu a falta de notificación.
4.5.- A revisión de oficio por “obras de conservación” e elementos de carpintería
exteriores (CCG 88/2017 e 89/2017)

Os dous ditames CCG 88/2017 e CCG 89/2018 parten de senllas resolucións do
Concello de Noia relativas a ordes de execución de retirada da carpintería exterior
de aluminio nas diferentes propiedades dun edificio, con advertencia de execución
subsidiaria ou forzosa mediante a imposición de multas coercitivas.
Os ditames sinalan que os interesados consideran que empregar a orde de execución
para restaurar a legalidade de infraccións xa prescritas é un “fraude de ley”.
Apuntan os ditames que, tendo en conta as referidas prescricións, en opinión do
Consello Consultivo, é moi forzado considerar que o cambio do material dunhas
ventás, que polo demais se atopan en perfecto estado de conservación, tal e como
se deduce do informe da arquitecta do 18.11.2014, e a reportaxe fotográfica que se
achega xunto con este, poidan considerarse “obras de conservación”.
Sinala o Consello Consultivo que é indiscutible que o material empregado –aluminio–
non se axusta ao plan especial. Porén, non todo desaxuste a un instrumento de
protección patrimonial pode ser obxecto dunha orde de execución, sendo preciso a
concorrencia dos requisitos previstos na normativa citada: risco para a seguridade,
salubridade ou ornato.
E, mesmo, dende a perspectiva do ornato público, non pode equipararse unha simple
inadecuación do material a unha agresión estética ou impacto visual. Neste sentido,
é fundamental destacar que o alumino podería permitirse fóra do plan especial. Polo
tanto, a xuízo deste órgano, as ordes de execución vinculadas a motivos de ornato
público deben reservarse para agresións estéticas ostensibles e evidentes; verbi
gratia, pintadas ofensivas, actuacións en toda a fachada como a utilización de cores
rechamantes non permitidas no plan especial, cartelería luminosa, etc.
Pero, insiste o Consello Consultivo nos seus ditames, a simple inadecuación
de elementos singulares como as portas das balconadas e fiestras ao material
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normativamente esixido, sendo unha infracción urbanística, non pode considerarse
propia, para os efectos da súa corrección, dunha orde de execución, senón que debe
actuarse contra a precitada infracción a través do procedemento de reposición da
legalidade.
4.6.- A revisión de oficio por requisito esencial e construción en dominio público
(CCG 103/2017)

No Ditame CCG 103/2017 o obxecto do procedemento de revisión eran os acordos
municipais do Concello de Celanova do 7.2.2011 e do 25.5.2011 polos que se
outorgaron licenzas para a cementación do camiño e para o peche do predio da
propiedade sita na estrada U.P. OU-308.
O concello fundamentaba a súa pretensión no carácter de dominio público do espazo
para o que se concederon as licenzas que require a correspondente autorización ou
concesión demanial que non foi outorgada, e para iso invocaba a causa prevista no
artigo 47.1.f) da LPAC, segundo o cal son nulos de pleno dereito os actos expresos
ou presuntos contrarios ao ordenamento xurídico polos que se adquiren facultades ou
dereitos cando se careza dos requisitos esenciais para a súa adquisición.
No caso analizado no ditame, o Concello outorgou as licenzas sobre un terreo de
dominio público de acordo cos informes que figuran no expediente instruído, sen o
outorgamento previo da respectiva concesión administrativa, tal como esixe o artigo
196 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do
medio rural de Galicia (en diante, LOUGA, vixente no momento de concesión da
licenza).
Deste xeito, o outorgamento do título habilitante como un expediente autónomo
tramitado con carácter previo naturalízase como un requisito esencial do posterior
outorgamento da licenza urbanística ao afectar un espazo público, polo que a súa
falta supón a nulidade dos acordos municipais. No caso analizado dábase un plus de
gravidade na infracción do ordenamento ao verse afectado o dominio público cuxa
intanxibilidade e a das súas medidas de protección son de especial consideración
atendendo á súa natureza.
O Ditame CCG 103/2017 estima que, polo exposto, e tal como resulta do expediente
remitido, as licenzas que se outorgaron con base no proxecto presentado, resultan
contrarias ao ordenamento xurídico, e na súa virtude se adquiriron facultades
carecendo dos requisitos esenciais para tal fin. Concorrendo, pois, a causa de nulidade
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invocada polo Concello, este órgano consultivo emite informe favorable sobre a
revisión pretendida.
4.7.- A revisión de oficio no caso de notificacións a “colindantes” (CCG 289/2017)

A cuestión foi obxecto por este órgano consultivo con ocasión da remisión, para
preceptivo ditame, dun expediente incoado polo Concello do Carballiño para a
revisión de oficio de dous acordos adoptados polo Pleno municipal en datas 27.6.2006
e 12.9.2006, referidos o primeiro a un expediente sobre “Alteración da cualificación
xurídica de bens”, e o segundo sobre o “Alleamento de parcela mediante permuta a
C. en rúa dos Canteiros”.
No ditame de razón, o CCG 289/2017, os interesados aducen que os procedementos
adoecen dun vicio esencial, cal é a falta de notificación, “provocando con esta omisión
la nulidad de pleno derecho de los referidos acuerdos municipales”.
Pero como sinala o ditame de referencia, na documentación remitida polo Concello
do Carballiño figura o expediente de alteración da cualificación xurídica de bens, co
acordo de inicio do referido expediente no que se xustifica a oportunidade e a súa
legalidade e, ademais, constan a emisión de informes técnicos e a debida formalización
do trámite de información pública coa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, de acordo co Regulamento de bens das entidades locais aprobado polo Real
decreto 1372/1986, do 13 de xuño.
No caso analizado no Ditame CCG 289/2017 os interesados denuncian a falta de
notificación persoal pola súa condición de propietarios “colindantes” co predio
obxecto do expediente, pero apunta o ditame de razón que a tramitación do expediente
de alteración da cualificación xurídica, tal como se recolle na súa normativa reguladora
esixe a práctica do trámite de información pública, que se realizou nese caso sen que
estea prevista a práctica de notificacións individuais a propietarios que teñan relación
lindeira co ben en cuestión.
Apunta o ditame que no caso analizado, o trámite de información pública posibilitou
aos interesados formular as alegacións oportunas, polo que non pode afirmarse que se
atopasen en situación de indefensión, ao non ter a parcela en cuestión a consideración
xurídica de parcela sobrante, non lle resulta de aplicación o disposto no referido
artigo 115 do Regulamento de bens locais, polo que non existe obriga de notificar o
alleamento aos propietarios lindeiros, tal como pretendían os interesados; motivo polo
que se fai inviable a solicitude de revisión de oficio formulada nos termos referidos
no ditame.
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4.8.- A revisión de oficio dun “estudo detalle” para a construción dun supermercado
e aparcamento en Teo (CCG 427/2017)

A cuestión foi obxecto de estudo por este órgano consultivo con ocasión da remisión,
para preceptivo ditame, dun expediente incoado polo Concello de Teo para a revisión
de oficio do estudo de detalle para edificio comercial destinado a supermercado de
alimentación e aparcadoiro, así como á inscrición do estudo de detalle no Rexistro
de Planeamento Urbanístico de Galicia, aprobado polo Pleno do Concello de Teo, na
sesión ordinaria do 29.9.2016 (CCG 427/2017).
A primeira das causas invocadas no requirimento é a alteración do destino urbanístico
do solo, o que suporía a infracción da previsión establecida no artigo 79.2.a), que
prohibe expresamente aos estudos de detalle esta alteración.
Pois ben, en primeiro termo, tal e como se notou no ditame, sinala este alto órgano, que
no requirimento da Consellería falta unha motivación extensa e suficiente, limitándose a
citar a causa, pero sen maior fundamentación fáctica ou xurídica sobre ela.
Así, a invocación da alteración do destino do solo obriga a acudir ao propio PXOM de
Teo, en concreto á ordenanza de aplicación e que a Consellería considera infrinxida. No
artigo 108 (Ordenanza U-5. Desenvolvemento lineal sobre vía), número 6 (Condicións
de Uso) da Normativa do PXOM previse especificamente o uso “Comercial: En todas
as categorías” e o uso garaxe-aparcamento. Pola súa banda, o artigo 76 (Tipos de uso)
define o uso comercial do seguinte xeito “Comprende o servizo terciario destinado a
subministrar mercancías ao público mediante venda polo miúdo”.
Así as cousas, e tendo en conta que o estudo de detalle ten por obxecto declarado
a implantación dun edificio comercial destinado a supermercado de alimentación e
aparcadoiro dunha coñecida empresa do sector, este Consello non comparte que o
uso pretendido poida supoñer unha alteración do destino urbanístico do solo, nin polo
tanto a infracción da previsión establecida no artigo 79.2.a) da LSG.
En canto á segunda das infraccións denunciadas pola Consellería, este Consello reitera
no ditame o déficit de motivación existente. O requirimento limitase a reproducir
o teor literal do artigo 108.2 da Normativa do PXOM de Teo, pero sen especificar
que aspecto en concreto dos sinalados nese precepto o volume previsto incumpre a
tipoloxía (liña de fachada e o fondo edificable, alturas permitidas, recuamentos).
De acordo co exposto, o Consello Consultivo conclúe que non pode considerarse
acreditada a concorrencia de ningunha causa de nulidade das invocadas pola
Consellería.
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5.- RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
5.1.- Doutrina relativa ao erro da Administración ao cualificar como recurso
extraordinario de revisión o que en realidade é unha solicitude de acción revisora
(CCG 44/2017 e 123/2017)

O Consello Consultivo de Galicia ditaminou ao respecto con ocasión de dous
expedientes referentes a recursos extraordinarios de revisión, o primeiro en relación
cun expediente sancionador en materia de tráfico (CCG 44/2017), e o segundo
interposto en relación coa anulación dunha licenza de recheo e acondicionamento de
parcelas no lugar Vilacoba (CCG 123/2017).
O Ditame CCG 44/2017 fai referencia á sentenza do Xulgado do ContenciosoAdministrativo nº 1 de Pontevedra do 30.12.2016, que estima en parte o recurso
contencioso administrativo interposto polo señor R. dispoñéndose como contido
da decisión a obriga do Concello de Pontevedra de “admitir la solicitud/recurso de
revisión presentada por el recurrente (…) y tras la tramitación legalmente establecida,
resolver dicha petición”.
Apunta o ditame de razón que certamente a expresión “solicitud/recurso de revisión”
pode ter certa ambigüidade en canto sería eventualmente compatible cun recurso
extraordinario de revisión ou cunha revisión de oficio dun acto administrativo por
motivo da súa nulidade radical. Mais esa relativa indeterminación desaparece
radicalmente cando se acude aos fundamentos xurídicos da propia sentenza onde se
considera que o interesado presentou no seu día unha solicitude de revisión do acto
con base na súa nulidade radical, facéndose cita expresa e transcrición dos artigos
102 e 62 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
É claro, segundo apunta o referido ditame, polo tanto, que nos fundamentos da
sentenza de referencia se deron as razóns e asentamentos da decisión, no sentido
de considerar preceptiva a tramitación dun procedemento de revisión de oficio, sen
prexulgar a concorrencia de causa de nulidade, por ser un aspecto que a sentenza
considerou extramuros do obxecto procesual, parándose en verificar a inadecuación a
dereito da inadmisión acordada pola entidade local.
E a tal pronunciamento xudicial hai que estar, como advirte o Ditame CCG 44/2017,
sendo así que, de conformidade co disposto no artigo 103.2 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa, as partes están obrigadas
a cumprir as sentenzas na forma e termos que nestas se consignen.
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E conclúe o referido ditame sinalando que, na medida en que a revisión de oficio e o
recurso extraordinario de revisión son procedementos disímiles e ben diferenciados
entre si, se trata de instrumentos non intercambiables e, xa que logo, non dispoñibles
para a Administración, que ao tramitar un expediente de recurso extraordinario de
revisión en troques dunha revisión de oficio, se está apartando irregularmente do
contido do fallo, polo que o pronunciamento do Consello Consultivo é contrario á
proposta de resolución remitida para ditame.
No suposto do Ditame CCG 123/2017, en relación coa anulación dunha licenza
de recheo e acondicionamento de parcelas, o Concello de Santiago de Compostela
cualifica como escrito de interposición do recurso extraordinario de revisión unha
solicitude formulada, que conclúe instando “la revisión de la licencia concedida en su
día”, polas razóns expresadas na mesma solicitude.
Pero conclúe o Consello Consultivo de Galicia no seu Ditame CCG 123/2017 que
non cabe deducir, que a intención do solicitante fose a interposición do recurso
extraordinario analizado, sen que poida a Administración facer esta cualificación sen
darlle audiencia ao interesado.
E engade o ditame que o anterior debe entenderse sen prexuízo das potestades
que asisten o Concello, no eido da disciplina urbanística, respecto da protección e
reposición da legalidade presuntamente quebrantada polo titular da licenza, como
por outra banda parece deducirse das referencias dos escritos dos interesados a
procedementos de reposición da legalidade urbanística.
Por todo o anterior, o Consello Consultivo de Galicia emite informe desfavorable á
revisión da licenza solicitada.
5.2.- Doutrina relativa á apreciación dun erro de feito (CCG 290/2017)

O Consello Consultivo de Galicia tivo ocasión de pronunciarse sobre o que se
considera erro de feito en materia de recurso extraordinario de revisión, verbo dun
expediente no que os recorrentes invocan como causa concreta a circunstancia 1ª das
referidas no precepto de aplicación; isto é, que no ditado do acto incorreuse en erro
de feito, que resulta dos propios documentos incorporados ao expediente, consistente
en considerar que as obras de construción da vivenda non se tiñan iniciado dentro do
prazo a que facía referencia a disposición transitoria cuarta, apartado 1 da LOUGA e,
que a licenza municipal tería caducado automaticamente por tal motivo.
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Rematada a instrución, con data 29.6.2017 formulouse proposta de resolución na que
se propugna: “Estimar parcialmente o recurso extraordinario de revisión interposto”.
Lembra o Ditame CCG 290/2017 a xurisprudencia do Tribunal Supremo e a doutrina
do Consejo de Estado, que manteñen un criterio xa consolidado no que ao alcance
do “erro de feito” se refire, sinalando que se considera tal “aquel que verse sobre un
hecho, cosa o suceso, es decir algo que se refiere a una realidad independiente de
toda opinión, criterio particular o calificación”, quedando excluído do seu ámbito
“todo aquello que se refiere a cuestiones jurídicas, apreciación de la transcendencia
o alcance de los hechos indubitados, valoración de las pruebas e interpretación de
disposiciones legales y calificaciones que puedan establecerse”. (STC do 6.2.1975;
28.9.1984; e 04.10.1993).
A este respecto é de ter en conta, tal e como apunta o ditame de razón, que, como
sinalan os recorrentes no seu escrito de interposición, no expediente de reposición
da legalidade, incoado por resolución do 31.5.2010, obra incorporada nos folios 152
a 155 a sentenza da Audiencia Provincial de Pontevedra que desestimou o recurso
de apelación interposto fronte a ditada polo Xulgado de Primeira Instancia núm. 1
de Cangas o 9.11.2002 no interdito de obra nova 312/2002, seguido por instancia da
Comunidade de Montes en man común de D., da cal resulta que as obras de execución
da vivenda si estarían iniciadas na data de entrada en vigor da LOUGA, o 1.1.2003, o
que tamén resultaría da fotografía aérea que figura no folio 94 do mesmo expediente.
O referido ditame nota que a proposta de resolución considera probado, en
consecuencia, que a execución das obras estaba iniciada, mediante as actuacións
preparatorias do terreo e movementos de terra necesarios para a posterior cimentación,
cando se lles notificou aos interesados a orde xudicial de paralización, o 29.7.2003,
o que tamén é perceptible na ortofoto do SIXPAC de datas 2002-2003 (folio 215), na
que non se aprecia a masa existente na parcela que amosa a fotografía aérea Voo SIGA
1999-2000 (folio 214). Este movemento de terras figura na memoria construtiva do
proxecto licenciado como o necesario para situar a edificación na cota sinalada nos
planos, deixando o terreo plano para recibir a cimentación.
Daquela, no caso analizado no Ditame CCG 290/2017, a resolución recorrida incorreu
nun erro de feito, isto é, nunha “equivocación en la constatación de las circunstancia
fácticas que sustentan la resolución adoptada” (ditame do Consejo de Estado
294/2013, do 16 de maio) cando considerou que as obras non se iniciaran en prazo e
que a licenza caducara automaticamente por tal motivo, por aplicación da disposición
transitoria 4ª.1 da LOUGA, e ordenou a súa demolición.
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Neses termos, conclúe o ditame de razón co pleno apoio deste órgano consultivo
á estimación parcial do recurso, nos termos recollidos na proposta de resolución
sometida á ditame, e que supoñen o respecto dos dereitos edificatorios derivados
da licenza no seu momento outorgada polo Concello de Moaña e do proxecto que
serviu de base para o seu outorgamento, ao tempo que implican a necesidade de
demoler o exceso indebidamente construído, coas consecuencias que, para o caso de
incumprimento, e consonte as propias prescricións da LOUGA, recolle a proposta.
5.3.- Doutrina relativa á non apreciación dun erro de feito (CCG 353/2017)

Tal e como sinala o Ditame CCG 353/2017, como resulta dos antecedentes do
expediente analizado, e recolle a proposta de resolución, o invocado erro de feito tería
consistido, en realidade, nun erro material consistente en levar ao corpo da resolución
sancionadora, un informe técnico que non se correspondía coa edificación obxecto
deste expediente, emitido polo arquitecto municipal.
Esa circunstancia foi invocada pola interesada no recurso de reposición interposto
fronte á referida resolución sancionadora e, constatado pola Administración municipal
o erro que se padeceu, na resolución municipal que resolveu o referido recurso,
procedeuse á emenda do citado erro mediante a transcrición do informe técnico
realmente emitido no expediente considerado. Tratouse, en suma, dun erro material
emendable en calquera momento consonte co previsto no artigo 109.2 da LPAC.
Como razoa a proposta de resolución, o obxecto deste informe era comprobar se as
obras obxecto da orde de demolición mantiñan a cualificación de non legalizables
logo da anulación xudicial do PXOM, ou se, polo contrario, esa cualificación tería
mudado por aplicación da normativa urbanística actualmente en vigor, pois nese caso
cabería deixar sen efecto a orde de derrubamento.
No recurso de revisión interposto, a interesada non discute a condición de ilegalizable
que na data de hoxe mantén a edificación, nin impugna en ningún aspecto a exactitude
do contido do informe técnico correspondente ao predio da súa titularidade,
correctamente transcrito na resolución do recurso de reposición. Non se identifica, en
suma, o erro de feito, resultante dos propios documentos incorporados ao expediente,
no que a resolución referida tería incorrido.
En tales condicións, tal e como conclúe o ditame, resulta evidente a ausencia de
fundamento con que se interpuxo este recurso extraordinario, e a carencia nel dos
requisitos esixidos pola xurisprudencia e a doutrina consultiva, segundo xa se sinalou,
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o que debe conducir á súa desestimación, no sentido que propugna a proposta de
resolución examinada.
5.4.- Doutrina relativa á apreciación do que son e non son documentos esenciais
aparecidos con posterioridade ao ditado da resolución (CCG 506/2017)

O Ditame CCG 506/2018 considera na súa análise que, figurando no expediente
o recurso de reposición interposto polo interesado, e que deu lugar á resolución
desestimatoria cuxa revisión extraordinaria se pretende, pódese facilmente comprobar
que o interesado non achegou nin alegou a existencia da escritura notarial de división
horizontal nin tampouco a existencia de licenzas previas que lexitimaban a actividade
comercial no baixo do edificio. Tales documentos, e os feitos que por medio deles
pretenden acreditarse, puideron perfectamente ser alegados en vía de recurso ordinario,
para a súa consideración na resolución que resolveu tal recurso.
Consecuentemente, e en mérito das consideracións xurídicas, o Ditame CCG 506/2017
entende procedente a desestimación do recurso extraordinario de revisión que motiva
o ditame, por non mediar o suposto previsto no artigo 125.1.2ª da LPAC, que autoriza
a adopción de tal excepcional e extraordinaria medida.

6.- A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

6.1.- Incumprimento dos prazos parciais e do prazo total da execución das obras
e suspensión unilateral da execución da obra (CCG 102/2017)

Con ocasión da análise dun expediente de resolución contractual, o Consello Consultivo
de Galicia tivo ocasión de pronunciarse verbo do incumprimento dos prazos parciais e
do prazo total de execución da obra, así como da suspensión unileteral da execución
da obra (CCG 102/2017).
A primeira causa de resolución que examina o referido ditame é o pretendido
incumprimento dos prazos parciais establecidos para a execución da obra.
Así, sinala o ditame de razón, como ben é sabido e reflicte a lei, existe un prazo total e
uns prazos parciais de realización da obra. O primeiro resulta imprescindible, xa que
se vincula á entrada en funcionamento do servizo a que vai destinada, e os segundos,
pola súa parte, serven a unha dobre finalidade: determinar certo ritmo e orde na
execución da obra e, ademais, fixar un termo no que poder verificar regularmente
o grao de cumprimento do contrato polo contratista. E é que o incumprimento dos
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prazos parciais, en moitos casos, é previsiblemente determinante do incumprimento
do prazo de realización da obra.
Apunta o ditame de referencia que neste punto este órgano consultivo (entre outros,
nos CCG 548/2010 e 198/2016) ten posto de manifesto a diferenza para a fixación
de ambos os dous prazos pois, mentres o prazo total de realización ten que ser
determinado indispensablemente no prego de cláusulas administrativas particulares,
os prazos parciais poden establecerse ben no propio prego, ben no plano ou programa
de traballo, logo da súa mención no propio prego.
Así as cousas, no suposto sometido a ditame, a mención a aqueles prazos parciais
non pode darse por recollida no prego de cláusulas económico - administrativas,
prego remitindo a súa concreción a un plan ou programa de traballo que debe
presentar ulteriormente pola contratista, de xeito que tal que os prazos parciais
fixados pola adxudicataria no plan de traballo presentado con data do 31.10.2016,
logo do requirimento da Alcaldía de data do 25.10.2015 e aprobados por ela con
data do 3.11.2016, carecen de eficacia resolutoria do contrato, sen prexuízo da súa
evidente función de control da boa marcha de execución dos traballos por parte da
Administración contratante.
Trasladando esas consideracións ao suposto examinado no Ditame CCG 102/2017
resulta que a xuízo do Consello Consultivo, non pode prosperar a invocación da causa
de resolución ao non recollerse os prazos parciais de execución no prego que rexeu
a licitación, nin sequera mediante a súa remisión a un ulterior plan ou programa de
traballo que debe presentar a adxudicataria.
A continuación, o ditame de razón entra a analizar a segunda causa de resolución
invocada, cal é o abandono do obxecto do contrato e a súa posible configuración como
causa de resolución contractual.
O ditame considera na súa análise que, aínda non constando a cualificación da
execución da obra como unha obriga esencial do contrato nos pregos ou no contrato
(ausencia lóxica dado que a finalidade do contrato é, precisamente, a execución
da obra), isto non obsta a configuración do abandono da obra como unha causa de
resolución contractual de xeito tal que, constatado tal abandono, procederá aquela
resolución de resultarlle imputable á contratista.
No que atinxe á devandita imputabilidade á adxudicataria, fai notar o ditame, que
a mercantil rexeitou a concorrencia dunha causa de resolución por causa a ela
imputable aludindo á existencia de erros e omisións no proxecto e á falta de dilixencia
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da dirección facultativa, aspectos ambos suficientemente rebatidos pola dirección de
obra en dous informes nos que se analizan unha a unha as distintas partidas que a
mercantil entendía era preciso modificar e as distintas actuacións levadas a cabo pola
dirección de obra co fin de acadar unha correcta execución do contrato.
A maior abastanza, engade o ditame de razón, aínda dando por certo que o abandono
da obra fose un mero cesamento temporal, tampouco pode obviarse que a suspensión
unilateral na execución dos contratos administrativos está proscrita na lexislación de
contratos que, sobre a base de que o interese público ao cal se encontra sometida
a contratación administrativa esixe a consecución do seu obxecto, tan só prevé
aquela suspensión unilateral por parte do contratista para os supostos de demora no
pagamento pola Administración superior a catro meses.
Non sendo este o caso ante o que se atopa o ditame de referencia, a entidade
adxudicataria non estaba legalmente habilitada para a suspensión do contrato
administrativo de razón e para o incumprimento das obrigas esenciais del derivadas.
O ditame finalmente considera que atendendo a todo o anterior, o Consello Consultivo
aprecia, neste caso, o incumprimento dunha obriga esencial do contrato ao ter
abandonado a adxudicataria a obra ou, cando menos, suspendido unilateralmente a
súa execución, o que xa habilita o Concello para a resolución contractual pretendida.
6.2.- Resolución parcial de contrato por enriquecemento inxusto do contratista co
conseguinte prexuízo económico ao interese público (CCG 465/2017)

