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I 
INTRODUCIÓN

Esta memoria, correspondente ao ano 2018, foi aprobada polo Pleno do 
Consello Consultivo de Galicia na sesión que tivo lugar o 19 de xuño 
de 2019 de 2019 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 2018, 
no que se cumpren 22 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 que son obxecto habitual de ditame.
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II 
O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
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1.- COMPOSICIÓN A 31 DE DECEMBRO DE 2018 

- 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

Conselleiro nato:

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	10.1.2018,	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	2018	
(DOG	núm.	14,	do	19	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 

2.- NORMATIVA REGULADORA 

- Lei 3/2014, do 24 de	abril,	do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	modificada	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	á	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).

Con data 3.7.2017 publicouse no Diario Oficial de Galicia núm. 125 o Recurso de 

inconstitucionalidade	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 
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disposición	derradeira	primeira	da	Lei	3/2014,	do	24	de	abril,	e	permanece	inalterable	
desde	entón.

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	
lle	corresponden,	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	2018	o	Consello	Consultivo	de	Galicia	contou	co	seguinte	persoal:

Persoal letrado

Sabela	Carballo	Marcote1

1 en adscrición provisional dende o 28.6.2017

José	Carlos	López	Corral
Ana	M.ª	López	Guizán	
Pablo	José	López	Paz	
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	Lago2

2 en adscrición provisional desde o 5.5.2017. Designada como secretaria do Pleno e das Seccións por Resolución 
do 16.2.2017 da Presidencia do Consello Consultivo de Galicia.
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Documentación e biblioteca

María	José	Fábregas	Valcarce

Servizos Administrativos 

Juan	José	Baños	Amado
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 2018 

No	seu	conxunto	o	orzamento	do	Consello	Consultivo	de	Galicia	para	o	ano	2018	
ascendeu	 á	 cantidade	 de	 2.080.718,00	 €,	 o	 que	 supuxo	 unha	 leve	 minoración	 de	
14.835,00	 €,	 o	 que	 representa	 unha	 porcentaxe	 do	 -0,71	 %	 respecto	 do	 exercicio	
anterior de 2017.

É	un	orzamento	reducido,	representa	o	0,02	%	do	global	da	Comunidade	Autónoma,	
mais	 loxicamente	 de	 grande	 importancia	 para	 o	 mantemento	 dun	 órgano	 como	 o	
Consello Consultivo.

Estrutúrase,	ao	igual	que	en	exercicios	anteriores,	en	tres	capítulos:

- Capítulo I.- Gastos de persoal.	 Cuantifícanse,	 incluíndo	 Seguridade	 Social,	 en	
1.684.791,00	 €,	 o	 que	 supón	 unha	minoración	 de	 -14.835,00	 €,	 que	 representa	 un	
-0,87	%	con	respecto	ao	ano	anterior.	

- Capítulo II.- Gastos correntes en bens e servizos. O orzamento deste capítulo para 

o	exercicio	2018	acadou	a	cifra	de	253.927,00	€,	o	que	representa	unha	minoración	de	
-41.000,00	€	con	respecto	ao	exercicio	anterior.

- Capítulo VI.- Investimentos reais. Neste capítulo o importe total para o ano 2018 

foi	 de	 142.000,00	€,	 o	 que	 representa	 un	 incremento	de	41.000,00	€,	 o	 que	ven	 a	
supoñer	 unha	 porcentaxe	 do	 40,59	%	 superior,	 con	 respecto	 ao	 exercicio	 anterior.	
Como	corresponde	a	un	órgano	consultivo,	no	que	prima	o	carácter	técnico-xurídico,	
o	capítulo	VI	de	investimentos	reais	é	mínimo,	e	a	maior	parte	do	orzamento	deste	
capítulo	 destínase	 ordinariamente	 a	 os	 fondos	 bibliográficos,	 sexan	 en	 papel	 ou	
electrónicos,	que	son	a	base	e	unha	fonte	de	consulta	imprescindible	para	a	elaboración	
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de ditames e o desenvolvemento do labor que diariamente levan a cabo o persoal deste 

órgano.

No entanto, para o ano 2018 presentouse no Consello Consultivo de Galicia o reto 

do desenvolvemento da Administración electrónica, e a iso responde á diminución 

de 41.000 € no capítulo II para incrementar na mesma contía o capítulo VI, en 

concreto a partida orzamentaria destinada á “adquisición de equipos e procesos de 

información”. No ano 2017 este órgano consultivo carecía total e absolutamente 

das ferramentas precisas nesta área (sinatura electrónica, portasinaturas, rexistro 

electrónico, notificación electrónica, etc…), e estes son cambios obrigados que 
todas as Administracións deben afrontar como consecuencia do desenvolvemento 

da Administración electrónica. Isto esixía a adquisición dunha serie de ferramentas 

de carácter informático que, respectando as prescricións legais (seguridade e 

interoperabilidade) permitisen avanzar no cumprimento das Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas e da 

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. Este foi o camiño 

que o Consello Consultivo de Galicia iniciou no ano 2018 con este incremento do 

orzamento neste capítulo VI. En todo caso, non supón incremento de gasto en relación 

ao orzamento dos capítulos II e VI con respecto á anualidade do 2017, en ambos os 

exercicios (2017 e 2018) o orzamento nestes dous capítulos foi de 395.927 €.
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III 
ACTIVIDADE CONSULTIVA
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1.- DATOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AOS ASUNTOS SOMETIDOS A 
CONSULTA

Durante	o	período	xaneiro	-	decembro	2018,	sometéronse	a	consulta	deste	órgano	484	
expedientes	correspondentes	ao	referido	ano.

1.1.- Clasificación dos asuntos por órgano solicitante

– Administración autonómica: 343

De	acordo	co	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 4

Vicepresidencia e Cª de Presidencia, AA PP e Xustiza 5

Cª de Facenda 31

Cª de Infraestruturas e Vivenda 11

Cª do Medio Ambiente e Ordenación do Territorio 0

Cª de Economía, Emprego e Industria 6

Cª de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 9

Cª de Sanidade 260

Cª de Política Social 2

Cª do Medio Rural 4

Cª do Mar 3

TOTAL 335

Tras	 a	 publicación	 do	 Decreto	 106/2018,	 do	 4	 de	 outubro,	 polo	 que	 se	 modifica	
parcialmente	o	Decreto	177/2016,	do	15	de	decembro,	polo	que	se	fixa	a	estrutura	
orgánica	das	consellerías	da	Xunta	de	Galicia	e	o	Decreto	149/2018,	de	5	de	decembro,	
polo	que	se	establece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	do	Medio	Rural	e	se	modifica	
parcialmente	o	Decreto	177/2016,	do	15	de	decembro,	polo	que	se	fixa	a	estrutura	
orgánica	da	Vicepresidencia	e	das	consellerías	da	Xunta	de	Galicia,	tamén	solicitaron	
ditames	os	seguintes	departamentos:
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Cª. de Infraestruturas e Mobilidade 5

Cª. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 2

Cª. Educación, Universidade e F.P. 1

TOTAL 8

- Administración Corporativa: 1

Consello Regulador DO Valdeorras 1

TOTAL 1

- Administración Local: 130

Deputacións provinciais 4

Concellos 126

Total 130

- Administración Universitaria: 8

Universidade de A Coruña 1

Universidade de Santiago de Compostela 1

Universidade de Vigo 6

Total 8

- Entes públicos: 2

Consorcio As Mariñas 1

Consorcio de Augas de Valdeorras 1

Total 2

- Expedientes por Administración e porcentaxes ano 2018

Administración autonómica 343 70,87 %

Administración corporativa 1 0,21 %

Administración local 130 26,86 %

Administración universitaria 8 1,65 %

Entes públicos 2 0,41 %

TOTAL 484 100%
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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: 343

Decreto	146/2016,	do	13	de	novembro,	polo	que	se	establece	a	estrutura	orgánica	da	
Xunta	de	Galicia	e	Decreto	177/2016,	do	15	de	decembro,	polo	que	se	fixa	a	estrutura	
orgánica	da	Vicepresidencia	e	das	consellerías	da	Xunta	de	Galicia:

Presidencia: 4
Proxecto	de	decreto	(4)

Vicepresidencia. Cª Presidencia, AA PP e Xustiza: 5
Contratos	administrativos	(1)
Proxecto	de	decreto	(3)
Proxecto	de	orde	(1)

Consellería de Facenda: 31
Proxecto	de	orde	(1)
Responsabilidade	patrimonial	(2)
Revisión de oficio (28)

Cª de Infraestruturas e Vivenda: 11
Contratos	administrativos	(2)
Proxecto	de	decreto	(1)
Responsabilidade	patrimonial	(7)
Revisión	de	oficio	(1)

Cª de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio: 0
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Cª de Economía, Emprego e Industria: 6
Proxecto	de	decreto	(1)
Recurso	de	revisión	(3)
Responsabilidade	patrimonial	(1)
Revisión	de	oficio	(1)

Cª Cultura, Educación e Ordenación Universitaria: 9
Proxecto	de	decreto	(3)
Responsabilidade	patrimonial	(1)
Revisión	de	oficio	(4)	
Informe	(1)

Cª de Sanidade: 260

Contratos	administrativos	(2)
Proxecto	de	decreto	(5)
Responsabilidade	patrimonial	(253)

Cª de Política Social: 2
Recurso	de	revisión	(1)
Informe	(1)	

Cª do Medio Rural: 4
Proxecto	de	decreto	(4)

Cª do Mar: 3
Proxecto	de	decreto	(1)
Revisión	de	oficio	(2)

Decreto	 106/2018,	 do	 4	 de	 outubro,	 polo	 que	 se	modifica	 parcialmente	 o	Decreto	
177/2016,	do	15	de	decembro,	polo	que	se	fixa	a	estrutura	orgánica	das	consellerías	
da Xunta de Galicia e Decreto 149/2018, de 5 de decembro, polo que se establece a 

estrutura	orgánica	da	Consellería	do	Medio	Rural	e	se	modifica	parcialmente	o	Decreto	
177/2016,	do	15	de	decembro,	polo	que	se	fixa	a	estrutura	orgánica	da	Vicepresidencia	
e	das	consellerías	da	Xunta	de	Galicia:

Cª. de Infraestruturas e Mobilidade: 5
Proxecto de decreto (1)
Responsabilidade patrimonial (4)

Cª. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda: 2
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (1) 
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Cª. Educación, Universidade e F.P.: 1
Responsabilidade patrimonial (1) 

- ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA: 1

Consello Regulador DO Valdeorras: 1
Revisión de oficio (1)

- ADMINISTRACIÓN LOCAL: 130

Deputacións: 4

Deputación da Coruña: 3
Contratos administrativos (2)
Responsabilidade patrimonial (1)

Deputación de Pontevedra: 1
Contratos administrativos (1)

Concellos: 126

Concello de Ames (A Coruña): 2
Responsabilidade patrimonial (2)

Concello de Arteixo (A Coruña): 2
Responsabilidade patrimonial (2)

Concello de Boiro (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)

Concello de Cabanas (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Carballo (A Coruña): 3
Responsabilidade patrimonial (3)

Concello de Cee (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Cerceda (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Coruña (A) (A Coruña): 31
Contratos administrativos (6)
Responsabilidade patrimonial (21)
Revisión de oficio (4)



CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA

30

Concello de Culleredo (A Coruña): 2
Recurso de revisión (1)
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Ferrol (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Mugardos (A Coruña): 1
Contratos administrativos (1)

Concello de Muros (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Narón (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Noia (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)

Concello de Oleiros (A Coruña): 2
Contratos administrativos (2)

Concello de Ordes (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Oroso (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)

Concello de Pobra do Caramiñal (A) (A Coruña): 3
Revisión de oficio (3)

Concello de Porto do Son (A Coruña): 1
Contratos administrativos (1)

Concello de Rianxo (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)

Concello de Santiago de Compostela (A Coruña): 4
Contratos administrativos (2)
Responsabilidade patrimonial (2)

Concello de Teo (A Coruña): 1
Informe (1)

Concello de Barreiros (Lugo): 1
Revisión de oficio (1)
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Concello de Burela (Lugo): 1
Revisión de oficio (1)

Concello de Portomarín (Lugo): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Viveiro (Lugo): 3
Responsabilidade patrimonial (2)
Revisión de oficio (1)

Concello de Barco de Valdeorras (O) (Ourense): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Carballeda de Valdeorras (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)

Concello de Carballiño (O) (Ourense): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Nogueira de Ramuín (Ourense): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Ourense (Ourense): 9
Contratos administrativos (1)
Informe (2)
Responsabilidade patrimonial (4)
Revisión de oficio (2)

Concello de Pontedeva (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)

Concello de Punxín (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)

Concello de Rúa (A) (Ourense): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de San Cibrao das Viñas (Ourense): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Xinzo de Limia (Ourense): 2
Revisión de oficio (2)

Concello de Baiona (Pontevedra): 2
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
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Concello de Cangas (Pontevedra): 1
Contratos administrativos (1)

Concello de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Crecente (Pontevedra): 1
Contratos administrativos (1)

Concello de Gondomar (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Guarda (A) (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Lalín (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Neves (As) (Pontevedra): 1
Contratos administrativos (1)

Concello de Nigrán (Pontevedra): 1
Informe (1)

Concello de Pontevedra (Pontevedra): 6
Responsabilidade patrimonial (6)

Concello de Redondela (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

Concello de Sanxenxo (Pontevedra): 3
Responsabilidade patrimonial (1)
Revisión de oficio (2)

Concello de Soutomaior (Pontevedra): 2
Contratos administrativos (1)
Revisión de oficio (1)

Concello de Tui (Pontevedra): 2
Responsabilidade patrimonial (1)
Revisión de oficio (1)

Concello de Vigo (Pontevedra): 13
Responsabilidade patrimonial (10)
Revisión de oficio (3)
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Concello de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra): 1
Revisión de oficio (1)

- ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA: 8

Universidade de A Coruña: 1
Revisión de oficio (1)

Universidade de Santiago de Compostela: 1
Revisión de oficio (1)

Universidade de Vigo: 6
Responsabilidade patrimonial (2)
Revisión de oficio (4)

- ENTES PÚBLICOS: 2

Consorcio As Mariñas: 1
Contratos administrativos (1)

Consorcio de Augas de Valdeorras: 1
Responsabilidade patrimonial (1)
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- EXPEDIENTES ENVIADOS POLA ADMINISTRACIÓN LOCAL NO ANO 

2018 – 

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS Núm. exps. %

A Coruña 63 48,46 %

Lugo 6 4,62 %

Ourense 19 14,62 %

Pontevedra 38 29,23 %

DISTRIBUCIÓN POR DEPUTACIÓNS

Deputación da Coruña 3 2,31 %

Deputación de Pontevedra 1 0,77 %

Total 130 100,00%

DISTRIBUCIÓN POR MATERIAS

Contratos administrativos 21 16,15 %

Informe 4 3,08 %

Recurso de revisión 1 0,77 %

Responsabilidade patrimonial 75 57,69 %

Revisión de oficio 29 22,31 %

Total 130 100,00 %

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:	

Contratos administrativos 28 5,79   %

Proxecto de decreto 23 4,75  %

Proxecto de orde 2 0,41  %

Recurso de revisión 5 1,03  %

Responsabilidade patrimonial 348 71,90  %

Revisión de oficio 72 14,88  %

Informe 6 1,24  %

Total 484 100,00 %
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1.3.- Conclusión ou sentido final dos ditames

Do	 total	 dos	484	 expedientes	 remitidos	para	o	 seu	ditame	por	parte	deste	Consello,	
35	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	co	fin	de	
que	os	defectos	observados	sexan	emendados	pola	Administración	activa	consultante,	
sen	a	emisión	do	preceptivo	ditame,	e	procedéndose	ao	arquivo	de	todo	o	actuado.	
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A	conclusión	ou	sentido	final	dos	ditames	emitidos	é	a	seguinte:

“Sen conclusión” 0 0  %

“Acordo de Devolución” 35 7,23 %

“Desfavorable” 66 13,64  %

“Favorable” 364 75,21  %

“Outros” 19 3,93  %

Total 484 100 %

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,	lle	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 315 65,08  %

Non comunicados 169 34,92  %

Total 484 100 %
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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 polo/a conselleiro/a 

(ou conselleiras/os) …”.	O	resumo	correspondente	a	este	apartado	nos	expedientes	
ditaminados	que	foron	comunicados	é	o	seguinte:

De acordo 277 87,94  %

Oído 12 3,81  %

Outros 26 8,25  %

Total 315 100  %

1.6.- Consultas formuladas polo trámite de urxencia

Foron	un	 total	de	seis	 (6)	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.	

1.7.- Asuntos aprazados

Do	total	dos	484	expedientes	sometidos	a	consulta	no	ano	2018,	sesenta	e	cinco	(65)	
foron	aprazados	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	da	metade	
do	 inicialmente	 establecido.	 Excepcionalmente,	 e	 salvo	 unha	 disposición	 legal	 en	
contra,	cando	o	número	de	solicitudes	de	ditames	ou	de	informes	formulados	impida	
razoablemente	o	cumprimento	do	prazo,	o	órgano	competente	poderá	amplialo	por	un	
período	igual	ao	orixinario.	
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1.8.- Relación de asuntos sometidos a consulta (anexo, 179-211)

1.9.- Contía dos asuntos sometidos a ditame

A contía dos asuntos sometidos a ditame deste Consello Consultivo de Galicia no ano 

2018	foi	a	seguinte,	segundo	as	materias:

Contratación administrativa 341.168.300,37 €

Responsabilidade patrimonial (incluída sanitaria) 113.086.319,01 €

Responsabilidade patrimonial sanitaria 59.683.443,65 €

1.10.- Prazo medio de emisión de ditames 

O	prazo	medio	de	emisión	de	ditames	no	ano	2018	 foi	de	25,53	días,	 incluídas	as	
prórrogas.

2.- SESIÓNS REALIZADAS NO ANO 2018 

De acordo co disposto na Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de 

Galicia,	tiveron	lugar	as	seguintes	sesións:	

– Pleno: 31

10 de xaneiro 17 de xaneiro 24 de xaneiro 31 de xaneiro

14 de febreiro 21 de febreiro 28 de febreiro 7 de marzo

11 de abril 25 de abril 2 de maio 16 de maio

23 de maio 6 de xuño 13 de xuño 20 de xuño

27 de xuño 4 de xullo 11 de xullo 18 de xullo

1 de agosto 23 de agosto 30 de agosto 5 de setembro

12 de setembro 19 de setembro 26 de setembro 24 de outubro

7 de novembro 21 de novembro 5 de decembro



MeMoria 2018

41

– Sección de Ditames: 47

10 de xaneiro 17 de xaneiro 24 de xaneiro 31 de xaneiro

7 de febreiro 14 de febreiro 21 de febreiro 28 de febreiro

7 de marzo 14 de marzo 21 de marzo 4 de abril

11 de abril 18 de abril 25 de abril 2 de maio

9 de maio 16 de maio 23 de maio 30 de maio

6 de xuño 13 de xuño 20 de xuño 27 de xuño

4 de xullo 11 de xullo 18 de xullo 24 de xullo

1 de agosto 23 de agosto 30 de agosto 5 de setembro

12 de setembro 19 de setembro 26 de setembro 3 de outubro

10 de outubro 17 de outubro 24 de outubro 31 de outubro

7 de novembro 14 de novembro 21 de novembro 28 de novembro

5 de decembro 12 de decembro 20 de decembro

– Sección de Estudos e Informes: 7

28 de febreiro 25 de abril 30 de maio 6 de xuño

11 de xullo 3 de outubro 10 de outubro
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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,	seguiu	a	actualizar	no	ano	2018	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	 referida	 ao	 Consello	 Consultivo	 de	 Galicia	
(organización,	 sede,	 servizos	 e	 enderezos	 de	 interese),	 presenta	 a	 posibilidade	 de	
consultar	 o	 texto	 completo	 dos	 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.	Na	páxina	web	
tamén	 pode	 consultarse	 a	 contratación	 administrativa	 e	 os	 procesos	 selectivos	 en	
curso.

2.- XORNADAS, SEMINARIOS E CURSOS

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	 que	 foron	 invitados	 por	 outros	 órganos	
consultivos do Estado.

A	continuación,	destacamos	os	máis	relevantes.

2.1.- Parlamentos Autonómicos y Reforma Constitucional

Os días 24 e 25 de setembro de 2018 tiveron lugar no Parlamento de Cantabria en 

Santander	as	xornadas	“Parlamentos Autonómicos y Reforma Constitucional”.

As	xornadas	contaron	coa	presenza	do	presidente	do	Consello	Consultivo	de	Galicia	
e	do	secretario	xeral	deste	órgano.

Estas	xornadas	foron	organizadas	no	ano	2018,	no	que	se	cumpre	o	40º	aniversario	da	
Constitución	Española	de	1978	e	nelas	numerosos	constitucionalistas	e	representantes	
políticos	debateron	sobre	unha	cuestión	tan	suxestiva	como	é	a	“incidencia que haya 

de tener una posible reforma constitucional en los Parlamentos autonómicos”.



CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA

46

2.2-. XIX Jornada de la Función Consultiva

Os	días	25	e	26	de	outubro	de	2018	realizouse	na	Real	Casa	de	Correos	de	Madrid	a	
XIX	edición	das	“Jornadas Nacionales de la Función Consultiva”, organizada pola 

Comisión	Jurídica	Asesora	de	la	Comunidad	de	Madrid.

Este	encontro	contou	coa	participación	de	conselleiros	e	letrados	dos	diversos	Consellos	
Consultivos	das	Comunidades	Autónomas,	 entre	 eles,	 letrados/as	 e	 conselleiros	do	
Consello	Consultivo	de	Galicia,	así	como	o	seu	presidente	e	o	seu	secretario	xeral.

As	xornadas	abordaron	dúas	temáticas	claves	como	son	a	nova	Lei	de	contratos	do	
sector	público	e	as	cuestións	de	interese	na	función	consultiva.

A	presentación	das	xornadas	estivo	a	cargo	de	Rocío	Guerrero	Ankersmit,	presidenta	
da	Comisión	Jurídica	Asesora	de	la	Comunidad	de	Madrid;	e	de	Juan	Pedro	Quintana	
Carretero,	presidente	da	Sala	do	Contencioso-Administrativo	do	Tribunal	Superior	de	
Justicia	de	Madrid.

Entre	outras,	realizáronse	os	seguintes	relatorios:	a	invalidez	dos	contratos	públicos;	
a	resolución	dos	contratos;	modificación	dos	contratos;	recurso	especial	en	materia	de	
contratación;	incidencia	das	sentenzas	firmes	na	función	consultiva;	obras	executadas	
sen	a	cobertura	dun	contrato:	enriquecemento	inxusto	e	responsabilidade	patrimonial;	
os	efectos	da	nulidade	dos	instrumentos	de	planeamento	urbanístico	e	responsabilidade	
patrimonial por nulidade de planeamento.

3.- CURSOS

No ano 2018 o Consello Consultivo de Galicia organizou 2 cursos.

3.1.- 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	 (en	 adiante,	 EGAP)	 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.).
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Tamén	 se	 fixo	 unha	 análise	 profunda	 dos	 diferentes	 supostos,	 partindo	 dos	 máis	
recentes	pronunciamentos	xurisprudencias	na	materia	e	estudo	dos	criterios	específicos	
de	órganos	consultivos:	Consejo	de	Estado	e	Consello	Consultivo	de	Galicia.

A	materia	presentaba	especial	interese	científico	e	técnico	para	aquel	persoal	funcionario	
que	 tramitase	 calquera	 tipo	de	 expediente	 relativo	 á	 exixencia	de	 responsabilidade	
patrimonial	perante	o	órgano	ou	dependencia	en	que	prestan	servizos.

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	 esixencia	 de	 responsabilidade	
patrimonial	 existen	múltiples	 aspectos	non	 resoltos,	 tales	 como	as	 causas	 e	prazos	
de	prescrición,	a	caducidade,	a	 lexitimación,	os	propios	requisitos	para	apreciar	un	
funcionamento	anormal	dun	servizo,	o	caso	 fortuíto	ou	 forza	maior,	etc.	Estes	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	en	cinco	edicións.

A	 primeira	 edición	 tivo	 lugar	 na	 Escola	 Galega	 de	 Administración	 Pública,	 en	
Santiago	de	Compostela,	do	20	de	febreiro	ao	8	de	marzo	de	2018,	na	modalidade	de	
curso presencial.

A	segunda	edición	realizouse	na	Coruña,	do	5	ao	21	de	marzo	de	2018,	na	modalidade	
de curso presencial.

A	 terceira	 edición	 realizouse	 en	 Lugo,	 do	 17	 de	 abril	 ao	 24	 de	 maio	 de	 2018,	 na	
modalidade de curso presencial.
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A	cuarta	edición	realizouse	en	Ourense,	do	29	de	maio	ao	26	de	xuño	de	2018,	na	
modalidade de curso presencial.

A	quinta	edición	en	Vigo,	do	15	ao	25	de	outubro	de	2018,	na	modalidade	de	curso	
presencial.

A	 estes	 cursos	 asistiron	 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.

	A responsabilidade de contratistas e concesionarios.

	A	responsabilidade	por	actos	de	natureza	lexislativa.	

	A	responsabilidade	patrimonial	por	actuacións	urbanísticas	I.

	A	responsabilidade	patrimonial	por	razóns	urbanísticas	II.

	Exame	final.

Ao	finalizar	cada	sesión	abriuse	un	coloquio	no	que	os	relatores	responderon	a	todas	
as	cuestións	formuladas	polos/as	asistentes.

3.2.- 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	e	do	sector	público	autonómico	de	Galicia.

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	
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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,	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,	do	1	de	outubro,	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.	

Sendo	tamén	unha	materia	de	grande	interese	xurídico	e	doutrinal,	polo	que	no	curso	se	
fixo	unha	pausada	referencia	ás	novidades	xurisprudenciais	na	materia,	e	fíxose	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.	Tiña	preferencia	o	persoal	habilitado	nacional	e	persoal	
funcionario	da	Administración	local	dos	grupos	A1	e	A2	que	teñan	responsabilidades	
en	materia	de	tramitación	e	de	instrución	de	expedientes	relacionados	co	curso.

O	curso	desenvolveuse	en	tres	edicións.

A	primeira	edición	realizouse	na	Coruña,	do	2	ao	23	de	abril	de	2018,	na	modalidade	
de curso presencial.

A	segunda	edición	tivo	lugar	na	Escola	Galega	de	Administración	Pública,	en	Santiago	
de Compostela, do 7 ao 28 de maio de 2018, na modalidade de curso presencial.

A	terceira	edición	realizouse	en	Vigo,	do	1	a	10	de	outubro	de	2018,	na	modalidade	
de curso presencial.

A	 estes	 cursos	 asistiron	 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.
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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	un	coloquio	no	que	os	relatores	responderon	a	todas	
as	cuestións	formuladas	polos/as	asistentes.

4.- ACTOS E ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS

No	transcurso	do	ano	2018,	o	presidente	do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	José	Luis	
Costa	Pillado,	asistiu	a	diversos	actos	en	representación	do	dito	Consello.

Debemos	salientar	a	súa	asistencia	aos	seguintes	actos,	entre	outros:	

	3.5.2018:	 “Jornada Técnica: Los contratos Públicos de Servicios a las 

personas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector 

público. Consejo Consultivo de Castilla y León”.

	16.5.2018:	Día	das	Letras	Galegas	na	EGAP.

	17.5.2018:	Día	das	Letras	Galegas.

	28.5.2018:	 “IV Congreso Aplu. Disciplina Urbanística: Cuestiones de 

actualidad a debate”. Inaugura o presidente do Tribunal Constitucional 

(Juan	José	González	Rivas).

	5.6.2018:	Toma	de	posesión	do	novo	Reitor	da	Universidad	de	Santiago	de	
Compostela	Antonio	López	Díaz.

	20.6.2018:	“El Consejo Consultivo de Castilla y León. 15 años de ejercicio 

de la función consultiva de Salamanca”.

	28.6.2018:	Medalla	Castelao.
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	8.8.2018:	Toma	de	posesión	do	profesor	Dr.	Manuel	J.	Reigosa	Roger.

	2.7.2018:	Inauguración	da	restauración	do	Pórtico	da	Gloria,	presidido	por	
S.M.	a	Raíña	Dona	Sofía.

	4.7.2018:	Toma	de	posesión	de	Rosario	Álvarez	Blanco	como	presidenta	
do Consello da Cultura Galega.

	24.7.2018:	Entrega	das	Medallas	de	Galicia	2018.

	25.7.2018:	 “Saúdo ao Delegado Rexio, co Excmo. Sr. D. Miguel Ángel 

Santalices”.

	17.9.2018:	Fórum	Europa	co	alcalde	de	Ourense,	Jesús	Vázquez.

	19.9.2018:	Entrega	da	Medalla	de	Ouro	da	Universidade	da	Coruña	a	Xosé	
Luis	Armesto	Barbeito.

	11.10.2018:	“XXIX Edición de los Premios Gallegos del Año”.

	25	e	26.10.2018:	“XIX Jornadas Nacionales de la Función Consultiva” na 

Comisión	Jurídica	Asesora	de	la	Comunidad	de	Madrid.

	27.10.2018:	 Inauguración	da	exposición	fotográfica	“40 anos de España 

na Democracia”, organizada polas Cortes Xerais. Santiago de Compostela.

	30.10.2018:	Premio	Fernández-Latorre	(A	Coruña).

	31.10.2018:	Comparecencia	orzamentos	para	o	 ano	2019	no	Parlamento	
de Galicia.

	23.11.2018:	 Fórum	 Europa	 co	 vicepresidente	 da	 Xunta	 de	 Galicia	 e	
conselleiro	 de	 Presidencia,	Administracións	 Públicas	 e	Xustiza,	Alfonso	
Rueda Valenzuela.

	11.12.2018:	25º	Aniversario	da	Declaración	do	Camiño	Francés	en	España	
como	Ben	Patrimonio	Mundial	(Santiago	de	Compostela).

	31.12.2018:	Acto	de	saúdo	ao	Delegado	Rexio	 (Catedral	de	Santiago	de	
Compostela).

Finalmente,	destacar	a	colaboración	do	presidente	do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	
José	Luis	Costa	Pillado,	na	Edición	Especial	de	El Correo Gallego do 31.12.2018.
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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	 2018	 (asinado	 o	 12.1.2018)	 persegue	 a	 eficacia	
e	 eficiencia	 na	 utilización	 dos	medios	 humanos,	materiais	 e	 organizativos	 de	 cada	
unha	das	institucións,	de	cara	a	conseguir	un	mellor	cumprimento	dos	seus	fins,	en	
beneficio	da	cidadanía	e	da	sociedade	galega.	Isto	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.

5.2.- Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica 
de Galicia e o Consello Consultivo de Galicia relativo á prestación de servizos 
dixitais

Con	 data	 22.3.2018	 asínase	 un	 convenio	 de	 colaboración	 entre	 a	Axencia	 para	 a	
Modernización	Tecnolóxica	de	Galicia	(en	adiante,	Amtega)	e	o	Consello	Consultivo	
de Galicia. 

O	dito	convenio	ten	por	obxecto	sentar	as	bases	de	colaboración	entre	a	Amtega	e	o	
Consello	Consultivo	de	Galicia	para	a	prestación	de	servizos	TIC	corporativos	por	
parte	 da	Axencia	 para	 a	Modernización	Tecnolóxica	 de	Galicia,	 así	 como	 facilitar	
a	 adaptación	 deste	 órgano	 á	 Lei	 39/2015,	 do	 1	 de	 outubro,	 do	 procedemento	
administrativo	común	das	administracións	públicas.

O	acordo	trataba	de	facilitarlle	ao	Consello	Consultivo	de	Galicia	o	acceso	ao	catálogo	
de	servizos	dixitais	que	a	Amtega	ten	a	disposición	doutras	administracións	públicas	
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pola	 interoperabilidade	 e	 á	 reutilización	 das	 plataformas	 e	 recursos	 dixitais	 entre	
os	 diferentes	 niveis	 administrativos	 para	 simplificarlle	 o	 acceso	 á	Administración	
electrónica,	 tanto	 ao	 persoal	 da	 administración	 pública,	 como	 á	 cidadanía	 e	 ás	
empresas.

Progresivamente	 e,	 en	 función	 das	 necesidades	 que	 se	 determinen,	 o	 Consello	
Consultivo	 poderá	 acceder	 a	 outros	 servizos	 como	 as	 notificacións	 electrónicas,	 a	
plataforma	de	interoperabilidade,	ou	o	Arquivo	Electrónico.

Co	convenio	asinado,	o	Consello	Consultivo	proporciónalle	á	Amtega	73.800	euros	
ata	2021	para	financiar	as	actuacións	previstas.

A	Xunta	de	Galicia	vén	traballando	na	dixitalización	da	Administración	cunha	folla	
de	 ruta	 desde	 o	 ano	 2010,	 primeiro	 co	 Plan	 de	 Modernización	 da	Administración	
Autonómica,	co	que	se	asentaron	as	bases	da	Administración	electrónica	e	agora	co	
Plan	de	Administración	e	Goberno	Dixital	2020,	co	que	se	lle	dá	resposta	ás	esixencias	
do novo marco normativo.

Polo	tanto,	esta	colaboración	enmárcase	no	Plan	de	Administración	e	Goberno	Dixital	
2020 da Xunta de Galicia.

6.- PRACTICUM DA FACULTADE DE DEREITO DA UNIVERSIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Coma todos os anos, e como resultado do convenio asinado coa Universidade de 

Santiago de Compostela, 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	co	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.
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7.- MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

Coma todos os anos, editouse a memoria de actividades do Consello Consultivo de 

Galicia correspondente ao ano 2017, en cumprimento do previsto no artigo 14 da Lei 

3/2014, do 24 de abril.

A	Memoria	de	Actividades	do	2017	presentoulla	o	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	 2017,	 no	 que	 se	 cumpren	 21	 anos	 desde	 a	 súa	 creación,	 polo	 que	
comprende	tamén	un	resumo	deste	período.	

Así	mesmo,	recolle	os	ditames	que	pola	súa	repercusión	social	ou	importancia	xurídica	
deben	 ser	 de	 xeral	 coñecemento	 para	 as	 Administracións	 públicas	 e	 operadores	
xurídicos.	

Finalmente,	recolle	a	suxestión	de	crear	un	órgano	autonómico	en	materia	de	protección	
de	datos,	así	como	observacións	sobre	a	elaboración	de	anteproxectos	normativos,	e	
precisións	e	recomendacións	sobre	aspectos	formais	e	substanciais	do	procedemento	
administrativo que son competencia do Consello.

Ademais,	 este	 documento	 recolle	 a	 composición	 e	 os	 medios	 con	 que	 conta	 este	
organismo para desenvolver a súa actividade, así como a actividade consultiva con 

datos estatísticos relativos aos ditames solicitados.

En	2017	foron	un	total	de	511	expedientes:	357	da	Administración	autonómica,	145	
da	Administración	local,	7	da	Administración	universitaria	e	2	de	particulares.

Tal	e	como	recolle	a	memoria,	a	maioría	dos	ditames	corresponderon	a	reclamacións	
de	 responsabilidade	patrimonial,	e	 foron	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	 21	 anos	 de	 existencia,	 o	
Consello	Consultivo	de	Galicia	informou	máis	de	14.000	expedientes;	neles,	destaca	
a	Administración	autonómica,	cun	81	%	dos	expedientes	examinados.	

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.
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A	 memoria	 pretende	 reflectir	 o	 que	 foi	 un	 ano	 de	 intensa	 actividade	 do	 Consello	
Consultivo	de	Galicia,	na	súa	nobre	tarefa	de	velar	pola	observancia	da	Constitución,	
o	Estatuto	de	Autonomía	de	Galicia	e	o	resto	do	ordenamento	xurídico.

Da	devandita	edición	fíxose	unha	ampla	distribución	na	Administración	autonómica. 
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V 
VINTE E DOUS ANOS DA FUNCIÓN 

CONSULTIVA
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1.  DATOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AOS EXPEDIENTES 
DITAMINADOS DURANTE O PERÍODO 1996 – 2018
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HISTÓRICO POR MATERIAS

ANOS TOTAIS INF5 REC. 
INC.

D.L. APL CA 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

2018 484 6 0 0 0 0 23 2 5 72 28 0 348 0 0

TOTAIS 15798 43 3 2 3 24 775 21 334 1528 400 59 12513 34 19

5 INF:	 informes.	 REC.INC:	 recurso	 inconstitucionalidade.	 D.L.:	 decretos	 lexislativos.	 APL:	 anteproxectos	 lei.	 CA:	
convenios. PR:	proxecto	decreto.	RAR:	recurso	ex.	revisión.	RO:	revisión	oficio.	CONT.AD:	contratos	administrativos.	
CsAD:	caducidade	concesións.	RRP:	responsabilidade	patrimonial.	DTM:	termos	municipais.	CF:	consultas	facultativas
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VI 
OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS
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1.- DOUTRINA DO ANO 2018 DA SECCIÓN ESTUDOS E INFORMES 

1.- CONSULTA (Informe CCG 136/2018)

Formúlase	cal	debe	ser	a	interpretación	do	artigo	40	da	Lei	2/2016,	do	10	de	febreiro,	
do	 solo	 de	 Galicia	 (en	 adiante,	 LSG)	 así	 como	 o	 artigo	 63	 do	 Decreto	 143/2016,	
do	 22	 de	 setembro,	 polo	 que	 se	 aproba	 o	 Regulamento	 da	 Lei	 2/2016,	 do	 10	 de	
febreiro,	do	 solo	de	Galicia	 (en	adiante,	RLSG),	xa	que	ambos	os	dous	preceptos,	
legal	e	regulamentario,	introducen	conceptos	xurídicos	indeterminados	que	quedan	á	
libre	interpretación	dos	funcionarios	actuantes	e	do	órgano	competente	para	resolver,	
nunha	materia	como	a	intervención	da	Administración	na	edificación	e	uso	do	solo,	
cuxos	parámetros	son	esencialmente	de	carácter	regrado.

Concretamente	formúlase	na	consulta:

1.-	Como	deben	interpretarse	as	“razóns xustificadas” que permiten ampliar 

ata	un	50	%	o	volume	orixinario	das	“edificacións tradicionais”.

2.-	 Como	 debe	 interpretarse	 cales	 serían	 “as características esenciais do 

edificio, do lugar e da súa tipoloxía orixinaria”,	 que	 se	 deberán	manter	 en	
todas	as	actuacións	autorizables	ao	abeiro	do	artigo	40	da	LSG.

DOUTRINA

Sobre	a	primeira	cuestión,	é	dicir:	como	deben	interpretarse	as	“razóns xustificadas” 
que	permiten	ampliar	ata	un	50	%	o	volume	orixinario	das “edificacións tradicionais”, 

debe	 entenderse	 que	 non	 hai	 un	 límite	 legal,	 cualitativo	 ou	 cuantitativo,	 para	 as	
“razóns”	 que	 podan	 invocarse,	 de	 xeito	 que	 estas	 poderían	 ser	 de	 calquera	 índole	
sempre	que	se	xustifiquen	axeitadamente.

Polo tanto, e de acordo coa literalidade tanto da lei coma do regulamento que a 

desenvolve,	poden	ser	razóns	xustificadas	tanto	as	estritamente	técnicas	(accesibilidade,	
habitabilidade)	coma	outras	de	carácter	social	e	totalmente	independentes	da	normativa	
urbanística.	Non	obstante,	en	ningún	caso	as	razóns	xustificadas	poden	depender	de	
razóns	de	oportunidade,	irracionais	ou	arbitrarias.

Sentado	o	anterior,	o	que	si	esixe	a	 lei	é	que	calquera	que	sexa	a	 razón	ou	 razóns	
invocadas	estean	debidamente	xustificadas,	polo	que,	en	función	da	causa,	deberase	
esixir	 unha	 acreditación	 suficiente	 da	 concorrencia	 desta,	 e	 deberá	 constar	 no	
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expediente	unha	motivación,	expresa	e	suficiente,	da	concorrencia	desta/s	“razón/s 

xustificada/s”. A sensu	 contrario,	 non	 será	 suficiente	 a	 mera	 invocación	 destas,	 e	
deberán	ser	causas	reais	e,	como	tales,	acreditables,	non	meras	hipóteses,	futuribles	
ou	conxecturas.

Respecto	 da	 segunda	 cuestión,	 é	 dicir,	 cales	 son	 as	 “características esenciais do 

edificio, do lugar e da súa tipoloxía orixinaria”,	 a	 tipoloxía	edificatoria	é	definida	
nalgunha	lexislación	autonómica	como	“os diversos modos de dispoñer a edificación 
en relación coa parcela e co o uso”.	 Así	 mesmo,	 a	 enumeración	 das	 diferentes	
tipoloxías	consta	no	regulamento	de	desenvolvemento	da	lei	e,	no	seu	caso,	poden	ser	
descritas	no	respectivo	Plan	Xeral	de	Ordenación	Municipal	(en	adiante,	PXOM)	do	
correspondente concello.

As	características	esenciais	poden	ser	definidas	como	aquelas	que,	a	maiores	das	que	
conforman	a	tipoloxía	edificatoria	e	da	catalogación	patrimonial	dunha	construción	
ou	 dalgún	 dos	 seus	 elementos,	 singularizan	 a	 edificación	 e	 definen	 a	 súa	 esencia.	
Como	exemplos	podemos	citar	as	seguintes:	distribución	interior,	forxados,	sistema	
construtivo	ou	todos	estes	elementos	no	seu	conxunto	conformando	a	morfoloxía	da	
edificación.

O	vixente	RLSG,	contén	un	anexo	que	contempla	una	serie	de	definicións	que	resultan	
de	interese	por	canto	que	“obxectivizan”	o	significado	técnico	xurídico	de	conceptos	
de índole urbanística.

Así,	entendemos	que	poderán	ser	“características esenciais do edificio e da tipoloxía 
orixinaria” as	 enumeradas	 nese	 anexo	 para	 definir	 a	 posición,	 volume,	 forma	 e	
tipoloxía	da	edificación.	

Polo	 tanto,	 no	 momento	 de	 outorgar	 a	 licenza	 poderá	 esixirse	 o	 mantemento	 de	
calquera	 dos	 elementos	 descritos	 no	 anexo,	 en	 canto	 que	 son	 conformadores	 da	
tipoloxía	 edificatoria	 e	 eventualmente,	 das	 características	 esenciais	 da	 edificación,	
agás	no	 relativo	 ás	 excepcións	 expresamente	 enumeradas	na	 lei:	 altura	 e	 50	%	do	
volume.

Doutra	banda,	a	lei	limita	as	intervencións	que	poden	realizarse	ao	abeiro	do	artigo	
40	da	LSG	ás	de	“rehabilitación e reconstrución”,	polo	que	tamén	hai	que	atender,	
para	outorgar	licenzas	ás	edificacións	que	a	lei	establece	para	este	tipo	de	actuacións.

Dado	 que	 estamos	 a	 falar	 de	 conceptos	 xurídicos	 indeterminados,	 é	 o	 certo	 que	
na	 súa	 aplicación	 práctica	 a	 administración	 goza	 dunha	 considerable	 marxe	 de	
discrecionalidade.
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Neste	 senso,	 hai	 que	 ter	 en	 conta	 que	 a	 discrecionalidade	 técnica	 non	 é	 allea	 aos	
procedementos	 regrados,	 coma	a	 intervención	 administrativa	nos	usos	de	 solo	 (así	
por	exemplo,	en	materia	de	protección	do	patrimonio	cultural,	a	normativa	emprega	
frecuentemente	 conceptos	 xurídicos	 indeterminados	 coma	 o	 interese	 histórico,	
etnolóxico	ou	antropolóxico:	valores	culturais,	cambios	de	uso	substanciais;	valores	
orixinais).	 Nestes	 supostos,	 precisamente	 por	 tratarse	 de	 conceptos	 xurídicos	
discrecionais inseridos no marco dun procedemento regrado, outorgamento de 

licenzas,	debe	esixirse	un	esforzo	motivador	superlativo.

Deste	 xeito,	 a	 xuízo	 do	 Consello	 Consultivo,	 a priori	 e	 como	 regra	 xeral,	 deben	
ser	 obxecto	 de	 “mantemento”	 todos	 os	 elementos	 descritos	 nos	 números	 6	 a	 8	 do	
Anexo,	 polo	 que	 debe	 esixírselle	 ao	 promotor	 unha	 motivación	 suficiente	 de	
calquera	afastamento	ou	non	conservación	dos	elementos	orixinais	e	tipoloxía	antes	
relacionados.	Así,	a	regra	xeral	será	o	mantemento,	e	a	excepción	a	non	conservación	
dalgún	ou	dalgúns	dos	elementos	que,	por	non	singularizar	nin	definir	a	edificación,	
permitan	a	súa	substitución	sen	afectar	ás	características	esenciais	do	edificio.