Con ocasión da análise dun expediente remitido polo Concello da Coruña, o Consello
Consultivo tivo ocasión de pronunciarse sobre a resolución parcial dun contrato
administrativo por enriquecemento inxusto do contratista co conseguinte prexuízo
económico ao interese público.
O expediente de razón refírese á resolución parcial do contrato asinado entre o
Concello da Coruña e a entidade mercantil M. S.L. pola que esta asume a concesión
de dominio público destinada á construción e explotación dunha cafetería-restaurante
no Monte de San Pedro e a prestación dos servizos de vixilancia, limpeza, e
funcionamento das instalacións municipais do elevador panorámico e miradoiro,
pola parte que corresponde a esta última prestación (servizos de vixilancia, limpeza,
e funcionamento das instalacións municipais do elevador panorámico e miradoiro,
permanecendo inalterable a concesión de dominio público para a explotación da
cafetería restaurante no Monte de San Pedro).
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O Concello propón a dita resolución parcial por mor do incumprimento reiterado por
parte de M. S.L. das obrigas contractuais esenciais relativas a esixencia básica do
apartado 6.3 parágrafo cuarto do prego regulador da licitación, ao presentar informes
xustificativos dos custos anuais derivados do contrato de servizos que non gozaban
de fiabilidade e veracidade, o que supuxo trasladar ao Concello sobrecustos anuais
importantes durante varios anos, provocando o enriquecemento inxusto para o
contratista e o conseguinte prexuízo ao interese público.
Así mesmo, na proposta de resolución o Concello propón adoptar unha medida
provisional orientada ao déficit de forma precisa e transparente das condicións de
facturación que deberá seguir a empresa M. S.L. en canto non produza efectos na
resolución contractual, introducindo un novo texto nos pregos.
Tamén propón incautar a garantía constituída por M. S.L. para responder polo
incumprimento das obrigas contractuais esenciais derivadas do contrato.
Finalmente, o Concello propón demorar a eficacia da resolución do contrato de
servizos de vixilancia, limpeza e funcionamento das instalacións municipais do
elevador panorámico e do mirador do Monte de San Pedro, asinado polo Concello
da Coruña e a adxudicataria M. S.L. S.L. o 8.4.2005, así como demorar a eficacia
da modificación do clausulado do dito contrato ata o momento en que se formalice o
novo contrato de servizos, logo de tramitar a oportuna licitación, e manter a adopción
da medida provisional acordada pola Xunta de Goberno Local o 2.6.2017 relativa á
substitución do parágrafo cuarto da cláusula 6.3 do contrato de servizos de vixilancia,
limpeza e funcionamento das instalacións municipais do elevador panorámico e do
miradoiro do Monte de San Pedro ata o momento en que a resolución do dito contrato
produza plenos efectos.
En resumo, no caso analizado no Ditame CCG 465/2017 o Concello insta o
procedemento de resolución parcial do contrato de concesión de dominio público polo
incumprimento por parte da entidade adxudicataria da súa obriga de presentación de
contas de explotación nos termos esixidos polo prego de condicións administrativas
e económicas do contrato. Así, textualmente, se sinala no acordo do inicio do
procedemento:
“A empresa non cumpriu a esixencia do apartado 6.3 do prego ao presentar
informes que non gozaban de fiabilidade e veracidade. Os sobrecustos e
desconformidades producidas na xustificación da conta de 2013 e nas contas
de explotación de 2010 a 2012 representan un incumprimento grave e culpable
das obrigas esenciais de xustificación de gastos reais da empresa contratista
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na execución do contrato de servizo de vixilancia, limpeza e funcionamento das
instalacións do elevador panorámico do Monte de San Pedro. A irregularidade
e a falta de fiabilidade da conta de explotación de 2013 e de 2010 a 2012 debe
considerarse como esencial, por afectar o núcleo esencial do contrato”.
En canto ao fondo da cuestión que se formula, a normativa de aplicación é o Real
decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da
Lei de contratos das administracións públicas (LCAP), por ser a normativa vixente no
momento de se publicar a convocatoria do procedemento de adxudicación do contrato
obxecto deste ditame.
Lembra o Ditame CCG 465/2017 que a resolutoria conferida á Administración en
relación cos contratos sometidos ao dereito administrativo enmárcase dentro do
ámbito das denominadas prerrogativas previstas no artigo 59 da LCAP, (equivalente
ao artigo 210 do TRLCSP), concibidas pola doutrina como privilexios ou facultades
exorbitantes, cuxo exercicio non se produce de xeito automático senón só cando o
esixa o interese público implícito en cada relación contractual, fundándose así no
servizo obxectivo aos intereses xerais que o artigo 103 da Constitución proclama da
actuación administrativa.
O mecanismo da extinción anticipada do contrato, por medio da súa resolución,
constitúe, como reiteradamente ten sinalado o Consejo de Estado, “[…] un medio de
defensa de la parte cumplidora frente al incumplimiento de la otra parte, o frente a
las alteraciones no justificadas de los términos en que fuera concebido el equilibrio
contractual en el momento de la conclusión del pacto”. (DCE 3007/2003, DCE
2205/2000, DCE 2583/1997).
Ao respecto sinala o ditame de razón que, tanto no ámbito da contratación civil coma
da administrativa, a xurisprudencia advertiu que non todo incumprimento contractual
podería dar lugar ao dereito da outra parte a resolver o contrato, distinguíndose pola
xurisprudencia aqueles incumprimentos xeradores da posibilidade de exercicio do
dereito á extinción do contrato de aqueloutros que non o levan aparellado, aínda cando
poidan posibilitar a esixencia de indemnización por danos e perdas. Tal doutrina é
perfectamente aplicable no eido administrativo, de forma que só os incumprimentos
de obrigas contractuais esenciais poden ser xeradores do lexítimo exercicio da
potestade de resolución dos devanditos contratos e iso, cando sexa esta opción a que
máis convén ao interese público en liza.
Entrando no fondo do asunto, apunta o Ditame CCG 465/2017 que, de acordo co prego
de condicións administrativas e económicas do concurso, e o obxecto do contrato
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definido no apartado 1, trátase dun contrato administrativo único con dúas prestacións
de natureza moi diferente, aínda que conectadas entre si na medida en que as dúas se
dirixen a atender as necesidades do público visitante do parque. Por unha banda, a
concesión demanial para a construción e explotación dunha cafetería-restaurante; e
por outra, a referida ás operacións de funcionamento do elevador panorámico e as de
vixilancia, limpeza do elevador e do miradoiro.
Establecida a controversia, o ditame de razón acude ao Consejo de Estado, que admite
a posibilidade de que poida acordarse a resolución parcial dun contrato administrativo,
cando o contrato teña distintos obxectos perfectamente diferenciados e, nin a natureza
do contrato nin a vontade das partes, esixan o mantemento total ou, naqueles casos en
que existan razóns -sobre todo de interese público- que xustifiquen a conservación do
negocio non realizable.
Pero, tal e como advirte o ditame de referencia, no caso analizado trátase dun contrato
administrativo con prestacións de natureza moi distinta na súa execución, que amosa
unha situación que pode ser considerada como singular; porén, a súa caracterización,
e o réxime xurídico de aplicación, non recolle a pretensión da resolución parcial do
contrato que iniciou o Concello.
No caso analizado, considérase que a falta da determinación do valor ou importe de
cada unha das prestacións no prego administrativo desbota esta cualificación.
Así as cousas, o Consello Consultivo entende que non existe nese caso previsión legal
que permita a resolución parcial do contrato, sen prexuízo de que o Concello poida
examinar outras alternativas para resolver a grave situación creada polas eivas que
presenta o contrato, por exemplo mediante a súa modificación nos termos das medidas
provisionais acordadas no seo do procedemento de resolución.
Por outra banda, pon de manifesto o ditame de referencia a situación que se derivaría
da resolución parcial do contrato que insta o Concello, xa que daría lugar a situación
cando menos peculiar, dado que ao tratarse dunha resolución culpable concorrería o
presuposto legal para declarar a prohibición legal de contratar coa Administración
para o contratista, ao tempo que, por outra banda, seguiría tendo a condición de
concesionario por un amplo período temporal segundo a previsión contida na cláusula
4 do prego.
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7.- RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL SANITARIA

O número de ditames sobre reclamacións de responsabilidade patrimonial, aínda que
foi diminuíndo nos últimos anos, segue sendo o máis numeroso cuantitativamente
(321 ditames)
O seu peso, no conxunto da actividade do Consello, é do 62,82% de todos os ditames
emitidos.
Tendo en conta o seu peso específico, a materia de responsabilidade, en concreto a
sanitaria, foi obxecto dunha especial atención por parte do Consello Consultivo de
Galicia no ano 2017.
7.1.- Inversión da carga da proba (Ditame CCG 352/2016)

Con ocasión da análise dun expediente de responsabilidade patrimonial tramitado
pola Consellería de Sanidade, o Consello Consultivo tivo ocasión de pronunciarse
sobre a inversión da carga da proba nun caso no que a Administración sanitaria non
cumpre o principio de facilidade probatoria consagrado no artigo 217.7 da Lei 1/2001,
do 7 de xaneiro, de axuizamento civil (CCG 352/2016).
O ditame de razón parte da seguinte realidade fáctica: do escrito de reclamación e
alegacións da interesada despréndese como esta imputa a lesión nerviosa do nervio
ciático poplíteo externo a unha mala praxe na cirurxía realizada con data do 19.2.2014
no Hospital Povisa, S.A., presentando tras a intervención dores e limitación funcional
no pé esquerdo que non se resolveron coa realización dunha nova cirurxía o 2.7.2014.
Na actualidade a paciente ten dores e limitacións de mobilidade no pé esquerdo que
determinaron o recoñecemento dunha incapacidade permanente en grao de parcial.
En síntese, a reclamante imputa as secuelas que lle restan a unha mala praxe na
cirurxía e solicita unha indemnización de 90.000 €.
O ditame de referencia sinala que á luz dos datos que figuran na historia clínica e nos
distintos informes médicos recadados pola instrución na tramitación do procedemento,
resulta acreditada a realidade da lesión do nervio ciático poplíteo externo da reclamante
(así se desprende dos sucesivos estudos electromiográficos realizados á paciente).
Engade o ditame que por parte do Servizo actuante non se chegou a refutar o reproche
realizado pola parte reclamante, ao terse limitado o facultativo informante, logo de ter
sido requirido expresamente pola instrución para pronunciarse sobre unha eventual
mala praxe na cirurxía, a recoñecer a relación de causalidade entre a intervención
cirúrxica realizada e o resultado danoso.
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Así, sinala este órgano consultivo no Ditame CCG 352/2016, que non constando
no expediente outros criterios técnicos achegados polo servizo médico implicado e
considerando, ademais, que é a Administración actuante ou, neste caso, ao centro
concertado Povisa, ao cal lle corresponde, en virtude do principio de facilidade
probatoria consagrado no artigo 217.7 da Lei 1/2001, do 7 de xaneiro, de axuizamento
civil, a carga da proba da corrección de asistencia sanitaria prestada, debe concluírse,
logo, na insuficiencia para tales efectos das manifestacións contidas no informe
do 15.6.2016, reproducido no corpo do ditame, procedendo entón a estimación da
reclamación presentada.
Finalmente, no que atinxe ao quantum indemnizatorio, sinala o Ditame CCG 352/2016
que a contía reclamada pola interesada, 90.000 €, foi establecida a tanto global, sen
apoio en ningún criterio obxectivo ou informe pericial de avaliación de danos.
Deste xeito, considerando os datos que resultan da historia clínica, referidos tanto ás
secuelas como ao período de incapacidade da interesada, este órgano consultivo é
favorable á estimación da reclamación na contía indemnizatoria fixada na proposta de
resolución, que ascende a 49.908,55 €, comprendendo tal contía tanto a indemnización
correspondente ás secuelas (valoradas en 11 puntos) como ao período de incapacidade
(3 días de estancia hospitalaria e 346 días impeditivos). Engadindo o ditame que a
devandita contía deberá ser actualizada nos termos do artigo 141.3 de LRXPAC.
7.2.- A responsabilidade patrimonial por danos morais, tanto por demora do
diagnóstico, por incumprimento dos protocolos médicos, por danos iatroxénicos
e por perda de oportunidade: análise de varios ditames salientables (CCG
344/2016, CCG 347/2016, CCG 24/2017, CCG 64/2017, CCG 74/2017, CCG 75/2017,
CCG 235/2017)

Con ocasión da análise de varios expedientes de responsabilidade patrimonial
tramitados pola Consellería de Sanidade, o Consello Consultivo tivo ocasión de
pronunciarse sobre a responsabilidade patrimonial por dano moral.
A) Ditame CCG 344/2016: defectuosa intervención cirúrxica e vulneración da lex
artis

No Ditame CCG 344/2016 o escrito reitor da reclamación atribúe aos facultativos
responsables un grave erro na execución da primeira das intervencións de que foi
obxecto a doente no Servizo de Neurocirurxía do CHUAC, ao actuar sobre unha
inexistente hernia discal L3-L4, deixando este segmento debilitado, e verse, ademais,
na obriga de realizar unha segunda cirurxía para resolver a hernia L5-S1; o que poría
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de manifesto un comportamento neglixente e un dano antixurídico por funcionamento
anormal da Administración sanitaria.
Este dano, resultado dunha mala praxe médica, manifestouse na necesidade de realizar
dúas intervencións consecutivas baixo anestesia xeral, coas inevitables molestias,
así como a inquedanza que lle ocasionou á doente a necesidade de someterse a
esa segunda intervención, e o temor a que un eventual debilitamento da estrutura
anatómica do espazo intervertebral innecesariamente intervido poida, no futuro,
determinar a necesidade dunha artrodese.
A partir destas afirmacións o Consello Consultivo considera axeitada a suma de
10.000,00 euros sinalada no escrito de interposición da reclamación polo concepto de
dano moral provocado como consecuencia da defectuosa prestación do servizo público.
B) Ditame CCG 347/2016: dano moral por mor do atraso no diagnóstico do
adenocarcinoma de colon que padecía e o incumprimento do protocolo existente
nesta materia

Como antecedente o ditame de razón parte da seguinte realidade fáctica: a interesada
acude ao seu centro de saúde o 8.7.2011 por dor abdominal e na zona inguinal, tras
eco, recéitaselle dieta e medicación para os gases. No ano 2012 comezou a sangrar e
foi diagnosticado de hemorroides. Finalmente o 24.9.2013 foi remitida a Dixestivo por
sospeita de hemorroides internas, diagnosticándoselle finalmente un adenocarcinoma
de colon.
É dicir, dos escritos de reclamación e alegación presentados pola interesada despréndese
como esta imputa ao Servizo Galego de Saúde unha demora no diagnóstico da súa
doenza e no seu tratamento, o que determinou, ao seu xuízo, unha malignización do
que era un simple pólipo e a necesidade dunha cirurxía máis invasiva ao ser precisa
finalmente a práctica dunha colostomía.
Analizado o fondo do asunto e todos os informes que constan no expediente, o Ditame
347/2016 sinala este que é obrigado discrepar dos danos que a parte pretende conectar
causalmente coa demora na asistencia do Servizo de Dixestivo ao resultar do expediente
que non é plausible afirmar que aquela demora tivese causase a malignización do
pólipo, ou mesmo determinado a necesidade da colostomía que foi precisa practicar.
Isto sen prexuízo de recoñecer a evidencia da realidade dos danos morais derivados
daquela demora, danos que tamén integran a pretensión indemnizatoria da parte,
conectándoos co medo, desacougo e incerteza verbo da evolución da súa enfermidade
durante aquel período de agarda de case oito meses.
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Así as cousas, conclúe o Consello Consultivo no Ditame CCG 347/2016 que a entidade
do atraso diagnóstico producido no suposto sometido a ditame (oito meses fronte ao
máximo de dez días segundo protocolo), obriga a concluír na existencia dun deficiente
funcionamento do servizo público de saúde, co conseguinte deber indemnizatorio en
prol da reclamante polos danos morais padecidos, danos morais que, considerando a
súa prolongación no tempo, poden avaliarse prudencialmente na contía de quince mil
euros (15.000,00 €).
C) Responsabilidade patrimonial por demora no diagnóstico de adenocarcinoma
rectal por incumprimento dos protocolos (Ditame CCG 24/2017)

No caso analizado no Ditame CCG 24/2017, do escrito de reclamación presentado
polo interesado despréndese como este imputa ao Servizo Galego de Saúde unha
demora na práctica da colonoscopia precisa para o diagnóstico do cancro de colon
que presentaba, sendo así que tal demora determinou un agravamento do estadio da
súa enfermidade.
A ausencia dunha reavaliación e priorización do paciente para a práctica da
colonoscopia determinou unha demora, quizais non dun ano (lembra o ditame que
o paciente non cumpría os criterios para a vía rápida), mais si o suficientemente
relevante como para determinar un atraso no diagnóstico da súa doenza e, o que é mais
relevante, necesariamente un progreso da súa enfermidade, privando o reclamante
dun mellor prognóstico e dun pronto tratamento do cancro que padecía.
Esta perda de oportunidade, como é ben sabido e sinala o Ditame CCG 24/2017,
constitúe un dano indemnizable, que non se corresponde co resultado lesivo derivado
da doenza do paciente, senón coa incerteza en torno á evolución que o estado do
doente tería de ter seguido o servizo médico outros parámetros de actuación; isto é,
unha perda de alternativa de tratamento, privándose ao paciente das posibilidades
de curación ou dunha mellor evolución da enfermidade, o que o asemella á dor
moral indemnizable, tal como teñen admitido diversos pronunciamentos do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia (entre outras, a Sentenza do 23.1.2008).
Esta circunstancia, unida a outras que concorren no caso (sinaladamente, a idade
do paciente, 59 anos de idade) e ao importe das indemnizacións recoñecidas pola
xurisprudencia en supostos similares (vid., entre outras, a Sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Castilla y León núm. 1024/2016, do 30 de xuño), aconsellan
recoñecer unha indemnización de 70.000 € a prol do reclamante, contía que debe
entenderse actualizada por todos os conceptos na data de emisión do ditame.
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D) Dano aiatroxénico (Ditame CCG 64/2017)

Con ocasión da análise dun expediente de responsabilidade patrimonial instruído pola
Consellería de Sanidade por mor dunha mala praxe sanitaria prestada, o Consello
Consultivo tivo ocasión de pronunciarse sobre os danos iatroxénicos e o dano moral.
O caso formulado ao Consello era o dunha muller de 35 anos, diagnosticada de
celiaquía, con fortes dores abdominais, que tras unha laparotomía diagnóstica contrae
unha infección e debe sen reintervida, sen asinar, neste caso, consentimento informado.
Así as cousas, e visto o resultado danoso finalmente producido e a evolución negativa
da intervención por causa dunha infección, o Consello considera no seu ditame
que existe un nexo causal entre a asistencia sanitaria recibida e o dano finalmente
producido.
En relación coa contía da indemnización, debe avaliarse que a infección, ou a súa
tardía detección, non foi a única causa dos danos padecidos pola reclamante, se ben
favoreceu o agravamento da súa situación, sen que resulte posible desagregar cales
dos danos son imputables a esta infección.
Para rematar o ditame salienta que respecto dalgún dos danos polos que se reclama,
nomeadamente a depresión reactiva, non resulta acreditada nin a súa gravidade nin a
relación co proceso asistencial.
Así as cousas, considera este órgano consultivo como solución máis axeitada a
fixación dunha cantidade a tanto global para indemnizar o agravamento da situación
da doente derivado da non detección temperá da infección que padeceu.
En atención a este criterio, e tendo en conta as indemnizacións fixadas polo Consello
Consultivo en casos similares (CCG 175/2015 e CCG 128/2016), e polos órganos
xudiciais en casos semellantes, datos obxectivos como a ideade da reclamante (35
anos), secuelas estéticas (unha cicatriz), así como a total recuperación física, entende
este órgano consultivo que o dano moral debe ser indemnizado na contía de oito mil
euros (8.000,00 €), cantidade que debe entenderse actualizada por todos os conceptos
na data de emisión do ditame.
E) Perda de oportunidade (Ditame CCG 74/2017)

Como antecedente do caso parte o ditame de razón de que F. sufriu unha caída na
súa casa golpeándose a cabeza con sangrado o 28.3.2016, ingresa en urxencias e
falece horas despois por un traumatismo craneoencefálico, a pesar dos múltiples
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requirimentos efectuados pola familia durante toda a tarde ao persoal médico, segundo
se relata no escrito de reclamación.
Como sinala o Ditame CCG 74/2017 atopámonos ante un suposto de demora
inxustificada na atención sanitaria á doente, o que determinou un atraso no diagnóstico
da súa doenza e necesariamente un progreso desta, privando a paciente da oportunidade
de recibir calquera tipo de tratamento.
Esta perda de oportunidade, apunta o ditame de razón, constitúe un dano indemnizable,
que non se corresponde co resultado lesivo derivado da doenza da paciente, senón coa
incerteza en torno á evolución que o estado da doente tería de ter seguido o servizo
médico outros parámetros de actuación; isto é, unha perda de alternativa de tratamento,
privándose á paciente das posibilidades de curación ou dunha mellor evolución da
enfermidade, o que o asemella á dor moral indemnizable.
Deste xeito, considerando as circunstancias que concorren no caso (por unha banda,
paciente de 87 anos de idade); e, por outra, a entidade da demora na asistencia sanitaria,
así como o criterio xurisprudencialmente reiterado de ponderar as indemnizacións no
caso de aplicación da técnica de perda de oportunidade, no Ditame CCG 74/2017 este
órgano consultivo considera axeitada a indemnización proposta a prol dos reclamantes
pola Administración, 65.000 euros, contía que se sinala no ditame debe entenderse
actualizada por todos os conceptos na data de emisión do ditame, polo que se emite
informe favorable sobre a proposta de resolución.
F) Diferenza entre complicacións produto dunha mala praxe médica e
complicacións que teñen relación coa praxe médica (Ditame 75/2017)

A partir dos feitos probados no expediente obtense a conclusión no ditame de CCG
75/2017 de que, por medio de dous eventos “extremadamente infrecuentes” se
provocou un dano iatroxénico, sen que conste unha explicación razoada dos feitos por
parte dos servizos actuantes, e sen que o informe solicitado a especialista de centro
distinto achegue gran esclarecemento neste particular, e tampouco se establece unha
conclusión excluínte dunha eventual creba da lex artis, pois o informante se para en
considerar que “no existe evidencia de que dichas complicaciones sean producto de
una mal praxis médica”, que non é o mesmo que afirmar que as complicacións non
tiveron relación coa praxe médica.
E, no suposto analizado, a incerteza remanente debe xogar en contra da tese
patrocinada pola Administración na súa proposta de resolución, pois non resulta
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acreditada unha explicación razoable que desvincule da praxe médica a moi
excepcional eventualidade de que se materialicen nunha mesma paciente dous riscos
“extremadamente infrecuentes”.
Entende, pois, o Ditame CCG 75/2017 que os padecementos intestinais que motivaron
o ingreso da doente son danos antixurídicos que deben ser indemnizados.
Resalta o ditame que á hora de establecer a valoración dos danos que deben ser
resarcidos, aparece a dificultade de discernir que doenzas entroncan directamente coa
indebida localización da sonda e cales son alleas, e propias do contexto clínico dunha
paciente afectada por unha discapacidade severa como a que afecta á señora G..
Neste sentido, o ditame de referencia engade que da documentación clínica pode
tirarse a conclusión de que o ingreso hospitalario do 28.8.2014 foi debido á mala
localización da sonda e a doenza non se corrixiu ata que aquela foi recolocada,
polo que a complicación intestinal e a estancia hospitalaria que provocou debe ser
indemnizada.
Ademais, engade o ditame, no tocante aos episodios de pneumonías bilaterais debe
aceptarse unha maior vinculación coa doenza de base, pero tamén se constata no
curso da evolución da paciente que esas infeccións se incrementaron cando como
consecuencia das complicacións da gastrostomía percutánea se retomou a opción
abandonada no seu día da sonda nasogástrica, e neste contexto debe recoñecerse
á paciente unha certa perda da oportunidade de que para o caso de terse realizado
un seguimento máis puntual da localización da sonda, non fose necesario retirar a
gastrostomía percutánea ou fose substituída por unha gastrostomía cirúrxica sen o
tránsito lesivo que a paciente percorreu entre ambas as solucións.
Ponderando as lesións antixurídicas producidas, limitándoas ás vinculadas coa
complicación orixinada pola localización da sonda e deixando fóra as que se
corresponden coa patoloxía de base da doente, entende o Ditame CCG 75/2017 que
corresponde a esta unha indemnización de dez mil euros (10.000,00 €), e aos seus
proxenitores unha indemnización por danos morais a cada un de eles por importe
de dous mil euros (2.000,00 €), na súa condición de titulares da patria potestade
rehabilitada, e constando acreditada nas actuacións a súa presenza nas instalacións
hospitalarias ao cargo do coidado da paciente durante o tempo de ingreso.
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G) Responsabilidade patrimonial por perda de oportunidade por atraso
diagnóstico (Ditame CCG 235/2017)

Este órgano consultivo parte no Ditame CCG 235/2017 dunha serie de feitos
obxectivos e incontrovertidos que resulta da historia clínica.
En primeiro lugar, existiu un erro de diagnóstico por canto que nun primeiro
momento, tanto os informes do Servizo de Neuroloxía como os de Psiquiatría apuntan
a trastornos somatomorfos ou a unha orixe funcional da enfermidade, sendo o certo
que a causa era exclusivamente orgánica e non psicosomática.
En segundo lugar, o erro de diagnóstico foi prolongado no tempo, por canto que a
primeira asistencia sanitaria remóntase á entrada en Urxencias o día 29.2.2012; porén,
non é ata o día 20.4.2015 no que se diagnostica o ependimoma no IV ventrículo.
En definitiva, considera o ditame de razón que os datos obxectivos que resultan do
expediente acreditan unha dobre neglixencia - erro no diagnóstico e tempo transcorridoque poderían ser resultado dunha certa descoordinación dos servizos que interviñeron
na asistencia prestada, carecen dunha explicación suficiente no expediente.
O devandito modo de actuar entraña unha deficiente asistencia sanitaria que deu lugar
á perda de oportunidade de afrontar adecuadamente a situación do doente e proceder
dun xeito inmediato ao seu tratamento. Iso desprazaría a cuestión litixiosa, feito que o
Tribunal Supremo abordou xa na súa sentenza do 12.7.2001.
Para rematar e polo que respecta á contía da indemnización, sinala o ditame de
referencia que, neses casos, o dano é a incerteza en torno á secuencia que terían tomado
os feitos de seguirse no funcionamento do servizo outros parámetros de actuación.
En suma, a posibilidade de que as circunstancias concorrentes acontecesen doutro
xeito. Na perda de oportunidade hai, xa que logo, certa mingua dunha alternativa de
tratamento, lesión que se asemella en certo modo ao dano moral.
En canto aos danos morais, como xa ten sinalado este órgano consultivo as táboas de
indemnizacións para accidentes de tráfico serían de aplicación tan só orientativa no
eido da responsabilidade sanitaria, e nos casos de aplicación da doutrina de perda de
oportunidade a xurisprudencia entende que a indemnización debe fixarse tendo en
conta dous parámetros de difícil concreción “como son, el grado de probabilidad de
que dicha actuación hubiera producido ese efecto beneficioso, y el grado, entidad o
alcance de este mismo” (sentenzas do Tribunal Supremo do 10.10.2011 e 22.5.2012).
De acordo con esta apreciación, resulta de aplicación a doutrina antes exposta, e
atendendo ás circunstancias concorrentes, e tendo en conta os parámetros doutrinais
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e as circunstancias acreditadas no procedemento, tal como a idade do interesado na
data da reclamación (52 anos), e as secuelas padecidas, e doutra banda o feito de que
xa teña recoñecida a situación de grande invalidez, avaliando a perda de oportunidade
que supuxo o atraso do diagnóstico, nunha indemnización de vinte e cinco mil euros
(25.000,00 €).
7.3.- A responsabilidade patrimonial por defecto no consentimento informado
(ditames CCG 270/2017 e CCG 301/2017)

Con ocasión da análise de varios expedientes de responsabilidade patrimonial
tramitados pola Consellería de Sanidade, o Consello Consultivo tivo ocasión de
pronunciarse sobre a responsabilidade patrimonial por defecto no consentimento
informado (CCG 270/2017 e CCG 301/2017).
Ambos os dous ditames lembran o marco normativo na materia, que vén conformado
polas previsións contidas na Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora
da autonomía do paciente e de dereitos e obrigas en materia de información e
documentación clínica, e na Lei de Galicia 3/2001, do 28 de maio, do consentimento
informado e a historia clínica dos pacientes. Estes textos demandan o consentimento
informado por escrito para a realización de procedementos diagnósticos ou
terapéuticos invasores, como son os casos que nos ocupan. Máis tamén lembran que,
como o Consello Consultivo (entre outros, o CCG 210/2012) e a xurisprudencia (por
todas, as sentenzas do Tribunal Supremo do 3.10.2000 e 12.1.2001) teñen advertido,
a forma escrita imponse ad probationem e non ad solemnitatem.
Entrando nos casos concretos analizados nos devanditos ditames, o CCG 270/2017
parte da situación de que a parte reclamante entende que o falecemento do doente veu
motivado por unha desatención do infarto agudo de miocardio que, segundo sostén,
padeceu aquel o 4.10.2011.
Pois ben, no caso analizado no Ditame CCG 270/2017, o actuado non permite
concluír que se producira unha información completa, que, de xeito máis preciso,
incluíse o risco de falecemento súbito finalmente materializado; un resultado cuxa
inopinada irrupción no contexto do tratamento, e sen dúbida vinculado a este, sen
pór de manifesto unha mala praxe médica, si é xerador de responsabilidade, en
razón á concorrencia dun suposto de dano moral que adquire, nestas circunstancias,
entidade propia diferenciada do dano corporal ou físico, e que se materializou, con
transcendencia evidente, sobre os dereitos das facultades de autodeterminación do
paciente.
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Por todo o anterior, e con base na normativa citada máis arriba e recollida no corpo
do ditame, o Consello Consultivo conclúe que procede indemnizar polo dano moral
irrogado, que transcende á reclamante, como viúva do falecido, o que o leva a
establecer unha indemnización sensiblemente menor, que o Consello Consultivo,
atendendo ás concretas circunstancias acontecidas, considera adecuado fixar no
Ditame CCG 270/2017 na suma de dez mil euros (10.000,00 €), cantidade que debe
entenderse actualizada por todos os conceptos na data de emisión do ditame.
Pola súa banda no Ditame CCG 301/2017 o reclamante, entre outras cousas, reprocha á
Administración a ausencia á mención de bacteriemia no documento de consentimento
informado asinado polo paciente o 20.11.2014.
Pois ben, como se sinala no Ditame CCG 301/2017, as consecuencias da ausencia de
constancia daquel risco no documento de consentimento informado que asinou o doente
non poden eludirse, como pretende a proposta de resolución, pola circunstancia de que
os profesionais sanitarios si coñecesen o risco e actuasen en consecuencia.
Considerando o que procede, e constando que no documento de consentimento
informado que asinou o paciente non existía ningunha mención ao risco de bacteriemia
que, desgraciadamente, se manifestou tras a cirurxía, é forzoso para este órgano
consultivo concluír no Ditame CCG 301/2017 na existencia dunha quebra da lex artis
ao ter afectado aquela omisión á autonomía decisoria do agora reclamante, que se veu
privado da posibilidade de decidir con pleno coñecemento dos riscos da intervención.
A continuación, o Ditame CCG 301/2017 entra a determinar a contía concreta da
indemnización por dano moral á que ten dereito o reclamante polo dano moral causado
ao ver limitada na extensión e sentido antes exposto a súa capacidade de decisión,
dano moral por outra banda que non é discutible que é reparable economicamente
ante a privación da capacidade para decidir que sen ningunha razón lle foi subtraída
ao paciente, para o que estimase no ditame que este órgano consultivo debe atender
a anteriores pronunciamentos do Consello Consultivo (como os contidos nos
ditames CCG 93/2009, 301/2016 ou 28/2017) postos en relación coas concretas
circunstancias acontecidas e as pautas mostradas pola xurisprudencia aplicable (por
todas, as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 3.2.2016, rec.
482/2015 e do 16.12.2015, rec. 259/2015), de todo o cal resulta axustado a dereito
fixar a indemnización no importe de catro mil euros (4.000,00 €), cantidade que debe
entenderse actualizada por todos os conceptos na data de emisión do ditame.
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7.4.- A responsabilidade patrimonial por perda de mostras e diferenzas entre
forza maior e caso fortuíto (Ditame CCG 432/2017)

Parte o ditame de que resulta acreditado que, no ano 2008, unha tormenta eléctrica
provocou o fallo dun dos controladores do tanque de frío de Criobioloxía, o que
provocou a perda de mostras nese momento, entre elas, a do reclamante, que depositara
a súa mostra para poder iniciar no futuro un procedemento de fecundación “in vitro”
co obxecto de poder xerar descendencia propia, tendo en conta que o tratamento
corrector ao cal se tiña que someter podía causarlle moi posiblemente esterilidade.
Como lembra o Ditame CCG 432/2017, a diferenza entre forza maior e caso fortuíto
foi abordada por reiterada xurisprudencia do Tribunal Supremo, sinalando as sentenzas
do 7.6.1988 e 28.9.1988 que “la fuerza mayor se caracteriza por dimanar de sucesos
imprevistos e inevitables que rebasen los tenidos en cuenta en el curso normal de la
vida y extraños al desenvolvimiento ordinario del proceso industrial”. Precisamente
esa nota de que o suceso se orixine fóra da empresa ou círculo do debedor, non concorre
no caso analizado no ditame, pois expresamente se recoñece o funcionamento non
correcto do controlador de nivel do tanque, que cando menos favoreceu a avaría, polo
que o incidente debe cualificarse como caso fortuíto e non como forza maior, e, polo
tanto, non exclúe a existencia de responsabilidade.
En consecuencia, afirma o ditame de razón que nese caso non foi acadado o limiar
mínimo aplicable como estándar de funcionamento do servizo sanitario, por canto
non foron apuradas as posibilidades de utilización de medios técnicos, racionalmente
esixibles, para realizar unha correcta conservación das mostras de seme.
Deste xeito, a falta de conservación adecuada das devanditas mostras operou como
causa eficiente do dano padecido polo que, ante a constatación deste vínculo, é
apreciable, a xuízo deste órgano consultivo, no seu ditame e nese suposto a existencia
dun nexo de causalidade entre o funcionamento do servizo público sanitario e o dano
que motivou a reclamación, polo que é procedente estimar a reclamación e indemnizar
os reclamantes.
En coherencia co precedente referido, a proposta de resolución propugna a estimación
parcial da reclamación e recoñece unha indemnización a favor dos reclamantes por
igual importe de 12.000 €.

125

CONSELLO CONSULTIVO

DE

GALICIA

8.- RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL.

8.1.- A responsabilidade patrimonial polos danos e perdas por anulación xudicial
de licenzas (ditames CCG 5/2017, CCG 567/2014, CCG 53/2017, CCG 90/2017,
122/2017 e CCG 306/2017)

O Consello Consultivo de Galicia tivo ocasión de pronunciarse sobre a responsabilidade
patrimonial polos danos e perdas por anulación xudicial de licenzas de obras e de
actividade con ocasión de varios ditames.
Nestes supostos, a determinación da antixuridicidade do dano tamén cobra un
papel determinante o criterio da marxe de tolerancia, que exclúe a existencia de
indemnización cando o pronunciamento administrativo logo anulado se ditou sobre
argumentos xurídicos razoados e razoables.
Así, en efecto, de elaboración xurisprudencial e aplicación consolidada nos
pronunciamentos dos tribunais e os órganos da función consultiva, existe un criterio
exonerador da responsabilidade administrativa no caso de que a resolución anulada se
ditase dentro dunhas marxes razoables no ámbito da opinabilidade xurídica.
A) CCG 5/2017: responsabilidade patrimonial polos danos e perdas que foron
causados como consecuencia da actuación levada a cabo polo Concello de
Cee en relación cunha licenza de obras para a construción dunha nave e que
posteriormente foi anulada por instancia do propio Concello

No caso concreto, o Concello concede a un particular unha licenza de obras para a
construción dunha nave sen uso específico no lugar de Codesos.
Logo dunha denuncia urbanística, por resolución da Alcaldía acórdase paralizar
as obras e suspender os efectos da licenza outorgada, así como proceder á súa
impugnación en vía contencioso administrativa.
O Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 da Coruña dita sentenza pola que se
resolve a nulidade da licenza de obras e por sentenza do TSXG acórdase desestimar o
recurso de apelación interposto polo interesado e confirmar a sentenza do Xulgado do
Contencioso-Administrativo nº 1 da Coruña.
No suposto sometido a exame do Consello Consultivo, a solicitude de indemnización
vén determinada polos presuntos danos que teñen a súa orixe nas citadas sentenzas
xudiciais que declararon nula de pleno dereito a devandita licenza de obra para nave
sen uso.
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A continuación o ditame analiza cada un dos conceptos reclamados, para determinar
se teñen carácter indemnizable.
En relación cos gastos de adquisición de parcela, notaría e rexistro da propiedade,
lembra que o Consello ten manifestado que non teñen carácter indemnizables, pois a
parcela continúa sendo de propiedade do reclamante, sen que conste variación de usos
ou cualificación urbanística da parcela dende a súa adquisición. A maior abastanza, o
Consello xa manifestou noutras ocasións (por todas, CCG 685/2014 e 445/2015) que
o valor de depreciación do terreo non pode considerarse indemnizable, xa que unha
hipotética infravaloración deste foi ocasionada polo planeamento municipal aplicado
conforme a normativa urbanística vixente, e non pola anulación da licenza.
En relación cos “gastos realizados na execución das obras” ten en conta o ditame
que estas presentan importantes desaxustes con respecto ao proxecto presentado
polo reclamante concedido, de xeito que as obras efectivamente realizadas non se
corresponden co proxecto no seu día licenciado.
En canto aos gastos realizados con ocasión do procedemento xudicial rexeita o seu
carácter indemnizable por constituír non derivan do evento danoso, senón que son
froito dunha decisión voluntaria do reclamante para presentarse no procedemento
xudicial, e teñen a súa vía específica, cal é a condena en custas.
En canto aos danos para a imaxe e danos morais do reclamante destaca o ditame que
veñen determinados sen ningún tipo de motivación no escrito de reclamación, de xeito
que non se acreditou ningún indicio da súa existencia.
Finalmente, sinala o Ditame CCG 5/2017, tampouco son indemnizables as taxas da
licenza de obra e de redacción de proxecto, en canto que se trata dun desembolso
previo que resulta imprescindible para a solicitude desta, e que se realizaría igualmente
se a licenza fose ab initio denegada polo concello, polo que non constitúe un dano
resarcible.
Pola contra, o Ditame CCG 5/2017 si considera indemnizables, ao igual que noutros
asuntos análogos, en particular o CCG 545/2014, os seguintes gastos, por canto que
constan acreditados no expediente: liquidación do ICIO, factura por dirección da
obra, factura por coordinación de seguridade e saúde.
B) Pola súa banda, o Ditame CCG 567/2014 ocúpase dun expediente de
responsabilidade patrimonial polos danos e perdas causados pola concesión
e posterior anulación dunha licenza para actividade de taller de reparación de
pneumáticos e cambio de aceite, no que este órgano consultivo tivo ocasión
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de pronunciarse sobre a responsabilidade patrimonial compartida entre a
Administración e o arquitecto responsable do proxecto