Esta	motivación	poderá	considerarse	suficiente	ou	idónea,	cando	veña	acompañada	
dunha	descrición	detallada	do	estado	do	edificio,	tanto	escrita	como	gráfica	(ex:	Na	
memoria	do	proxecto	de	obra),	e	prestaralle	especial	atención	aos	elementos	que	sexan	
obxecto	de	substitución	por	outros	diferentes	dos	orixinais,	ás	razóns	que	determinen	
estas	substitucións	e	a	súa	consideración	de	accesorios	-non	esenciais	na	terminoloxía	
da	 lei-	 así	 como	 ao	 xuízo	 expreso,	 razoable	 e	 razoado	de	 por	 que,	 a	 pesar	 da	 súa	
alteración,	se	está	a	manter	a	tipoloxía	orixinal	e	características	esenciais	do	edificio.

Así,	 ten	 que	 constar	 no	 expediente	 unha	 xustificación	 expresa,	 cuantitativa	 e	
cualitativamente	 suficiente,	 de	 todo	 aquel	 elemento	 esencial	 ou	 da	 característica	
tipolóxica	 orixinal	 do	 edificio	 que	 pretenda	 substituírse	 ou	 non	 conservarse	 desde	
a	perspectiva	de	que	non	é	unha	característica	esencial	deste.	En	todo	caso,	tanto	a	
motivación	coma	o	xuízo	valorativo	que	debe	realizarse	será	esencialmente	técnico,	e	
como	tal,	deberá	estar	reservado	a	profesionais	coa	titulación	suficiente	en	función	do	
tipo	de	construción	de	que	se	trate.

Á	marxe	das	consideracións	anteriores,	e	co	obxecto	de	evitar	actuacións	contraditorias,	
é	 recomendable	 que	 os	 concellos,	 e	 por	 extensión	 as	 deputacións	 que	 lles	 prestan	
asistencia	neste	campo,	aproben	instrucións	técnicas	de	unificación	de	criterios	que	
lles	 faciliten	 o	 labor	 dos	 profesionais	 e	 dos	 funcionarios,	 que	 reduzan	 a	 enorme	
discrecionalidade	existente	e	que	doten	de	seguridade	xurídica	a	un	procedemento	-o	
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outorgamento	da	licenza-	que	en	esencia	debe	ser	regrado.	Estas	 instrucións	poden	
actualizarse	periodicamente,	en	función	dos	precedentes	establecidos	nos	asuntos	que	
se	 resolvan,	 e	poden	complementarse	coa	xurisprudencia	que	eventualmente	poida	
recaer	 ao	 analizar	 a	 aplicación	 dos	 preceptos	 debatidos	 (art.	 40	 LSG	 e	 art.	 63	 do	
RLSG).

2.- CONSULTA (Informe CCG 173/2018)

Formúlase	cal	é	o	órgano	competente	para	adoptar	o	acordo	de	aprobación	provisional	
dos	expedientes	de	revisión,	de	modificación	ou	de	adaptación	do	planeamento	xeral	
incoados	antes	da	entrada	en	vigor	da	Lei	2/2016,	do	10	de	febreiro,	do	solo	de	Galicia	
(en	adiante,	LSG).

DOUTRINA

En	 primeiro	 lugar	 hai	 que	 partir	 da	 base	 de	 que	 tanto	 a	 aprobación	 inicial	 do	
planeamento	 xeral	 como	 a	 súa	 aprobación	 definitiva	 é	 competencia	 do	 Pleno,	 tal	
e	 como	 se	desprende	do	 art.	 123.1.i)	 da	Lei	 7/1985,	 do	2	de	 abril,	 reguladora	das	
bases	de	 réxime	 local	 (en	 adiante,	LRBRL),	 se	ben	 a	 consulta	que	 se	 formula	 é	 a	
competencia	para	a	aprobación	provisional	do	PXOM.

A	este	respecto,	hai	que	ter	en	conta	que	a	referida	aprobación	provisional	participa	
da	natureza	propia	dos	actos	de	trámite,	que	non	impiden	continuar	o	procedemento	
e que, en consecuencia, non son impugnables, salvo nos termos en que así o recolle a 

xurisprudencia,	do	que	é	mostra	a	STS	do	23.1.2013	(rec.	3832/2009),	que	establece	
o	seguinte:	

“No estamos, por el contrario, y hacemos ahora una delimitación negativa, ante 

un acto de aprobación inicial o provisional del plan general respecto de los cuales 

efectivamente hemos declarado su carácter de acto de trámite, aunque con alguna 

matización que merece la pena constatar. Así, venimos declarando, por todas Sentencia 

de 26 de junio de 2008, dictada en el recurso de casación núm. 1662/207 que este 

Tribunal Supremo tiene dicho que los actos de trámite son impugnables cuando se 

alegan causas de nulidad de pleno derecho, y, en concreto, lo ha dicho a propósito de 

las aprobaciones iniciales y provisionales de los planes urbanísticos. (…) Sin embargo, 

hemos declarado (v.g. sentencia de 16 de diciembre de 1999, casación núm. 3343/1994) 

que ello es así cuando se alegan “vicios de forma independientes del resultado final 
del procedimiento”, es decir, precisamos ahora, causas de nulidad que no se refieran 
al fondo de lo debatido sino a requisitos de forma para cuyo enjuiciamiento no es 
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necesario entrar en el estudio de la regularidad material del acto, pues de otra manera 

se haría posible enjuiciar anticipadamente lo que ni siquiera se sabe si va a ser decidido 

en el acto final. Por el contrario, los vicios de forma que acarrean la nulidad de los 
actos de trámite (v.g. incompetencia del órgano, defectuosa composición de éste, falta 

total y absoluta de los trámites legalmente establecidos, etc.) son causas de nulidad 

ya producidas y para cuyo examen no es necesario estudiar el contenido sustantivo 

del acto, más allá de lo necesario para averiguar su naturaleza y su caracterización”. 

Ese	acto	de	trámite	serve	de	impulso	do	procedemento	para	a	incorporación	de	novos	
documentos	 e,	 eventualmente,	 proceder	 a	 aprobación	 definitiva,	 previo	 informe	
preceptivo	e	vinculante	da	Administración	autonómica	(art.	60.15	e	61	LSG).	Pero	
como tal acto de impulso carece, per se,	 de	 efectos	xurídicos	máis	 aló	do	aludido	
-permitir	 a	 continuación	 do	 procedemento-	 por	 canto	 que,	 se	 o	 citado	 informe	 da	
Administración	 autonómica	 é	 desfavorable,	 é	 obrigado	 retrotraer	 o	 procedemento,	
emendar	os	vicios	observados,	 e	proceder	 a	unha	nova	 aprobación	provisional	 ou,	
incluso,	no	caso	de	que	sexa	preciso,	introducir	modificacións	substanciais,	e	abrir	un	
novo	período	de	información	pública.	Esas	modificacións	substanciais	son	definidas	
legalmente	 como	 aquelas	 que	 supoñen	 a	 adopción	 de	 novos	 criterios	 respecto	 da	
clasificación	e	cualificación	do	solo,	ou	en	relación	coa	estrutura	xeral	e	orgánica	do	
territorio	(art.	60.12	LSG).	Concretando	ese	concepto	de	“modificacións substanciais” 

existe	una	consolidada	xurisprudencia,	da	que	podemos	destacar	as	SSTS	do	19.9.1998,	
27.4.1999,	13.10.1999,	28.12.2005,	20.9.2005,	27.4.2005,	26.1.2005	e,	recapitulando	
as	anteriores,	a	STS	do	25.10.2006.

Así,	e	como	conclusión,	podemos	afirmar	que	o	acordo	de	aprobación	provisional,	
dende	 una	 perspectiva	 procedemental,	 non	 é	 máis	 que	 un	 simple	 acto	 de	 trámite	
impulsor	do	procedemento,	en	principio	non	impugnable,	e,	dende	unha	perspectiva	
material,	 está	 limitado	 en	 canto	 ao	 seu	 contido	 a	 un	 “referendo” do aprobado 

inicialmente,	e	está	vedada	calquera	modificación	“substancial” nos termos recollidos 

pola	lei	e	pola	xurisprudencia	e	que	se	deixaron	expostos.	

Na	 práctica,	 isto	 supón	 que	 aquel	 acto	 de	 trámite	 impulsor	 do	 procedemento	 non	
podería	alterar	a	vontade	do	Pleno	do	concello,	manifestada	no	acordo	de	aprobación	
inicial,	 xa	 que	 calquera	 modificación	 que	 implique	 alteracións	 relevantes	 viciaría	
ao	procedemento	e	invalidaría	o	seu	resultado,	como	reiterou	a	xurisprudencia,	non	
xa	 pola	 cuestión	 estritamente	 competencial,	 senón	 polo	 menoscabo	 dos	 dereitos	
de	 participación	 pública	 no	 procedemento	 de	 elaboración	 dos	 instrumentos	 de	
planeamento	urbanístico	(STS	do	11.5.2009,	STSJ	de	Castilla	y	León	do	11.10.2005).
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Respecto	 dos	 “municipios de gran poboación”, a	 LSG	 remítese	 no	 referente	 á	
aprobación	 definitiva	 dos	 plans	 xerais	 de	 ordenación	 municipal	 dos	 concellos	 que	
conten	con	máis	de	50.000	habitantes	ao	disposto	na	lexislación	de	réxime	local	(art.	
61),	integrada	pola	LBRL,	pola	Lei	5/1997,	do	22	de	xullo,	de	Administración	local	
de	Galicia	e	polo	Regulamento	de	organización,	funcionamento	e	réxime	xurídico	da	
Administración	 local	 aprobado	polo	Real	 decreto	 2568/1986,	 do	 28	 de	 novembro.	
Esta	normativa	garda	silencio	no	punto	relativo	á	aprobación	provisional.	

A	 única	 norma	 legal	 de	 posible	 aplicación	 nestes	 casos	 podemos	 encontrala	 na	
cláusula	residual	do	art.	124.4.ñ)	da	LBRL,	que	lle	atribúe	ao	alcalde	as	competencias	
que	as	comunidades	autónomas	lle	asignen	ao	municipio	e	non	se	lle	atribúan	a	outros	
órganos	municipais.

Como	 queira	 que	 a	 finalidade	 e	 o	 sentido	 das	 cláusulas	 residuais	 de	 reparto	
competencial	 é	 completar	 o	 sistema	 de	 distribución	 competencial	 no	 caso	 de	 que	
presente	lagoas,	entendemos	que	ante	o	silencio	da	lei	hai	que	aplicar	tales	cláusulas	
dun	modo	automático.	De	non	proceder	así,	estaríase	a	baleirar	de	contido	a	cláusula,	
xa	 que	 dependería	 por	 enteiro	 da	 vontade	 da	Administración	 aplicala	 ou	 non,	 en	
función	de	criterios	de	oportunidade	ou	conveniencia	fronte	aos	de	estrita	legalidade.

Por	último	e	 tendo	en	 conta,	 como	xa	quedou	exposto,	 que	nos	 atopamos	ante	un	
“acto de trámite”	de	simple	impulso	procedemental,	sen	efectos	xurídicos	ad extra 

máis	aló	de	permitir	a	continuación	dun	procedemento,	acto	que	poderá	levar	ou	non	
a	una	aprobación	definitiva,	e	que	está	limitado	en	canto	ao	seu	contido	a	una	sorte	de	
confirmación	dun	documento	definido	na	súa	aprobación	inicial	polo	Pleno,	que	ten	
que	aprobalo	definitivamente,	 é	 coherente	co	 sistema	de	distribución	competencial	
dotar	a	outros	órganos	diferentes	de	competencia	para	ditar	 tales	actos	de	 impulso	
dun	procedemento,	cuxa	iniciación	e	resolución	definitiva	lle	corresponde	ao	órgano	
plenario,	o	que	se	ve	reforzado	polo	feito	da	non	atribución	legal	expresa	ao	Pleno	
de	tal	competencia,	e	pola	dificultade	de	encaixar	a	aprobación	dun	acto	de	impulso	
procedemental	dentro	das	relevantes	funcións	que	a	Lei	57/2003,	do	16	de	decembro,	
de	medidas	para	a	modernización	do	goberno	local	entende	reservadas	para	o	pleno	
cando	expresa	na	Exposición	de	Motivos	que	“Con este conxunto de medidas vénse 

configura-lo pleno como un verdadeiro órgano de debate das grandes políticas 
locais que afectan ao municipio e da adopción das decisións estratéxicas”, non 

sendo	imaxinable	que	entre	as	“grandes políticas locais que afectan ao municipio” 

ou	entre	 as	 “decisión estratéxicas”	caiba	 incluír	 a	 aprobación	de	actos	de	 impulso	
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procedemental,	pois,	como	se	leva	dito,	a	aprobación	provisional	é,	en	esencia,	una	
mera	 impulsión	 dun	 procedemento	 administrativo	 xa	 iniciado,	 impulsión	 que	 está	
conceptual e materialmente limitada polo aprobado inicialmente.

3.- CONSULTA (Informe CCG 341/2018)

Formúlase	se,	en	aplicación	da	disposición	transitoria	terceira	da	Lei	2/2016,	do	10	
de	febreiro,	do	solo	de	Galicia	 (en	adiante,	LSG),	nunha	edificación	existente,	con	
licenza	cualificada	polo	planeamento	xeral	como	solo	rústico,	é	posible	o	cambio	de	
uso autorizado a un dos usos recollidos no artigo 40 da LSG, ou se unicamente se pode 

manter o uso autorizado. 

DOUTRINA

A	disposición	transitoria	terceira	da	LSG	prevé	que	“as construcións executadas no 

solo rústico ao amparo da licenza urbanística poderán manter o uso autorizado”, e 

iso	aínda	cando	non	cumprisen	as	condicións	do	uso	establecido	por	esa	lei.	Con	toda	
evidencia	estase	referindo	á	disposición	transitoria:

1º.-	 Ás	 edificacións	 existentes	 ao	 tempo	 de	 entrada	 en	 vigor	 da	 LSG	 e	
construídas	 con	 posterioridade	 á	 entrada	 en	 vigor	 da	 Lei	 19/1975,	 do	 2	 de	
maio,	de	reforma	da	Lei	sobre	o	réxime	do	solo	e	ordenación,	pois	as	anteriores	
a	esa	data,	para	os	efectos	do	uso	ao	que	poden	ser	destinadas,	considéranse	
tradicionais,	consonte	ao	establecido	no	artigo	40	da	LSG,	e	o	seu	réxime	é	
contemplado neste precepto legal.

2º.-	A	un	uso	autorizado	e	ademais	actual,	pois	non	se	pode	“manter” aquilo 

que	non	ten	una	existencia	actual.

Por	tal	razón,	a	disposición	transitoria	terceira	só	permite	manter	o	uso,	autorizado,	
ao	que	se	destinaba	a	construción	ao	tempo	da	entrada	en	vigor	da	LSG,	sexa	ou	non	
dos admisibles en solo rústico segundo esta lei, e dende logo, cambiar a un uso dos 

considerados	admisibles	pola	LSG,	pero	en	modo	ningún	contempla	esa	disposición	
a	posibilidade	de	efectuar	un	cambio	a	un	uso	considerado	prohibido	pola	dita	lei.

É	certo	que	a	disposición	 transitoria	comentada	permite	que	nas	ditas	construcións	
executadas	 en	 solo	 rústico,	 ao	 amparo	 de	 licenza	 urbanística,	 se	 executen,	 previa	
licenza	 municipal,	 obras	 de	 ampliación	 da	 superficie	 edificada	 licitamente,	 e	 que	
ao	 condicionar	 a	 posibilidade	 desa	 ampliación	 ao	 cumprimento	 de	 determinados	
requisitos menciona entre eles o de que se manteña o uso e a actividade autorizados 
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orixinariamente,	 ou	 os	 regulados	 no	 artigo	 40	 da	 LSG,	 pero	 tamén	 o	 é	 que	 dos	
concretos	termos	da	disposición	transitoria	non	resulta	que	se	contemple	un	cambio	
de	uso	con	ocasión	daquelas	obras	de	ampliación	senón	que,	ben	ao	contrario,	o	que	
se	prevé	é	que	“se manteñan o uso e a actividade autorizados orixinariamente, ou 

os regulados no artigo 40 da presente lei”,	o	que	supón	que	ese	uso	e	actividade,	xa	
sexan	os	autorizados	orixinariamente,	ou	xa	sexan	os	regulados	no	artigo	40	da	lei,	
deben	ser	preexistentes	á	entrada	en	vigor	da	nova	LSG.

En	consecuencia,	nas	construcións	realizadas	ao	amparo	da	licenza	urbanística	con	
posterioridade	á	entrada	en	vigor	da	Lei	19/1975,	do	2	de	maio,	de	reforma	da	Lei	
sobre	o	réxime	do	solo	e	ordenación,	é	posible:

1º.-	Manter	o	uso	autorizado.	

2º.-	Cambiar	a	un	uso	non	prohibido	pola	LSG.

Non	é	posible,	no	entanto,	cambiar	a	un	uso	dos	regulados	no	artigo	40	da	lei	se	tal	uso	
non	era	o	preexistente	ao	tempo	da	entrada	en	vigor	da	LSG.

4.- CONSULTA (Informe CCG 341/2018)

Formúlase	 se	 a	 relación	 de	 usos	 autorizables	 en	 solo	 rústico	 do	 artigo	 35	 da	 Lei	
2/2016,	do	10	de	febreiro,	do	solo	de	Galicia	(en	adiante,	LSG)	é	una	lista	pechada	
(numerus clausus)	ou	pode	ser	obxecto	de	interpretacións	analóxicas	ou	extensivas	
para permitir usos similares non literalmente previstos.

DOUTRINA

Tendo	 en	 conta	 o	 exposto	 polo	 lexislador	 na	 Exposición	 de	 Motivos	 da	 LSG,	 no	
sentido	de	perseguir	o	mesmo	obxectivo	de	salvagardar	o	solo	rústico	de	usos	que	
non	sexan	consubstanciais	co	seu	carácter,	a	concreción	que	nesa	lei	se	fai	dos	usos	
e	 das	 actividades	 admisibles	 en	 tal	 solo	 e	 da	 norma	 prohibitiva	 contida	 no	 artigo	
35.2	da	lei,	expresiva	de	que	os	restantes	usos	no	solo	rústico	son	usos	prohibidos,	
son	 circunstancias	 suficientemente	 reveladoras	 do	 carácter	 excepcional	 que	 ten	 a	
implantación	de	usos	no	solo	rústico;	de	aí	que	os	preceptos	que	contemplan	os	usos	
admisibles	en	tal	solo	deben	ser	obxecto	de	rigorosa	e	estrita	aplicación,	pois	doutro	
modo	poderán	verse	comprometidos	a	finalidade	e	os	obxectivos	perseguidos	pola	lei.

Así,	a	esa	rigorosa	e	estrita	aplicación	dos	preceptos	legais	que	contemplan	os	usos	
admisibles	no	solo	rústico	opoñeríase	calquera	interpretación	analóxica	ou	extensiva	
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destes	que	trate	de	dar	cobertura	a	usos	distintos	dos	expresamente	consignados	neles.	
Que	o	operador	xurídico	ten	vedado	acudir	a	interpretacións	analóxicas	ou	extensivas	
daqueles	 preceptos	 é	 algo	 que	 resulta	 claramente	 do	 disposto	 no	 artigo	 35.1.q)	 da	
propia	LSG,	que	unicamente	considera	admisibles	usos	análogos	aos	expresamente	
previstos na lei cando así se determine regulamentariamente.

5.- CONSULTA (Informe CCG 341/2018)

Formúlase	se	son	de	aplicación	ao	solo	rústico	as	limitacións	previstas	no	artigo	13	
do	 Real	 decreto	 lexislativo	 7/2015,	 do	 30	 de	 outubro,	 polo	 que	 se	 aproba	 o	 texto	
refundido	la	Lei	do	solo	e	rehabilitación	urbana	(en	adiante,	TRLSRU)	texto	para	os	
usos	en	solo	de	situación	rural.

DOUTRINA

O	 TRLSRU	 é	 unha	 normativa	 estatal	 ditada	 ao	 abeiro	 de	 títulos	 competenciais	
exclusivos	e/ou	básicos	estatais.	

Tal e como establece o seu artigo 1, esta lei regula, para todo o territorio estatal, 

as	 condicións	 básicas	 que	 garantan	 a	 igualdade	 no	 exercicio	 dos	 dereitos	 e	 no	
cumprimento	dos	deberes	constitucionais	relacionados	co	solo	e	as	bases	económicas	
e	ambientais	do	réxime	xurídico	de	todo	tipo	de	solo	e,	polo	tanto,	incluído	o	rústico.	

O	artigo	13	regula	o	contido	do	dereito	de	propiedade	do	solo	en	situación	rural	e	
dítase	en	virtude	de	competencias	básicas	e	exclusivas	do	Estado,	tal	e	como	resulta	
da	disposición	derradeira	segunda.	

Polo	tanto,	o	artigo	13	do	TRLSRU	é	plenamente	aplicable	na	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia,	e	as	súas	limitacións	deben	de	terse	en	conta	nas	autorizacións	para	usos	en	
solo	rústico	outorgadas	en	aplicación	do	artigo	35	da	LSG.

6.- CONSULTA (Informe CCG 341/2018)

Formúlase	 se	 os	 usos	 relacionados	 no	 artigo	 35.m)	 da	 Lei	 2/2016,	 do	 10	 de	
febreiro,	 do	 solo	 de	 Galicia	 (en	 adiante,	 LSG)	 xunto	 coas	 definicións	 do	 Decreto	
143/2016,	do	22	de	setembro,	polo	que	se	aproba	o	Regulamento	da	Lei	2/2016,	do	
10	de	febreiro,	do	solo	de	Galicia	(en	adiante,	RLSG)	deben	entenderse	en	todo	caso	
como	usos	de	carácter	dotacional	(usos	de	interese	público	ou	social).
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DOUTRINA

A	coincidencia	 entre	 o	 artigo	 35.m)	 da	LSG	 e	 a	 relación	 de	 usos	 pormenorizados	
dotacionais	 do	 número	 3.4.b)	 do	 anexo	 I	 do	 RLSG	 é	 total,	 polo	 que,	 a	 xuízo	 do	
Consello	Consultivo,	os	usos	relacionados	no	citado	artigo	35.m)	son	usos	propiamente	
dotacionais.