O feito do que parte o ditame é a concesión dunha licenza con data 2.11.2012 para
actividade de taller de reparación de pneumáticos e cambio de aceite nun local sito
no Concello de Bueu, que foi anulada por Acordo da Xunta de Goberno Local do
12.4.2013 polo que se estima parcialmente o recurso de reposición interposto pola
comunidade de veciños do edificio no que estaba situado o taller, motivo polo que o
interesado solicita unha indemnización por responsabilidade patrimonial do Concello
con data 31.10.2013. Este, pola súa vez, formula proposta desestimatoria.
O ditame proxecta a doutrina recollida na sentenza do Tribunal Supremo do 14.11.2016
(criterio exonerador da responsabilidade administrativa no caso de que a resolución
anulada se ditase dentro dunhas marxes razoables no ámbito da opinabilidade
xurídica) ao caso concreto analizado, partindo do feito certo de que o local para o
que se solicitaba a licenza logo anulada excedía en todo caso, e por ampla marxe, do
total de metros autorizables en calquera das dúas categorías nas que en principio tería
cabida a actividade que se ía realizar, como así o entendeu a propia Administración
ao anular a licenza de referencia logo de estimar parcialmente o recurso de reposición
contra ela interposto pola comunidade de veciños do edificio no que se sitúa o taller.
En efecto, refire o ditame que a ordenanza 12 das normas subsidiarias en relación coas
condicións de uso dos locais permite os usos de industria con exclusión expresa dos
talleres de chapistería e pintura de calquera superficie e os de reparación de vehículos
de máis de 75 m2, e que en categoría quinta (a invocada polo arquitecto municipal
en informe do 27.12.2012 como cobertura da licenza) se permite o uso de garaxe
aparcamento e servizo do automóbil, pero cunha limitación espacial de 150 m2. Vese,
polo tanto, que de forma incuestionable e manifesta o proxecto que obtivo a licenza
non ten cabida en ningún dos dous supostos, por deseñar un espazo de taller que suma
un total de 191m2, excedendo polo tanto de forma groseira (nunha porcentaxe superior
ao 20%) a superficie máxima autorizable na categoría mais favorable.
Así pois, considera o ditame de razón, a Administración incorreu nun erro na
valoración dun dato obxectivo e estritamente aritmético, carente de ningunha marxe
de apreciación e absolutamente regrado, cal é o da extensión do local, e iso, malia
que na fase de información pública da solicitude da licenza diversos interesados, na
súa condición de veciños do edificio no que se localizaría o taller, fixeran obxección
expresa en relación coas dimensións das instalacións contidas no proxecto.
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Nestas circunstancias, sinala este órgano consultivo no Ditame CCG 567/2014,
non é posible soster que a Administración obrou de xeito razoable ao conceder a
licenza, nin sequera considerando a mellora de oficio que se realizou da solicitude
-formulada para uso industrial- ao reconducila a uso de garaxe aparcamento e servizo
do automóbil (que permitía máis metros cadrados de taller) pois, o proxecto incumpría
igualmente e de forma ostensible o requisito da superficie máxima das instalacións.
O razoable e obrigado no actuar da Administración tería sido considerar a extensión
máxima autorizable para o taller e denegar a licenza, sendo o da superficie máxima
un requisito matemático e non discrecional, e mais cando a cuestión fora obxecto de
expresa consideración por parte dos veciños que se opoñían ao proxecto. Abunda
ademais a circunstancia engadida de que a Administración non realizou os cálculos
e comprobacións oportunos para verificar que o proxecto se axustaba á potencia
máxima (25 cv) autorizable para as instalacións.
Así as cousas, sinala o Consello Consultivo no ditame de referencia, non é apreciable
a existencia dunha causa de exoneración absoluta de responsabilidade patrimonial
pola eventual falta de antixuridicidade do dano no sentido de que o particular teña
a obriga xurídica de soportalo -por ter actuado a Administración dentro da marxe de
tolerancia con criterios razoados e razoables-.
O Ditame CCG 567/2014 resalta que a responsabilidade patrimonial derivada da
anulación de licenzas urbanísticas e de actividade é obxecto de atención específica
polo lexislador, que se reflectiu nas sucesivas leis urbanísticas, partindo da aplicación e
requisitos xerais establecidos nas normas que regulan a responsabilidade patrimonial,
excepcionan de maneira expresa a indemnización nos casos de dolo, culpa ou
neglixencia graves imputables ao prexudicado.
Para tal efecto, o ditame fai referencia á xurisprudencia do Tribunal Supremo sobre a
materia, que se recolle, entre outras, na sentenza do 27.5.2008.
A continuación o ditame pasa a examinar desde esa óptica o suposto analizado,
partindo da afirmación de que, en principio, a etioloxía do dano padecido polo
titular da licenza viciada de ilegalidade é residenciable, cando menos en parte,
no funcionamento do servizo público local. Ao respecto da causalidade descrita o
ditame considera que o Tribunal Supremo ten declarado reiteradamente, por todas as
sentenzas do 4.6.2002 e 5.12.1997, “Que entre las diversas concepciones con arreglo
a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el
daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiese
evitado aquél”.
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No caso analizado, a hipotética eliminación daquel actuar administrativo, ou sexa a
eliminación da omisión padecida no control de legalidade da licenza, tería evitado o
resultado lesivo que motiva a reclamación, sendo así que esa actuación xa se tachou
de non razoable e motivou por iso un dano antixurídico.
Pero con todo, incide o ditame, o exame da causalidade non pode esgotarse na
verificación da actuación administrativa, pois a lei prevé tipos de exclusión de
responsabilidade da Administración para o caso de mediación de dolo ou culpa grave
por parte do solicitante da licenza.
Ao respecto deste particular, afirma o ditame, que se se tachou de pouco razoable o
feito de que o proxecto de licenza obtivera o visto e prace da Administración logo dos
correspondentes informes favorables, o mesmo procede considerar do feito de que ese
proxecto fora asinado polo técnico particular ao que o solicitante da licenza lle encargou
a súa elaboración. E iso por canto non existindo indefinición na norma aplicable,
nin marxe discrecional valorable, nin sequera conceptos xurídicos indeterminados
abertos á opinabilidade xurídica, o feito de que se presentase un proxecto para uso
industrial para un taller de 191m2 cando o límite legal eran 75 (150 acudindo á mellora
interpretativa que aplicou de oficio a Administración) resulta igualmente alleo ao
razoable por parte do seu redactor, non sendo dado aceptar a esixibilidade de menor
dilixencia ao técnico que elabora un proxecto para un particular que a aquel ou aqueles
que o verifican na fase de control administrativo.
Neste sentido, o reclamante presentou no seu día (1.6.2011) solicitude de licenza de
obras e apertura para taller mecánico con base nun proxecto asinado por arquitecto
e visado o 1.6.2011, quen estaba suxeito na execución dese cometido, ás previsións
da Lei 38/1999, do 5 de novembro, de ordenación da edificación, e en particular ás
esixencias de redactar o proxecto “con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente” (artigo 10).
Dada a claridade da normativa que se vai aplicar, segundo este órgano consultivo
segundo se apunta no ditame de razón, existe unha responsabilidade evidente por parte
do autor do proxecto, equiparable, dende o punto de vista causal á que corresponde aos
técnicos da Administración local, e esa responsabilidade debe cualificarse de grave,
na medida en que ao proxectista lle era esixible coñecer a ilegalidade da licenza, por
non ser escusable o seu descoñecemento.
Nesas circunstancias, o nexo de causalidade que se apreciou respecto do funcionamento
do servizo público vese afectado parcialmente pola concorrencia dun feito estraño a
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tal funcionamento, xa se considere que este se corresponde cunha responsabilidade
grave imputable ao prexudicado por culpa in eligendo, ou se considere que o
proxectista é un terceiro que media na etioloxía causal do dano, hipóteses ambas
que minoran a responsabilidade da Administración por non ser procedente gravar
as arcas públicas coas eventuais incidencias lesivas que teñen, en parte, unha orixe
allea ao funcionamento do servizo, con participación transcendente da esfera de
imputabilidade do solicitante, e sen que esa alleidade alcance entidade tal, en sentido
contrario, como para excluír aquela responsabilidade administrativa, polo que o
Ditame CCG 567/2014 aprecia unha concorrencia de responsabilidades, da cal deriva
que só é reprochable á Administración o 50% da responsabilidade eventualmente
derivable da anulación da licenza.
A continuación, o ditame, de cara a abordar a análise dos eventuais danos que deberían
ser obxecto de indemnización, deixa sentado que a indemnidade do reclamante non
consiste en restituílo na posición patrimonial que lle correspondería no caso de non
ter sido anulada a licenza, senón en recuperar, vía resarcimento, a situación que lle
correspondería de non ser outorgada aquela (que non debeu ser outorgada por ser
contraria a dereito).
Pero igualmente, e co mesmo carácter de observación xeral, salienta o ditame, que
o principio de efectividade do dano e a correlativa interdición do enriquecemento
inxusto, obrigan a considerar o valor residual dos gastos asumidos aínda despois do
outorgamento da licenza –e xa que logo eventualmente orixinados pola ilícita actuación
administrativa– na medida en que poidan resultar de proveito para o reclamante.
A continuación, o Consello Consultivo procede a analizar no ditame de referencia cada
un dos conceptos que son obxecto de reclamación por parte da entidade mercantil, que
achega informe pericial de valoración de danos.
En primeiro lugar, no informe pericial citado recóllese a procedencia da indemnización
dos “gastos ocasionados en la obtención de la pertinente licencia de apertura”,
desagregándose os correspondentes a licenza municipal de apertura, taxa de licenza
urbanística, publicación do anuncio de concesión, proxecto básico de arquitecto,
dirección e final de obra, proxecto contra incendios, proxecto eléctrico e proxecto
final de incendios.
Polo que toca ás taxas por expedición de licenzas municipais asiste a razón á
Administración cando na súa proposta as exclúe de indemnización porque o seu feito
impoñible consiste na prestación dos servizos técnicos e administrativos previos e
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preceptivos para a obtención da licenza, e polo tanto o feito impoñible foi materializado
efectivamente con carácter previo á obtención daquela, sendo procedente o aboamento
do tributo que é devindicado necesariamente con carácter previo á resolución
administrativa sobre a licenza e con independencia da sorte que corra esta, de modo
que en aplicación do principio de efectividade do dano e atendendo ao feito de que
o particular debe ser restituído á situación que lle correspondería se se denegase a
licenza, este órgano como órgano consultivo conclúe no Ditame CCG 567/2014 que
non procede a indemnización dos gastos de referencia.
E por idéntica razón o ditame sinala que tampouco procede aboar os importes
correspondentes a proxectos que deben acompañar a solicitude de licenza, en
canto gastos que debe asumir o particular para a súa solicitude, e absolutamente
independentes da sorte que corra esta.
No caso dos gastos de dirección e final de obra a situación é diferente, pois son expensas
directamente derivadas do feito de que se outorgase no seu día a licenza logo anulada,
e de feito o Consello Consultivo ten considerado procedente a súa indemnización en
anteriores pronunciamentos (como o realizado no recente Ditame CCG 5/2017).
Con todo, no caso analizado concorre unha circunstancia que impide apreciar a
procedencia da súa indemnización, pois consta no expediente a existencia dunha
solicitude en trámite pola que o local se destinaría á actividade peticionada no seu
día, coa adaptación da superficie máxima prevista na normativa urbanística, e que
conta cos informes favorables da entidade local (segundo esta informa) e nestas
circunstancias, os gastos de dirección de obra reverterán en beneficio da mercantil
reclamante, que terá que aboar só as expensas de dirección de obra que, de ser o caso,
se correspondan coa adaptación do local á nova superficie autorizada. Por tal razón,
o recoñecemento de indemnización no concepto obxecto de análise daría lugar a un
enriquecemento inxusto por parte do particular que, en canto incerto neste momento,
impide considerar a existencia da efectividade do dano esixida ex lege (art. 139.2
da LRXPAC), determinando que a reclamación neste punto sexa extemporánea por
anticipada, sen prexuízo das compensacións que, de ser o caso, procedería realizar
unha vez executadas as obras autorizadas pola licenza en tramitación.
Polo que corresponde ao segundo gran apartado da indemnización solicitada, o que se
corresponde coa amortización do inmobilizado e instalacións, sinala o ditame que en
principio o gasto en equipos estaría orixinado polo outorgamento da licenza, noutro
caso evitables, pois a adquisición dos equipos se podería demorar á obtención da nova
licenza.
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Mais o propio reclamante, admitindo a súa potencial reutilización para o caso da
obtención da nova licencia, limita o importe da reclamación ao importe da amortización
daqueles bens.
A estimación da pretensión de indemnización destes aspectos requiriría o previo
establecemento da conclusión de que a actuación do Concello outorgando
indebidamente a licenza é a causa determinante do atraso na obtención da nova
licenza, e tal afirmación non é posible se se examinan as circunstancias posteriores ao
dito outorgamento.
Así, sinala o Consello Consultivo no seu Ditame CCG 567/2014, o interesado debe ser
restituído á situación anterior á obtención da licenza, no sentido de que esta debeu ser
denegada, resulta claro que é carga do particular a presentación dunha nova solicitude
que rectifique aqueles aspectos da solicitude anterior que resultaban contrarios ao
ordenamento, e que motivaban a inviabilidade da solicitude inicial, aspecto este
inexorable e absolutamente alleo ao ilícito actuar da Administración.
Como queira que meses despois de ditarse a resolución de outorgamento da licenza
(2.11.2012) que debeu ser denegatoria, entrou en vigor unha suspensión de licenzas
por aprobación inicial do PXOM do Concello de Bueu (con data 31.7.2013, e que
se prolongou por dous anos) xorde a cuestión no ditame de se a demora orixinada
pola suspensión de licenzas constitúe un dano antixurídico vinculado ao indebido
outorgamento da licenza. A resposta á cuestión é negativa no Ditame CCG 567/2014
por canto permanece no terreo da mera hipótese calquera especulación sobre que
tería sucedido no espazo de tempo que mediou entre o outorgamento da licenza logo
anulada e a suspensión xeral de licenzas, non pasando de ser unha mera conxectura
calquera consideración de que a mercantil tería cumpridos os trámites correspondentes
e obtido unha nova licenza, tanto mais se se considera que máis de ano e medio
despois do levantamento da suspensión a licenza pende aínda de resolución, estando
paralizada a súa tramitación por causas imputables á solicitante, polo que non é dado
considerar que a demora na obtención da nova licenza teña vinculación causal co
indebido outorgamento da licenza inicialmente solicitada.
No terceiro apartado de conceptos que entende deben ser resarcidos, o informe pericial
achegado polo reclamante relaciona unha serie de subministracións de bens e servizos
(electricidade, recollida de lixo …) que, como a Administración considera na súa
proposta, teñen relación inmediata coa titularidade do local, e non coa actividade en el
realizada, polo que non foron inducidos en ningún caso polo indebido outorgamento
da licenza, salvo no caso do servizo de seguridade, que por ser voluntario para a
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reclamante e non necesario para a actividade no seu día autorizada, non debe ser
indemnizado.
En cuarto lugar o informe pericial de constante cita refírese á depreciación do local
pola minoración de metros necesaria para poder obter a preceptiva licenza. Trátase
dun concepto en absoluto vinculado coa anulación da licenza e si cos requisitos
urbanísticos que debe observar calquera local da súa categoría para destinalo á
actividade proxectada, polo que non existe a causalidade imprescindible para que
proceda a súa indemnización.
Finalmente o informe computa entre os danos indemnizables o importe dunha
subvención que concedida á mercantil, tería esta perdido posteriormente, ao frustrarse
ulteriormente a licenza de actividade que lle servía de soporte.
Esta pretensión tampouco pode ser estimada no ditame porque non se xustificou a efectiva
perda da subvención, sendo así que o beneficiario chegou a contar coa autorización
logo anulada, e aínda no caso de que se xustificase a efectiva perda da subvención e a
súa devolución, concorrería igualmente un suposto de reclamación extemporánea por
anticipada, pois no caso de que o novo proxecto obtivese unha subvención no futuro
sería preciso realizar as compensacións oportunas para evitar un enriquecemento inxusto
para a mercantil, que noutro caso percibiría unha indemnización por unha subvención
perdida, incompatible cunha eventual subvención posterior.
En definitiva, conclúe o Ditame CCG 567/2014, aínda existindo un deficiente
funcionamento do servizo municipal por indebido outorgamento dunha licenza logo
anulada, excedendo os estándares de tolerancia xurídica nos termos expostos nas
consideracións do ditame, non é apreciable nese a existencia dun deber reparatorio
a cargo do Concello pola parte proporcional (50%) á responsabilidade que lle
corresponde, por pender de resolución unha solicitude de licenza que condiciona a
efectividade dos danos polos que se reclama.
Polos motivos anteriores, o Consello Consultivo informa favorablemente a proposta
de resolución desestimatoria.
C) A responsabilidade patrimonial por demolición (CCG 53/2017, CCG 122/2017 e
CCG 306/2017)

Con motivo de dous expedientes de responsabilidade patrimonial polos prexuízos
derivados da demolición dunha vivenda unifamiliar, este órgano consultivo tivo
ocasión de pronunciarse sobre a dita indemnización no caso de que a vivenda siga
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estando ocupada e a interesada continúe vivindo nela (CCG 53/2017), ou no caso de
que non se producise aínda a demolición (CCG 122/2017).
O Ditame CCG 53/2017 parte do feito de que sobre a vivenda a que se refire a licenza
urbanística controvertida recaeu orde firme de demolición ditada pola APLU, por
atoparse a construción dentro da zona de protección do dominio público marítimoterrestre, carecendo da preceptiva autorización autonómica (artigos 25 da Lei de
costas e 45 e 46 do seu regulamento).
No caso analizado no Ditame 53/2017, o Consello Consultivo atópase nun suposto
de responsabilidade ao que cabe aplicar, por analoxía, o réxime de responsabilidade
patrimonial derivada da anulación dun acto administrativo, en concreto dunha licenza,
dada a identidade substancial de efectos que neste caso se derivan para a interesada,
como son a imposibilidade de levar a efecto a construción licenciada e a obriga de
proceder á reposición dos terreos ao seu estado anterior, cos danos e perdas que isto
representa.
Advirte o Consello Consultivo no ditame de razón que con base nos antecedentes do
caso, e aínda que formalmente non se procedese á súa revisión de oficio, a licenza
incorrería en causa de nulidade por ausencia da previa e preceptiva autorización
autonómica, así como por incompatibilidade da edificación residencial proxectada
cos usos permitidos conforme coa lexislación en materia de costas.
E sinala a continuación este órgano consultivo que non pode serlle de aplicación, por
tanto, a doutrina xurisprudencial, da marxe de tolerancia ou apreciación no exercicio
das potestades administrativas, producida en relación co artigo 142.4 da LRXPAC
e que permitiría denegar a procedencia da obriga de indemnizar por ausencia do
presuposto da antixuridicidade do dano.
Non obstante, engade o ditame, para que poida apreciarse a existencia de
responsabilidade patrimonial da Administración, non abonda con afirmar o carácter
antixurídico da actuación administrativa, senón que é precisa a presenza dos
restantes requisitos mencionados no texto do ditame, concretamente, a existencia
dun dano efectivo, avaliable e individualizado, e dun nexo causal entre o actuar da
Administración e o resultado lesivo no que se funda a reclamación.
Comezando pola análise do primeiro deles, como lembra, entre outras, a STS
do 3.10.2006, “para que pudiera apreciarse la responsabilidad patrimonial de
la Administración, deviene imprescindible que quede plenamente acreditada la
causación de un daño evaluable económicamente, que ha de resultar ciertamente
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probado y no basado en meras esperanzas o conjeturas”, polo que, non cabe entender
que no estado que presenta a actuación construtiva no momento da emisión do ditame
se cumpra este requisito, ao non constar que a demolición das obras ilegalmente
executadas se producise.
A este respecto faise concreta referencia no ditame, entre outras, á STS do 6.6.2011
que, referíndose a outra do mesmo tribunal do 23.10.2009, razoa: “lo que es
indiscutible es que la demolición no se ha materializado y por lo tanto el gasto en
cuestión no se ha producido (…) No puede fundar su reclamación en la exigencia
de unos perjuicios o gastos posibles o eventuales que al no haberse materializado
carecen de la condición de daño real y efectivo que resulta exigible para dar lugar a
la responsabilidad patrimonial que se reclama”.
No mesmo sentido faise particular cita no ditame da sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia do 3.10.2012, que con relación ao dano derivado da orde de demolición
que pesa sobre un inmoble, refire que “Será, en el momento en que materialmente se
lleve a cabo la orden de demolición, cuando podrán determinarse en su integridad los
perjuicios causados, ya que los mismos se seguirán produciendo hasta que la misma
llega a hacerse efectiva, pudiendo existir una sensible diferencia entre el cálculo de los
mismos al momento de presentar el escrito de demanda y el que se alcanzaría el día
en que efectivamente se ejecute la orden de demolición (…) La demolición no se ha
llevado a cabo, incluso se ha materializado una solución alternativa al efecto, cual es
la legalización, que en cualquier caso y aún cuando dicha legalización sea discutible
-aunque no consta haya sido recurrida- de momento lo que es indiscutible es que la
demolición no se ha materializado y por lo tanto todos aquellos conceptos reclamados
que tienen relación con dicha demolición parcial no se han producido”.
Xa que logo, conclúe o Ditame CCG 53/2017, ao non terse procedido á reposición
dos terreos ao seu estado anterior, non cabe neste momento recoñecer ningunha
indemnización; isto xa non só pola razón de que os gastos correspondentes á
demolición non se produciron, senón ademais porque, en tanto aquela non se leve a
efecto subsiste a posibilidade de que un eventual cambio na normativa urbanística de
aplicación permita, en todo ou parte, o aproveitamento do edificado.
Deste xeito, e ao non concorrer na pretensión indemnizatoria o requisito da
efectividade do dano, o Ditame CCG 53/2017 procede a desestimación da reclamación
de responsabilidade patrimonial sometida ao ditame.
No suposto examinado no Ditame CCG 122/2017, a solicitude de indemnización
vén determinada polos presuntos danos que teñen a súa orixe na anulación xudicial
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da licenza outorgada pola comisión de goberno do Concello de Oroso do 10.7.2002,
para a construción de sete vivendas de paredes medianeiras e emparelladas no lugar de
Vilanova.
O ditame de razón parte do requirimento que a Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda emitiu ao Concello instando a suspensión dos efectos da
citada licenza, que foi desestimado por resolución do alcalde do Concello de Oroso de
data 22.5.2003. A Xunta de Galicia impugnou xudicialmente a referida licenza, que
foi anulada por sentenza do Tribunal Superior de Xustiza do 11.7.2009, ao considerar
que a tipoloxía do solo UN para vivenda unifamiliar é exclusivamente a illada e non a
construída e que, ademais, se produciu un exceso na superficie total construída.
Logo de analizar a normativa e doutrina aplicable ao caso, o Ditame CCG 122/2017
sinala que certamente, no caso analizado, ao tempo da interposición da reclamación
non se producido a demolición das edificacións declaradas ilegais, o que suscita
a cuestión sobre a concorrencia no suposto obxecto deste ditame do requisito da
efectividade do dano, e do conseguinte inicio do cómputo do prazo de prescrición.
O Ditame CCG 122/2017 fai particular cita da doutrina e xurisprudencia recollida tamén
no Ditame CCG 53/2017, en concreto da xurisprudencia contida sentenzas, coma as do
Tribunal Supremo de 23.10.2009, 31.5.2011, 1.6.2011 e 6.6.2011, todas elas relativas a
demandas de responsabilidade patrimonial en casos de licenzas de construción que foron
anuladas, facendo particular cita, tamén, da STS do 6.6.2011 e traendo, así mesmo, a
colación a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 3.10.2012.
No caso analizado no Ditame CCG 122/2017 non resulta do expediente que se emitise
ningunha orde de derrubamento que incida sobre as vivendas nin sobre as obras de
urbanización recollidas nel, polo que o ditame considera que non se despregaron nin
materializaron as consecuencias danosas da declaración de nulidade da licenza, polo
que falta o requisito da efectividade do dano para o recoñecemento da responsabilidade
pretendida.
Baixo esta perspectiva argumental non se acredita pois a concorrencia dun suposto
de dano antixurídico e indemnizable, polo que o ditame considera que corresponde
desestimar a reclamación de responsabilidade patrimonial formulada.
O Ditame CCG 306/2017 foi ditado con ocasión dun expediente de responsabilidade
patrimonial instruído pola anulación da licenza concedida para a construción dunha
nave para almacén, o Consello Consultivo tivo a oportunidade de pronunciarse verbo
da pasividade e inactividade administrativa.
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Como antecedente do caso o Ditame CCG 306/2017 parte de que con data 10.12.2003 a
Xunta de Goberno Local do Concello de Sarria concedeu licenza municipal a J., para a
construción de alpendre para almacén de apeiros, ferramentas e produtos.
Con data 9.2.2004, interponse recurso contencioso-administrativo por parte de A.,
cuxa estimación deu lugar á anulación da licenza concedida por parte do Xulgado
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Lugo.
E a continuación con data 26.10.2007, en virtude da denuncia presentada por don
A., a Alcaldía Presidencia dita un novo decreto polo que se acorda a incoación dun
expediente de reposición da legalidade urbanística por obras sen licenza.
Con data 8.10.2007 J. presenta solicitude de licenza municipal para legalización de
alpendre para uso agrícola en Lezoce- San Xulián da Veiga, que é concedida pola
Xunta de Goberno Local do Concello de Sarria o 30.1.2008.
Posteriormente, con data 3.5.2012, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ditou sentenza
firme declarando a ilegalidade do devandito inmoble e a necesidade da súa demolición.
Finalmente, con data 30.12.2016 o enxeñeiro técnico agrícola municipal emite
informe, no cal se constata a efectividade da demolición e a reposición do terreo ao
estado inicial.
E como consecuencia do anterior, con data 30.1.2017 J. presenta reclamación de
responsabilidade patrimonial, fixando a indemnización en 132.805,05 euros.
Entrando no fondo do asunto, no suposto que se examina no ditame de referencia, a
solicitude de indemnización vén determinada polos presuntos danos que teñen a súa
orixe nas citadas sentenzas xudiciais que declararon nula de pleno dereito a devandita
licenza de obra para nave sen uso.
A proposta de resolución, nun primeiro termo, rexeita a existencia de responsabilidade
patrimonial por apreciar a prescrición do prazo para presentar a reclamación.
Logo de analizar a doutrina e xurisprudencia aplicable ao caso, o Ditame CCG
306/2017 indica que o Consello Consultivo non comparte tal conclusión.
Así, sinálase no ditame de razón que no caso de que os danos reclamados se refiran a
unha eventual demolición do construído de acordo cun título administrativo anulado,
a xurisprudencia maioritaria e case unánime considera como requisito imprescindible
que se produciu a demolición efectiva, e por iso o dies a quo do prazo de 1 ano para a
prescrición da acción fíxase nesta data, e non na sentenza que acordou tal demolición.
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Así as cousas, engade o ditame de referencia, mentres non se produza a demolición
ordenada, non hai termos hábiles para poder acoller unha reclamación de danos e
perdas, porque podería darse o contrasenso de que os reclamantes de responsabilidade
patrimonial recibisen unha indemnización por unha hipotética demolición que despois
non levou a efecto, co consecuente enriquecemento inxusto. Pero é que, ademais,
considera obvio o devandito ditame que mentres non se concretase o alcance
cuantitativo e cualitativo dunha demolición (ex. caso dunha demolición parcial), mal
poderían determinarse a cuantificación dos danos e perdas (STSX Galicia, 19.6.2008).
No mesmo sentido, a sentenza TSX de Galicia do 14.6.2007 e a STS do 6.6.2011.
Neste punto, conclúe o Ditame CCG 306/2017 que ao contrario que o que se manifesta
na proposta de resolución, a xurisprudencia non permite reclamar gastos de demolición
sen que esta se producise efectivamente, polo que tampouco pode considerar que o
prazo de prescrición para reclamalos comece antes de que o dano -demolición se faga
efectivo.
Entrando no fondo do asunto, a Administración considera que non concorre o requisito
da antixuridicidade, en tanto que a actuación municipal outorgando a licenza entra
dentro do lóxico e razoable.
Pero novamente, o Consello non comparte tales aseveracións no Ditame CCG
306/2017.
Así, no caso analizado o procedemento de anulación da licenza de legalización iniciouse
como consecuencia dunha denuncia veciñal. Destaca o ditame que a legalización tivo
a súa orixe nunha previa anulación xudicial da licenza orixinal, na que tamén actuou
como denunciante-recorrente a mesma veciña que promoveu o segundo recurso. Polo
tanto, era de agardar que o Concello extremase as precaucións, co obxecto de evitar
unha segunda anulación xudicial da licenza, como así aconteceu.
Deste xeito, a ilegalidade en que incorre a licenza outorgada é reprochable á entidade
local, e poucas dúbidas deixa a este respecto a sentenza do TSXG de 3.5.2012.
Así as cousas, e de acordo coa citada sentenza, a ilegalidade da licenza non se produce
pola valoración de conceptos xurídicos indeterminados, senón pola infracción de
parámetros obxectivos tales como altura, volume o materiais construtivos. A maior
abastanza, a sentenza non aforra cualificativos para concluír a ilegalidade da licenza
“fácilmente se colige del acervo gráfico de autos que cualquiera que fuese su uso en
modo alguno se acompasa o cohonesta con la condición de alpendre agropecuario;
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pilares de hormigón-, que desde luego ni se han justificado posteriormente ni
encuentran posibilidad de encaje con las construcciones tradicionales del entorno”.
E se ben é certo, como resalta o ditame de razón, que a dita sentenza vén precedida
por outra do Xulgado de Lugo na que daba razón ao Concello, tamén o é que a dita
sentenza non foi incluída no expediente, e que carece de total virtualidade desde o
momento en que resulta revogada polo TSXG vía recurso de apelación.
De todo o exposto, resulta que o ditame considera a actuación municipal antixurídica,
e como tal ten que dar lugar a unha indemnización que debe satisfacer o recorrente.
A continuación, entrando a analizar os conceptos indemnizatorios reclamados, o
interesado solicita unha cantidade de 132.805,30 euros máis xuros, achegando facturas
ou documentos contables dos diversos gastos obxecto de reclamación e un informe
pericial relativo a eles.
Pola súa banda, o Concello opón que non deben incluír os gastos do IVE, en canto
non se acredite que non foi obxecto de posterior repercusión (é dicir, que o soportou
o reclamante e non foi repercutido posteriormente) e os honorarios de redacción de
proxectos, agás o de demolición.
Neste punto, o ditame dáa a razón ao Concello, e engade que, ao igual que os
honorarios de redacción de proxectos, tampouco serían indemnizables as taxas para
a obtención da licenza, en canto que se trata dun desembolso previo que resulta
imprescindible para a solicitude desta, e que se realizaría igualmente se a licenza fose
ab initio denegada polo Concello, polo que non constitúe un dano resarcible, como ten
sinalado este órgano consultivo noutros ditames (por todos, o CCG 193/2014, CCG
545/2014 e CCG 5/2017).
Así mesmo, en relación cos gastos realizados na execución das obras posteriormente
demolidas, o ditame di que debería de terse en conta se nelas houbo desaxustes con
respecto ao proxecto presentado polo reclamante e licenciado polo Concello, de xeito
que os desaxustes, de existiren, son da exclusiva responsabilidade do reclamante,
(DCCG 445/2015, 5/2017), considerando que as obras que non están licenciadas, son
construídas a risco e ventura do promotor. Dito doutro xeito, non pode reclamarse un
dano antixurídico por parte de quen ten unha conduta antixurídica.
Así as cousas, e á vista do expediente, este concello di no Ditame CCG 3036/2017
carecer dos elementos precisos para a determinación exacta da indemnización
procedente. Así as cousas, e exclusivamente no relativo á cantidade indemnizatoria
que se debe satisfacer, este órgano consultivo considera pertinente remitir as partes
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a un ulterior expediente contraditorio para que se proceda a unha cuantificación da
indemnización, no cal se acrediten debidamente os danos sufridos, de acordo cos
criterios expostos nesta consideración.
Por todo o anteriormente exposto, o Consello Consultivo de Galicia emite informe
desfavorable sobre a proposta de resolución a que o expediente se refire e procede a
estimar a reclamación presentada.
8.2.- A responsabilidade patrimonial dos contratistas e concesionarios (CCG
49/201, CCG 69/2017 e CCG 80/2017)

O Consello Consultivo tivo a oportunidade no ano 2017 de pronunciarse sobre a
responsabilidade patrimonial dos contratistas e concesionarios coa ocasión do exame
de varios expedientes administrativos.
Con carácter previo a analizar o fondo do asunto, cómpre resaltar que todos os ditames
analizan a normativa e doutrina aplicable en materia de responsabilidade patrimonial
da administración no caso de existir a figura do contratista ou concesionario.
Nos ditos ditames advirte este órgano consultivo que os feitos en todos os casos
non converten os concellos titulares responsables das consecuencias dos accidentes
ou incidencia, pois como ten declarado reiterada xurisprudencia, non é acorde co
principio de responsabilidade patrimonial obxectiva a súa xeneralización máis alá
do principio de causalidade, aínda de forma mediata, indirecta ou concorrente, de
maneira que, para que exista aquela, é imprescindible a existencia de nexo causal
entre a actuación da Administración e o resultado lesivo ou danoso producido.
É dicir, a prestación pola Administración dun determinado servizo público, de modo
directo ou indirecto, e a titularidade por parte daquela da infraestrutura material para
a súa prestación non implica que o vixente sistema de responsabilidade patrimonial
obxectiva das administracións públicas converta a estas en aseguradoras universais de
todos os riscos co fin de previr calquera eventualidade desfavorable ou danosa para
os administrados que poida producirse con independencia do actuar administrativo,
porque do contrario se transformaría aquel nun sistema providencialista non recollido
no noso ordenamento xurídico.
Como segunda reflexión deste órgano consultivo nos referidos ditames, sinálase que
nos casos analizados sucede que na prestación do servizo público (entendido este en
sentido amplo, como así o establece reiterada xurisprudencia) concorre a presenza
mediata dun contratista/concesionario.
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A) A responsabilidade patrimonial por avaría dunha arqueta da rede pública de
augas (CCG 49/2017)

Parte o ditame do feito de que no caso analizado hai un recoñecemento expreso da
responsabilidade por parte da concesionaria municipal –Espina y Delfín-, polo que
tanto a realidade do dano coma o nexo causal quedan fóra do obxecto do debate,
limitándose a discrepancia á contía da reclamación.
Así, no expediente queda acreditado o recoñecemento da mercantil E. dos danos
ocasionados ao reclamante e mesmo este xa non solicita unha declaración de
responsabilidade municipal senón que se indique na resolución do expediente que a
responsabilidade é da empresa E.
Non obstante o anterior, o Concello resolve que “ante o recoñecemento da súa
responsabilidade pola empresa E.e a falta de petición de responsabilidade do
Concello pola reclamante, débese desestimar a reclamación presentada, pero non
se pode ditar resolución no senso solicitado pola mercantil reclamante, xa que neste
expediente tan só se dilucida a responsabilidade da entidade local”.
Pois ben, o Consello Consultivo non comparte tal conclusión.
En primeiro termo, porque é totalmente incerto que haxa “falta de petición de
responsabilidade ao Concello”, xa que a reclamación consta dirixida contra o
Concello (“interpongo reclamación contra la Administración pública”) e nesta
indícase expresamente que (feito quinto da reclamación) “El concello es el titular de
la red y responsable de su cuidado y mantenimiento. El daño causado es consecuencia
del funcionamiento de los servicios públicos”.
En segundo lugar, porque o Concello pode e debe declarar a responsabilidade dos seus
contratistas e concesionarios, se considera que se produciron danos como consecuencia
do deficiente funcionamento dos servizos públicos prestados a través destes.
Polo exposto, o Ditame CCG 49/2017 non comparte o sentido da resolución
ditada, entendendo que procede ditar outra na que se declare a responsabilidade da
concesionaria e se determine o importe dos danos que de deben satisfacer, ou ben se
declare a responsabilidade da concesionaria e se remita a determinación do importe
dos danos que se deben satisfacer a un ulterior expediente contraditorio.
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B) A responsabilidade patrimonial por declaración de ruína dun edificio (CCG
69/2017)

O Consello Consultivo tivo ocasión de pronunciarse sobre a responsabilidade
patrimonial polos danos sufridos como consecuencia da declaración de ruína dun
edificio sito no concello de Ourense, procedemento iniciado en 2006 e declarado
incurso en causa de caducidade en 2014, xa que non se daban os presupostos técnicos
precisos para esta declaración.
Parte o ditame de razón de que os reclamantes alegan que este resultado se tería evitado
se o Concello tivese actuado coa debida dilixencia na tramitación do procedemento
administrativo de declaración de ruína, polo que entenden que existe unha relación de
causalidade entre a inactividade do Concello e as consecuencias danosas producidas.
Así as cousas, o Ditame CCG 69/2017 considera inadmisible que a Administración
demore máis de sete anos a tramitación dun expediente de ruína, especialmente
se temos en conta o informe técnico municipal polo que se inicia o expediente, de
27.9.2006, alude a unha situación de “ruina técnica”, “posibilidad de hundimiento”
da cuberta e “peligro para los viandantes y los bienes”. Ao contrario, engade o ditame,
a Administración debería tramitar este tipo de expedientes con carácter urxente e
preferente.
No caso analizado, a indebida paralización do expediente prodúcese por causas
exclusivamente imputables á Administración
De todo o exposto resulta que, en puridade, a lesión efectivamente padecida pola
reclamante se materializou, na imposibilidade de participar nun proceso contraditorio
de declaración de ruína, defendendo os seus dereitos e intereses, ben que, analizadas
en hipótese as circunstancias de presenza, con moi escasas posibilidades de finalizar
con resultado favorable a tales intereses.
O ditame fai particular cita da sentenza do Tribunal Supremo do 27.10.2011 e
ponderando analoxicamente tales criterios no caso obxecto de estudo, conclúe
avaliando o importe da indemnización na contía de 3.000 euros.
C) A responsabilidade patrimonial por cesión de dereitos a terceiros en materia
de propiedade intelectual (CCG 80/2017)

Con ocasión da análise do Ditame CCG 80/2017 o Consello Consultivo ten a
oportunidade de analizar se a lesión patrimonial invocada pola reclamante se vincula
ao dereito de propiedade intelectual, que se considera vulnerado pola utilización dun
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proxecto técnico redactado pola reclamante, arquitecta de profesión, para un proxecto
ulterior directamente relacionado coas obras do proxecto para o cal se invoca a
protección por vía de propiedade intelectual.
Ao respecto de tal alegación lembra o ditame de razón que, certamente, e con carácter
xeral, a celebración dun contrato de redacción dun proxecto técnico non comporta
ningunha presunción sobre cesión de dereitos de explotación ao comitente, polo que,
na falta de cláusula sobre cesión de dereitos, a cesión quedará limitada a “aquella que
se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la
finalidad del mismo” (artigo 43.2 do Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril,
polo que se aproba o texto refundido da Lei de propiedade intelectual).
Con todo, esa regra xeral está suxeita a unha importante excepción no ámbito da
contratación pública, pois de conformidade co artigo 301.2 do texto refundido da
Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011,
do 14 de novembro “Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas
administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan
por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un
derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de éste
a la Administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión
de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre
autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades
pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1”.
No caso analizado polo Consello Consultivo, nada se reservou nin nos pregos de
cláusulas administrativas nin no documento contractual respecto da cláusula legal de
cesión de dereitos, polo que esta opera con plena efectividade.
Ao respecto da ausencia de pacto en contrario respecto da previsión legal xeral,
é significativo que no trámite de audiencia a parte reclamante non combate a
argumentación sobre o particular introducida no expediente pola Administración a
través do informe de servizo, centrando a interesada o seu esforzo argumentativo
na acreditación da existencia dunha reprodución de parte do proxecto inicial da
reclamante polo proxecto ulterior de execución de obras, algo que en nada aproveita
á parte reclamante, pois esa utilización do proxecto inicial forma parte consubstancial
do contido da cesión dos dereitos de propiedade intelectual que a autora do proxecto
realizou ex lege ao asinar o contrato que a vinculaba coa entidade local como
adxudicataria dun contrato administrativo de servizos.
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Engade o ditame que tampouco pode aproveitar á parte reclamante as alegacións
que realiza sobre a ineficiencia no gasto público con dano para o contribuínte que
derivaría do que ela considera un dobre pagamento dun mesmo proxecto con cargo
aos fondos públicos, e iso porque se está exercendo unha reclamación que ten por
presuposto unha lesión individualizada e efectiva nun patrimonio concreto, situación
que non se corresponde coa censura de xestión pública realizada por esta vía. Así as
cousas, faltando o presuposto do dano antixurídico no patrimonio da reclamante, o
ditame conclúe coa desestimación da reclamación.
8.3.- A responsabilidade patrimonial por caídas na rúa (CCG 86/2017)

Con motivo dun expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial por unha
caída sufrida por un peón cando transitaba pola rúa Rosalía de Castro do Concello
de Vigo, por mor dunhas lousas en mal estado na beirarrúa, este órgano consultivo
tivo ocasión de pronunciarse sobre a responsabilidade patrimonial compartida entre o
peón e a Administración ao 50% (CCG 86/2017).
No caso analizado, logo de citar a normativa aplicable ao suposto, o ditame parte do
feito de que, como admite a propia proposta de resolución con base no parte de servizo
da Policía Local, debe darse por acreditado que a reclamante tropezou nunhas lousas
soltas na beirarrúa da rúa Rosalía de Castro: “En el lugar los actuantes observan que
la acera justo delante del vado del citado inmueble presenta bastantes losetas con
desniveles y que se mueven al ser pisadas en determinados puntos…”.
Mais, tal como advirte o Consello Consultivo no seu Ditame CCG 86/2017,
xunto a este acreditado deficiente funcionamento do servizo público viario, deben
considerarse tamén outras circunstancias concorrentes na caída tales como que o
accidente aconteceu a plena luz do día (17´30 horas no mes de xaneiro), estando a
beirarrúa seca e limpa como refire a Policía Local (folio 22), e sen que conste que
a accidentada tivese discapacidades descoñecidas para a deambulación. Todas estas
circunstancias obrigan a concluír no ditame de razón na existencia dunha falta de
atención da reclamante ás condicións da rúa, considerando, como reiteradamente ten
sinalado o Consello Consultivo (entre outros o CCG 30/2000), que resulta esixible aos
viandantes o control da súa propia deambulación.
Así as cousas, ponderando a concorrencia no suposto sometido a ditame de dúas
causas eficientes da caída da interesada – un deficiente funcionamento do servizo
público viario e unha falta de atención da reclamante ao estado da beirarrúa –, procede,
como propugna a proposta de resolución remitida, realizar una compensación da
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responsabilidades, que deberán ser asumidas nun 50% pola propia accidentada, e no
50% restante pola Administración titular da vía, debendo facer fronte esta última, na
referida proporción, á indemnización dos danos xustificados derivados do accidente.
8.4.- Remisión ao Consello Consultivo de Galicia dun expediente contraditorio de
fixación de indemnización por responsabilidade patrimonial (CCG 96/2017 e CCG
191/2014)

O Ditame CCG 96/2017 merece ser citado nesta memoria por ser a primeira vez que
o Consello Consultivo emite ditame sobre un expediente contraditorio de fixación
de indemnización por responsabilidade patrimonial, por mor da expropiación ilegal
levada a cabo por Augas de Galicia dun predio da súa propiedade.
A parte denuncia os danos e perdas sufridos pola privación ilegal dos terreos durante
dez anos, privación que aconteceu pola expropiación para a realización das obras
de prolongación do regato Pontiñas ata o parque empresarial de Lalín, seguindo o
procedemento de urxente ocupación.
O importe da reclamación ascende á contía dun millón de euros por gastos dos
diferentes procesos en que se veu inmersa, danos psicolóxicos, danos morais e danos
materiais.
O fundamento de reclamación de responsabilidade descansa no Ditame CCG 96/2017
en que a lexítima titular do inmoble veuse privada ilegalmente da posesión deste
durante uns dez anos, o que implicou unha limitación ao dereito de dispoñibilidade
sobre esta, suposto polo cal solicita ser indemnizada.
Como sinalou o Consello Consultivo no CCG 191/2014, unha liña doutrinal
e xurisprudencial advirte da incompatibilidade e imposibilidade de interpoñer
simultaneamente unha reclamación de responsabilidade patrimonial por aqueles
danos e perdas que sexan consecuencia directa e inevitable dun proceso expropiatorio.
Pola contra, una postura maioritaria sostén en cambio, que cando se produzan outros
prexuízos, poden ser obxecto dunha reclamación nova e distinta que debe ser axuizada
conforme as normas reguladoras da responsabilidade patrimonial da Administración
(dereito a reclamar que xa recoñeceu a xurisprudencia do Tribunal Supremo, entre
outras sentenzas do 12.3.1979, 18.10.1986 e 21.12.1990. Sobre a diferenza entre
ambos procedementos, as sentenzas do Alto Tribunal do 7.7.2007 e do 3.12.2010).
Así as cousas, no caso analizado no ditame, a Sentenza de 2.6.2005 do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia limitouse a anular a expropiación levada a cabo por
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falta de motivación da súa urxencia, sen entrar noutras consideracións, e no Auto de
21.4.2008 o mesmo Tribunal subliña a actuación incumpridora para devolver o predio
dunha forma “clara y directa”, con remisión incluso das actuacións ao Ministerio
Fiscal, e non é ata novembro de 2008 cando se produce a efectiva devolución do
inmoble.
Así as cousas, o Consello Consultivo considerou no CCG 191/2014 que procedía
estimar a reclamación presentada por privación ilegal do goce do inmoble, por tratarse
dun dano que a interesada non tiña o deber xurídico de soportar.
Estimada a reclamación en canto á pretensión da interesada, verbo da determinación
da contía da indemnización dos danos e perdas derivados da ocupación contraria
a dereito, o Consello Consultivo no Ditame CCG 191/2014 considerou que debía
tratarse dunha indemnización realmente compensatoria que constituíse un verdadeiro
valor de substitución e de indemnización de danos e perdas derivados da perda do
poder de disposición sobre a cousa durante todos eses anos, procedendo o antedito
ditame a examinar as partidas indemnizatorias reclamadas pola interesada.
O ditame concorda coa proposta de resolución remitida na procedencia de indemnizar
á reclamante na contía de 19.754,79 €, correspondendo 3.127,46 € aos custos de
reposición da parcela ao seu estado orixinario, e 16.627,33 € á indemnización pola
ocupación ilegal daquela. Por todo o anterior, o Consello Consultivo emite informe
favorable á proposta de resolución.
8.5.- A diferenza entre o acoso laboral e o abuso de funcións en materia de
responsabilidade patrimonial (CCG 331/2017)

Con motivo dun expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial con
motivo dun expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial tramitado
polo Concello de Vigo, o Consello Consultivo tivo a oportunidade de pronunciarse
sobre o acoso laboral e a diferenza desta figura co abuso de funcións.
Atendido o contido da reclamación, na cal un empregado público reclama un
resarcimento polos danos que vincula ao padecemento de acoso laboral por parte
doutro empregado público, o Ditame CCG 331/2017 parte da premisa de que, no
ámbito do emprego público, o acoso laboral constitúe un ilícito cometido por un
empregado público que transcende xuridicamente a esfera das normas de réxime
disciplinario, constituíndo unha infracción administrativa ou ben ao propio Código
penal, aparecendo a figura do delito de acoso laboral.
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Dende a primeira das perspectivas, o artigo 95.1 letra o) do Texto refundido da Lei do
Estatuto básico do empregado público aprobado por Real decreto lexislativo 5/2015,
do 30 de outubro, tipifica como falta disciplinaria moi grave o acoso laboral.
Pola súa parte, dende a reforma operada por Lei orgánica 5/2010, do 22 de xuño,
o Código penal tipifica no artigo 173.1 a conduta dos que no ámbito de calquera
relación laboral ou funcionarial, e prevaléndose da súa relación de superioridade,
realicen contra outro, de forma reiterada, actos hostís ou humillantes que, sen chegar
a constituír trato degradante, supoñan grave acoso contra a vítima.
Atendidas as datas nas que o reclamante centra en especial a existencia do acoso
(entre os anos 2008 e 2010), o ditame de referencia precisa que con anterioridade á
antedita reforma do Código penal do 2010, as condutas de acoso no contorno laboral
eran castigadas igualmente nunha interpretación combinada dos artigos 173 (trato
degradante) e 177 (con dano para a vítima) do propio Código penal.
Consecuentemente, o alto órgano consultivo sinala que tampouco pode recoñecerse
unha indemnización polo suposto prexuízo causado por tal conduta ilícita, cando a
existencia desta non foi formalmente declarada.
Examinando a concorrencia dos presupostos para a apreciación da existencia de
responsabilidade patrimonial, este órgano consultivo chega á conclusión de que no
Ditame CCG 331/2017 está ausente toda declaración formal que estableza a realidade
do ilícito denunciado polo reclamante (o acoso laboral) como presuposto da súa
pretensión.
Así, apréciase no actuado a efectiva existencia dunha resolución de sanción disciplinaria
recaída na data do 8.7.2011 sobre o empregado público ao cal o reclamante imputa a
conduta determinante de acoso laboral.
Mais, sinala o ditame, tal resolución non pode aproveitar ao pretendido no expediente
por dúas razóns.
En primeiro lugar, porque atendida a data da resolución, a acción para reclamar estaría
evidentemente prescrita por ser presentada a reclamación máis alá da data dun ano
de prescrición prevista pola lei, sen que exista ningunha resolución administrativa
ou xudicial posterior na cal se declare a existencia de acoso laboral e coa que a agora
analizada puidese presentar unha relación causal.
E, en segundo lugar, resulta que na devandita resolución non se declarou a existencia
de acoso laboral, senón de abuso de funcións por parte do referido empregado, nunha
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actuación que non afectou en exclusiva o reclamante (tamén outro compañeiro) e
sen que se aprecie a concorrencia dun presuposto esencial do acoso laboral cal é a
actuación sistemática manifestada a través de reiterados comportamentos, palabras
ou actitudes esixido reiteradamente pola xurisprudencia (cítase por todas a Sentenza
do Tribunal Supremo do 16.2.2011) que non consta identificada e sancionada na
resolución disciplinaria de referencia.
Así pois, conclúe o Ditame CCG 331/2017 sinalando que nas actuacións que figuran
no expediente non está declarada xuridicamente a situación de acoso laboral,
circunstancia que, conduce á desestimación da reclamación presentada por parte do
Consello Consultivo.
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ÍNDICE NUMÉRICO DE ASUNTOS
SOMETIDOS A CONSULTA

consecuencia da caída sufrida na porta de acceso a
casa do concello de Maceda

0001/2017

0008/2017

Proxecto de decreto polo que se aproban os
estatutos do consorcio Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. e G. polo falecemento da súa nai
E. nun accidente de tráfico na estrada OU-533 (A
Gudiña-A Rúa) a altura do km 18,250.

0002/2017
Revisión de oficio da cualificación de apto obtida
por F., no exame de patrón/patroa de embarcación
de lecer realizado o día 6 de abril na Escola Oficial
Náutico Pesqueira de Ferrol

0009/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polas lesións sufridas como
consecuencia dunha caída nas termas de Outariz

0003/2017

0010/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por N., polos prexuízos que lle foron
causados ao non acceder ao primeiro exercicio
do proceso selectivo para o ingreso no corpo
auxiliar da Administración da Xunta de Galicia,
subgrupo C2, convocado pola Orde do 15 de
xuño de 2015

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída cando transitaba
pola rúa Chao

0004/2017
Proxecto de Decreto polo que se regula a forma
de designación e o réxime xurídico dos comités
técnicos asesores de reestruturación parcelaria
0005/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por P. polos danos e perdas que lle
foron causados como consecuencia da actuación
levada a cabo polo Concello de Cee en relación coa
licenza de obras nº X, outorgada polo Decreto da
Alcaldía do 10.06.2010 para construción de nave
e posteriormente anulada por instancia do propio
Concello.
0006/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. polos danos producidos pola
execución subsidiaria da Sentenza 707/1993, do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 15 de
xullo de 1993, de demolición parcial en relación
cunha vivenda da súa propiedade, sita na rúa
Bouciñas, no lugar de Covelo (Samieira)
0007/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. polos danos sufridos como

0011/2017
Revisión de oficio do acto administrativo derivado da
falta de resposta en prazo ao escrito presentado por
G., no que reclamaba o pagamento do complemento
específico anual non satisfeito nas pagas extraordinarias
de xuño e decembro do ano 2013
0012/2017
Revisión de oficio das resolución da Xefatura
Territorial da Consellería de Cultura, Educación
e Ordenación Universitaria en Ourense de 21 de
novembro de 2012 e do 16 de decembro de 2015,
polas que se lle recoñeceron a P. o primeiro e
segundo sexenios.
0013/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. polo falecemento da súa nai V.,
no Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, logo de
ter sufrido unha caída ao baixala da ambulancia
que a trasladaba ao hospital Juan Cardona para ser
sometida á sesión de diálise.
0014/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos derivados da
asistencia sanitaria prestada no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago tras sufrir
unha caída accidental
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0015/2017
Revisión de oficio da cualificación de apto obtida
por D., no exame de patrón/patroa de embarcación
de lecer realizado o día 6 de abril na Escola Oficial
Náutico Pesqueira de Ferrol
0016/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas ocasionados
a comunidade hereditaria de S. tras o seu
falecemento no Complexo Residencial de Atención
a Persoas Dependentes de Vigo I
0017/2017
Revisión de oficio presentada por A. relativa a acta
de inspección X e do expediente sancionar nº Y
0018/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. polas lesións sufridas por mor
dunha caída ao esvarar nunha rampla cando saía da
súa vivenda
0019/2017
Informe sobre aplicación conxunta da disposición
transitoria 2ª da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
solo de Galicia, e a disposición transitoria 4ª da
Lei 5/2016, do 4 de maio, de patrimonio cultural
de Galicia.
0020/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en representación da mercantil
H., S.L. e P. titular da empresa E. polos prexuízos
sufridos como como consecuencia do mal
funcionamento dos servizos municipais na
tramitación do expediente de contratación da obra e
explotación da cafetería-restaurante de titularidade
municipal sita nas Pozas de Maimón.
0021/2017
Revisión de oficio do acordo da Xunta de Goberno
Local do 02.11.16 sobre adxudicación do contrato
de obras de adecuación da estrada da Carbaliza á
Canosa á empresa M., S.L.
0022/2017
Resolución do contrato subscrito con data do 14 de
decembro de 2010 coa entidade E., S.A., A., S.L.,
UTE, Lei 18/1982, do 26 de maio, sobre réxime fiscal
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de agrupacións e unións temporais (I. UTE), para
execución dos traballos de redacción do Plan xeral de
ordenación municipal do concello de Cambre.
0023/2017
Resolución do contrato das obras de acondicionamento
e mellora de camiños de acceso a explotación dos
núcleos de Freixo, Tortes, Armesto, Liñares e Coto
(Becerreá- Lugo), adxudicada a G., S.L.
0024/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos derivados da demora
na realización dunha colonoscopia no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña
0025/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
F. e F. polo falecemento do seu esposo e pai
respectivamente F. pola deficiente asistencia
sanitaria prestada no EOXI da Coruña
0026/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de V.
polos danos e secuelas tras intervención cirúrxica
cardíaca realizada no Complexo Hospitalario
Universitario de Coruña
0027/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. polos danos e perdas polo erro
diagnóstico recibido tras asistencia sanitaria no
Hospital Policlínico Vigo S.A., Povisa por unha
ferida inciso-contusa na cara posterior externa da
perna dereita
0028/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. polos danos derivados tras
intervención de cataratas do ollo esquerdo e
posteriores intervencións realizadas no Hospital
Comarcal do Salnés
0029/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. en nome e representación de P., S.L.
F., G., F. e M. polos danos e perdas pola denegación
da construción de cinco vivenda unifamiliares
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0030/2017

0037/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. polos danos e perdas como
consecuencia dunha caída na rúa San Jorge ao
tropezar coa tapa dun sumidoiro

Proxecto de decreto polo que se regula a instalación
e uso de desfibriladores externos fóra do ámbito
sanitario e se crea o seu rexistro

0031/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de L.,
R. e R., polos danos e perdas polo falecemento do
seu fillo e irmán respectivamente R. no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo
0032/2017
Revisión de oficio do acto administrativo derivado da
falta de resposta en prazo ao escrito presentado por
P., no que reclamaba o pagamento do complemento
específico anual non satisfeito nas pagas
extraordinarias de xuño e decembro do ano 2013
0033/2017
Revisión de oficio do acto administrativo
derivado da falta de resposta en prazo ao escrito
presentado por P., no que reclamaba o pagamento
do complemento específico anual non satisfeito nas
pagas extraordinarias de xuño e decembro do ano
2013
0034/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., en nome e representación de
V., S.L., polos danos e perdas causados como
consecuencia da anulación, por sentenza xudicial, dos
acordos da Xunta de Goberno Local de Ourense de
datas 22.07.2010 e 10.02.2011, nos que se concedeu
á entidade mercantil B., S.L., licenzas de obra,
actividade e apertura do establecemento destinado a
discoteca

0038/2017
Resolución do contrato das obras a maiores das
obras de rehabilitación do antigo cárcere do partido
xudicial de Lugo. Fase 2 asinado con T., S.L, por
terminación do prazo de execución sen a execución
total da obra
0039/2017
Resolución dos contratos do servizo de seguridade
privada no Fogar do Transeúnte (Lote 1) e contrato
de servizo de seguridade privada no CEI-NODUSESPAZO LAB (Lote 2) asinados coa mercantil A., S.L.
0040/2017
Revisión de oficio da cualificación de apto obtida
por D. no exame de patrón/patroa de embarcación
de lecer realizado o día 6 de abril na Escola Oficial
Náutico Pesqueira de Ferrol (RLC 15/17)
0041/2017
Revisión de oficio do acordo da Xunta de Goberno
local do 27.09.2016, de adxudicación da obra de
execución de beirarrúas e ensanchamento dun treito
da estrada entre Pasarela e Calo (POS adicional
1/2015) á empresa Á., S.L.
0042/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., posteriormente a súa comunidade
hereditaria tras o seu falecemento e subrogándose
na súa posición a entidade C., S.L. polos danos e
perdas por anulación de licenza de obras.
0043/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. e R., polos danos en terraza e
valado de peche posterior nos chalés nº X e nº Y
da urbanización As Covas no Barco de Valdeorras.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia dun accidente de circulación coa súa
motocicleta por saída de vía e colisión contra un
muro de formigón na confluencia da VG20 coa
rúa Eduardo Cabello, debido ao mal estado que
presentaba a calzada.