Esta	 interpretación	 é	 plenamente	 respectuosa	 co	 artigo	 13.1	 do	 TRLSRU,	 cando	
permite,	con	carácter	excepcional,	autorizar	en	solo	rústico	usos	que	sexan	de	interese	
público	 ou	 social,	 posto	 que	 a	 prestación	 dos	 servizos	 urbanos	 dotacionais	 ten,	
inequivocamente	e	pola	súa	propia	natureza,	este	interese	público	legalmente	esixido.

Pola	contra,	unha	interpretación	“extensiva”	do	artigo	35.m)	da	LSG	que	se	utilice	
para	dar	cobertura	á	implantación	de	usos	de	carácter	non	dotacional	en	solo	rústico,	
chocaría	coa	necesaria	interpretación	restritiva	derivada	dos	termos	da	vixente	LSG.

7.- CONSULTA (Informe CCG 59/2018)

Formúlase	se,	baixo	o	réxime	de	adopción	do	Código	Civil,	a	diferenza	máxima	de	
idade de 40 anos entre adoptante e adoptando pode seguirse aplicando nos estritos 

termos	previstos	no	Decreto	42/2000,	do	7	de	xaneiro,	polo	que	se	refunde	a	normativa	
reguladora	vixente	en	materia	de	familia,	infancia	e	adolescencia	ou	se,	polo	contrario,	
baixo	o	réxime	de	adopción	do	Código	Civil	non	cabe	tal	aplicación.

DOUTRINA

Como	 punto	 de	 partida	 debemos	 facer	 referencia	 á	 sentenza	 133/2017,	 do	 16	 de	
novembro,	 do	Tribunal	Constitucional	 que	 ao	 analizar	 o	 axuste	 constitucional	 dos	
artigos	27	e	41	da	Lei	2/2006,	do	14	de	xuño,	de	dereito	civil	de	Galicia,	reguladores	
da	adopción,	entendeu	que	esa	regulación	desborda	a	competencia	que	os	artigos	27.4	
e	38	do	Estatuto	de	Autonomía	de	Galicia	lle	atribúen	a	esta	Comunidade	Autónoma	
para	 a	 “conservación, modificación e desenvolvemento das institucións do Dereito 
civil galego”,	e	declarou	a	inconstitucionalidade	de	tales	preceptos	legais	pola	falta	
de	 competencia	 da	 Comunidade	 Autónoma	 de	 Galicia	 para	 lexislar	 a	 institución	
da	 adopción,	 polo	 que	 sobra	 calquera	 disquisición	 sobre	 a	 plena	 aplicabilidade	no	
ámbito	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	dos	preceptos	sobre	a	materia	contidos	
na	lexislación	civil	do	Estado.

Na	lexislación	estatal	foi	a	Lei	21/1987,	do	11	de	novembro,	pola	que	se	modificou	
o	Código	Civil	e	a	Lei	de	axuizamento	civil,	en	materia	de	adopción,	a	que	lle	deu	
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entrada	no	 trámite	 adoptivo	á	 intervención	administrativa	das	 institucións	públicas	
das	Comunidades	Autónomas,	e	fíxoo	introducindo	no	noso	Dereito	a	proposta	previa	
da	entidade	pública	 (art.	176.2	do	Código	Civil)	 como	mecanismo	de	arranque	ou	
de	inicio	do	expediente	de	adopción,	salvo	supostos	de	excepción	e,	paralelamente,	
definindo	 a	 tales	 entidades	 públicas	 (disposición	 adicional	 primeira)	 como	 os	
organismos	do	Estado,	das	Comunidades	Autónomas	ou	das	Entidades	Locais	ás	que,	
con	arranxo	ás	leis,	correspondía,	no	territorio	respectivo,	a	protección	dos	menores.

Ningunha	 alusión	 se	 facía	 na	 lexislación	 estatal	 á	 esixencia	 de	 idoneidade	 dos	
adoptantes,	aínda	que	non	cabe	descoñecer	que	a	formulación	da	proposta	en	si	xa	
presupoñía	unha	toma	de	postura	da	entidade	pública	sobre	a	capacidade	e	aptitudes	
para adoptar das persoas propostas.

Así,	foi	a	Lei	orgánica	1/1996,	do	15	de	xaneiro,	de	protección	xurídica	do	menor,	
de	 modificación	 parcial	 do	 Código	 Civil	 e	 da	 Lei	 de	 axuizamento	 civil,	 seguindo	
os	postulados	da	Convención	dos	Dereitos	do	Neno	do	20	de	novembro	de	1989	e	
do	Convenio	da	Haya	relativo	á	protección	do	neno	e	á	cooperación	en	materia	de	
adopción	internacional,	do	29	de	maio	de	1993,	a	que	fixo	explícita	a	necesidade	de	que	
pola	entidade	pública,	se	era	ela	a	que	formulaba	a	proposta,	se	apreciase	a	idoneidade	
dos	 adoptantes,	 o	 que	 lle	 dá	 así	 carta	 de	 natureza	 a	 nivel	 estatal	 á	 declaración	 de	
idoneidade	dos	adoptantes	como	requisito	previo	ou	coetáneo	da	necesaria	proposta	
da	entidade	pública	que	debe	preceder	ao	 inicio	do	expediente	de	adopción	(artigo	
176.1	e	2	do	Código	Civil).	E	dicimos	que	lle	deu	carta	de	natureza	a	nivel	estatal	
porque	pese	a	que	na	exposición	de	motivos	daquela	lei	se	pretendía	que	a	esixencia	
do	requisito	de	 idoneidade	dos	adoptantes	non	estaba	expresamente	establecido	no	
noso	dereito	positivo,	era	 indubidable	que	esa	esixencia	se	se	atopaba	positivizada	
no	dereito	autonómico,	do	que	é	proba	a	 regulación	que	se	contiña	ao	 respecto	no	
Decreto	galego	112/1995,	do	21	de	marzo,	sobre	medidas	de	protección	de	menores	
e	de	adopción,	que	 recollía	no	artigo	37,	entre	os	 requisitos	dos	adoptantes,	o	“ter 

sido considerado o solicitante persoa idónea para a adopción tras o correspondente 

procedemento de valoración”.

É	precisamente	ese	Decreto,	no	seu	artigo	49.a),	incluído	na	sección	que	levaba	por	
título	“O procedemento de valoración de idoneidade”,	o	que,	en	termos	xerais,	excluía	
da	condición	de	persoas	idóneas	para	poder	adoptar	aquelas	cuxa	diferenza	de	idade	
co	adoptando	fose	superior	aos	40	anos.	O	seu	texto	era	o	seguinte:
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“No proceso de valoración teranse en conta, ao menos, os seguintes aspectos:

a)					Que entre o adoptante e o adoptando haxa una diferenza de idade adecuada que non 

sexa superior aos corenta anos, agás que os solicitantes estean en dispoñibilidade 

de aceptar grupos de irmáns ou menores con especiais dificultades, caso en que a 
diferenza de idade poderá ser superior”.

Con	dicción	semellante	manifestouse	o	artigo	33.1.a)	da	Lei	3/1997,	do	9	de	xuño,	
galega	da	familia,	da	infancia	e	da	adolescencia,	desenvolvida	polo	Decreto	169/1999,	
do	14	de	maio,	polo	que	se	regulan	as	medidas	de	protección	de	menores	e	a	adopción,	
que	no	seu	artigo	56.1.a)	establecía:

“1. No proceso de valoración teranse en conta, ao menos, os seguintes aspectos:

a)    Que entre o solicitante e o menor haxa unha diferenza de idade adecuada que non 

sexa superior aos corenta anos, agás que os solicitantes estean en dispoñibilidade 

de aceptar grupos de irmáns ou menores con especiais dificultades, caso en que a 
diferenza de idade poderá ser superior”.

Este	 Decreto	 foi	 derrogado	 polo	 Decreto	 42/2000,	 do	 7	 de	 xaneiro,	 polo	 que	 se	
refunde	a	normativa	reguladora	vixente	en	materia	de	familia,	infancia	e	adolescencia.	
O	artigo	77.1.a)	deste	último	Decreto	mantivo	a	mesma	redacción	que	o	artigo	56.1.a)	
do	Decreto	169/1999.

Se	algo	evidencia	a	 lectura	do	artigo	77.1.a)	do	Decreto	42/2000,	do	7	de	xaneiro,	
hoxe	vixente,	é	que	ao	fixar	en	40	anos,	en	termos	abstractos	e	imperativos,	a	diferenza	
máxima	de	idade	entre	o	solicitante	e	o	menor	para	os	efectos	de	que	ese	solicitante,	
agás	 excepcións,	 poida	 ser	 declarado	 persoa	 idónea	 para	 adoptar,	 non	 opera	 esa	
circunstancia	 como	 criterio	 para	 ponderar	 para	 a	 determinación	 da	 idoneidade,	
entendida	como	o	que	é	conveniente,	senón	que	opera,	en	sentido	prohibitivo,	como	
condictio sine qua non para poder adoptar.

Desta	maneira,	o	que	“formalmente”	se	configura	no	Decreto	42/2000	como	criterio	
para	 ter	 en	 conta	 na	 valoración	 da	 idoneidade	 convértese	 “materialmente” nun 

requisito	de	capacidade	para	adoptar,	ao	constituírse	a	diferenza	máxima	de	idade	en	
factor	excluínte	dos	solicitantes	da	adopción	que	superen	o	límite	de	idade	establecido.	
Precisamente,	 como	 tal	 requisito	 de	 capacidade	 é	 considerada	 na	 actualidade	 polo	
Código	Civil	a	diferenza	de	idade	máxima,	que	a	fixa	en	termos	xerais	en	45	anos	
entre	adoptante	e	adoptado,	polo	que	ese	requisito	participa	do	mesmo	carácter	que	
sempre	atribuíu	o	dito	texto	legal	á	diferenza	de	idade	mínima	entre	eles.	
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Se	 a	 diferenza	 máxima	 de	 idade	 entre	 o	 solicitante	 e	 o	 menor	 é	 un	 requisito	 de	
capacidade	para	adoptar,	o	feito	de	que	o	artigo	77.1.a)	do	42/2000,	do	7	de	xaneiro,	
configure	formalmente	tal	diferenza	máxima	como	criterio	de	idoneidade,	e	que	o	faga	
fixando	un	límite	que	diverxe	do	establecido	no	Código	Civil,	impide	a	aplicación	dese	
precepto	regulamentario	e	os	seus	concordantes.	Unha	inaplicación	que,	obviamente,	
non	responde	á	razón	de	respecto	ao	principio	de	xerarquía	normativa,	que	non	opera	
entre	normas	estatais	e	autonómicas,	senón	á	razón	de	competencia,	da	que,	en	materia	
relativa	á	institución	da	adopción,	carece	a	Comunidade	Autónoma	de	Galicia,	como	
declara	o	Tribunal	Constitucional	na	citada	sentenza	133/2017,	do	16.11.2017.

Do	que	se	trata,	en	suma,	é	de	atender	ao	establecido	no	artigo	149.3	CE,	que	lle	atribúe	
ás	 normas	 do	 Estado,	 en	 caso	 de	 conflito,	 prevalencia	 sobre	 ás	 das	 Comunidades	
Autónomas	en	todo	o	que	non	este	atribuído	á	exclusiva	competencia	destas.

A	 tese	 que	 este	 Consello	 Consultivo	 propugna	 vén	 avalada	 pola	 doutrina	 sentada	
polo	Tribunal	Constitucional	en	sentenzas	como	a	102/2016,	do	25.5.2016,	na	que,	
pronunciándose	sobre	a	cuestión	de	inconstitucionalidade	1619.2015	formulada	pola	
Sala	 do	Contencioso-Administrativo	 do	Tribunal	Superior	 de	Xustiza	 e	Galicia	 en	
relación	 co	 artigo	 32.1.da	Lei	 5/1997,	 do	 22	 de	 xullo,	 da	Administración	 local	 de	
Galicia,	arguméntase:

“O artigo 149.3 CE é un precepto destinado non a fixar as competencias do Estado e 
das Comunidades Autónomas, senón a solucionar os conflitos que poidan producirse 
en aplicación das normas respectivas e que non haxan de resolverse mediante a 

declaración de inconstitucionalidade dunha delas. Das súas distintas regras, una das 

cales é a da prevalencia das normas do dereito estatal nos termos que a mesma describe 

(<<prevalecerán, en caso de conflito, sobre as das Comunidades Autónomas en todo 
o que non este atribuído á exclusiva competencia destas>>), resultan destinatarios os 

aplicadores do Dereito sen distinción, e a súa finalidade non é outra que a de asegurar 
a plenitude do ordenamento, tal e como afirmou de maneira reiterada este Tribunal 
(entre outras, SSTC 118/1996, de 27 de xuño, FFJJ 4 y 8; 61/1997, de 20 de marzo, 

FJ 12 c); 157/2004, de 21 de setembro, FJ 13, ou 139/2011, de 14 de setembro, FJ 

4), reservando a Constitución á súa vez a este último, o monopolio da declaración de 

inconstitucionalidade das leis. O artigo 149.3 CE proporciona unha ferramenta útil 

para que as relacións entre os ordenamentos xurídico estatal e os das Comunidades 

Autónomas poidan desenvolverse con fluidez, en situación que non demanden como 
resposta a declaración de inconstitucionalidade das leis dalgúns deles; tendo en conta 

que as Comunidades Autónomas nin son competentes<<… “para determinar os efectos 

que as súas normas producen sobre o Dereito estatal preexistente, pois a vixencia 
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e aplicabilidade deste será a que resulte das normas constitucionais que regulen a 

relación entre o ordenamento estatal e o autonómico (así, o art.149.3 CE ), e non o que 

estableza o lexislador autonómico” (STC 132/1989, FJ 33) >> (STC 157/2004, de 21 

de setembro, FJ 13), nin o poden ser para condicionar o Dereito estatal posterior”.

De	todo	o	exposto	debemos	concluír	que,	baixo	o	réxime	de	adopción	do	Código	Civil,	
non	cabe	seguir	aplicando	a	diferenza	máxima	de	idade	de	40	anos	entre	adoptante	e	
adoptando	nos	estritos	termos	previstos	no	Decreto	42/2000,	do	7	de	xaneiro.

8.- CONSULTA (Informe CCG 59/2018)

Formúlase	se,	tendo	en	conta	que	baixo	o	réxime	de	adopción	do	Código	Civil	non	cabe	
a	aplicación	da	diferenza	máxima	de	idade	de	40	anos	entre	adoptante	e	adoptando	nos	
estritos	termos	previstos	no	Decreto	42/2000,	do	7	de	xaneiro,	polo	que	se	refunde	a	
normativa	reguladora	vixente	en	materia	de	familia,	infancia	e	adolescencia	en	tanto	
que	non	se	tramite	a	correspondente	modificación	do	dito	Decreto,	e	co	fin	de	darlle	
cumprimento	á	STC	133/2017	na	que	se	ordena	aplicar	o	réxime	do	Código	Civil	aos	
procesos	de	adopción	en	curso,	e	aos	que	se	inicien	con	posterioridade	á	data	da	súa	
publicación	(20.12.2017),	resulta	conforme	a	dereito	que	se	proceda	á	valoración	da	
idoneidade	e	á	selección	das	persoas	adoptantes,	entendendo	que	as	referencias	que	
aquel	Decreto	fai	á	diferenza	máxima	de	40	anos	entre	adoptante	e	adoptando	deben	
entenderse	 feitas	á	diferenza	máxima	de	 idade	de	45	anos	prevista	no	artigo	175.1	
do	Código	Civil.	Deste	xeito,	o	artigo	77.1.a)	do	Decreto	entenderíase	no	sentido	de	
que	entre	o	solicitante	e	o	menor	ten	que	existir	una	diferenza	de	idade	axeitada	que	
non	sexa	superior	aos	45	anos,	excepto	que	os	solicitantes	estean	en	dispoñibilidade	
de	 aceptar	grupos	de	 irmáns	ou	menores	 con	 especiais	dificultades,	 caso	no	que	 a	
diferenza	de	idade	poderá	ser	superior.	E,	ao	poder	ser	consideradas	idóneas	persoas	
solicitantes	 cunha	 diferenza	 de	 idade	 máxima	 de	 45	 anos,	 a	 selección	 de	 persoas	
adoptantes	se	vería	afectada.	Así,	o	listado	previsto	no	artigo	70.2	do	Decreto	para	a	
adopción	de	menores	dun	ano	pasaría	a	ser	entendido	como	de	solicitantes	idóneos	
menores	de	45	anos,	o	que	lle	permitiría	a	estes	solicitantes	acceder	á	adopción	dos	
indicados menores dun ano, de acordo co artigo 82 do Decreto.

DOUTRINA

Non	 resulta	 conforme	a	dereito	proceder	 á	 valoración	da	 idoneidade	 e	 á	 selección	
das	persoas	adoptantes	aplicando	os	artigos	77.1.a)	e	inciso	primeiro	do	apartado	2	
do	artigo	70	do	Decreto	42/2000,	do	7	de	xaneiro,	polo	que	se	refunde	a	normativa	
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reguladora	 vixente	 en	 materia	 de	 familia,	 infancia	 e	 adolescencia,	 acudindo	 ao	
expediente,	de	entender	como	feitas	aos	45	anos	as	referencias,	que	eses	preceptos	fan	
a	una	diferenza	máxima	de	idade	de	40	anos	entre	o	solicitante	da	adopción	e	o	menor.

A	 aplicación	 directa	 do	 artigo	 175.1	 do	 Código	 Civil	 determina	 que	 a	 diferenza	
da	 idade	máxima	de	 45	 anos	 que	 este	fixa	 entre	 adoptante	 e	 adoptando,	 e	 as	 súas	
excepcións,	deban	xogar	no	proceso	de	valoración	de	idoneidade	e	na	selección	dos	
adoptantes	idóneos	para	cada	menor	o	mesmo	papel	que	como	requisito	de	capacidade	
xogou	sempre	a	diferenza	de	idade	mínima	entre	eles,	como	así	mesmo	lexitima	unha	
aplicación	do	artigo	82	do	Decreto	42/2000	só	efectuada	nos	seguintes	termos:

a)	 Respecto	de	nenos	ou	nenas	menores	dun	ano	en	situación	legal	de	ser	
adoptados	e	que	non	presenten	ningún	problema	de	saúde,	deficiencia	
significativa	 ou	 circunstancia	 especial	 que	 demande	 un	 tratamento	
diferenciado	(letra	a)	no	número	1	do	artigo	82	do	Decreto	42/2000),	
a	selección	efectuaríase	entre	solicitantes	idóneos	menores	de	45	anos,	
o	que	 implicaría	unha	 reelaboración	da	 lista	que	figura	na	subsección	
segunda	da	 sección	primeira	 do	 rexistro	 de	 adopción	nacional,	 co	fin	
de	 incluír	 todas	 as	 persoas	 solicitantes	 idóneas	 menores	 de	 45	 anos,	
seguindo	a	orde	de	presentación	das	solicitudes.	

b)	 No	caso	de	nenos	ou	nenas	de	máis	dun	ano	ou	que	presenten	algún	tipo	
de	necesidade	especial,	a	selección	efectuaríase	conforme	co	previsto	na	
letra	b)	do	número	1	e	no	número	2	do	artigo	82	do	Decreto	42/2000,	
entre	solicitantes	idóneos	tendo	en	conta	a	diferenza	máxima	de	idade	
de	45	anos	do	Código	Civil	(en	lugar	da	de	40	anos)	salvo	grupos	de	
irmáns	ou	menores	con	dificultades	especiais	(casos	nos	que	a	diferenza	
de	idade	pode	ser	superior).

9.- CONSULTA (Informe CCG 59/2018)

Formúlase	se,	dado	que,	como	regra	xeral,	nos	procesos	de	adopción	existe	una	fase	
administrativa	e	outra	xudicial,	 resulta	conforme	a	dereito	entender	que	o	mandato	
de	 aplicación	 do	 réxime	 do	 Código	 Civil	 aos	 procesos	 de	 adopción	 en	 curso	 na	
data	de	publicación	da	STC	133/2017	(20.12.2017),	 implica	para	a	Administración	
autonómica,	proceder	á	dita	aplicación	 respecto	daqueles	nos	que	actualmente	non	
recaeu	 proposta	 de	 adopción	 con	 asignación	 de	 menor,	 de	 xeito	 que	 a	 diferenza	
máxima	de	idade	de	45	anos	prevista	no	Código	Civil	se	tería	en	conta	nas	valoracións	
de	idoneidade	e	nas	revisións	de	idoneidade	actualmente	pendentes	en	tales	procesos	



CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA

80

e,	respecto	das	valoracións	xa	efectuadas	de	persoas	solicitantes	ás	que	non	se	tivese	
realizado	aínda	a	asignación	dun	menor,	en	aplicación	da	dita	diferenza	máxima	de	
idade	efectuaríase	mediante	unha	revisión	da	valoración	xa	efectuada	motivada	por	
cambios	 no	 réxime	 xurídico	 aplicable.	A	 selección	 posterior	 efectuaríase	 tendo	 en	
conta	así	mesmo	os	cambios	derivados	da	aplicación	da	diferenza	de	idade	de	45	anos	
nos	termos	anteriormente	expostos.	

DOUTRINA

A sentenza 133/2017 do Tribunal Constitucional ao declarar inconstitucionais e nulos 

os	artigos	27	a	41	da	Lei	2/2006,	faino	cos	efectos	previstos	no	fundamento	xurídico	
8,	segundo	o	cal:

“Noso pronunciamento de inconstitucionalidade dos artigos 27 a 41 da Lei 2/2006 

non afectará ás adopcións que sexan firmes na data de publicación desta sentenza, 
pois o principio de seguridade xurídica, consagrado no artigo 9.3 CE, aconsella 

limitar os efectos desta resolución a aqueles procesos de adopción que se atopen en 

curso (os cales deberán adecuarse aos ditados das normas civís do Dereito común 

e ás procesuais de carácter estatal) ademais, loxicamente, de aos que se inicien con 

posterioridade a dita publicación”. 

Polo	tanto,	é	conforme	a	dereito	entender	que	o	mandato	de	adecuación	dos	procesos	
de	adopción	en	curso	aos	ditados	das	normas	civís	do	dereito	común	implica,	para	a	
Administración	autonómica,	proceder	do	seguinte	xeito:

1º.-	Aos	 procesos	 de	 adopción	 en	 curso	 na	 data	 de	 publicación	 da	 STC	
133/2017	(20.12.2017),	a	Administración	autonómica,	debe	proceder	a	dita	
aplicación	 respecto	daqueles	 nos	que	 actualmente	non	 recaeu	proposta	 de	
adopción	 con	 asignación	 de	 menor,	 de	 modo	 que	 a	 diferenza	 máxima	 de	
idade	de	45	anos	prevista	no	Código	Civil	se	tería	en	conta	nas	valoracións	
de	idoneidade	e	nas	revisións	de	idoneidade	actualmente	pendentes	en	tales	
procesos.