0036/2017

0044/2017

Revisión de oficio do acordo adoptado pola
resolución do 30.06.2016 de subrogación de
persoal de limpeza viaria

Recurso extraordinario de revisión presentado
por R., en relación co expediente sancionador en
materia de tráfico número X.

0035/2017
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0045/2017
Informe sobre aplicación conxunta da disposición
transitoria 2ª da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
solo de Galicia, e a disposición transitoria 4ª da Lei
de 5/2016, do 4 de maio, de patrimonio cultural
de Galicia, tras a modificación da disposición
transitoria 2ª da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
solo de Galicia, pola Lei 2/2017, do 8 de febreiro,
de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.
0046/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., en representación da sociedade
mercantil D., S.L. polos presuntos danos causados
pola anulación xudicial da adxudicación do
contrato mixto de servizo e subministración do
balizamento das praias do concello de Sanxenxo,
a favor de ‘B., S.L.’.
0047/2017

0052/2017
Revisión de oficio de actos nulos formulada por
G., contra a Resolución do 27 de maio de 2010,
do tribunal designado para cualificar o proceso
selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción
interna, no corpo de xestión da Administración
da Xunta de Galicia, subgrupo A2, convocado
pola Orde do 26 de xuño de 2009, na que se deu
publicidade a diversos acordos, entre eles, o
das puntuación obtidas polos/polas aspirantes
presentados ao segundo exercicio.
0053/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos prexuízos derivados
como consecuencia da demolición da vivenda
unifamiliar.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na Avda. Alcalde
Pérez Ardá ao tropezar cun oco de pavimento
deteriorado.

0054/2017

0048/2017

0055/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos sufridos no nocello
e cóbado, por unha caída producida na praza do
Concello, por desnivel e separación entre baldosas.

Revisión de oficio presentada por R., en relación
coas actuacións seguidas no expediente de
sucesións X.

0049/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., en representación de G., S.A.
de Seguros y Reaseguros polos danos e perdas
causados á citada empresa pola inundación do local
comercial C. como consecuencia dunha avaría
nunha arqueta da rede pública de Sanxenxo.
0050/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos e perdas sufridos
por mor dunha caída na Avenida das Conchiñas ao
tropezar cunha baldosa da beirarrúa en mal estado.
0051/2017
Revisión de oficio do acto administrativo derivado
da falta de resposta en prazo ao escrito presentado
por H., no que reclamaba o pagamento do
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complemento específico anual non satisfeito nas pagas
extraordinarias de xuño e decembro do ano 2013.

Revisión de oficio presentada por G., relativa ao
procedemento de constrinximento X, derivada do
expediente sancionador de patrimonio cultural X.

0056/2017
Revisión de oficio presentada por R., en relación ás
actuacións seguidas no expediente de sucesións X.
0057/2017
Revisión de oficio presentada por G., en nome
e presentación da entidade C., S.L., contra a
dilixencia de embargo seguida no expediente de
constrinximento nº X.
0058/2017
Revisión de oficio presentada por M: e G., en nome
e representación de A., en relación cos expedientes
de sucesións X e tres máis.
0059/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., pola anulación da licenza de
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legalización de obras menores para o cambio
de tella na cuberta dunha edificación destinada
a vivenda unifamiliar na rúa Viso, Cotros, San
Pedro.

Educativas, cursada na Universidade de Pécs
(Hungría), no marco dun Programa Erasmus.

0060/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos producidos como
consecuencia dunha caída no cruzamento da rúa
Bosco coa praza Zalaeta debido ao mal estado das
baldosas.

Proxecto de decreto polo que se regula a
inscrición e o funcionamento do Rexistro Oficial
de Produtores e Operadores de Medios de Defensa
Fitosanitaria.
0061/2017

0067/2017

0068/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. en representación de J., F., R.,
G., G., R. e J. polo falecemento da súa nai R. no
Hospital Policlínico Vigo, S.A., POVISA.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. en representación de P., S.L.U.
polos danos e perdas derivados da non aprobación
do proxecto de urbanización da predio do Pazo do
Pousadouro na parroquia de Reboreda.

0062/2017

0069/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B. no seu nome propio e en
representación de B. e en beneficio da comunidade
herdeira de B., polo falecemento desta ultima no
Complexo Hospitalario de Ourense.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., B. e G., polos prexuízos sufridos
como consecuencia da declaración de ruína do
edificio sito na rúa Julio Prieto Nespereira nº X.

0063/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polas secuelas na mobilidade
do xeonllo esquerdo tras intervención cirúrxica
realizada no Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo.
0064/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
G. e o seu esposo V. polos danos e secuelas tras
intervención cirúrxica por laparoscopia, realizada a
G., no Complexo Hospitalario Xeral-Calde.
0065/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. e F., polo falecemento do seu fillo
tras o parto por cesárea realizada no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.
0066/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos eventuais danos e
perdas derivado do non recoñecemento pola
Universidade da Coruña, no curso 2013/14, da
materia Organización e Avaliación das Institucións

0070/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída cando camiñaba pola rúa
Sanjurjo Badía á altura do número 125.
0071/2017
Resolución do contrato de subministración para a
expedición dos títulos oficiais dos alumnos da USC
asinado entre a empresa S., S.A e a USC.
0072/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., polos danos e perdas sufridos no
procedemento de concesión do beneficio de xustiza
gratuíta.
0073/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos e perdas pola
denegación de transplante hepático e retirada
da lista de espera no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago.
0074/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., P. e H., polo falecemento da
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súa nai e esposa respectivamente no Hospital
Arquitecto Marcide de Ferrol.
0075/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de G.
e B. polos danos e perdas causados á súa filla V.
tras realizarlle unha gastrostomía endoscópica
percutánea no Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo.

0081/2017
Revisión de oficio presentada por T., en relación ás
actuación seguidas no expediente X.

0076/2017

0082/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T., polos danos e perdas tras
intervención de sigmoidectomía laparoscópica
realizada no Hospital Comarcal do Salnés.

Revisión de oficio presentada por T., en relación ás
actuación seguidas no expediente X.

0077/2017

Revisión de oficio presentada por L. en nome
e representación de S., S.L, en relación coa
liquidación derivada do expediente X.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de J.,
M. e E., polos danos e perdas polo falecemento do
seu pai e esposo respectivamente R. no Hospital de
Montecelo.
0078/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. en nome e representación da A.
polos danos ocasionados polo incumprimento,
por parte da Consellería do Mar, das funcións de
inspección e vixilancia nos bancos marisqueiros
da Ría de Arousa e da inadecuada e inexistente
programación de accións para evitar al altas taxas
de mortaldade de berberecho, provocada pola
presenza de Marteilia spp. na citada ría.

0083/2017

0084/2017
Revisión de oficio presentada por R., en relación
coa liquidación derivada do expedinte de sucesións
X.
0085/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á. en nome e representación de
A., S.A. de Seguros y Reaseguros, polos danos
causados á empresa A., S.L. como consecuencia
dun incendio nun poste de subministración eléctrica
que abastece as instalacións da citada empresa.

0079/2017

0086/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. en nome e representación da
Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Carril
polos danos ocasionados polo incumprimento,
por parte da consellería do Mar, das funcións de
inspección e vixilancia nos bancos marisqueiros
da Ría de Arousa e da inadecuada e inexistente
programación de accións para evitar as altas taxas
de mortaldade de berberecho, provocada pola
presenza de Marteilia spp. na citada ría.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos e perdas consecuencia
dunha caída sufrida cando transitaba pola rúa
Rosalía de Castro á altura do número X por mor
da existencia dunhas lousas en mal estado na
beirarrúa.

0080/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. en nome e representación de
F. polos danos derivados da responsabilidade do
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Consello pola comisión dunha presunta actuación
ilícita ao ceder o proxecto denominado ‘Proxecto
modificado e Proxecto modificado 2º do básico
e de execución da reforma do Mercado do
Progreso’, a un terceiro sen ningunha autorización
da autora.

0087/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dun accidente de circulación á
altura do punto quilométrico 11,4 da estrada Lu120 Vilalba - Paraxes (N-640) no termo municipal
de Cospeito, por mor da irrupción dun corzo na
calzada.

MeMoria 2017
0088/2017

0095/2017

Revisión de oficio presentada por O. en nome
e representación de B., E., D. e P. contra as
resolucións X e dous máis.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos e perdas por mor
dun accidente sufrido no frontón descuberto do
Pavillón das Travesas, cando nun lance do xogo
caeu de costas ao tropezar co valado existente ao
fondo da pista.

0089/2017
Revisión de oficio presentada por E. contra as
resolucións 977/2015, do 27 de abril, e 1902/2015,
do 21 de setembro.
0090/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. no seu propio nome e dereito e
en beneficio da S. (E., S.C.) polos danos sufridos
como consecuencia da resolución da Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
de 14 de abril de 2008 pola que se revogou a
autorización de apertura e funcionamento de
E., resolución que foi anulada por sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 30 de
abril de 2013.

0096/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. polos danos derivados da
expropiación dun predio da súa propiedade que
posteriormente foi anulada por sentenza.
0097/2017
Revisión de oficio do acto administrativo derivado
da falta de resposta en prazo ao escrito presentado
por G., no que reclamaba o pagamento do
complemento específico anual non satisfeito nas
pagas extraordinarias de xuño e decembro do ano
2013.

0091/2017

0098/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en representación de N., polo
falecemento da súa nai, O., por mor da asistencia
sanitaria prestada no Complexo Hospitalario
Universitario de Lugo.

Revisión de oficio do acto administrativo derivado da
falta de resposta en prazo ao escrito presentado por
R., no que reclamaba o pagamento do complemento
específico anual non satisfeito nas pagas
extraordinarias de xuño e decembro do ano 2013.

0092/2017

0099/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N. en nome e representación de P.
polos danos derivados da tramitación do expediente
administrativo sancionador X.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en nome e representación da
comunidade de propietarios da r/ Tabernas, nº X da
Coruña polos danos e perdas causados na fachada
do dito edifico por mor da execución da obra do
Novo Parrote.

0093/2017
Revisión de oficio dos acordos da Xunta de
Goberno Local de aprobación das contas de
explotación de 2010 (acordo do 8 de abril de
2011), 2011 (acordo do 29 de xuño de 2012),
e 2012 (acordo do 12 de xullo de 2013, e de
reintegro da cantidade de 591.994,81 euros por
parte da entidade M., S.L.
0094/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por K. polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída cando estaba patinando
nas instalación que para tal efecto existen en Samil,
por mor do mal estado da pista.

0100/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
G. polos danos e perdas como consecuencia da
extracción de corpo estraño metálico no bordo
cubital-palmar da man dereita, realizada no
Hospital Policlínico de Vigo S.A., Povisa
0101/2017
Informe da validez ou non da RPT do Concello
aprobada inicialmente polo Pleno da Corporación
Municipal en sesión celebrada o día 29 de marzo
de 2009
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0102/2017
Resolución do contrato administrativo de obras
rehabilitación da casa de Álvaro Cunqueiro,
perfeccionado con G., S.L.
0103/2017
Revisión de oficio dos acordos adoptados pola
Xunta de Goberno Local en sesión celebradas o día
7.02.2011 e 25.05.2011 de concesión de licenzas
urbanísticas a G.
0104/2017
Revisión de oficio do acordo adoptado pola Xunta
de Goberno Local en sesión celebrada o día
4.03.2012 de concesión de licenza de legalización
de edificación dentro do expediente nº X a P.

0111/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en nome e representación de
A., H. e E., polo falecemento da súa nai e esposa
respectivamente B. no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo.
0112/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
E. e A., polo falecemento do seu esposo e pai
respectivamente V. no Complexo Hospitalario
Xeral-Calde.

0105/2017

0113/2017

Proxecto de decreto polo que se establecen seis
currículos de títulos profesionais básicos.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en nome e representación de Á.,
polos danos e perdas tras intervención cirúrxica da
súa patoloxía discal lumbar no Hospital Policlínico
de Vigo, S.A. Povisa.

0106/2017
Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo do ciclo formativo de grao superior
correspondente ao título de técnico superior en
Organización e Control de Obras de Construción.
0107/2017
Revisión de oficio presentada por X. na súa
condición de administración concursal da herdanza
de G. relativa a liquidación X (expediente de
sucesión X).
0108/2017
Resolución do contrato de Grupo 25; Brión,
Dodro, Padrón e Rois (14.1100.0026.0)
PCO.001.2014.04654, adxudicado á entidade G.,
S.L.
0109/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de E.
e A., polo falecemento da súa nai B. no Complexo
Hospitalario de Ourense.
0110/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. e Á., polos danos e secuelas por
shock anafiláctico debido a produtos lácteos sufrido
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polo seu fillo F. por mor dun erro na prescrición da
receita médica no XAP de Vigo.

0114/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N. polos danos de factura de
clavícula esquerda ocasionados a súa filla durante o
parto no Hospital da Costa de Burela.
0115/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
V., e outros polo dano infrinxido por feto morto
intrauterino, antes do inicio do parto, no Servizo de
Obstetricia do Complexo Hospitalario de Pontevedra.
0116/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., G., J. e do J., polo falecemento
da súa filla e irmá respectivamente E. no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela.
0117/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. polos danos e perdas pola demora
do diagnóstico e conseguinte demora terapéutica,
de neo malignas de pel, no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo.
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0118/2017

0126/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M:, polos danos e perdas por mor
dun caída nas escaleiras mecánicas sitas na rúa
Praza no mercado de San Agustín da Coruña.

Proxecto de decreto polo que se regula o itinerario
profesional de determinados colectivos de persoal
médico do Sistema público de saúde de Galicia.

0119/2017
Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo do ciclo de grao superior correspondente
ao título de técnico deportivo superior en
Salvamento e Socorrismo.
0120/2017
Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo do ciclo de grao superior correspondente
ao título de técnico deportivo superior en Atletismo
0121/2017

0127/2017
Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo do ciclo formativo de grao superior
correspondente ao título de técnico superior de
Artes Plásticas e Deseño en Técnicas Escultóricas.
0128/2017
Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo do ciclo formativo de grao superior
correspondente ao título de técnico superior de
Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada ao
Espectáculo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T. en nome e representación de J.
polos danos e secuelas por mor dunha caída cando
transitaba pola praza da Coruña do Burgo, á altura
do número 1, como consecuencia dunhas baldosas
en mal estado.

0129/2017

0122/2017

0130/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos e perdas derivados da
anulación da licenza de obra para a construción de
vivenda, mediante Sentenza do Tribunal de Xustiza
de Galicia, e obriga de demolición do edificio.

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a
carteira de servizos sociais de inclusión.

0123/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., R., E. e I., polos danos e perdas por
mor do suicidio, do seu marido e pai respectivamente,
B. logo da alta hospitalaria indebida no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.

Recurso extraordinario de revisión interposto por
F. contra o acordo da Xunta de Goberno Local de
data 07.08.2015 polo que se concedeu licenza de
recheo e acondicionamento de parcelas no lugar de
Vilacoba a F.
0124/2017

Informe sobre a interpretación do artigo 38.3 da Lei
do emprego público de Galicia, e se resulta o non
preciso aprobar con carácter previo aos orzamento
do Concello a relación de postos de traballo deste.

0131/2017

0132/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., polos danos causados logo de
practicárselle una prostatectomía no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de C.
e L., polos danos e secuelas, causados durante o
parto, a súa filla M. no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña.

0125/2017

0133/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos e secuelas por mor
dunha caída na rúa Maxistrado Manuel Artime
debido o mal estado e deficiencias da beirarrúa e a
insuficiente iluminación do lugar.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación de L.,
polos danos e perdas na demora diagnóstica do
hemanxioblastoma que padecía, no ámbito da
Xestión de Atención Primaria da Coruña
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0134/2017

0141/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta G. en nome e representación de S.,
polos danos e perdas causados por queimaduras
en ambos pés logo dun tratamento de fototerapia
realizada no Complexo Hospitalario Universitario
da Coruña.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., J., A. e S., polo falecemento do
seu pai C. no Complexo Hospitalario Xeral-Calde.

0135/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de C. e
C. e J., polos danos e perdas por mor do suicidio, da
súa esposa e nai respectivamente, F., no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.
0136/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
P e C., polos danos e perdas polo falecemento,
do seu esposo e pai respectivamente, C. no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela.
0137/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de M.
e M. polos danos e perdas polo falecemento da súa
filla E. no Complexo Hospitalario Xeral-Calde.
0138/2017
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0142/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
F. e F., polo falecemento, da súa esposa e nai
respectivamente, P. no Complexo Hospitalario de
Pontevedra.
0143/2017
Revisión de oficio da licenza outorgada mediante
resolución da conselleira delegada da Área de
Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes Proxectos
e Patrimonio, mediante resolución do 27/11/2014 a
M. para construír unha vivenda unifamiliar.
0144/2017
Proxecto de decreto polo que se regula a formación
en igualdade e prevención e loita contra a violencia
de xénero do persoal ao servizo da Administración
autonómica de Galicia.
0145/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de S.
polos danos e secuelas da lesión do nervio ciático
maior esquerdo producidas durante o parto no
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
B. polos danos e perdas pola amputación do
membro inferior esquerdo tras intervención de
artroplastia total de xeonllo esquerdo no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos derivados da perda
do útero tras unha cesárea de urxencia realizada no
Hospital Virxe da Xunqueira.

0139/2017

0147/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. polos danos e perdas por mor das
infiltracións recibidas no Complexo Hospitalario
de Pontevedra

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B. en nome e representación de M.,
polo falecemento do seu marido S. no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.

0140/2017

0148/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos e secuelas por mor
dunha caída no acceso externo á cafetería do
Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide ao
tropezar contra un bulón existente no chan.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de R.,
polos danos e secuelas da perda de mobilidade do
1º dedo e parestesias membro superior esquerdo tras
una venopunción para analítica no EOXI A Coruña.

0146/2017

MeMoria 2017
0149/2017

0157/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos e secuelas tras
intervención de hernia umbilical realizada no
Complexo Hospitalario de Pontevedra.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos e secuelas da
maculopatia tóxica producidos polo tratamento con
‘Resochín’ da súa artrite reumatoide no Complexo
Hospitalario de Pontevedra.

0150/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de F.,
J. e P., polo falecemento do seu esposo e pai A. no
Complexo Hospitalario de Pontevedra.
0151/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos físicos e morais por
perda de visión nos dous ollos tras intervención
cirúrxica de cadeira no Hospital Policlínico Vigo
S.A. Povisa.
0152/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polo falecemento do seu pai C. no
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
0153/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de A.
e da súa esposa B., polos danos e perdas derivados
da intervención cirúrxica urolóxica realizada no
Hospital San Rafael da Coruña.
0154/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos e perdas tras
intervención cirúrxica de colestomía no Hospital
do Barco de Valdeorras
0155/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. e N., polo falecemento da súa
esposa e nai respectivamente F. no Hospital Teresa
Herrera
0156/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. polos danos e perdas derivados da
demora diagnóstica no Hospital Policlínico Vigo
S.A. Povisa.

0158/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., en representación da mercantil
A., S.L., polos danos e perdas sufridos por mor do
comiso e destrución dun lote de mercadoría (peixe)
da súa propiedade con base na suposta comisión de
infraccións administrativas.
0159/2017
Resolución do contrato asinado a Sociedad
Urbanística Provincial de Lugo e C., S.A. para
a execución da obra do Centro de Atención ás
Persoas Maiores de Trabada
0160/2017
Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo do ciclo formativo de grao superior
correspondente ao título de técnico superior de
Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e
Policromía
0161/2017
Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo do ciclo formativo de grao superior
correspondente ao título de técnico superior de
Artes Plásticas e Deseño en Ebanistería Artística
0162/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. en nome e representación de E.,
T. e de M., S.A. polos danos e perdas ocasionados
por un accidente de circulación no p.q. 6 da estrada
PO-205 Silleda (N-525) - Vila de Cruces) por mor
da irrupción dun xabaril na calzada.
0163/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. en nome e representación de
G. polo danos e perdas por mor dun accidente en
bicicleta ao introducir a roda dianteira nun oco dun
arqueta de pluviais á altura do nº 100 do lugar A
Magdalena, avda. da Coruña no TM de Cangas
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0164/2017

0171/2017

Contrato de obras do expte. nº 7/PC16/
OBRAS/2016: Aclaración sobre alegacións
presentadas pola mercantil O. SLU, contra a
resolución da alcaldía de adxudicación do contrato
de ‘pavimentación de vías en varios lugares do
termo municipal’.

Proxecto de Decreto de modificación de estatutos
da Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento
en Saúde.

0165/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. polos danos e perdas ocasionados
na súa propiedade debido a execución de obras
na terceira rolda da Coruña, tramo III, enlace coa
autovía AC-14 nas Lonzas.
0166/2017
Revisión de oficio do procedemento de reposición
da legalidade urbanística da vivenda unifamiliar,
situada no Lugar da Rocha, termo municipal de
Gondomar, provincia de Pontevedra (parcela X do
polígono X), polo transcurso do prazo de seis anos
sen que se adoptasen medidas de restauración
desta.
0167/2017
Resolución de contrato, por mutuo acordo, asinado
con R., SL o 26/09/2012 polas obras de demolición
do bloque B do edificio sito en rúa Progreso, en
Sanxenxo.
0168/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., polos danos e perdas sufridos en
novembro de 2014, ao sufrir unha caída accidental
no Estadio de Balaídos.
0169/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos o 30 de
decembro de 2015, cando depositaba unhas bolsas
de lixo nun colector de reciclaxe na rúa Nigrán a
altura do número 4.
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0172/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polo falecemento da súa irmá M.
no Complexo Hospitalario de Vigo.
0173/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en nome e representación de
M., P. e D., polo falecemento do seu esposo e pai,
respectivamente, T. no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo.
0174/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polo falecemento da súa nai V.,
no Hospital comarcal de Monforte.
0175/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en nome e representación de G.,
polos danos e perdas derivados da suspensión do
tratamento da súa enfermidade e así como a demora
do novo diagnóstico no Hospital Policlínico Vigo
S.A. (Povisa).
0176/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en nome e representación de R. e
da súa esposa, C., polos danos e secuelas derivados
das intervencións cirúrxicas realizadas no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e
na Clínica Santa Teresa.
0177/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en nome e representación de
R., I. e C., polo falecemento da súa muller e nai,
respectivamente, G.