2º.-	Respecto	das	valoracións	xa	efectuadas	de	persoas	solicitantes	ás	que	
non	se	tivese	realizado	aínda	a	asignación	dun	menor,	a	aplicación	da	dita	
diferenza	máxima	de	idade	efectuaríase	mediante	una	revisión	da	valoración	
xa	efectuada,	motivada	por	cambios	no	réxime	xurídico	aplicable.	

3º.-	A	selección	posterior	efectuaríase	tendo	en	conta	así	mesmo	os	cambios	
derivados	da	aplicación	da	diferenza	de	idade	de	45	anos.
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No	entanto,	o	Consello	Consultivo	é	da	opinión	de	que	a	adecuación	aos	ditados	das	
normas	civís	do	Dereito	común	dos	procesos	de	adopción	que	se	atopen	en	curso,	
ordenada pola sentenza 133/2017 do Tribunal Constitucional, debe comprender non 

só	os	supostos	nos	que	non	se	emitise	proposta	de	adopción,	senón	todos	os	procesos	
de	adopción	nos	que	esta	non	se	constituíse	por	resolución	xudicial	firme,	pois	aquela	
sentenza	só	exclúe	dos	efectos	do	seu	pronunciamento	as	adopcións	que	sexan	firmes	
na	data	de	publicación	desta.

Por	último,	debemos	destacar	que,	en	base	a	 todo	o	exposto,	consideramos	que	un	
adecuado	 cumprimento	 dos	 pronunciamentos	 da	 sentenza	 impón	 que,	 respecto	
dos	 expedientes	 xudiciais	 de	 adopción	 nos	 que	 por	 non	 terse	 constituído	 esta	 por	
resolución	xudicial	firme,	se	atopen	en	curso,	se	facilite	por	parte	da	Administración	
autonómica	aquel	cumprimento,	comunicándolle	aos	órganos	xudiciais	ante	os	que	
se	sigan	expedientes	xudiciais	de	adopción,	aqueles	supostos	nos	que	o	proceso	de	
valoración	de	idoneidade	e	a	selección	dos	adoptantes	idóneos	non	se	adaptaron	ás	
prescricións	do	artigo	175.1	do	Código	Civil.	

10.- CONSULTA (Informe CCG 142/2018)

O	 Consello	 Consultivo	 de	 Galicia	 fixa	 a	 súa	 doutrina	 en	 relación	 coa	 aplicación	
da	 Lei	 3/2016,	 do	 1	 de	 marzo,	 de	 medidas	 en	 materia	 de	 proxectos	 públicos	 de	
urxencia	ou	de	excepcional	 interese,	 tanto	en	relación	coa	 lexitimación	activa	para	
promover	 proxectos	 públicos	 de	 urxencia	 ou	 excepcional	 interese	 desconformes	
cos	instrumentos	de	ordenación	existentes,	que	se	nega	aos	propios	concellos	onde	
pretendera	 executarse	 proxectos	 públicos,	 como	 respecto	 das	 razóns	 de	 urxencia	
ou	 excepcional	 interese	 público	 que	 xustificarían	 a	 utilización	 desa	 potestade	 para	
promover	proxectos	públicos	de	urxencia	ou	excepcional	interese	desconformes	cos	
instrumentos	de	ordenación	existentes

O	artigo	único	da	lei	comeza	establecendo	que	os	actos	que	promovan	órganos	das	
administracións	públicas	para	a	aprobación	de	proxectos	públicos	de	urxencia	ou	de	
excepcional	 interese	estarán	suxeitos	á	 intervención	municipal	previa.	É	obvio	que	
esta	 intervención	 ten	sentido	cando	o	promotor	do	proxecto	é	unha	administración	
diferente	 do	 propio	 concello	 que	 o	 “intervén”. O número 2 do artigo único, acto 

seguido,	 segue	 a	 referirse	 a	 estas	 –outras-	 administracións,	 diferentes	 do	 concello	
que	ten	que	“intervir”	os	proxectos	urxentes	ou	de	excepcional	interese	público,	e	é	
palmario	que	teñen	que	ser	outras	administracións	por	canto	que	un	concello	non	pode	
“intervirse” a si mesmo. 
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No	mesmo	sentido,	a	exposición	de	motivos	da	lei	e	do	número	4º	do	seu	artigo	único	
esixe	a	emisión	de	informe	preceptivo	e	vinculante	por	parte	do	concello.	

Admitir	a	lexitimación	activa	dun	concello	levaría	ao	absurdo	de	ter	que	entender	que	
ten	que	informar	dúas	veces	un	mesmo	proxecto	propio,	unha	primeira,	en	fase	de	
aprobación	do	proxecto	para	a	súa	remisión	ao	Consello	da	Xunta,	e	unha	posterior,	
en	fase	de	informe	preceptivo	e	vinculante	sobre	o	mesmo	proxecto.

De	igual	modo,	carecería	de	sentido	a	previsión	do	número	4	do	artigo	único	cando	
estipula	que	“se o informe do concello é desfavorable, … a consellería competente 

ditará resolución de arquivamento do procedemento”, posto que estaría contemplando 

un	 suposto	 no	 que	 un	 concello	 podería	 informar	 desfavorablemente	 aquilo	 que	
previamente	 informou	 favorablemente	 e	 aprobou	 para	 a	 súa	 remisión	 ao	 Consello	
da	Xunta.	Tamén	sería	incoherente	a	previsión	do	número	9	do	artigo	único	que	lle	
permite	ao	concello	acordar	a	suspensión	das	obras	cando	se	pretendan	levar	a	cabo	
sen	seguir	o	procedemento	nel	previsto,	ou	sen	axustarse	ao	proxecto	aprobado,	xa	
que	 estariamos	 perante	 un	 caso	 en	 que	 un	 concello	 non	 respecta	 un	 proxecto	 por	
el	 aprobado,	 dirixido	 e	 executado	 e	 opta	 por	 suspender	 esta	 execución	 en	 vez	 de	
axustarse	ás	previsións	proxectadas.	

Do	mesmo	xeito,	o	número	8	do	artigo	único	prevé,	para	o	caso	de	que	sexan	precisas,	
que	o	concello	procederá	á	expropiación	dos	terreos	e	á	transferencia	posterior	da	súa	
titularidade	ao	órgano	promotor,	presupoñendo	que	en	todo	caso,	o	órgano	promotor	
será	outro	diferente	do	propio	concello.	

En	definitiva,	do	mesmo	xeito	que	as	administracións	non	poden	concederse	licenzas	
a	si	mesmas,	nin	sancionarse	a	si	mesmas,	carece	de	sentido	que	as	citadas	previsións	
da	lei	poidan	aplicárselles	aos	concellos.	

A	maior	abastanza,	cabe	engadir	que	os	plans	xerais	de	ordenación	municipal	deben	
formularse	 polos	 Concellos	 (art.	 51	 da	 Lei	 2/2016,	 de	 2	 de	 febreiro,	 do	 solo	 de	
Galicia),	que	son	os	titulares	desta	potestade	(art.	64	da	Lei	2/2016,	de	2	de	febreiro,	
do	solo	de	Galicia)	polo	que	cando	un	proxecto	que	pretenda	executarse	non	se	axuste	
ao	planeamento,	o	concello	pode	–e	debe-	promover	a	modificación	do	PXOM,	sen	
que	sexa	imprescindible	para	eles	empregar	as	facultades	excepcionais	previstas	na	
Lei	3/2016,	do	1	de	marzo,	de	medidas	en	materia	de	proxectos	públicos	de	urxencia	
ou	de	excepcional	interese.

Estando	 condicionado	 o	 exercicio	 de	 tal	 potestade	 á	 preexistencia	 de	 razóns	 de	
urxencia	ou	excepcional	interese	público,	cabe	comezar	afirmando	que	son	conceptos	
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xurídicos	 indeterminados	 para	 integrar	 consonte	 ás	 circunstancias	 de	 cada	 suposto	
concreto	contemplado,	 e	basta	a	 concorrencia	dunha	delas	para	que	poida	adquirir	
plena	efectividade	de	materialización	da	potestade.	

Non	obstante,	a	urxencia,	en	canto	elemento	temporal,	ten	certo	carácter	obxectivo,	
fronte	 á	 noción	 de	 interese	 público,	 que	 presente	 connotacións	 discrecionais	 máis	
intensas,	e	ten	que	referirse	a	unha	imperiosa	necesidade,	entendida	como	aquela	que	
non	admite	dilación	sen	grave	quebranto	para	un	servizo	ou	necesidade	de	carácter	
público. 

Tendo	en	conta	o	anterior,	e	dende	a	perspectiva	da	urxencia,	é	o	parecer	deste	órgano	
que	deberán	valorarse	as	razóns	polas	que	os	proxectos	non	se	executaron	ao	abeiro	
do	planeamento	anulado,	en	 tanto	que	unha	 imperiosa	necesidade	 temporal	non	se	
compadece	cun	dilatado	período	de	 tempo	no	que	non	 se	 executou	un	proxecto,	 a	
pesar	de	ser	legalmente	factible	sen	acudir	á	facultade	excepcional	e	privilexiada	que	
estamos a analizar.

Seguindo	co	requisito	relativo	ao	excepcional	interese	público,	o	carácter	discrecional	
deste	concepto	xurídico	indeterminado	foi	analizado,	no	relativo	á	súa	aplicación	a	
este	 tipo	 de	 proxectos,	 en	múltiples	 pronunciamentos	 xurisprudenciais	 –por	 todos,	
Tribunal	Supremo	Sala	3ª,	sec.	5ª,	S	16.12.2014,	rec.	392/2012-.	Esta	discrecionalidade	
supón	 que	 ten	 que	 ser	 apreciado	 e	 motivado	 pola	Administración	 que	 o	 aplica,	 e	
que	é	 susceptible	de	control	xurisdicional	a posteriori,	 co	obxecto	de	evitar	que	a	
discrecionalidade poida converterse en arbitrariedade. 

A	este	CCG,	polo	seu	carácter	de	órgano	de	asesoramento	xurídico,	non	lle	corresponden	
xuízos	de	valor	sobre	a	concorrencia	do	interese	público	nun	determinado	proxecto,	
máxime	 cando,	 coma	 neste	 caso,	 no	 expediente	 sometido	 a	 informe	 non	 constan	
os	proxectos	para	executar,	e	as	memorias	e	os	informes	xustificativos	destes.	Pero	
si	 é	 preciso	manifestar	 que	 para	 utilizar	 unha	 facultade	 excepcional	 e	 privilexiada	
coma	 a	 presente,	 require	 un	 especial	 rigor	 na	 xustificación	 do	 seu	 exercicio,	 alén	
da	xustificación	preceptiva	para	a	aprobación	de	calquera	proxecto	construtivo	que	
se	 pretenda	 executar	 para	 darlle	 cumprimento	 a	 unha	 competencia	 pública,	 e	 por	
definición	a	un	interese	público.

No concepto “excepcional”,	 recollido	na	normativa	 referenciada,	 englóbanse	dous	
significados	que	deben	de	matizarse.	Por	unha	banda	estámonos	a	referir	ao	propio	
instrumento	 legal,	 previsto	 na	 lei	 como	 excepción	 á	 vía	 ordinaria	 de	 execución	
dunha	actuación	ou	infraestrutura	en	contra	da	normativa	urbanística	e,	por	outro,	á	
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especial	cualificación	ou	modulación	do	propio	“interese público”	como	excepcional,	
entendido	como	extraordinario	ou	fóra	do	común.	Na	liña	apuntada,	non	discutimos	
o	 “interese público”,	 como	 contraposición	 ao	 interese	 privado,	 pois	 resulta	 claro	
que	estamos	ante	infraestruturas	públicas	e,	polo	tanto,	de	interese	xeral,	pero	debe	
motivarse,	a	maior	abastanza,	o	seu	excepcional	ou	extraordinario	interese	público.	

En	definitiva	non	basta	que	se	xustifique	un	“interese público” senón	que	 ten	que	
motivarse	debidamente	que	sexa	extraordinario,	e	así	deben	de	razoarse	as	diferenzas	
entre	o	interese	público	que	concorre	en	todo	tipo	de	proxecto	de	obra	executado	no	
lexítimo	exercicio	das	competencias	dunha	administración,	do	interese	público	que,	
por	excepcional	e	extraordinario,	xustifica	a	aplicación	da Lei	3/2016,	do	1	de	marzo,	
de	medidas	en	materia	de	proxectos	públicos	de	urxencia	ou	excepcional	interese.

2.- PROXECTOS NORMATIVOS 

O	 Pleno	 do	 Consello	 Consultivo	 de	 Galicia	 ditaminou	 no	 exercicio	 os	 seguintes	
Proxectos	de	decreto	(3	Proxectos	de	decreto	do	ano	2017	que	estaban	pendentes	de	
emisión	de	ditame	e	23	Proxectos	de	decreto	do	ano	2018,	ordenados	cronoloxicamente	
segundo	a	data	de	emisión	do	ditame):

Ano	2017:	3	Proxectos	de	decretos:

	CCG	 508/2017:	 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. Pleno do 24.1.2018.

	CCG	 509/2017:	 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.	Pleno	do	24.1.2019.

	CCG	 439/2017:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 regula	 a	 formación	
do	 persoal	 que	 realiza	 actividades	 hixiénico-sanitarias	 de	 mantemento	
das	 instalacións	 susceptibles	 de	 propagar	 a	 lexionelose,	 de	 tatuaxe,	
micropigmentación	e	piercing,	e	de	centros	de	bronceado	artificial	mediante	
radiacións	ultravioleta.	Pleno	do	14.2.2018.
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Ano	2018:	23	Proxectos	de	decretos:

	CCG	16/2018:	Proxecto	de	decreto	polo	que	se	establecen	as	bases	e	os	
criterios	para	a	elaboración	dos	 regulamentos	electorais	que	deben	rexer	
a	realización	dos	procesos	electorais	das	federacións	deportivas	galegas.

	CCG	17/2018:	Proxecto	de	decreto	sobre	os	libros	de	actas	e	de	resolución	
das Entidades Locais Galegas.

	CCG	37/2018:	Proxecto	de	decreto	polo	que	se	crea	a	Axencia	Galega	de	
Calidade Alimentaria e se aproban os seus estatutos.

	CCG	93/2018:	Proxecto	de	decreto	polo	que	se	regulan	as	infraestruturas	
de soporte e os espazos de reserva para o despregamento de redes de 

comunicacións	 electrónicas	 en	 áreas	 empresariais	 promovidas	 polas	
administracións	públicas	de	Galicia.

	CCG	 116/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 establece	 o	 currículo	
do	 ciclo	 formativo	 de	 grao	 superior	 correspondente	 ao	 título	 de	 técnico	
superior	en	Promoción	de	Igualdade	de	Xénero.

	CCG	 135/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 regula	 a	 composición	
e	 funcionamento	 da	 Comisión	 Galega	 de	 Control	 da	 Violencia	 e	 o	
procedemento sancionador na materia.

	CCG	 141/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 modifica	 o	 Decreto	
8/2014,	do	16	de	xaneiro,	polo	que	se	regulan	as	confrarías	de	pescadores	
de	Galicia	e	as	súas	federacións.

	CCG	 177/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 modifica	 o	 Decreto	
146/2001,	 do	7	de	xuño,	 sobre	planificación,	 apertura,	 traslado,	 peche	 e	
transmisión	de	oficinas	de	farmacia.

	CCG	 162/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 regula	 a	 Artesanía	
Alimentaria en Galicia.

	CCG	 178/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 modifica	 o	 Decreto	
52/2014,	 do	 16	 de	 abril,	 polo	 que	 se	 regulan	 as	 instrucións	 xerais	 de	
ordenación	e	de	xestión	de	montes	de	Galicia.

	CCG	195/2018:	Proxecto	de	decreto	polo	que	se	establece	o	currículo	dos	
niveis	básico	A1,	básico	A2,	intermedio	B1,	intermedio	B2,	avanzado	C1	e	
avanzado	C2	das	ensinanzas	de	idiomas	de	réxime	especial	na	Comunidade	
Autónoma	de	Galicia.
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	CCG	210/2018:	Proxecto	de	decreto	polo	que	se	regula	a	composición	e	
funcionamento	da	Comisión	Galega	de	Prevención	e	Represión	da	Dopaxe.

	CCG	 219/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 regula	 a	 Comisión	 de	
Espectáculos	Públicos	e	Actividades	Recreativas	de	Galicia.

	CCG	237/2018:	Proxecto	de	decreto	polo	que	se	aproba	o	Regulamento	
da	Lei	de	transporte	público	de	persoas	en	vehículo	de	turismo	de	Galicia.

	CCG	 236/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 establecen	 as	 bases	
reguladoras	para	a	concesión	de	compensacións	económicas	ás	organizacións	
sindicais	e	empresariais	no	marco	da	participación	institucional.

	CCG	 273/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 establece	 o	 currículo	
do	 ciclo	 de	 grao	 superior	 correspondente	 ao	 título	 de	 técnico	 deportivo	
superior	en	Piragüismo	de	Augas	Bravas,	e	técnico	deportivo	superior	en	
Piragüismo de Augas Tranquilas.

	CCG	280/2018:	Proxecto	de	decreto	polo	que	se	regula	a	autorización	de	
depósitos	 especiais	 de	medicamentos	 estupefacientes	veterinarios	para	o	
seu uso clínico en establecementos veterinarios.

	CCG	 249/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 crea	 e	 se	 regula	 o	
Sistema	 de	 Información	 dos	 Diagnósticos	 de	 Infección	 polo	 Virus	 da	
Inmunodeficiencia	Humana	en	Galicia	(SIDIVIHG).

	CCG	 279/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 regula	 a	 protección,	
valorización	 e	 transferencia	 dos	 resultados	 de	 investigación,	
desenvolvemento	e	innovación	no	ámbito	do	Sistema	Público	de	Saúde	de	
Galicia.

	CCG	302/2018:	Proxecto	de	decreto	polo	que	se	crea	e	regula	o	Observatorio	
galego	 contra	 a	 discriminación	 por	 orientación	 sexual	 e	 identidade	 de	
xénero.

	CCG	 276/2018:	 Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 modifican	 o	 Decreto	
260/1992,	 do	 4	 de	 setembro,	 polo	 que	 se	 aproba	 o	 regulamento	 para	 a	
execución	da	Lei	13/1989,	do	10	de	outubro,	de	montes	veciñais	en	man	
común,	 e	 o	 Decreto	 23/2016,	 do	 25	 de	 febreiro,	 polo	 que	 se	 regula	 o	
reinvestimento dos ingresos obtidos polos montes veciñais en man común 

en	actuacións	de	mellora	e	protección	forestal.
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	CCG	386/2018:	Proxecto	de	decreto	polo	que	se	aproba	o	Regulamento	
de	organización	e	 réxime	de	 funcionamento	do	Xurado	de	Expropiación	
de Galicia.

	CCG	248/2018:	Proxecto	de	decreto	polo	que	se	crea	e	regula	o	Rexistro	
de	pacientes	con	enfermidades	raras	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.

Ademais,	o	Pleno	do	Consello	Consultivo	de	Galicia	ditaminou	no	exercicio	2018	o	
seguinte	Proxecto	de	orde:

	CCG	46/2018:	Proxecto	de	orde	pola	que	se	determinan	os	centros	históricos	
para	 os	 efectos	 dos	 beneficios	 fiscais	 previstos	 nos	 números	 catorce	 do	
artigo	5	e	seis	do	artigo	13	ter,	do	texto	refundido	das	disposicións	legais	
da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	en	materia	de	tributos	cedidos	polo	
Estado,	aprobado	polo	Decreto	lexislativo	1/2011,	do	28	de	xullo.

O	 ditame	 CCG	 470/2018:	 Proxecto	 de	 orde	 pola	 que	 se	 desenvolve	 a	 disposición	
adicional	segunda	da	Lei	9/2016,	do	8	de	xullo,	para	regular	o	acceso	aos	corpos	de	
policía	local	do	persoal	funcionario	previsto	no	artigo	53.3	da	Lei	orgánica	2/1986,	do	
13	de	marzo,	con	funcións	de	control	de	tráfico	urbano	nos	concellos	foi	emitido	polo	
Pleno do Consello Consultivo de Galicia o 23.1.2019.

En	particular,	interesa	destacar	a	doutrina	establecida	en	relación	cos	asuntos	que	se	
citan	a	continuación.

2.1.- Proxecto de decreto polo que se establecen as bases e os criterios para a 
elaboración dos regulamentos electorais que deben rexer a realización dos 
procesos electorais das federacións deportivas galegas (CCG 16/2018)

O	ditame	CCG	16/2018	analiza	o	proxecto	de	decreto	citado	que	no	seu	artigo	17.5	
establecía	que:

“Calquera procedemento electoral iniciado en base a un regulamento electoral non 

aprobado pola Secretaría Xeral para o Deporte, será nulo de pleno dereito”.

A	 antedita	 previsión	 vulnera	 o	 disposto	 no	 artigo	 47.1	 da	 Lei	 39/2015,	 do	 1	 de	
outubro,	 do	 procedemento	 administrativo	 común	 das	 administracións	 públicas	 (en	
adiante,	LPC),	que	enumera	 taxativamente	as	causas	de	nulidade	de	pleno	dereito,	
incorporando	na	súa	letra	g)	unha	cláusula	residual	que	refire	como	motivo	de	nulidade	
“calquera outro que se estableza expresamente nunha disposición con rango de Lei”.
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Polo	tanto,	para	a	creación	ex novo	dunha	causa	de	nulidade	é	precisa	unha	norma	
con	rango	de	lei,	sen	que	a	estes	efectos	sexa	suficiente	unha	norma	regulamentaria.