0170/2017

0178/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos nunha
caída por mor dunha baldosa defectuosa na
beirarrúa.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos e perdas ocasionados tras
intervención de urxencia dunha laparotomía abdominal
no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

MeMoria 2017
0179/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J., A., L., I. e M., polo falecemento
do seu pai e cónxuxe respectivamente, A. no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro.
0180/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polo falecemento do seu cónxuxe, L.
no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
0181/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos e perdas derivados da
intervención cirúrxica de desprendemento de retina
realizada no Hospital Xeral Cíes de Vigo.
0182/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., pola perda dun dente da súa filla
E., como consecuencia dunha caída na rúa Peña
Rey de Ourense
0183/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de Á.,
polos danos e secuelas tras intervención cirúrxica de
orquiectomía esquerda e colocación de prótese no
Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela.

intervencións cirúrxicas realizadas no Complexo
Hospitalario de Ourense
0187/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos e secuelas tras o
seu internamento en contra da súa vontade no
Complexo Hospitalario de Ourense.
0188/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en nome e representación de S. e
A., ambos en nome propio e representación do seu
fillo T. polos danos e secuelas causados no parto á
nai e ao fillo no Hospital Comarcal da Barbanza.
0189/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en representación de B.,
polo falecemento do seu pai B., no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago.
0190/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., en representación de S., polos
danos e secuelas na demora diagnóstica da súa
doenza e posterior intervención cirúrxica no
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.
0191/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos e perdas ocasionados
pola intervención cirúrxica dunha artroscopia de
xeonllo dereito no Hospital Nuestra Señora de la
Esperanza de Santiago de Compostela

Revisión de oficio do proxecto de compensación
pola declaración, en sentenza firme do 30 de
setembro de 2015, da nulidade de pleno dereito da
Resolución do tenente de alcalde do 13 de abril de
2005 pola que se requiría a Xunta de Compensación
para emendar o proxecto de compensación do
polígono H3.05 “Calle Valencia”.

0185/2017

0192/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de V.,
polos danos e perdas ocasionados pola intervención
cirúrxica dunha fascectomía parcial e resección
do tecido patolóxico da man esquerda no Centro
Concertado COSAGA ? Clínica Santa Teresa de
Ourense.

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo
do ciclo de grao superior correspondente ao título
de técnico deportivo superior en Baloncesto.

0184/2017

0186/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos e secuelas tras

0193/2017
Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo dos ciclos inicial e final de grao medio
do título de técnico deportivo en Baloncesto, e
se modifica o Decreto 135/2012, do 31 de maio,
o Decreto 73/2013, do 18 de abril, e o Decreto
64/2015, do 16 de abril
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0194/2017

0201/2017

Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo dos ciclos inicial e final de grao medio
dos títulos de técnico deportivo en Piragüismo de
Augas Bravas, técnico deportivo en Piragüismo
de Augas Tranquilas e técnico deportivo en
Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas.

Informe aclaratorio sobre a verificación de
solicitudes de diferentes interesados que reclaman
ao concello, con cargo aos seus orzamentos, os
honorarios de postulación xurídica, con ocasión
da súa defensa en procedemento penal, no que os
interesados no seu día foron imputados.

0195/2017

0202/2017

Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo do ciclo de grao superior correspondente
ao título de técnico deportivo superior en Hípica.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. en representación de V., polos danos
derivados tras intervención cirúrxica e posterior
falecemento no Complexo Hospitalario de Ourense.

0196/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
formulada por R., polos danos e perdas
consecuencia dunha caída sufrida o día 19 de abril
de 2014, na rúa Gerona, á altura do número 14,
por mor da existencia dunhas lousas en mal estado
na beirarrúa, ocasionándolle danos de carácter
corporal.

20.07.2016
Consellería
concede a
no permiso

0198/2017
Revisión da licenza de obra nº 395/03 concedida
pola Xunta de Goberno Local do Concello de
Ribeira en sesión 31.07.2003 a F. para construción
de vivenda unifamiliar.
0199/2017
Informe aclaratorio sobre aplicación Directiva
2014/23/UE do Parlamento Europeo e do Consello,
do 26 de febreiro de 2014, relativa á adxudicación
de contratos de concesión: A aplicación do
principio do mantemento do equilibrio económico
a través dos contratos de concesión de obra pública
ou de xestión de servizos.
0200/2017
Revisión de oficio sobre a concesión a P., de
licenzas urbanísticas sen a preceptiva autorización
sectorial, mediante os decretos de Alcaldía 51/2010
do 29 de xaneiro de 2010 e 579/2010 do 5 agosto
de 2010.
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Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. en nome e representación de F. e F.,
polos danos e perdas por mor da demora diagnóstica
da neo maligna de vexiga que padecía, realizada no
Complexo Hospitalario de Ourense.
0204/2017

0197/2017
Revisión de oficio da resolución do
adoptada pola Xefatura Territorial da
do Mar na Coruña pola que se
modalidade de marisqueo de percebe
de explotación da embarcación S.

0203/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polo falecemento da súa nai R.
no Complexo Hospitalario de Pontevedra.
0205/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en representación de C., M., A.,
J. e E., polo falecemento do bebé que esperaban
A. e M.
0206/2017
Reclamación de responsabilidade
interposta por F., pola suposta
cirúrxica cometida no Complexo
Universitario de Santiago durante a
de apendicectomía que lle realizaron.

patrimonial
neglixencia
Hospitalario
intervención

0207/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e secuelas pola
asistencia sanitaria prestada tras accidente de moto
no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
0208/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
B. polo falecemento, tras sufrir un accidente

MeMoria 2017

doméstico, da súa nai B. no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago.

e R., polo falecemento da súa filla J. no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.

0209/2017

0217/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en representación de L.,
pola asistencia sanitaria recibida no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos derivados da
pneumonectomía
realizada
no
Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.

0210/2017

0218/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
V., J. e M., polo falecemento do seu esposo e pai
respectivamente, E. no Hospital de Verín.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos físicos e morais e
perda de visión do ollo dereito tras intervención
cirúrxicas realizadas no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo.

0211/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de S.
e B., que actúan en nome do seu fillo D., polos
danos e perdas ao diagnosticarlle erroneamente
un sarcoma de Ewing no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña.
0212/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. en nome e representación de
G. e S., polo falecemento do seu esposo e pai
respectivamente, S. no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago.
0213/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos e secuelas derivados
da asistencia sanitaria prestada no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo tras accidente
de circulación.
0214/2017

0219/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. en nome e representación de F. polos
danos e secuelas tras a realización dunha colonoscopia
no Hospital Comarcal do Salnés.
0220/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J., D., J: e M., polo falecemento da
súa esposa e nai respectivamente Á. no Complexo
Hospitalario de Ourense.
0221/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., F. e E., por funcionamento
anormal da “Axencia Urbanística de Galicia da
Consellería de Facenda da Xunta de Galicia,
o catastro de rústica de Pontevedra e o ente
desconcentrado do Ministerio de Infraestruturas
Porto de Vigo.
0222/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos e secuelas tras
amputación de membro inferior esquerdo, debido
a unha caída, no Hospital Comarcal da Barbanza.

Proxecto de Orde pola que se crea a Mesa da Castaña
e se regula a súa organización, funcionamento e
composición.

0215/2017

0223/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. e C., polo falecemento da súa
filla e irmá respectivamente, C. no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos sufridos por unha
caída á altura do número 7 da rúa Cabo Ponte
Anido da Coruña.

0216/2017

0224/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de P.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos sufridos por unha
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caída á altura da rúa Modesta Goicouría, nº 9, na
Coruña, xusto diante da entrada do Hotel Riazor,
por mor dunhas baldosas na beirarrúa que se
atopaban en mal estado.
0225/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en nome e representación de P.,
polos danos derivados tras intervencións cirúrxicas
no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., no seu propio nome e en
representación do seu cónxuxe G., polos danos
sufridos por este, derivados dun esvaecemento/
perda de consciencia nas instalacións da piscina
municipal de Teis, por mor da ausencia de dotación
nesa instalación de equipos de desfibrilación
automática.

0232/2017

0226/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de M.
polos danos e secuelas por intervención cirúrxica
de laminectomía no Complexo Hospitalario
Universitario A Coruña.

Revisión de oficio do acto de admisión de P.,
na lista de interinos e substitutos para impartir
docencia no corpo de profesores técnicos de
formación profesional, especialidade de Sistemas e
Aplicacións Informáticas.
0227/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., en representación da Comunidade
de Montes Veciñais en Man Común de Picoñas,
polos danos producidos no Monte Picoñas por
mor do incendio forestal do 6 de xullo de 2015
provocado polos traballos de limpeza e roza na
estrada OU-801, p.q. 16, t.m. de Cortegada.
0228/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polas lesións producidas por
unha caída na rúa Orzán, bifurcación rúa do Sol,
por mor do mal estado do pavimento.
0229/2017
Informe en relación co erro por omisión detectado
na redacción do PXOM de Chantada e as
repercusións xurídicas e económicas que poden
derivar deste.
0230/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
Javier Sánchez Lema, Christopher Sánchez Lema
e Sergio David Sánchez Lema, polo falecemento
da súa nai Divina Pastora Lema Pérez, no EOIXI
A Coruña.
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0231/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
F. polos danos derivados do erro diagnóstico e
posterior intervención realizada no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.
0233/2017

0234/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos derivados tras
intervencións cirúrxicas do membro inferior
esquerdo no Hospital Comarcal do Barbanza.
0235/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación de C.
e a súa cónxuxe L. polos danos e secuelas por mor
do atraso de diagnóstico e posterior intervención da
doenza de C. no Complexo Hospitalario Arquitecto
Marcide-Profesor Novoa Santos de Ferrol.
0236/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., polos danos derivados tras
intervención cirúrxica de ombro no Hospital
Policlínico Vigo, S.A. Povisa.
0237/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., en representación de A., polos
danos derivados da deficiente asistencia sanitaria
prestada no Complexo Hospitalario Universitario
de Ourense.
0238/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e presentación de L.,
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polos danos producidos polo erro no diagnóstico
de esclerose múltiple no Complexo Hospitalario de
Santiago.
0239/2017

0246/2017
Proxecto de decreto polo que se regula a
composición e o funcionamento da Comisión
Mixta Xunta de Galicia-Igrexa Católica.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
S., J., R., A. e M., polos danos e secuelas a R.,
esposa e fillos, respectivamente, tras a intervención
cirúrxica por aneurisma cerebral realizada no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela

0247/2017

0240/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. en nome e representación de
L., polos danos ocasionados por mor dunha caída
na praza de Santa Catalina, diante da sucursal do
Banco S. ao esvarar nunha zona onde o chan é de
táboas pequenas de madeira.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
G. e G., polo falecemento da súa cónxuxe e nai,
respectivamente, F. no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña.
0241/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de J.,
A. e M., polo falecemento da súa cónxuxe e nai,
respectivamente, R. no Complexo Hospitalario de
Ourense.
0242/2017
Revisión de oficio formulada por M., en nome
e representación do seu irmán M., relativa á
liquidación do expediente de sucesións X.
0243/2017

Proxecto de Decreto polo que se regula o sistema
de garantía de tempos máximos de acceso ás
prestacións sanitarias públicas.
0248/2017

0249/2017
Revisión de oficio da licenza de segregación
promovida por P., na representación de S. na
parroquia de Berdoias.
0250/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. polos danos e perdas sufridos
nunha caída no edificio do arquivo municipal, sito
na praza de España, polo mal estado dos chanzos
da escaleira.
0251/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos prexuízos sufridos por non
ser contratada como axente de desenvolvemento
local no Concello de Ourense.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
M. e I., polo falecemento da súa cónxuxe e nai,
respectivamente, V. no Complexo Hospitalario
Universitario de Ferrol.

0244/2017

0252/2017

Contrato de concesión de obra hidráulica para a
redacción do proxecto, construción e explotación
colectores xerais e EDAR de Camariñas: resolución
de dúbidas interpretativas xurdidas en torno ás
cláusulas 4.1.7, 4.1.4 e 7 do prego de cláusulas
administrativas particulares.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos ocasionados a súa
filla A. durante o parto realizado no Complexo
Hospitalario Universitario de Pontevedra.

0245/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de J.,
E., J. e R., polo falecemento da súa cónxuxe e nai
respectivamente, R. no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña.

Proxecto de orde pola que se regula a Mesa da
Madeira e a súa organización, funcionamento e
composición.

0253/2017
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0254/2017

0262/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., por danos derivados do atraso
diagnóstico do sarcoma que padecía realizado no
Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide de
Ferrol.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., por accidente nas escaleiras
de acceso ao Edificio Miralles, no Campus
Universitario de Vigo.

0255/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en representación do seu fillo
S. polos danos causados por mor do atraso
diagnóstico das enfermidades que padece realizado
no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
0256/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., en nome e representación de V.,
polos danos derivados da intervención de xeonllo
no Hospital Miguel Domínguez de Pontevedra.
0257/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
L. e P., e estes en representación da súa filla L.
polos danos e perdas por mor do erro diagnóstico
realizado durante o seguimento, parto e posteriores
revisións realizadas no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña
0258/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N. e M. en representación do seu fillo
P., polo atropelo sufrido por este por un vehículo ao
saír correndo do comedor escolar do CEIP Fontiñas
de Santiago de Compostela.
0264/2017
Contrato de obras: Interpretación das cláusulas 20.7
e 8 e 21.3 do prego de cláusulas administrativas
particulares do contrato de concesión de obra pública
para a construción e explotación do Auditorio-Pazo
de Congresos e zonas complementarias na avenida
de Beiramar, en Vigo, así como do contrato mesmo
en relación coas obrigas dos accionistas de Pazo de
Congresos de Vigo, S.A. para co Concello de Vigo.
0265/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., polas lesións sufridas como
consecuencia dunha caída na rúa Luna núm. 2 ao
deslizarse unha táboa grande colocada na entrada
do Pub C. de Ourense.
0266/2017

0259/2017

Proxecto de decreto polo que
composición e o funcionamento
territoriais de Patrimonio Cultural
Consello Asesor dos Camiños de
Comisión Técnica de Arqueoloxía.

Proxecto de decreto relativo aos ascensores
instalados na Comunidade Autónoma de Galicia.

0267/2017

Proxecto de decreto polo que se crea a Rede de
reservas da biosfera de Galicia.

0260/2017
Revisión de oficio da solicitude de declaración de
nulidade de pleno dereito formulada por A., relativa
ao expediente de transmisións patrimoniais X.
0261/2017
Proxecto de decreto polo que se regula o
Observatorio Galego de Acción Voluntaria, a
planificación e a formación en desenvolvemento
da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción
voluntaria.
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0263/2017

se regula a
dos consellos
de Galicia, do
Santiago e da

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
70/2011, do 7 de abril, polo que se regulan a
actividade industrial e a prestación de servizos nos
talleres de reparación de vehículos automóbiles e
dos seus equipamentos e compoñentes.
0268/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. en nome e representación de M.
e C. , polos danos derivados da suposta existencia
de atraso tanto no diagnóstico coma no tratamento
da mielopatía por espondilodiscite T5-T6 a M. no
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
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0269/2017

0277/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de O.,
polos danos derivados na detección e tratamento de
carcinoma de mama no Complexo Hospitalario de
Pontevedra e no centro de saúde da Parda.

Revisión de oficio da licenza nº 121/2005 outorgada
a G., S.L. pola Xunta de Goberno Local do 11 de
marzo de 2005.

0270/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de V.,
polos danos e perdas por mor do falecemento do
seu pai V. no Hospital Lucus Augusti de Lugo.
0271/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de G.,
L. e L., polo falecemento do seu cónxuxe e pai
respectivamente, D. no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo.
0272/2017
Recurso extraordinario de revisión interposto por
G., en nome e representación de D., S.L. contra
a resolución da denegación de subvencións á
contratación de traballadores con discapacidade.
0273/2017
Recurso extraordinario de revisión interposto por
S. contra a resolución da axuda para o fomento do
emprego autónomo para inclusión no colectivo
Home Desempregado con Discapacidade.
0274/2017
Revisión de oficio pola que se lle asigna á embarcación
R. a modalidade de marisqueo de vara no permiso de
explotación de dúas cotas a favor de S.
0275/2017
Revisión de oficio da licenza exptes. 61/2016
e 1082/2017 concedidas a I., para reforma de
edificación de garaxe e rocho, na rúa Oscura, X do
Grove.
0276/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polas presuntas irregularidades
cometidas pola Universidade de Vigo na xestión
de dúas bolsas de estudos dun programa de
intercambio coa Universidade de Chile, curso
2016/2017.

0278/2017
Revisión de oficio da solicitude formulada por
M., S.L.P., en representación de V., en relación co
procedemento executivo do expte. X
0279/2017
Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo dos ciclos inicial e final de grao medio
correspondentes ao título de técnico deportivo en
Judo e Defensa Persoal.
0280/2017
Informe sobre a interpretación para a aplicación do
artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia, así
como a interpretación sobre a existencia do vicio de
nulidade alegado por A.
0281/2017
Informe sobre a interpretación para a aplicación do
artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia, así
como a interpretación sobre a existencia do vicio de
nulidade alegado por G.
0282/2017
Informe sobre a interpretación para a aplicación do
artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia, así
como a interpretación sobre a existencia do vicio de
nulidade alegado por A.
0283/2017
Informe sobre a interpretación para a aplicación do
artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia, así
como a interpretación sobre a existencia do vicio de
nulidade alegado por C.
0284/2017
Informe sobre a interpretación para a aplicación do
artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia, así
como a interpretación sobre a existencia do vicio de
nulidade alegado por C.
0285/2017
Informe sobre a interpretación para a aplicación do
artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia, así
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como a interpretación sobre a existencia do vicio
de nulidade alegado por Marcial Pernas Romero en
data 11.06.2014.
0286/2017
Informe sobre a interpretación para a aplicación do
artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia, así
como a interpretación sobre a existencia do vicio de
nulidade alegado por P.
0287/2017
Informe sobre a interpretación para a aplicación do
artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia, así
como a interpretación sobre a existencia do vicio de
nulidade alegado por P. en data 17.04.2016.
0288/2017
Informe sobre a interpretación para a aplicación do
artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia, así
como a interpretación sobre a existencia do vicio de
nulidade alegado por V.
0289/2017
Revisión de oficio dos acordos adoptados polo
Pleno Municipal en sesións celebradas o 27.06.2006
“Expediente sobre alteración de cualificación
xurídica de bens” e o 12.09.2006 “Expediente de
alleamento de parcela mediante permuta a V., na
rúa dos Canteiros”.
0290/2017
Recurso extraordinario de revisión interposto por
D. e B. contra a Resolución do 26/05/2011 da
directora da Axencia de Protección da Legalidade
Urbanística, ditada no expediente de reposición da
legalidade de referencia núm. X.
0291/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en representación de G., polos
danos ocasionados polo atraso no diagnóstico e a
deficiencia na asistencia no seu xeonllo esquerdo
no Hospital da Costa.
0292/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en representación de M., E., M.
e R., polo falecemento da súa nai, F. no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.
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0293/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
C. polos danos derivados das complicacións na
substitución de prótese de cadeira no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.
0294/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos derivados
do falecemento da súa nai, P. no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.
0295/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., polos danos presuntamente
derivados polo atraso diagnóstico na fractura aberta
de falanxe na súa man na EOXI A Coruña.
0296/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos e perdas ocasionados
como consecuencia da resección tumoral efectuada
na pelve, espazo isquiorrectal e vulva no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago.
0297/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos derivados da
asistencia sanitaria prestada no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense.
0298/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., polos danos derivados polo
atraso no diagnóstico no seu melanoma de pel no
terceiro dedo da man dereita no Hospital Comarcal
de Valdeorras.
0299/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. e outros, polo falecemento de F.
no centro concertado POVISA.
0300/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
M., polos danos derivados do tratamento da
neo benigna de nervios craniais no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago.
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0301/2017

0309/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en representación de S., polos
danos derivados da asistencia sanitaria prestada ao
reclamante no Complexo Hospitalario Universitario
da Coruña no tratamento dunha hipertrofia benigna
de próstata.

Resolución da concesión administrativa do servizo
de aparcamento do mercado de Monte Alto por
falta do aboamento do canon correspondente
polo concesionario, así como a desestimación das
súas alegacións e a declaración de caducidade e
extinción da concesión citada.

0302/2017

0310/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por O., polos danos derivados da
asistencia sanitaria na nefrectomía parcial
inferior dereita que se lle realizou no Complexo
Hospitalario de Pontevedra.

Expediente incoado por acordo da Xunta
de Goberno Local do Concello de Boiro do
01/03/2017 a instancias de G. para a revisión de
oficio da licenza de obras concedida na sesión do
23/11/2010 a R. dentro do expediente X.

0303/2017

0311/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos supostos danos derivados
do falecemento do seu pai L. no Complexo
Hospitalario Universitario de Ferrol.

Revisión de oficio da aprobación da proposta
de resolución consistente en declarar a nulidade
absoluta do acordo adoptado pola Xunta Veciñal
do 20 de abril de 1999 de cesión de terreos e do
acordo adoptado polo presidente da Entidade Local
Menor o 25 de maio de 1999, polo que acorda
non alegar respecto ás condicións propostas pola
Administración autonómica en escrito do 27 de
abril de 1999, relativas á duración e o carácter
gratuíto da cesión do monte Peralta e Portela
acordada o 20 de abril de 1999 pola Xunta Veciñal
da Entidade Local Menor de Queimadelos.

0305/2017

0312/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos derivados
do falecemento do seu pai G. no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.

Revisión de oficio de liquidación correspondente
ao imposto de sucesións e doazóns solicitada por
C. no expediente X.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en representación de L., polos danos
derivados da asistencia sanitaria no aneurisma dunha
arteria e a substitución de válvula aórtica no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.
0304/2017

0306/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., por anulación xudicial de licenza
de legalización de nave para almacén de apeiros en
Lezoce.
0307/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polas lesións sufridas como
consecuencia dunha caída na rúa Concello, en
Ourense.
0308/2017
Proxecto de decreto de ordenación e funcionamento
do Servizo de Gardacostas de Galicia.

0313/2017
Posible ilegalidade da execución do acordo
plenario derivado da moción dun partido político
relativo a garantir a transparencia e a participación
de todos os grupos políticos na xestión municipal.
0314/2017
Informe sobre solicitude de licenza municipal para
construción de nave de porcino de cebo e fosa de
xurro na parcela 233 do polígono 4 do concello de
Triacastela, por instancia de G., S.C.
0315/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por O., polos danos e perdas sufridas
no seu xeonllo esquerdo como consecuencia do
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accidente laboral sufrido ao caer nun autobús
nunha actividade complementaria.
0316/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., por mor dos danos de carácter
corporal consecuencia dunha caída ao tropezar nun
desnivel existente no pavimento na avda. Castelao,
á altura do número 58 do concello de Vigo.
0317/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos ocasionados no
tratamento do lupus eritematoso sistémico no
Complexo Hospitalario de Pontevedra.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polo falecemento do seu irmán J.
no Complexo Hospitalaria Xeral-Calde.
0325/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de M.,
polos danos e perdas derivados do accidente de
traballo sufrido durante o desempeño dos seus
labores profesionais como enfermeiro do Servizo
de Psiquiatría no Hospital Psiquiátrico de Conxo
ao realizar labores de contención física dun
paciente.