2.2.- Proxecto de decreto polo que se crea a Axencia Galega de Calidade 
Alimentaria e se aproban os seus estatutos (CCG 37/2018) 

O	ditame	CCG	37/2018	analiza	o	Proxecto	de	decreto	 citado,	que	no	 seu	artigo	8	
establece	que:

“Sen prexuízo das demais obrigas de información á cidadanía establecidas na 

lexislación vixente e daqueloutras que o Órgano de Dirección considere oportunas, 

a Axencia publicará na súa páxina web corporativa información actualizada sobre os 

seguintes aspectos:

a) O contrato de xestión da Axencia , o plan de acción anual, o informe 

xeral de actividade e as contas anuais, acompañadas do informe de 

auditoría de contas.

b) As redes de coñecemento e intercambio de información que impulse e, se 

é o caso, outras que existan no territorio de Galicia.

c) Os recursos públicos destinados pola Xunta de Galicia ás políticas que 
desenvolva a Axencia e, se é o caso, condicións e forma de acceso a eles.

d) Outros recursos públicos ou privados destinados a similares fins e 
dispoñibles no ámbito de Galicia, dos que a Axencia teña coñecemento.

e) Os procedementos e medios de acceso dos interesados aos servizos da 

Axencia e os dereitos que para ese efecto lle correspondan”.

A	Lei	16/2010,	do	17	de	decembro,	de	organización	e	funcionamento	da	Administración	
xeral	 e	 do	 sector	 público	 autonómico	 de	 Galicia	 (en	 adiante,	 LOFAXGA)	 contén	
no	seu	artigo	88.2	un	mandato	expreso	ao	executivo	para	regular	nos	estatutos	das	
axencias	autonómicas	os	mecanismos	precisos	para	garantir	o	acceso	a	determinada	
información,	así	como	a	posibilidade	de	acceso	a	ela	a	través	da	páxina	web	da	axencia,	
mandato	que	non	se	actualizou	no	caso	do	proxecto	de	estatuto	sometido	a	consulta,	
que	se	limita	a	reproducir	a	dicción	legal	sen	recoller	os	mecanismos	precisos	para	
garantir	o	acceso	da	cidadanía,	cuxa	regulación	é	esixida	polo	artigo	88.2	da	lei	citada	
como	 mecanismos	 engadidos	 á	 posibilidade	 de	 acceder	 a	 través	 da	 páxina	 web	 á	
información	sobre	os	documentos	recollidos	no	apartado	1	do	mesmo	precepto	legal.



MeMoria 2018

89

Procede,	xa	que	logo,	a	regulación	dos	citados	mecanismos	de	garantía	de	conformidade	
co	esixido	no	artigo	88.2	da	LOFAXGA.

Doutra	banda,	o	artigo	46	deste	proxecto	de	decreto	establece	que:

“1. A Axencia poderá adquirir toda clase de bens e dereitos por calquera dos 

modos admitidos no ordenamento xurídico.

2. A afectación dos bens adquiridos, así como a adquisición e alleamento de 

bens inmobles ou de dereitos sobre eles, realizarase de acordo co disposto na 

lexislación de patrimonio da Comunidade Autónoma”.

O precepto vulnera o disposto no artigo 18.1 da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do 

patrimonio	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	segundo	o	cal:

“Os bens e dereitos patrimoniais da Administración xeral da Comunidade Autónoma 

de Galicia poderán ser adscritos ás entidades públicas instrumentais para a súa 
vinculación directa a un servizo da súa competencia ou para o cumprimento dos seus 

fins propios. En ambos os dous casos, a adscrición leva implícita a afectación do ben 
ou dereito, que pasará a integrarse no dominio público”.

Polo	tanto,	no	caso	de	adscrición	de	bens	e	dereitos	patrimoniais,	a	dita	adscrición	
leva	implícita	a	afectación	do	ben	ou	dereito,	que	pasa	a	integrarse	no	dominio	público	
polo	 que,	 para	 estes	 casos,	 non	 é	 aplicable	 o	 inciso	 “conservando aqueles a súa 

cualificación […] xurídica orixinaria”	contida	no	artigo	46	do	proxecto	de	estatutos,	
o	que	si	acontece	no	caso	de	adscrición	de	bens	e	dereitos	demaniais	(artigo	11.1	da	
Lei	5/2011,	do	30	de	setembro).

2.3.- Proxecto de decreto polo que se regula a Artesanía Alimentaria en Galicia 
(CCG 162/2018)

No	ditame	CCG	162/2018	no	que	se	analiza	o	Proxecto	de	decreto	citado,	cualifícanse	
cuestións	 relativas	 á	 declaración	 responsable	 e	 á	 necesaria	 cobertura	 legal	 para	
introducir	limitacións	á	comercialización	de	produtos	artesanais	caseiros.

No	 artigo	 4,	 letra	 b)	 defínese	 o	 “artesá/n alimentario/a”	 como	 “a persoa que 

realiza algunha das actividades relacionadas no anexo I deste decreto, que cumpra 

os requisitos regulamentarios e que obtivese a correspondente Carta de Artesá/n, 

regulada no artigo 7 deste decreto”.

Pois	ben,	no	exame	de	legalidade	desta	definición	debe	considerarse	que	o	artigo	13	
do	proxecto	 somete	o	 exercicio	da	 actividade	de	 artesá/n	 a	un	 concreto	 réxime	de	
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intervención	 administrativa,	 o	 cal	 é	 a	 presentación	 dunha	 declaración	 responsable,	
definida	 no	 artigo	 69.1	 da	 Lei	 39/2015,	 do	 1	 de	 outubro,	 do	 procedemento	
administrativo	común	das	administracións	públicas	(en	adiante,	LPAC)	como:

“o documento subscrito por un interesado en que este manifesta, baixo a súa 

responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para 

obter o recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio, que dispón da 

documentación que así o acredita, que a porá ao dispor da Administración cando lle 

sexa requirida e que se compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigas 

durante o período de tempo inherente ao dito recoñecemento ou exercicio”. 

Polo	tanto,	a	condición	de	artesá	ou	artesán	alimentario/a	osténtaa	aquela	persoa	que,	
logo	da	presentación	dunha	declaración	responsable	na	que	manifeste	o	cumprimento	
dos	 requisitos	 establecidos	 normativamente,	 realice	 algunha	 das	 actividades	
relacionadas	no	anexo	I	do	decreto.

Advírtese	que	a	presentación	da	declaración	responsable	habilita	para	o	exercicio	da	
actividade,	sen	necesidade	dun	pronunciamento	previo	da	administración	(a	diferenza	
do	que	acontece	co	réxime	de	intervención	das	autorizacións	administrativas),	e	isto	sen	
prexuízo	das	ulteriores	actividades	de	control	que	debe	desenvolver	a	administración.

Precisamente naqueles labores de control, de constar o cumprimento dos requisitos 

establecidos	para	o	 exercicio	da	actividade,	 a	 administración	expedirá	 a	pertinente	
carta	 de	 artesá	 ou	 artesán,	 mais	 aquela	 carta	 non	 determina	 a	 adquisición	 de	 tal	
condición,	senón	que	unicamente	servirá	para	acreditala	(neste	sentido,	o	artigo	23.2	
da	Lei	2/2005,	do	18	de	 febreiro,	 de	promoción	e	defensa	da	 calidade	alimentaria	
galega	e	o	artigo	15.2	do	proxecto).

No	artigo	11	deste	Proxecto	de	decreto	concretamente	no	número	3,	recóllese	que:

“A comercialización dos produtos artesáns caseiros realizarase en circuítos curtos, 

polo que só se permitirá a venda directa pola persoa produtora ou a venda, cun único 

intermediario, no mercado local da comunidade autónoma. Para estes efectos, non se 

considerarán intermediarias as asociación de produtoras, baixo a fórmula xurídica 

que sexa, que se constitúan especificamente para a comercialización en común de 
produtos artesáns caseiros”.

A	 limitación	 á	 comercialización	 dos	 produtos	 artesáns	 caseiros	 que	 introduce	 o	
precepto	que	vén	de	reproducirse	(“no mercado local da comunidade autónoma”),	
carece	da	precisa	cobertura	legal,	e	debe	salientarse	ao	tempo	que	tal	previsión	mesmo	
resulta	contraria	ao	artigo	139.2	da	Constitución	española,	segundo	o	cal	“Ninguna 
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autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad 

de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación y establecimiento 

de personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional”.

Doutra	banda,	o	artigo	13	deste	proxecto,	rubricado	“Carta de artesá/n”,	establece	que:

“Para obter a Carta de Artesá/n a persoa interesada deberá:

a) Presentar unha declaración responsable a través do correspondente 

formulario normalizado e de uso obrigado e baixo a súa responsabilidade 

ante a Axencia Galega de calidade Alimentaria (Agacal) de que cumpre 
os requisitos de experiencia e, de ser o caso, formación complementaria 

previsto no artigo 7, nos termos establecidos neste decreto e na 

lexislación do procedemento administrativo común.

b) Presentar ante a Agacal a documentación complementaria que se indica 

no artigo 14 deste decreto”.

E	o	referido	artigo	14	establece	que:

“1. As persoas interesadas en obter a Carta de Artesá/n deben achegar, xunto coa 

declaración responsable, a documentación que permita verificar o cumprimento dos 
requisitos establecidos no artigo 7 deste decreto, que será a que segue:

-	 Informe de vida laboral emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade 

Social, para os efectos de comprobar os períodos nos que se exerceu a 

actividade artesanal.

-	 Para acreditar especificamente as función do traballador na empresa, 
no caso de traballadores por conta allea achegarase o contrato laboral 

e/ou certificación do responsable da empresa, na que se indique a 
actividade desenvolvida e, no caso de traballadores por conta propia, a 

documentación fiscal (IRPF ou IAE ) que acredite a actividade para os 
anos nos que se pretende xustificar a experiencia.

-	 No caso de que a experiencia se complemente coa formación específica, 
presentaranse os títulos académicos, diplomas ou certificados que teñan 
relación coa actividade de produción de alimentos.

2. Non é necesario achegar os documentos que xa obren en poder da Administración. 

Para estes efectos, a persoa interesada debe indicar en que momento e ante que órgano 

administrativo presentou os citados documentos. Presumirase que esta consulta é 

autorizada polas persoas interesadas, agás se consta no procedemento a súa oposición 

expresa.
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Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente 

pode requirirlle á persoa interesada a súa presentación ou, no seu defecto, a 

acreditación por outros medios dos requisitos aos que se refire o documento.

3. Se coa documentación achegada non quedan suficientemente acreditados os 
requisitos para a obtención da Carta de Artesá/n, a Agacal poderá requirir á persoa 

interesada para que achegue a documentación xustificativa do seu cumprimento”.

Desde	 a	 perspectiva	 da	 legalidade	 merece	 un	 xuízo	 negativo	 a	 obriga	 de	 achegar	
xunto	coa	declaración	responsable	a	documentación	acreditativa	do	cumprimento	dos	
requisitos	precisos	para	o	acceso	á	actividade,	xa	que,	como	dispón	o	artigo	69.1	da	
LPAC,	na	figura	da	declaración	responsable	a	persoa	interesada	simplemente	declara	
que	conta	coa	documentación	que	acredita	que	cumpre	cos	requisitos	e	que	a	porá	a	
disposición	da	administración	cando	lle	sexa	requirida.	Polo	tanto,	ante	a	falta	dunha	
previsión	legal	específica	que	obrigue	á	presentación	daquela	documentación	xunto	
coa	declaración	responsable,	a	presentación	desta	última	exonera	á	persoa	declarante	
de	 achegar	 a	 xustificación	 documental	 neste	 intre	 do	 cumprimento	 dos	 extremos	
declarados	(neste	mesmo	sentido,	o	CCGA	156/2015).

Debemos	destacar	tamén	que	o	artigo	16.1	deste	proxecto	de	decreto	dispón	que:

“O procedemento para realizar a declaración responsable, a forma de realizala, así 

como os modelos normalizados para a súa presentación , desenvolveranse mediante 

orde da persoa titular da consellería competente en materia de agricultura”.

Tal	remisión,	no	que	atinxe	ao	procedemento	para	realizar	a	declaración	responsable	
e	a	forma	de	realizala,	con	claros	efectos	ad extra,	excede	manifestamente	do	ámbito	
da potestade regulamentaria da consellería, limitada en virtude do artigo 37.2 da 

LOFAXGA,	á	“organización e materias propias do seu departamento”.

En	 todo	 caso	 debe	 sinalarse	 a	 dificultade	 de	 identificar	 un	 procedemento	 para	 a	
presentación	 dunha	 declaración	 responsable	 (que	 se	 cifra	 unicamente	 naquela	
presentación,	sen	prexuízo	das	ulteriores	actuacións	de	control	e	comprobación	por	
parte	das	administracións	públicas),	ou	mesmo	de	determinar	a	que	se	refira	a	expresión	
“a forma de realizala”	pois,	se	alude	á	presentación	electrónica	da	declaración,	esta	é	
unha	cuestión	constrinxida	polos	termos	do	artigo	14	da	LPAC.

O	artigo	18.1	do	proxecto	de	decreto	establece	que	“Para estar inscrito no Rexistro 

da Artesanía Alimentaria a persoa interesada deberá presentar unha declaración 

responsable ante a Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) na que 
manifestará expresamente a través do correspondente formulario normalizado e 
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de uso obrigatorio, e baixo a súa responsabilidade …”, recollendo de seguido este 

mesmo	artigo	18	que	esta	declaración	 responsable	 se	 referirá	 ao	cumprimento	dos	
requisitos	esixidos	para	as	empresas	artesanais	alimentarias	e	para	a	elaboración	dos	
produtos artesanais.

Polo	tanto,	o	proxecto	establece	a	figura	da	declaración	responsable	para	o	acceso	da	
empresa	artesanal	alimentaria	ao	Rexistro	da	Artesanía	Alimentaria,	prevendo	que	tal	
declaración	responsable	tamén	habilita	para	o	exercicio	da	actividade.

Pois	ben,	certamente	o	proxecto,	ao	abeiro	da	habilitación	prevista	no	artigo	30.3	da	
Lei	2/2005,	do	18	de	febreiro,	condiciona	o	dereito	de	uso	dos	distintivos	da	artesanía	
alimentaria	á	circunstancia	de	que	as	empresas	artesanais	alimentarias	estean	inscritas,	
mais	isto	non	obsta	a	que,	polo	menos	en	hipótese,	unha	empresa	decida	exercer	a	
actividade	sen	estar	inscrita	no	rexistro	e,	polo	tanto,	sen	poder	utilizar	os	distintivos	
da	artesanía	alimentaria	nos	seus	produtos.	Dito	doutro	xeito,	nada	impide	que	unha	
empresa	 presente	 unha	 declaración	 responsable	 para	 o	 exercicio	 da	 súa	 actividade	
como	empresa	artesanal	alimentaria	e,	porén,	non	opte	pola	inscrición	no	Rexistro	da	
Artesanía Alimentaria, coa conseguinte perda da posibilidade de usar os distintos da 

artesanía alimentaria nos seus produtos.

Ademais,	 debe	 advertirse	 que	 a	 figura	 da	 declaración	 responsable	 tamén	 resulta	
estraña	como	mecanismo	para	acceder	a	un	rexistro	administrativo	(“… para obter 

o recoñecemento dun dereito e facultade …”,	 refire	 o	 artigo	 69.1	 da	LPAC),	 pois	
precisamente	a	 inscrición	no	rexistro	esixe	unha	declaración	de	vontade	do	órgano	
administrativo	 que	 estea	 a	 cargo	 do	 rexistro,	 declaración	 que	 debe	 plasmarse	 no	
pertinente	acto	administrativo,	sendo	así	que	tal	declaración	non	existe	no	mecanismo	
da	declaración	responsable,	sen	prexuízo,	 iso	si,	das	potestades	de	comprobación	e	
control	da	administración.

Nestas	circunstancias,	resulta	preciso	distinguir	o	réxime	de	acceso	ao	exercicio	da	
actividade	e	o	réxime	de	acceso	ao	rexistro,	para	o	cal	se	pode	optar	ben	por	esixir	
a	 presentación	 dunha	 declaración	 responsable	 para	 o	 primeiro	 e	 unha	 solicitude	
para	o	segundo,	ben	por	esixir	a	presentación	dunha	declaración	responsable	para	o	
primeiro,	 establecendo	ao	 tempo	que	coa	presentación	da	declaración	 responsable,	
salvo	manifestación	en	contrario	da	persoa	interesada,	a	administración	procederá	á	
inscrición	de	oficio	da	empresa	artesanal	alimentaria	no	Rexistro.	En	todo	caso,	sexa	
cal	sexa	a	opción	elixida,	a	inscrición	no	rexistro	esixirá	o	ditado	dunha	resolución	
administrativa	que	debe	serlle	notificada	á	persoa	interesada.
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2.4.- Proxecto de decreto polo que se regula a composición e funcionamento da 
Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe (CCG 210/2018)

No	ditame	CCG	210/2018	no	que	se	analiza	o	Proxecto	de	decreto	citado,	analízase	
tamén	a	pertinencia	do	voto	segredo	nas	sesións	da	Comisión	Galega	de	Prevención	
e	Represión	da	Dopaxe.

O	número	2	do	artigo	17	do	Proxecto	de	decreto	analizado	prevé	que	o	sistema	de	
votación	nas	sesións	da	comisión	responderá	aos	principios	de	voto	directo	e	persoal,	
e	débese	garantir	o	voto	segredo	cando	calquera	das	persoas	membros	llo	solicite	á	
presidencia.

A	previsión	do	voto	segredo	é	contraria	á	legalidade	vixente	en	materia	de	funcionamento	
de	órganos	colexiados,	e	moi	en	particular	ao	réxime	de	responsabilidade	persoal	dos	
seus membros, asentado sobre o principio de que aqueles que voten en contra ou se 

absteñan,	quedarán	exentos	da	responsabilidade	que,	no	seu	caso,	poida	derivarse	dos	
acordos	(artigo	17.6	da	Lei	40/2015,	do	1	de	outubro,	de	réxime	xurídico	do	sector	
público	(en	adiante,	LRXSP)).

Asentada	 a	 responsabilidade	 persoal	 dos	 membros	 do	 órgano	 colexiado	 sobre	 o	
sentido do voto no acordo do que dimana aquela, non podería ser determinada se o 

voto	é	segredo.

Ademais,	se	a	votación	se	realiza	en	segredo	non	se	pode	verificar	o	cumprimento	da	
interdición	de	abstención	dos	membros	que	interveñen	en	condición	de	autoridades	ou	
persoal	ao	servizo	das	administracións	públicas	(artigo	17.1,	letra	d)	da	Lei	16/2010,	
do	17	de	decembro,	de	organización	e	funcionamento	da	Administración	xeral	e	do	
sector	público	autonómico	de	Galicia	–	en	adiante	LOFAXGA).

En	terceiro	lugar	o	voto	segredo	dificultaría	a	decisión	dos	empates	co	voto	de	calidade	
do presidente.

E	en	último	termo,	a	condición	de	membros	da	Comisión	de	referencia	non	posúe	as	
notas	de	 representación	política	que	é	propia	das	organizacións	que	contan	con	 tal	
modalidade	de	votación.

Como	engadido	ao	dito,	hai	que	indicar	que,	ademais	da	improcedencia	da	habilitación	
do	voto	segredo	realizada	no	precepto,	e	sen	prexuízo	da	conclusión	contraria	á	súa	
previsión	 que	 se	 vén	 de	 expor,	 tampouco	 tería	 sentido	 que	 a	 súa	 aplicación	 fose	
habilitada	pola	mera	petición	dun	dos	membros	antepoñéndoa	a	un	criterio	de	decisión	
maioritaria ou da presidencia.



MeMoria 2018

95

2.5.- Proxecto de decreto polo que se regula a Comisión de Espectáculos Públicos 
e Actividades Recreativas de Galicia (CCG 219/2018)

No	ditame	CCG	219/2018,	este	Consello	Consultivo	rexeita	a	idoneidade	do	correo	
electrónico	para	a	práctica	de	notificacións	aos	membros	da	Comisión	de	Espectáculos	
Públicos	 e	Actividades	Recreativas	 de	 Galicia,	 así	 como	 a	 utilización	 opcional	 de	
medios	electrónicos	para	a	convocatoria	de	eses	membros.

Segundo	o	artigo	14	deste	Proxecto	de	decreto:

“1. A comisión poderá constituírse e adoptar acordos utilizando medios electrónicos, 

respectando os trámites esenciais establecidos na lexislación aplicable.

2. A convocatoria poderá efectuarse por medios electrónicos sempre que se cumpran 

os seguintes requisitos:

a) O sistema de notificación electrónica permitirá acreditar a data e a hora na que 
se produza a posta á disposición do/a interesado/a da convocatoria notificada, 
así como a de acceso ao seu contido, momento a partir do cal a notificación se 
entenderá practicada para todos os efectos legais; en todo caso, presumirase que a 

notificación se produciu polo transcurso de vinte e catro horas, excluíndo sábados, 
domingos e festivos, desde a posta á disposición do/a interesado/a da convocatoria 

notificada, agás que, de oficio ou por instancia do/a destinatario/a, se comprobe a 
imposibilidade técnica ou material do acceso.

b) Todos os/as membros da comisión que teñan a condición de cargo público ou 

empregado/a público/a da Administración serán notificados/as no seu enderezo 
electrónico institucional correspondente. O resto dos/as membros da comisión serán 

notificados/as electronicamente no enderezo do correo electrónico que sinalen para 
ese efecto.

3. As actas das sesións da comisión poderán ser aprobadas por vía telemática, logo de 

sérenlles remitidas aos seus membros ao seu correo electrónico”.

Este	 artigo	 14	 do	 Proxecto	 de	 decreto	 establece	 como	 opcional	 a	 utilización	 de	
medios	electrónicos	para	a	convocatoria	dos	membros	da	comisión	para	a	celebración	
de	sesión.	Establece	tamén	(parágrafo	2,	apartado	b))	que	os	membros	da	comisión	
que	ostenten	a	calidade	de	funcionarios	públicos	serán	notificados	no	seu	enderezo	
electrónico	 institucional	 e	 que	 o	 resto	 dos	 membros	 da	 comisión,	 no	 enderezo	 de	
correo	electrónico	que	sinalen	para	ese	efecto.

O	artigo	41.1.b)	último	parágrafo	da	Lei	39/2015,	do	1	de	outubro,	do	procedemento	
administrativo	común	das	administracións	públicas	(en	adiante,	LPAC)	establece	que:	
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“Adicionalmente, o interesado poderá identificar un dispositivo electrónico e/ou un 
enderezo de correo electrónico que servirán para o envío dos avisos regulados neste 

artigo, pero non para a práctica de notificacións”.	En	idéntico	sentido	referencia	o	
parágrafo	6	do	mesmo	artigo	xa	citado,	así	como	o	artigo	66.1	da	 indicada	LPAC.	
O	correo	electrónico	en	ningún	caso	é	instrumento	ou	medio	idóneo	para	a	práctica	
de	notificacións,	senón	que	unicamente	pode	ser	utilizado	para	o	envío	de	avisos	ou	
comunicacións	aos	interesados	de	que	se	lles	enviou	unha	notificación	ou	comunicación	
por	medios	electrónicos.	En	consecuencia,	a	práctica	de	actos	de	comunicación,	neste	
caso	convocatoria	das	sesións,	por	medio	do	correo	electrónico	non	é	conforme	coa	
legalidade	vixente.

O	artigo	17.3,	parágrafo	2º	da	Lei	40/2015,	do	1	de	outubro,	do	réxime	xurídico	do	
sector	público	(en	adiante,	LRXSP)	establece	que:

“Salvo que non resulte posible, as convocatorias serán remitidas aos membros do 

órgano colexiado a través de medios electrónicos, facendo constar nelas a orde do 

día xunto coa documentación necesaria para a súa deliberación cando for posible, 

as condicións en que se vai celebrar a sesión, o sistema de conexión e, se for o caso, 

os lugares en que estean dispoñibles os medios técnicos necesarios para asistir e 

participar na reunión”.

Fronte	 á	 decisión	 opcional	 que	 contempla	 o	 artigo	 14	 do	 proxecto	 de	 decreto	 da	
convocatoria	dos	membros	da	 comisión	por	medios	 electrónicos,	 a	 previsión	 legal	
é	xustamente	a	contraria;	é	dicir,	a	súa	convocatoria	por	medios	electrónicos,	agás	o	
caso	de	imposibilidade,	é	obrigatoria.

2.6.- Proxecto de decreto polo que se modifican o Decreto 260/1992, do 4 de 
setembro, polo que se aproba o regulamento para a execución da Lei 13/1989, 
do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, e o Decreto 23/2016, do 
25 de febreiro, polo que se regula o reinvestimento dos ingresos obtidos polos 
montes veciñais en man común en actuacións de mellora e protección forestal 
(CCG 276/2018)

No	ditame	CCG	276/2018	no	que	se	analiza	o	Proxecto	de	decreto	citado	este	Consello	
Consultivo	fai	precisións	relativas	ao	tratamento	de	datos	de	carácter	persoal	.

Así,	a	Disposición	adicional	terceira	deste	Proxecto	de	decreto	establece:

“Os datos persoais recadados nos procedementos regulados neste decreto serán 

tratados na súa condición de responsable pola Xunta de Galicia-Consellería de Medio 
Rural, coas finalidades de levar a cabo a tramitación administrativa que se derive da 
xestión destes procedementos e a actualización da información e contidos da Carpeta 
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cidadá. O tratamento dos datos baséase no cumprimento dunha misión de interese 

público ou no exercicio de poderes públicos, conforme a normativa recollida nas 

fichas dos procedementos incluídas na Guía de Procedementos e Servizos, nos propios 
formularios anexos e nas referencias recollidas en https://www.xunta.gal/informacion-
xeral-proteccion-datos. Con todo, determinados tratamentos poderán fundamentarse 

no consentimento das persoas interesadas, reflectíndose esta circunstancia nos 
devanditos formularios. Os datos serán comunicados ás Administracións públicas no 

exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución 

dos seus procedementos ou para que os cidadáns poidan acceder de forma integral á 

información relativa a unha materia.

A fin de darlle a publicidade esixida aos procedementos, os datos identificativos 
das persoas interesadas serán publicados conforme ao descrito na presente norma 

reguladora a través dos distintos medios de comunicación institucionais dos que dispón 

a Xunta de Galicia como Diarios Oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios.

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como 
exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento, a través da sede electrónica da 

Xunta de Galicia ou presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común, segundo se explica na información 

adicional recollida en https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais”.

En	relación	con	esta	disposición	adicional,	cómpre	facer	as	seguintes	valoracións.

Así	en	primeiro	lugar,	a	designación	da	Consellería	de	Medio	Rural	como	responsable	
do	 tratamento	dos	datos	de	carácter	persoal	non	parece	o	máis	 indicado	de	acordo	
co	que	deseguido	se	expón.	O	Regulamento	(UE)	2016/679	do	Parlamento	Europeo	
e	do	Consejo,	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	e	polo	
que	 se	 derroga	 a	Directiva	 95/46/CE	 (Regulamento	 xeral	 de	 protección	 de	 datos),	
(en	adiante,	RXPD),	atribúelle	no	artigo	12	importantes	funcións	ao	responsable do 

tratamento e	 que	 fundamentalmente,	 gardan	 relación	 co	 deber	 de	 información	 ao	
interesado do contido dos artigos 13 e 14, 15 a 22 e do artigo 34, polo que non parece 

o	máis	lóxico	e	operativo	designar	responsable	do	tratamento	á	Consellería	en	vez	de	
designar	ao	organismo	dependente	da	Consellería	que	asuma	a	tramitación	directa	das	
solicitudes	e	dos	expedientes,	que	é	quen	está	nas	mellores	condicións	para	informar	
cumpridamente aos solicitantes.

Por	 outra	 banda,	 o	 artigo	 13.1.a)	 do	 RXPD,	 establece	 que	 cando	 se	 obteñan	 dun	
interesado datos persoais relativos a el, o responsable do tratamento, no momento 

no	que	se	obteñan,	facilitaralle,	entre	outra	información,	a	seguinte:	a	identidade	e	os	
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datos	de	contacto	do	responsable.	Na	disposición	adicional	non	se	consigna	ningún	
dato	de	contacto,	que	debería	comprender	o	seu	enderezo	postal,	correo	electrónico	
e	teléfono.

O	último	parágrafo	do	precepto	prevé	que	as	persoas	interesadas	poderán	retirar	o	seu	
consentimento	para	o	 tratamento	de	datos,	disposición	que	se	desaxusta	do	 réxime	
establecido	no	RXPD,	e	iso	por	canto,	de	conformidade	co	artigo	6.1.e)	do	precitado	
RXPD,	o	tratamento	non	require	o	consentimento	do	interesado,	de	modo	que	non	é	
posible	retirar	o	que	non	foi	outorgado,	e	non	é	preciso,	tampouco,	o	consentimento	
para	a	cesión	de	datos	a	outros	órganos	da	Administración.	Ademais,	o	artigo	13.2.c)	
do	RXPD	só	contempla	a	retirada	do	consentimento	nos	supostos	do	artigo	6.1.a)	ou	
do	artigo	9.2.a);	isto	é,	cando	o	interesado	dese	o	seu	consentimento	expreso,	o	que	
non	é	o	caso.	Finalmente,	non	se	pode	esquecer	que	a	comunicación	de	datos	persoais	
por	parte	dos	interesados	ou	solicitantes	á	Administración	ten	carácter	obrigatorio,	por	
establecelo	así	o	artigo	66	e	concordantes	da	LPAC.

A	 afirmación,	 tamén	 no	 último	 parágrafo	 desta	 disposición	 adicional,	 de	 que	 “As 

persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como 
exercitar outros dereitos (…) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou 
presencialmente nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do 

procedemento administrativo común”	 tampouco	parece	axustarse	á	previsión	legal.	
A	 redacción	 da	 norma	 pode	 inducir	 a	 confusión,	 por	 canto	 parece	 dar	 a	 entender	
que	abonda	coa	comparecencia	do	interesado	nos	lugares	e	rexistros	administrativos	
para	o	acceso	aos	seus	datos,	e	mesmo	para	a	súa	rectificación,	supresión	ou	retirada	
do	 consentimento,	 opción	 esta	 que	 non	 está	 amparada	 por	 ningunha	 norma	 legal,	
dado	que	é	unha	competencia	 exclusiva	do	 responsable	do	 tratamento	de	datos	de	
carácter	persoal	e	é	ante	el	perante	quen	se	teñen	que	exercitar	os	dereitos	de	acceso,	
rectificación	 e,	 no	 seu	 caso,	 supresión,	 tal	 como	 se	 recolle	 nos	 artigos	15	 e	 16	do	
RXPD.	A	rectificación	e	a	supresión	dos	datos	de	carácter	persoal	pode	afectarlle	a	
expedientes	administrativos	en	 tramitación,	ou	xa	finalizados,	nos	que	 se	puideron	
ter	en	conta,	en	ocasións	de	modo	determinante,	os	datos	de	carácter	persoal	cuxa	
rectificación	ou	supresión	se	pretende,	razón	pola	que	lle	corresponde	ao	responsable	
do	tratamento,	único	órgano	competente	para	decidir	se	se	accede	ou	non	á	rectificación	
ou	á	súa	supresión.
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2.7.- Proxecto de decreto polo que se regula a autorización de depósitos 
especiais de medicamentos estupefacientes veterinarios para o seu uso clínico en 
establecementos veterinarios (CCG 280/2018)

No	ditame	CCG	280/2018	este	Consello	Consultivo	fai	unha	observación	de	legalidade	
á	omisión	da	regulación	de	medidas	de	custodia	e	destino	que	corresponde	aplicar	aos	
medicamentos	existentes	nos	depósitos	que	son	obxecto	de	peche.

O	artigo	17	deste	Proxecto	de	decreto	establece	que:

“1. A persoa titular da oficina de farmacia vinculada será a responsable de garantir 
o subministro de medicamentos estupefacientes ao centro, sempre que se lle soliciten 

a través dos vales correspondentes e polo/a veterinario/a responsable. Será ademais 

responsable do control, custodia e verificación das condicións de conservación dos 
medicamentos estupefacientes subministrados ao centro veterinario, e a tal efecto 

está obrigada a rexistrar os movementos no libro de contabilidade de estupefacientes, 

consonte o disposto no artigo 20 e na Disposición adicional segunda do Real decreto 

1675/2012, do 14 de decembro.

No caso de detectar algunha anomalía deberá comunicalo á xefatura territorial da 

consellería competente en materia de Sanidade correspondente, onde se valorará a 

adopción das medidas oportunas, previa comprobación dos feitos, de ser preciso, a 

través dos servizos de inspección correspondentes.

2. A/o veterinaria/o responsable dos medicamentos estupefacientes no centro estará 

obrigado, ademais do disposto no artigo 16.3, a manter as condicións de autorización 

do depósito especial de medicamentos estupefacientes e a garantir a correcta 

conservación e custodia dos medicamentos estupefacientes subministrados ao centro 

veterinario.

3. A persoa titular do centro veterinario deberá comunicar á xefatura territorial da 

consellería competente en materia de Sanidade e á oficina de farmacia vinculada, 
calquera modificación na identidade da/o veterinaria/o responsable dos medicamentos 
estupefacientes no seu establecemento, ou un cambio da oficina de farmacia vinculada, 
xuntando un novo anexo II asinado por todas as partes. Así mesmo, deberá comunicar 

calquera modificación no listado dos medicamentos estupefacientes que se vaian a 
incluír no depósito especial”.

O	precepto	é	merecedor	dunha	tacha	de	legalidade	por	falta	de	complemento	mínimo	
indispensable	en	canto	que	omite	a	regulación	das	medidas	de	custodia	e	destino	que	
corresponda	aplicarlles	aos	medicamentos	existentes	no	depósito	que	é	obxecto	de	
peche.
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Certamente,	o	fundamento	da	intervención	administrativa	en	materia	de	estupefacientes	
radica na súa potencial lesividade para a saúde pública, e tal circunstancia non se enerva, 

antes	ben,	acada	máis	transcendencia	se	cabe,	cando	os	estupefacientes	se	atopan	nun	
depósito	que	é	obxecto	de	peche,	polo	que	resulta	imprescindible	que	o	regulamento	
dispoña	 o	 procedente	 sobre	 a	 custodia,	 conservación	 e	 destino	 dos	 medicamentos	
existentes	nun	depósito	que	se	pecha.	Trátase	dunha	medida	normativa	ineludible,	en	
atención	ao	mandato	de	intervención	administrativa	contido,	entre	outros,	no	artigo	
49	do	Texto	refundido	da	 Lei	de	garantías	e	uso	racional	dos	medicamentos	e	produtos	
sanitarios,	aprobado	polo	Real	decreto	lexislativo	1/2015,	do	24	de	xullo,	do	que	xa	se	
fixo	transcrición	na	consideración	terceira.

2.8.- Proxecto de decreto polo que se aproba o Regulamento de organización e 
réxime de funcionamento do Xurado de Expropiación de Galicia (CCG 386/2018)

No	ditame	CCG	386/2018	 este	Consello	Consultivo	 nega	 a	 posibilidade	 de	 que	 o	
Xurado	de	Expropiación	de	Galicia	poida	realizar	convenios	con	outras	administracións	
públicas.

A	Disposición	adicional	primeira (Colaboración	coa	Administración	xeral	do	Estado) 

deste	proxecto	de	decreto	sinala	que	o	Xurado	de	Expropiación	de	Galicia,	a	través	da	
consellería	de	adscrición,	poderá	subscribir	convenios	coa	Administración	do	Estado	
para	intervir	nos	expedientes	de	prezo	xusto	nas	expropiacións	que	leve	a	cabo	esa	
administración	no	territorio	galego.

O	xurado,	como	órgano	administrativo	carente	de	personalidade	xurídica	propia,	non	
pode	 realizar	 convenios	con	outras	 administracións	públicas,	polo	que	a	 redacción	
deste	precepto,	que	fai	referencia	a	esta	posibilidade,	resulta	cando	menos	confusa.	
Cuestión	distinta	é	que	poida	regularse	a	necesaria	intervención	deste	Órgano,	xa	sexa	
mediante	unha	proposta	ou	informe,	na	tramitación	destes	convenios,	pero	a	decisión	
sobre	a	súa	sinatura	corresponderalles	aos	órganos	con	competencia	para	vincular	á	
Administración	autonómica.

A	 disposición	 semella	 recoller	 unha	 encomenda	 de	 xestión	 como	 técnica	 de	
cooperación	 interadministrativa,	 polo	 que	 deben	 de	 seguirse	 as	 previsións	 que	 se	
recollen	 no	 artigo	 9.2	 e	 4	 da	Lei	 16/2010,	 do	 17	 de	 decembro,	 de	 organización	 e	
funcionamento	da	Administración	xeral	e	do	sector	público	autonómico	de	Galicia	(en	
adiante,	LOFAXGA);	e,	no	artigo	11.3.b)	da	Lei	40/2015,	do	1	de	outubro,	de	réxime	
xurídico	do	sector	público	(en	adiante,	LRXSP).
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Polo	 tanto,	 será	 necesario	 cumprir,	 se	 for	 o	 caso,	 co	 establecido	 no	 artigo	 9.4	 da	
LOFAXGA	 que	 dispón	 que:	 “A encomenda de xestión de actividades e servizos 

que sexan competencia doutras administracións públicas en favor de órganos da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou entes públicos do 
sector público autonómico requirirá a aceptación previa do Consello da Xunta e será 

formalizada mediante a sinatura do correspondente convenio”.

Como	 engadido,	 debe	 terse	 en	 conta	 que	 a	 encomenda	 de	 xestión	 se	 limitará	 a	
actividades	 de	 carácter	 material,	 técnico	 ou	 de	 servizos,	 polo	 que	 a	 utilización	 da	
expresión	 “intervir nos expedientes de prezo xusto”, resulta inadecuada e debería 

precisarse	indicando	as	concretas	actuacións	en	que	pode	consistir	tal	intervención,	sen	
que	en	ningún	caso	poida	existir	intromisión	nas	competencias	doutra	administración.

2.9.- Regulamentos executivos e organizativos e preceptividade do ditame do 
Consello Consultivo de Galicia (CCG 37/2018, CCG 249/2018 e CCG 280/2018)

Con	ocasión	da	análise	de	varios	proxectos	de	decreto	este	Consello	Consultivo	tivo	
a	ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	preceptividade	do	ditame	deste	órgano	consultivo	
nos	regulamentos	executivos	e	a	súa	distinción	dos	regulamentos	organizativos	(CCG	
37/2018,	CCG	249/2018	e	CCG	280/2018).

O	ditame	CCG	37/2018	sinala	expresamente	que	o	proxecto	de	decreto	polo	que	se	crea	
a	Axencia	Galega	de	Calidade	Alimentaria	e	se	aproban	os	seus	estatutos	é	executivo,	
porque	se	dita	en	execución	da	LOFAXGA	que	esixe	adaptar	os	seus	estatutos.

Nese	expediente	consta	un	informe	da	Asesoría	Xurídica	da	Xunta	de	Galicia	no	que	
formula	dúbidas	 sobre	a	necesidade	do	ditame	do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	
motivo	polo	que	este	órgano	consultivo	se	pronuncia	ao	respecto,	con	carácter	previo	
ao	pronunciamento	de	fondo.

No	expediente	remitido,	a	cuestión	foi	introducida	pola	Secretaria	Xeral	Técnica	da	
Consellería	actuante,	que	lle	solicitou	informe	á	Asesoría	Xurídica	sobre	o	carácter	
preceptivo da consulta ao Consello Consultivo.

En	resposta	á	solicitude,	o	órgano	de	asesoramento,	tras	unha	pormenorizada	análise	
da	cuestión,	conclúe	que	o	regulamento	non	ten	natureza	executiva,	facendo	descansar	
o seu criterio en diversos argumentos, entre o que destaca o pronunciamento realizado 

polo	 Tribunal	 Superior	 de	 Xustiza	 de	 Galicia	 (en	 adiante,	 TSXG)	 na	 sentenza	
657/2015	do	25.11.2015,	no	que	o	órgano	xurisdicional	entende	que	o	regulamento	do	
Instituto	Galego	de	Saúde	Laboral	carece	da	condición	de	regulamento	executivo	da	
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lei,	desestimando	así	a	pretensión	de	nulidade	da	norma	que	polo	sindicato	recorrente	
se	 facía	 descansar	 sobre	 a	 omisión	 do	 ditame	 preceptivo	 por	 parte	 deste	Consello	
Consultivo. 

No	referido	informe,	malia	chegar	á	conclusión	xa	referida,	aconséllaselle	ao	órgano	
que	tramita	que	se	lle	formule	igualmente	a	consulta	ao	Consello	Consultivo	de	Galicia	
para	obter	un	pronunciamento	dese	órgano,	sustentando	tal	consulta	na	circunstancia	
de	 ser	 unha	 cuestión	 non	 definitivamente	 resolta	 na	 xurisprudencia	 dos	 tribunais,	
considerando	 a	 existencia	 de	 pronunciamentos	 previos	 por	 parte	 deste	 Consello	
Consultivo	 nos	 que	 se	 emitiu	 ditame	 con	 ocasión	 da	 tramitación	 de	 proxectos	 de	
decreto	 similares	 ao	que	 se	 estuda	no	caso	concreto;	 e,	ponderando,	 igualmente,	 a	
radical	 consecuencia	que	 leva	aparellada	a	omisión	de	ditame	no	caso	de	consulta	
preceptiva,	cal	é	a	nulidade	do	regulamento	afectado	por	tal	vicio.	

Así,	suscitada	a	cuestión,	este	órgano	consultivo	indica	no	ditame	CCG	37/2018,	que,	
en	efecto,	este	Consello	Consultivo	emitiu	ditame	en	consultas	previas	 formuladas	
como	preceptivas	en	 relación	con	proxectos	de	decreto	análogos	ao	que	é	obxecto	
desta	consulta	(como	son	exemplo	os	ditames	CCG	281/2012,	CCG	453/2012,	CCG	
235/2015	ou	CCG	416/2015).

Así,	este	órgano	consultivo	emite	ditame	a	solicitude	da	Administración	consultante,	
que	nos	casos	precedentes	realiza	a	petición	de	ditame	como	preceptiva	a	partir	da	
consideración	 de	 que	 lle	 afecta	 a	 un	 regulamento	 executivo.	Trátase	 dun	 extremo	
este	de	lindes	difusos	nos	que	non	sempre	resulta	doado	establecer	con	rotundidade	
a	condición	que	 lle	corresponde	á	norma	en	 tramitación	dende	o	punto	de	vista	da	
súa	relación	coa	lei	e	para	os	efectos	de	determinar	a	preceptiva	intervención	deste	
Consello	Consultivo	 que	 deriva	 do	 previsto	 no	 artigo	 12.c)	 da	 lei	 reguladora,	 que	
prevé	tal	participación	por	medio	do	ditame	preceptivo	cando	se	trate	de	proxectos	de	
regulamento	de	execución	de	leis	autonómicas.

E	sendo	así	que	a	Administración	autora	do	proxecto	chegou	en	anteriores	ocasións	a	
esa	conclusión	sobre	o	contido	da	súa	norma,	este	Consello	Consultivo	debía	atender	
a	esta	apreciación	agás	o	caso	dunha	manifesta	improcedencia	da	emisión	de	ditame	
como	 preceptivo	 ante	 a	 incontrovertida	 conclusión	 da	 natureza	 independente	 do	
regulamento,	en	canto	norma	absolutamente	allea	a	todo	proceso	de	execución	legal,	
extremos	todos	expostos	nunha	abundante	e	prolixa	casuística	que	non	se	presta	ao	
establecemento	de	conclusións	categóricas,	en	ausencia	de	pronunciamentos	xudiciais	
que	establezan	con	determinación	os	lindes	entre	as	sinaladas	figuras	regulamentarias.
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E	 todo	 isto	 sen	 perder	 de	 vista	 que	 a	 emisión	 do	 ditame	 por	 parte	 do	 Consello	
Consultivo	en	materia	de	 regulamentos	organizativos	é	unha	opción	perfectamente	
axustada	ás	competencias	legais	deste	organismo.

Dende	 tales	 presupostos,	 e	 considerando	 ademais	 a	 xurisprudencia	 que	 interpreta	
expansivamente	 a	 condición	de	 regulamento	executivo	 (STS	da	Sala	Especial,	 art.	
61,	 da	 Lei	 orgánica	 6/1985,	 do	 1	 de	 xullo,	 do	 poder	 xudicial,	 do	 16.6.1989,	 ou	 a	
STS	do	24.7.2003),	o	feito	de	que	a	súa	natureza	non	estea	absolutamente	perfilada	
nos	 pronunciamentos	 xudiciais,	 e	 a	 importante	 casuística	 existente,	 o	 Consello	
Consultivo	emitiu	ditame	en	consultas	referidas	a	proxectos	de	decreto	análogos	ao	
agora	 analizado,	 respondendo	 así	 á	 solicitude	 formulada	 pola	Administración,	 sen	
facer	unha	motivación	exhaustiva	da	nosa	competencia	para	a	emisión	dos	ditames	
solicitados.