0318/2017

0326/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en representación de R., polos
danos ocasionados como consecuencia do parto no
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., polos danos e perdas
consecuencia dunha caída cando transitaba pola rúa
Baixada ao Castelo, á altura do número 70, por mor
da existencia dunha focha na calzada.

0319/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos derivados da
operación de coxartroses no EOXI Ourense, Verín
e O Barco de Valdeorras.
0320/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en nome e representación de
F., polos danos derivados da lesión iatroxénica
neurolóxica ocasionada na laminectomía L4L5 practicada no Complexo Hospitalario de
Pontevedra.
0321/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos e perdas ocasionados
tras intervención de ligadura turábica bilateral vía
laparoscopia e posterior embarazo e parto.
0322/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polo falecemento do seu fillo M.
no Centro Hospitalario Lucus Augusti de Lugo.
0323/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polo falecemento da súa nai P. no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
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0324/2017

0327/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. en nome e representación de G.,
polos danos e perdas sufridas como consecuencia
dunha caída polas escaleiras exteriores do
Pavillón de Deportes de Valadares do concello
de Vigo.
0328/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos e lesións sufridos
como consecuencia dunha caída na rúa de Galicia
no concello de Ribeira.
0329/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída o día 16 de
setembro de 2015 na rúa Eduardo Iglesias, á altura
do número 6, do concello de Vigo.
0330/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., polas lesións sufridas como
consecuencia dunha caída na rúa Luna núm. 2 ao
deslizarse unha táboa grande colocada na entrada
do Pub C. de Ourense.
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0331/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., bombeiro do concello de Vigo,
en concepto de incapacidade temporal e danos
morais pola conduta desenvolvida contra el por
un suboficial do Servizo de Extinción de incendios
dese concello.
0332/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de G.,
polos danos ocasionados como consecuencia do
atraso na diagnose dun carcinoma de vexiga no
EOXI da Coruña.
0333/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos ocasionados como
consecuencia dunha caída por mor do mal estado
no que se atopaba unha tapa de toma de auga e o
pavimento que a rodeaba na praza da Independencia
no concello de Vigo.
0334/2017
Resolución do contrato administrativo de
subministro de contadores de auga e válvulas de
entrada e saída no concello de Avión.
0335/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., por mor dunha caída como
consecuencia da existencia dunhas lousas do
pavimento en mal estado na rúa Juan Bautista
Andrade do concello de Pontevedra.
0336/2017
Resolución do contrato de execución das
obras de humanización da travesía da Serra
e San Cosme (DP-5604 e DP 6203). Outes
(15.1130.0004.0) incluídas no plan de travesía
2015. PCO.001.2015.00363.

M., L., E., M., L. e J., polo falecemento da súa nai
V. ao precipitarse a un foso que existe no lateral
da entrada do Hospital Teresa Herrera da Coruña.
0339/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polo falecemento do seu pai
R., no Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela.
0340/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
N., A., D. e C., cónxuxe e fillos, respectivamente,
polo falecemento de F. como consecuencia dos
danos presuntamente derivados da tardanza e mala
praxe na atención prestada pola Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia - 061.
0341/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
M., J., polo falecemento do seu pai e avó T., no
Hospital Policlínico Vigo, S.A. POVISA.
0342/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación
de G., M. e dos seus fillos, T. e K., polos danos
ocasionados durante o parto a G. e ao seu fillo K.
no Hospital Comarcal da Barbanza.
0343/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de S., R.,
no seu propio nome e no dos seus fillos menores, E.
e M., polos danos e perdas sufridos por este último
como consecuencia da intervención cirúrxica no
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
0344/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., M. e J., polo falecemento da súa
nai V., no Hospital Policlínico Vigo S.A. Povisa.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
R., polos danos e perdas derivados da operación
de pé e de nocello no Complexo Hospitalario de
Pontevedra.

0338/2017

0345/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en nome e representación de M.,

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. e por M., polos danos derivados

0337/2017
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da intervención de estenoses de uretra bulbal
preesfinteriana ao seu fillo J. no Hospital Policlínico
Vigo S.A. Povisa.

desestimación do recurso de reposición contra a
imposición dunha multa coercitiva no expediente
de reposición da legalidade urbanística núm. X.

0346/2017

0354/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J. e A., polo falecemento do seu pai
C. no Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída polo mal estado do
pavimento no xardín do Mirador dos Castros na
Coruña.

0347/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
G. e V., polo falecemento do seu cónxuxe e pai,
respectivamente, V. no Complexo Hospitalario de
Ourense.
0348/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos e perdas derivados do
contaxio de hepatite C con ocasión de intervención
cirúrxica e polo atraso no seu tratamento no
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
0349/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de M.,
D., E., J., M., R. e M., polo falecemento do seu
cónxuxe, fillo e irmán, V. no Hospital Policlínico
Vigo, S.A. Povisa.
0350/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos derivados do
tratamento do trastorno depresivo atípico a súa filla
M. no Eoxi Lugo, Cervo e Monforte de Lemos.
0351/2017
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0355/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos ocasionados ao caer
un estante sobre a súa perna dereita con ocasión do
desenvolvemento do seu traballo como auxiliar de
arquivo e biblioteca nas instalacións da biblioteca
Casa do Patín de Esteiro-Campus de Ferrol.
0356/2017
Revisión de oficio solicitada por C., pola concesión
de licenza municipal de obras para construción de
muro de peche do predio no lugar de Carcacía,
outorgada a C., expediente X.
0357/2017
Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba
o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de
Galicia.
0358/2017
Proxecto de decreto polo que se resolve o
expediente de deslindamento entre os termos
municipais dos concellos do Corgo e Láncara.
0359/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos derivados da
intervención de histeroscopia no Complexo
Hospitalario Xeral-Calde de Lugo.

Proxecto de decreto polo que se resolve o
expediente de deslindamento entre os termos
municipais dos concellos de Curtis e Sobrado.

0352/2017

0360/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos derivados da
extirpación de ovario dereito e atraso diagnóstico á
súa filla D. no Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B. en representación de R., polos
danos sufridos como consecuencia do accidente de
moto contra un xabaril á altura do p.q. 6+800 da
AC-110, no termo municipal de Moeche.

0353/2017

0361/2017

Recurso extraordinario de revisión interposto
por O., contra a resolución do 10.10.2016, de

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos sufridos como

MeMoria 2017

consecuencia dunha caída nun burato no formigón
dun sumidoiro na rúa Río Umia no concello de
Caldas de Reis.
0362/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Y., polas lesións sufridas como
consecuencia dunha caída na beirarrúa no lugar da
Pedra no concello de Cariño.
0363/2017
Proxecto de decreto polo que se aproba o mapa
farmacéutico de Galicia, se planifica a autorización
de novas oficinas de farmacia e se fixa a
delimitación territorial para a súa localización.

0373/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa V., S.L.
0374/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa V., S.A.
0375/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa A., S.A.
0376/2017

0364/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa R., S.A.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autos C., S.L.

0377/2017

0365/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares M., S.L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autos P., S.L.
0366/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa O., S.L.
0367/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares D., S.L.
0368/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa A., S.L.
0369/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa E., S.L.
0370/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Auto I., S.A.

0378/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa A., S.L.
0379/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Transportes G., S.L
0380/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autos C., S.A.
0381/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa L., S.L.
0382/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa T., S.L.

0371/2017

0383/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autos A., S.L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa J.M.

0372/2017

0384/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Transportes L., S.A.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa P., S.L.
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0385/2017

0397/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autos R., S.L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Agrupación T., S.A.

0386/2017

0398/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autos R., S.L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares P., S.A.

0387/2017

0399/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares S., S.L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares G., S.L.

0388/2017

0400/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares H., S.L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa La M., S.L.

0389/2017

0401/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa S., S.L.

0390/2017

0402/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autos B., S.L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares G., S.L.

0391/2017

0403/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa R.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autos G., S.L.

0392/2017

0404/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares E., S.L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares A., S.A.

0393/2017

0405/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares A., S.A.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares R., S.L.

0394/2017

0406/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autos A., S.L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa R., S.A.

0395/2017

0407/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa A., S.L.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa Autocares M., S.L.

0396/2017

0408/2017

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa A., S.A.

Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa E., S.L.

MeMoria 2017
0409/2017
Resolución de contratos de transporte escolar da
empresa J., S.L.
0410/2017
Proxecto de decreto polo que se regula a
cooperación da Comunidade Autónoma de Galicia
cos concellos na selección dos membros dos corpos
de policía local, vixilantes municipais e auxiliares
de policía local.
0411/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polo falecemento do seu pai S.
no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
0412/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Boo, polos danos derivados da
intervención de orbitopatía tiroidea bilateral
realizada no Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela.
0413/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de G.
polos danos e perdas derivados da intervención
de vasectomía para esterilización voluntaria no
Hospital Comarcal do Salnés.
0414/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos derivados da
intervención cirúrxica de liberación do túnel
carpiano esquerdo no Complexo Hospitalario de
Ourense.
0415/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de V.,
polos danos e secuelas tras ingreso no Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo por mor dun
accidente laboral.
0416/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. en nome e representación de
R., polos danos e secuelas ocasionadas polo erro
diagnóstico e posterior intervención cirúrxica de

artroplastia total de cadeira dereita realizado no
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
0417/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos e secuelas tras
intervención de cataratas en ambos os ollos realizada
no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
0418/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
P., polos danos e secuelas tras parto instrumental
con ventosa realizado no Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense.
0419/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. e R., polos danos dun embarazo
non desexado tras a intervención para a colocación
de Essure bilateral realizada no Complexo
Hospitalario de Santiago de Compostela.
0420/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., polas secuelas derivadas pola
intervención cirúrxica a que foi sometido no
Complexo Hospitalario de Pontevedra tras un
accidente de bicicleta.
0421/2017
Informe en relación sobre cuestións concretas
relativas coa sociedade anónima E., S.A.
0422/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos por non
ser nomeado director xeral de recursos humanos e
servizos xerais do Concello de Ourense.
0423/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída cando pretendía subir ao
autobús polo mal estado da vía na rúa Carlos Velo
do concello de Ourense.
0424/2017
Informe sobre a aplicabilidade do art. 15.1 da Lei
52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen
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e amplían dereitos e se establecen medidas a
favor de quen padeceu persecucións ou violencia
durante a guerra civil e a ditadura, para a retirada
de escudos, insignias, placas e outro obxectos ou
mencións conmemorativas de exaltación, persoal ou
colectiva, da sublevación militar, da Guerra Civil e
da represión da Ditadura, no territorio autonómico.

0431/2017

0425/2017

Reclamación de responsabilidade
interposta por M. e M., polos danos
pola perda de mostras de esperma
de Criobioloxía do Complexo
Universitario da Coruña.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída ao envorcar a súa
cadeira de rodas como consecuencia do deficiente
estado e falla de sinalización do bordo da
explanada pública pola que se desprazaba, sita na
praia de Samil, pertencente ao concello de Vigo.
0426/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída no paseo marítimo
da Coruña, en dirección á praia do Orzán, á altura
do número 32 da Avenida Pedro Barrié de la Maza.
0427/2017
Revisión de oficio do acordo plenario, do 29 de
setembro de 2016, de aprobación definitiva do
estudo de detalle para edificio comercial destinado
a supermercado de alimentación e aparcadoiro no
concello de Teo.
0428/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., e nome e representación da J.,
S.L. polos danos ocasionados por mor da anulación
da licenza de obras número X.
0429/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos e perdas sufridos como
consecuencia dunha caída por mor da existencia
dunhas lousas en mal estado na avda. Castelao
intersección coa rúa A Coruña, no concello de Vigo.
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Proposta de revisión de oficio da Resolución, do
30 de setembro de 2010, da Dirección Xeral da
Función Pública, pola que se fixo o cómputo dos
trienios de C.
0432/2017
patrimonial
ocasionados
na unidade
Hospitalario

0433/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. e L., polo falecemento da súa
esposa e nai respectivamente, P. no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense.
0434/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos e perdas polo atraso
diagnóstico e posterior cirurxía da súa doenza no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
0435/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polo falecemento do seu pai R. no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
0436/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. no seu nome propio e en
representación da súa filla menor de idade H., polos
danos e perdas tras o nacemento desta e posteriores
operacións cirúrxicas no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña.
0437/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de S. e
M., E., J. e J., polo falecemento do seu esposo e pai,
respectivamente, F. no EOXI Santiago.

0430/2017

0438/2017

Resolución de contrato administrativo de obras de
proxecto básico e de execución de dous baños e
vestiarios accesibles e cubrir un patio de acceso aos
vestiarios no pavillón municipal do Cristo, (PAS
2015) no concello de Mugardos.

Revisión de oficio da licenza outorgada mediante
resolución da concelleira delegada da Área de
Urbanismo, Cascos Históricos, Grandes Proxectos
e Patrimonio, mediante resolución do 27/11/2014 a
M. para construír unha vivenda unifamiliar.
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0439/2017

0446/2017

Proxecto de decreto polo que se regula a formación
do persoal que realiza actividades hixiénicosanitarias de mantemento das instalacións
susceptibles de propagar a lexionelose, de tatuaxe,
micropigmentación e piercing, e de centros de
bronceado artificial mediante radiacións ultravioleta.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., coa asistencia da letrada S., polo
falecemento do seu fillo M. tras parto prematuro no
Complexo Hospitalario de Ourense.

0440/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., en representación da comunidade
hereditaria de F., G. e de R. Seguros, polos danos
sufridos tras accidente de circulación na N-525,
á altura do termo municipal do concello de San
Cibrao das Viñas.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
M., I. e A., polo falecemento do seu esposo e pai
respectivamente B. no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña.
0441/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., polos danos e perdas sufridos
tras a someterse a unha cirurxía laparoscopia para
a extracción da vesícula no Complexo Hospitalario
de Ourense.
0442/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por O., polos prexuízos derivados da
baixa laboral por accidente de traballo na súa
actividade profesional, como pediatra, na UAP A
Valenzá- Barbadás
0443/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos e perdas ocasionados
polo atraso diagnóstico da súa doenza, rotura
atípica de tendón, no Complexo Hospitalario de
Pontevedra
0444/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de C. e
A., polos danos e perdas ocasionados a súa filla C.
tras un embarazo de xemelgos e parto por cesárea
no Hospital Universitario Lucus Augusti.
0445/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de C.,
polos danos derivados do atraso asistencial durante
3 días tras o seu parto no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña.

0447/2017

0448/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polo falecemento do seu pai C.
no Hospital da Costa en Burela.
0449/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polas lesións sufridas como
consecuencia dunha caída polo mal estado da
beirarrúa na que faltaban unhas baldosas na rúa
Alejandro Pedrosa do concello de Ourense.
0450/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia do seu tratamento da fractura
pechada de parte neom de peroné no Complexo
Hospitalario de Pontevedra.
0451/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de F.
e C., polos danos e perdas sufridos por este como
consecuencia do tratamento por septicemia por
salmonela no Complexo Hospitalario de Ourense.
0452/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia do tratamento do carcinoma de
pálpebra incluso canto no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo.
0453/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de V.,
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polos danos e perdas sufridos como consecuencia
do falecemento do seu cónxuxe H. no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.
0454/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
R., I. e B., polos danos e perdas sufridos como
consecuencia do falecemento do seu cónxuxe e
pai, respectivamente, G. no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña.
0455/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de F., G.,
polos danos e perdas sufridos como consecuencia
do falecemento do seu cónxuxe, pai e irmán, G. no
Hospital Lucus Augusti de Lugo.
0456/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia do falecemento da súa nai P.,
no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
0457/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia do falecemento da súa
cónxuxe A. no Complexo Hospitalario de
Ourense.
0458/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos e perdas sufridos por
este como consecuencia do tratamento da fascite
necrotizante no Hospital Virxe da Xunqueira de
Cee.
0459/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na avenida de Julián
Valverde no concello de Baiona.
0460/2017
Revisión de oficio da Resolución da Consellería
do Mar do 12 de maio de 2016 pola que se acorda
declarar a procedencia do reintegro parcial da
subvención percibida por V. pola axuda de prima
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non renovable vinculada á paralización definitiva
do buque pesqueiro EDA.
0461/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., en nome e representación de
A., S.A. e de S. polos danos e perdas sufridos
nun vehículo (Wolkswagen Touran) e nunha
motocicleta (Honda RC52) como consecuencia
dunha inundación no garaxe do edificio sito na
avda. Castelao nº. 83 do concello de Vigo onde
estaban estacionados.
0462/2017
Proxecto de orde pola que se establecen as normas
de aplicación do imposto compensatorio ambiental
mineiro.
0463/2017
Informe acerca da procedencia do levantamento
da suspensión da ordenanza reguladora da taxa de
depuración de augas residuais.
0464/2017
Revisión de oficio presentada por O., en nome
e representación de P., relativa ao imposto de
sucesións no expediente X.
0465/2017
Resolución parcial do contrato mixto de concesión
de dominio público destinado á construción
e explotación dunha cafetería restaurante no
Monte de San Pedro e a prestación dos servizos
de vixilancia, limpeza e funcionamento das
instalacións municipais do elevador panorámico e
do miradoiro.
0466/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de R.,
A. e R., polo falecemento do seu cónxuxe e pai,
respectivamente, A. no Hospital Comarcal de
Valdeorras.
0467/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en nome e representación de
V., polos danos derivados dunha caída no baño e
fracturarse o fémur no Complexo Hospitalario de
Ourense onde estaba ingresado.
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0468/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos e perdas ocasionados
como consecuencia da asistencia sanitaria da súa
hernia discal L4-L5 esquerda na EOXI de Coruña.
0469/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos ocasionados
como consecuencia do tratamento do glaucoma
non especificado no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo.
0470/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos derivados tras
intervención cirúrxica practicándoselle exérese de
quiste de Baker no xeonllo esquerdo no Hospital
Quirón A Coruña e CHUAC.

de Á. e de B., polos danos e perdas derivados
do tratamento da peritonite do seu fillo X. no
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
0476/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos e perdas sufridos
en virtude da anulación do seu nomeamento como
profesor contratado doutor na Universidade de
Vigo.
0477/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos e perdas sufridos
en virtude da anulación do seu nomeamento como
profesor contratado doutor na Universidade de
Vigo.
0478/2017

0471/2017

Revisión de oficio sobre nomeamento como fillos
adoptivos de F. e D. do concello da Pobra do
Caramiñal.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. en representación de F., polas
lesións sufridas tras a cesárea efectuada no
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

0479/2017

0472/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha dor lumbar
aguda no Complexo Hospitalario Universitario A
Coruña.
0473/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. en representación de M., polos
danos derivados da salpinxite e ooforite no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago.
0474/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos presuntamente
derivados da asistencia sanitaria recibida con
motivo da cirurxía de hernia de hiato no centro
médico POVISA de Vigo.
0475/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída producida ao pisar
unha tapa da rede de sumidoiro mal colocada nas
inmediacións do barrio de Piñoi no concello de
Covelo.
0480/2017
Revisión de oficio do expediente de legalización
de rehabilitación de vivenda tradicional, con
autorización autonómica X.
0481/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia da caída sufrida ou descender
dunha beirarrúa para recoller unhas chaves e pisar
no bordo dun oco existente no asfalto na rúa Darío
Durán Gómez do concello de Vigo.
0482/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos ocasionados como
consecuencia dunha caída ao pisar coa súa perna
dereita un oco existente na calzada cando se
dispoñía a baixar unhas escaleiras sitas na praza
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que comunica a rúa Costa de San Agustín á altura
do número 5, coa rúa Capitán Troncoso á altura do
número 21 e 24 e a rúa Xeneral Aleson, do concello
da Coruña.
0483/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia do falecemento da súa nai M.
no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
0484/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. polos danos e perdas sufridos
como consecuencia do falecemento da súa nai B.
no Hospital Comarcal da Barbanza.
0485/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., C. e P., polos danos e perdas
sufridos como consecuencia do falecemento do seu
cónxuxe e pai respectivamente, F. no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago.
0486/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., polos danos sufridos como
consecuencia dunha inundación na súa vivenda sita
no Camiño Gavín, número X no concello de Baiona.
0491/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída polo mal estado das
baldosas na rúa Alcalde Marchesi da cidade da
Coruña.
0492/2017
Recurso extraordinario de revisión presentado por
I. contra a Resolución do conselleiro de Facenda
do 21 de xullo de 2017 pola que se inadmitiu a
trámite o recurso de alzada interposto o 28 de
xuño de 2017 fronte a Resolución do 24 de maio
de 2017, da Dirección Xeral da Función Pública,
pola que se fai pública a actualización definitiva de
méritos do ano 2016 das listas para a cobertura con
carácter transitorio de prazas reservadas a persoal
funcionario e a contratación temporal do persoal
laboral da Xunta de Galicia.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. en nome e representación de
M., C. e R., polos danos e perdas sufridos como
consecuencia do falecemento do seu cónxuxe e pai
respectivamente, R., no Hospital da Costa.

0493/2017

0487/2017

0494/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. polos danos derivados da
intervención de bypass aorto bifemoral e da
embolectomía transfemoral en MID no Complexo
Hospitalario Universitario A Coruña.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. en nome e representación da súa
nai G., polos danos sufridos como consecuencia do
deficiente e erróneo tratamento na clínica POVISA
de Vigo, do seu traumatismo supraciliar por unha
caída na rúa.

0488/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I en nome e representación de
S., polos danos e perdas sufridos tras o parto
espontáneo no Complexo Hospitalario de Ourense.
0489/2017
Recurso extraordinario de revisión presentado por
O., en relación coa investigación da titularidade de
camiño público en Lameiriña, Raxó no concello de
Poio.
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0490/2017

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos sufridos como
consecuencia da isquemia MID e a amputación
MID no Hospital Policlínico Vigo, S.A. POVISA.

0495/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia da vertebroplastia realizada no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela.
0496/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos derivados do
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tratamento da oclusión de vea retiniana central
do ollo dereito no Complexo Hospitalario de
Ourense.
0497/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. e D., polos danos derivados como
consecuencia do falecemento do seu cónxuxe e pai,
respectivamente, D. no Complexo Hospitalario
Xeral-Calde de Lugo.
0498/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos derivados do
tratamento do seu pe cavovaro adquirido, no
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
0499/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos derivados da
intervención cirúrxica de catarata no ollo esquerdo
no Hospital General Juan Cardona de Ferrol.
0500/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., P. e P., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento do seu cónxuxe e pai,
respectivamente, P. no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela.
0501/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos derivados da
intervención cirúrxica de lobectomía de pulmón no
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.
0502/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída no seu centro de
traballo o Hospital Abente y Lago do Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.
0503/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos no seu
pulso esquerdo como consecuencia dunha caída no
Paseo dos Menhires, preto da Torre de Hércules no
concello da Coruña.

0504/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída por mor de
tropezar cunha lousa que estaba levantada cando
transitaba pola Avenida de García Barbón da
cidade de Vigo.
0505/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas sufridos como
consecuencia dunha caída por mor do mal estado no
que estaba o pavimento cando transitaba pola Avenida
de Galicia, fronte o núm.32, da cidade de Vigo.
0506/2017
Recurso extraordinario de revisión interposto
contra a resolución dun expediente de reposición da
legalidade urbanística de obras en curso interposto
pola mercantil H., S.L.
0507/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas ocasionados
pola anulación da licenza urbanística de obra e
rehabilitación do edificio sito na rúa do Paseo, núm.
2 da cidade de Ourense.
0508/2017
Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
42/2001, do 1 de febreiro, de refundición en
materia de axencias de viaxes, guías de turismo e
turismo activo.
0509/2017
Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
149/2013, do 5 de setembro, polo que se define
a carteira de servizos sociais para a promoción
da autonomía persoal e a atención ás persoas
en situación de dependencia e se determina o
sistema de participación das persoas usuarias no
financiamento do seu custo.
0510/2017
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. en representación de A., S.A.,
polos danos e perdas derivados da colisión por
atropelo de especie cinexética (xabaril) o día 5 de
abril de 2015 na vía LU P-S-N en Agra de Matanza,
lugar de Furco no concello de Carballedo (Lugo).
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0511/2017
Interpretación da data de inicio do cómputo do
prazo da concesión administrativa da obra pública
consistente no tratamento e eliminación de residuos
sólidos urbanos da Coruña.
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