Agora	 ben,	 suscitada	 a	 cuestión	 nos	 termos	 antes	 indicados,	 faise	 necesario	 un	
pronunciamento	 sobre	 esta	 cuestión,	 que	 debe	 partir	 da	 interpretación	 ampla	 da	
condición	 de	 regulamento	 executivo	 adoptada	 por	 este	 órgano	 consultivo.	Así,	 no	
ditame	CCG	455/2010,	diciamos:	

“Nesta liña de argumentación hai que ter en conta a interpretación extensiva que 

o Tribunal Supremo realiza á hora de discernir sobre a necesidade do ditame de 

referencia. Así, en sentenza do 24 de xullo de 2003 o Tribunal Supremo razoa que 

‘la jurisprudencia de esta Sala, para perfilar la noción de reglamento ejecutivo, ha 
utilizado, esencialmente, dos concepciones: una material, comprendiendo en el 

concepto aquellos Reglamentos que de forma total o parcial «completan, desarrollan, 

pormenorizan, aplican o complementan» una o varias leyes, entendidas éstas como 

normas con rango de ley, lo que presupone la existencia de un mínimo contenido legal 

regulador de la materia; y otra formal, dando cabida a los reglamentos que ejecutan 

habilitaciones legales, con independencia de cualquier desarrollo material. Y es que, 

como pone de relieve la STS de 16 de junio de 1989 (RJ 1992,3750) (Sala Especial del 

art. 61 LOPJ [RCL 1985, 1578, 2635]), el artículo 22.3 LOCE (RCL 1980,921) «que no 

es sino reproducción de otros análogos en las sucesivas regulaciones de la institución, 

ha originado una construcción jurisprudencial dicotómica, quizás artificiosa, que 
separa los reglamentos ejecutivos de los independientes», cuando la realidad es que 

la necesidad del dictamen previo del Consejo de Estado enlaza sobre todo y de modo 

inmediato con la significación de los principios de constitucionalidad y de legalidad, 
por los que, según el artículo 2.1 LOCE, debe velar en su función consultiva el Consejo 

de Estado, y cuyas exigencias se proyectan sobre cualquier clase de reglamento”.
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Con	base	nestes	presupostos	o	Tribunal	Supremo	considera	que:

“‘ha de tenderse, por tanto, a una interpretación no restrictiva del término «ejecución 

de leyes» teniendo en cuenta que hay, incluso, una mayor necesidad de control 

interno en la elaboración de los reglamentos, precisamente, a medida que es mayor 

la desconexión con la ley y dado que, en todo caso, han de respetar el bloque de la 

legalidad. Consecuentemente, y mientras subsista la necesidad de distinguir a efectos 

del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico equivalente 

unos reglamentos específicamente «ejecutivos» porque la categoría esté formalmente 
consagrada en la LOCE o en la correspondiente ley autonómica, ha de incluirse en ella 

toda norma reglamentaria que desarrolle cualquier remisión normativa o reenvío legal 

a una ulterior formación que ha de efectuar la Administración como complemento de 

la ordenación que la propia ley establece, aunque ésta no incorpore una específica 
y parcial regulación material de lo que está llamado a desarrollar o completar el 

reglamento; y, únicamente, estarán excluidos del preceptivo dictamen del Consejo de 

Estado u órgano consultivo autonómico equivalente los reglamentos independientes, 

autónomos o “praeter legem”, en el reducido ámbito en que resultan constitucional 

y legalmente posibles especialmente en el organizativo interno y en el de la potestad 

doméstica de la Administración y los reglamentos de necesidad (cfr. SSTS de 27 de 

noviembre de 1995 [RJ 1995, 8944] y 3 de julio de 1996 [RJ 1996, 6363])’”.

Pártese,	así,	do	criterio	xurisprudencial	da	procedencia	de	ditame	non	só	no	caso	dos	
regulamentos	 materialmente	 executivos	 (en	 dicción	 do	 propio	 Tribunal	 Supremo	
aqueles que “de forma total o parcial ‘completan, desarrollan, pormenorizan, aplican 

o complementan’ una o varias leyes, entendidas éstas como normas con rango de 

ley, lo que presupone la existencia de un mínimo contenido legal regulador de la 

materia”,	 STS	 do	 24.7.2003)	 senón	 tamén	 nos	 formalmente	 executivos,	 dándolle	
cabida	aos	regulamentos	que	executan	meras	habilitacións	legais,	con	independencia	
de calquera desenvolvemento material, como así se establece na sentenza do Tribunal 

Supremo de constante cita.

Como	 xa	 quedou	 dito,	 estas	 consideracións	 levaron	 a	 este	 Consello	 Consultivo	
a	 entender	 reiteradamente	 que	 normas	 análogas	 á	 agora	 sometida	 a	 ditame	 tiñan	
carácter	executivo	da	lei.	Por	todos	cómpre	citar	o	ditame	CCG	281/2012,	referido	ao	
“Proxecto de decreto polo que se aproba o estatuto da Axencia Galega das Industrias 
Culturais”,	no	que	se	sinalaba:

“[…]

Así as cousas, realizándose no presente proxecto unha adaptación da normativa da 

Agadic en aplicación das disposicións legais contidas na LOFAXGA, atopámonos ante 
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un auténtico regulamento executivo, sendo competente, entón, este Consello Consultivo 

para a emisión do presente ditame.

[…]”.

Este	 criterio	 extensivo	 se	 corresponde	 tamén	 co	 aplicado	 polo	 Consejo	 de	 Estado	
en	supostos	semellantes,	por	exemplo	no	seu	ditame	do	14.11.2013	referido	ao	Real	
decreto	polo	que	se	refunden	os	organismos	autónomos	Instituto	Nacional	del	Consumo	
y	Agencia	Española	de	Seguridad	Alimentaria	y	Nutrición,	no	organismo	autónomo	
Agencia	Española	de	Consumo,	Seguridad	Alimentaria	y	Nutrición,	e	apróbase	o	seu	
estatuto	(Expediente	941/2013);	ou	o	máis	recente	do	25.1.2018,	relativo	ao	proxecto	
de	Real	decreto	polo	que	se	modifica	o	estatuto	da	Agencia	Estatal	Consejo	Superior	
de	Investigaciones	Científicas	(Expediente	44/2018).

Cómpre	subliñar,	a	respecto	deste	último	ditame,	que	o	Consejo	de	Estado	ao	examinar	
a	legalidade	da	tramitación	do	proxecto	considera	axustada	a	decisión	de	prescindir	do	
trámite	de	consulta	pública	ao	entender	que	o	proxecto	de	Real	decreto	é	unha	norma	
organizativa,	deixando	claro	que	este	carácter	organizativo	non	exclúe	a	súa	condición	
de	regulamento	executivo.

Este	criterio	da	habilitación	legal	foi	tamén	examinado	na	sentenza	núm.	657/2015,	
do	25.11.2015,	do	TSXG,	en	 relación	co	 seu	alcance	 respecto	de	 regulamentos	de	
organización	e	réxime	de	entes	instrumentais,	como	veremos	mais	adiante,	o	que	deu	
lugar	a	un	cambio	de	posicionamento	da	Administración	consultante	respecto	deste	
tipo	de	proxectos.

En	 efecto,	 a	 consulta	 do	 expediente	 CCG	 37/2018	 diverxe	 das	 que	 preceden,	
porque	pola	Administración	preséntase	abertamente	a	posta	en	cuestión	do	carácter	
preceptivo	 da	 consulta	 que	 formula	 e	 a	 derivada	 prescindibilidade	 do	 ditame,	 que	
preceptivamente debería emitir este Organismo noutro caso.

A	este	 respecto	hai	que	considerar	que,	 en	efecto,	na	citada	 sentenza	657/2015	do	
25.11.2015, o TSXG entendeu que o Regulamento do Instituto Galego de Saúde 

Laboral	non	posúe	a	condición	de	decreto	executivo	dunha	lei.	O	tribunal	chega	a	tal	
conclusión	a	partir	dos	seguintes	razoamentos:

“Afirmar que el Decreto recurrido constituye un reglamento dictado en desarrollo de 
una ley, en este caso, de la citada Ley 16/2010, de 17 de diciembre, no resulta de recibo. 

Parece evidente que nos hallamos ante un Decreto aprobatorio de unos Estatutos cuyo 

carácter organizativo, y no ejecutivo, al contener normas de funcionamiento interno, 

resulta innegable. Y así se infiere, igualmente, del propio contenido del referido artículo 
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55.1 en cuanto reserva la negociación con las organizaciones sindicales representativas 

a aquellos supuestos en que la modificación afecte a materias comprendidas en el 
marco del artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público.

El preceptivo dictamen del Consello Consultivo no resulta exigible en el presente 

caso, toda vez que el Decreto recurrido no puede ser entendido como una disposición 

ejecutiva o reglamento general dictado en desarrollo de una norma básica del 

Estado o de la Autonomía, con rango de ley, cuya justificación vendría dada por una 
previa y expresa habilitación en tal sentido, sino que estamos ante una disposición 

reglamentaria, autónoma y de naturaleza organizativa. Siendo así, es claro que decae 

la exigencia del dictamen del Consello Consultivo, pues la intervención de este órgano 

institucional se constriñe a reglamentos de carácter ejecutivo.

Cierto es que reglamentos como el que nos ocupa, pese a su evidente carácter 

organizativo, pueden afectar a contenidos que, al mismo tiempo, aparecen recogidos en 

normas con rango de ley, pero ello no muda su específica naturaleza de organizativos a 
ejecutivos; no se trata de conceptos enfrentados o contrapuestos, pues nada impide que 

un reglamento pueda ser, a la vez, organizativo y ejecutivo. Para que un reglamento 

organizativo se transforme en ejecutivo, propiamente dicho, es preciso que una ley 

remita expresamente a un reglamento el posterior desarrollo y regulación de una 

materia conforme a los parámetros que la norma remitente señala. Tal circunstancia 

no concurre en el Decreto impugnado ya que sus disposiciones no responden a un 

mandato legal sino que nacen en el ejercicio de funciones específicas tendentes a la 
organización y funcionamiento de sus servicios propios”.

Examinado	o	contido	e	alcance	da	norma	sometida	a	coñecemento	do	Tribunal	que	
ditou	 a	 sentenza	 e	 os	 que	 son	 propios	 da	 norma	 en	 tramitación	 que	 se	 analiza	 no	
expediente	 CCG	 37/2018,	 chégase	 á	 conclusión	 da	 inexistencia	 de	 identidade	 de	
razón	entre	un	e	outro	suposto.

Así,	dende	o	punto	de	vista	do	alcance	do	decreto	dende	a	perspectiva	da	súa	relación	
coa	lei,	temos	que	a	norma	examinada	polo	TSXG	ten	orixe	nesa	disposición	transitoria	
da	 lei	 que	 habilita	 o	 proxecto	 de	 decreto	 agora	 analizado	 –disposición	 transitoria	
terceira	 (Entidades	 instrumentais	 creadas	 con	 anterioridade	 á	 entrada	 en	 vigor	 da	
presente	lei)	da	Lei	16/2010,	do	17	de	decembro,	LOFAXGA–.	Porén,	respecto	do	
Instituto	Galego	de	Saúde	Laboral	non	existe	unha	mención	específica	na	lei	á	súa	
adaptación	á	Lei	16/2010,	LOFAXGA,	mentres	que	no	caso	do	Instituto	Galego	de	
Calidade	Alimentaria	si	que	existe	un	mandato	concreto	da	lei	para	a	súa	adaptación	
ao	disposto	nesta	norma	para	as	axencias	públicas	autonómicas,	o	que	supón	unha	
expresa	habilitación	legal	que	leva	a	considerar	o	proxecto	de	decreto	como	execución	
da LOFAXGA.
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Así	as	cousas,	esta	diferenza	entre	ambos	os	dous	supostos	afecta	á	relación	de	cada	
norma regulamentaria coa lei, pois neste caso o desenvolvemento regulamentario 

executa	 o	 mandato	 legal	 concretándoo	 por	 unha	 soa	 vez	 (sen	 prexuízo	 das	
modificacións	posteriores	que	procedan)	na	esfera	regulamentaria,	xerando	así	dereitos	
e	deberes	para	os	destinatarios	da	norma,	cun	contido	normativo	suxeito	ao	principio	
de	 legalidade	 cuxa	 tutela	 prevía,	 e	 xa	 en	 fase	 de	 elaboración	 da	 norma,	 constitúe	
a	 xustificación	 da	 presenza	 institucional	 do	Consello	Consultivo	 no	 expediente	 de	
formulación	normativa	a	través	do	ditame	preceptivo.

Esta	diferenciación	 tamén	é	 recollida	na	propia	 sentenza,	 que	 expresamente	 sinala	
que	 os	 conceptos	 de	 regulamento	 organizativo	 e	 regulamento	 executivo	 non	 están	
enfrontados,	 pois	 indica	 “nada impide que un reglamento pueda ser, a la vez, 

organizativo y ejecutivo”,	onde	o	determinante	é	a	existencia	dunha	expresa	remisión	
da	 lei	ao	 regulamento	para	a	 regulación	dunha	materia	concreta.	Expresa	 remisión	
que	neste	 caso	 atopamos	na	 citada	disposición	 transitoria	 da	LOFAXGA,	 respecto	
da	adaptación	das	normas	de	organización	e	funcionamento	do	Instituto	Galego	de	
Calidade	Alimentaria,	ás	previsións	da	lei	respecto	das	axencias	públicas	autonómicas,	
que	precisamente	é	o	obxecto	do	proxecto	de	decreto	sometido	a	ditame.

Polo	que	respecta	ao	ditame	CCG	249/2018	analízase	o	Proxecto	de	decreto	polo	que	
se	crea	e	se	regula	o	Sistema	de	Información	dos	Diagnósticos	de	Infección	polo	Virus	
da	Inmunodeficiencia	Humana	en	Galicia	(SIDIVIHG).

Expresamente	 sinálase	 na	 consideración	 primeira	 do	 dito	 ditame	 que	 o	 texto	
en	 tramitación	 desenvolve	 normativa	 estatal	 de	 rango	 legal	 e	 regulamentario,	
nomeadamente	 o	 artigo	 23	 da	 Lei	 14/1986,	 do	 25	 de	 abril,	 xeral	 de	 sanidade	 (en	
adiante,	LXS)	e	diversas	previsións	do	Real	decreto	2210/1995,	do	28	de	decembro,	
polo	 que	 se	 crea	 a	 Rede	 Nacional	 de	Vixilancia	 Epidemiolóxica.	 Por	 tal	 razón,	 a	
consulta	 que	 se	 lle	 formula	 a	 este	 Consello	 Consultivo	 ten	 carácter	 preceptivo	 ao	
estarmos	ante	un	regulamento	executivo,	particularmente	se	se	pondera	a	concepción	
ampla	de	regulamento	executivo	seguida	na	doutrina	deste	órgano	de	consulta	a	partir	
dos	pronunciamentos	xudiciais	na	materia.	

O	ditame	 fai	 referencia	á	mesma	doutrina	xurisprudencial	e	do	Consejo	de	Estado	
citada no ditame CCG 37/2018.

Finalmente,	polo	que	respecta	ao	expediente	CCG	280/2018	no	que	se	estuda	o	Proxecto	
de	decreto	polo	que	se	regula	a	autorización	de	depósitos	especiais	de	medicamentos	
estupefacientes	veterinarios	para	o	seu	uso	clínico	en	establecementos	veterinarios,	
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este Consello Consultivo volve pronunciarse sobre o tema da preceptividade do noso 

ditame	nos	regulamentos	executivos	en	similares	termos	que	os	ditames	antes	citados.

En	 concreto,	 o	 texto	 en	 tramitación	 desenvolve	 previsións	 estatais	 e	 autonómicas	
de	 rango	 legal	e	 regulamentario,	nomeadamente	o	punto	7	do	artigo	15	 (ditado	no	
exercicio	da	competencia	estatal	sobre	bases	e	coordinación	xeral	da	sanidade)	do	Real	
decreto	1675/2012,	do	14	de	decembro,	polo	que	se	regulan	as	receitas	oficiais	e	os	
requisitos	especiais	de	prescrición	e	dispensación	de	estupefacientes	para	uso	humano	
e	veterinario,	a	cuxo	teor,	as	Comunidades	Autónomas	establecerán,	no	ámbito	das	
súas	competencias,	o	sistema	aplicable	para	os	efectos	de	que	os	hospitais	e	clínicas	
veterinarias	 poidan	 dispoñer	 de	 medicamentos	 estupefacientes	 de	 uso	 hospitalario	
para uso clínico.

Por	 tal	 razón,	 a	 consulta	 que	 se	 lle	 formula	 a	 este	Consello	Consultivo	 ten	 carácter	
preceptivo	ao	estarmos	ante	un	regulamento	executivo,	particularmente	se	se	pondera	
a	 concepción	 ampla	 de	 regulamento	 executivo	 seguida	 na	 doutrina	 deste	 órgano	 de	
consulta,	a	partir	dos	pronunciamentos	xudiciais	na	materia,	e	iso	considerado	na	medida	
en	que	a	norma	que	está	en	tramitación,	non	desenvolve	un	corpus	normativo	unitario	
e	cun	contido	material	definido	que	sirva	de	parámetro	legal	de	inmediata	execución.

3.- A REVISIÓN DE OFICIO

3.1.- A revisión de oficio dunha licenza de obras por incumprimento de recuamento 
(CCG 356/2017)

A	cuestión	foi	obxecto	de	estudo	por	este	órgano	consultivo	con	ocasión	da	remisión	
dunha	 revisión	 de	 oficio	 solicitada	 polo	 interesado	 pola	 concesión	 dunha	 licenza	
municipal	de	obras	para	a	construción	dun	muro	de	peche	de	finca	(CCG	356/2017),	
ditame emitido o 21.2.2018.

Os	 antecedentes	 do	 caso	 parten	 de	 que	 con	 data	 22.3.2014	 C.	 presentou	 unha	
solicitude	de	inicio	de	expediente	de	revisión	de	oficio	de	licenza	municipal	de	obras	
para	construción	de	muro	de	peche	en	finca,	outorgada	o	27.3.2013	a	J.	pola	Xunta	de	
Goberno	Local	do	Concello	de	Padrón.

Con	data	26.2.2016	o	Xulgado	do	Contencioso-Administrativo	núm.	1	de	Santiago	
de	Compostela	estima	parcialmente	o	recurso	contencioso-administrativo	interposto	
o	22.3.2014	por	C.	contra	a	desestimación	presunta	daquela	solicitude	impoñéndolle	
ao	Concello	a	tramitación	daquel	procedemento.



MeMoria 2018

109

Con	 data	 11.1.2018,	 a	 Xunta	 de	 Goberno	 Local	 do	 Concello	 de	 Padrón	 formulou	
proposta	de	resolución	en	sentido	denegatorio	da	acción	de	nulidade	exercitada.

Entende	o	 reclamante	que,	 por	 lindar	 a	finca	 con	camiño	público,	 a	 licenza	debeu	
impoñer	un	recuamento	no	seu	peche	perimetral	polo	vento	oeste,	na	parte	lateral	da	
parcela que linda precisamente co dito viario. De contrario, adúcese que a dita vía non 

é	un	camiño	público	senón	un	camiño	privado	ou	unha	serventía,	polo	que	está	exento	
de recuamento.

O	ditame	de	referencia	 fai	particular	cita	do	 informe	pericial	achegado	polo	 titular	
da	licenza,	do	que	resulta	que	o	camiño	de	referencia	non	existía	antes	do	proceso	de	
concentración	parcelaria	culminado	na	zona	nos	anos	80,	aparecendo	por	primeira	vez	
nos	planos	realizados	naquel	procedemento	de	reorganización	da	propiedade,	polo	que	
hai	que	establecer	que	o	camiño	foi	aberto	en	execución	do	dito	procedemento	que	deu	
lugar,	así,	á	realización	das	obras	precisas	para	a	apertura	do	viario,	en	cumprimento	
do	previsto	no	artigo	61.2	da	Lei	10/1985,	do	14	de	agosto,	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia,	 que	 encomenda	 á	 consellería	 competente	 en	materia	 de	 agricultura	 a	
realización	das	obras	e	infraestruturas	básicas	inherentes	ao	proceso	de	concentración,	
e	entre	elas,	as	correspondentes	á	rede	de	camiños	rurais.

De	tales	circunstancias	deriva	necesariamente	o	carácter	demanial	do	camiño,	como	así	
resulta	do	previsto	no	artigo	5	da	Lei	de	Patrimonio	das	Administracións	Públicas,	que	
lle	atribúe	a	condición	de	bens	de	dominio	público	a	aqueles	que	sendo	de	titularidade	
pública,	se	atopen	afectados	ao	uso	xeral	ou	servizo	público.	O	modo	de	adquirir	o	
dominio	do	viario	sería	o	previsto	na	letra	b)	do	artigo	15	da	mesma	lei,	“adquisición 

a título oneroso con exercicio ou non da potestade expropiatoria”	pois	a	obtención	
do	camiño	para	o	uso	público	foi	o	resultado	dun	proceso	de	concentración	parcelaria	
cuxos	custes	foron	asumidos	pola	Administración,	que,	igualmente,	executou	as	obras	
para	a	apertura	do	camiño,	sen	que	conste	se	foi	preciso	levar	a	cabo	expropiación	de	
terreos	ou	abondou	co	proceso	de	reorganización.

Certamente,	 do	 actuado	 despréndese	 que	 o	 viario	 de	 referencia	 non	 foi	 obxecto	
de	 entrega	 á	 Administración	 local	 procedente,	 como	 así	 o	 esixe	 o	 artigo	 66	 da	
Lei	 10/1985,	 do	 14	 de	 agosto,	 de	 concentración	 parcelaria	 para	Galicia,	mais	 esta	
circunstancia	en	absoluto	lle	afecta	á	condición	de	ben	demanial	que	se	asenta	sobre	
o	feito	de	ser	un	camiño	deseñado	nun	proceso	de	reorganización	da	propiedade,	e	
executado	por	unha	Administración	pública	para	ser	obxecto	de	uso	público,	extremos	
estes	que	non	resultan	afectados	pola	falta	de	entrega	do	ben	por	ser	este	un	trámite	



CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA

110

de alcance estritamente organizatorio interadministrativo, que esgota o seu contido na 

delimitación	da	Administración	á	que	o	viario	queda	adscrito	e	asume,	derivadamente,	
a	responsabilidade	da	súa	conservación,	e	que	para	nada	afecta	á	condición	demanial	
do ben que se asenta naqueloutros presupostos.

No	 tocante	 á	 non	 constancia	 do	 camiño	 no	 Plan	 xeral	 de	 Ordenación	 Urbana	 do	
Concello	de	Padrón,	alegado	pola	Administración	como	criterio	contrario	á	condición	
de camiño público do viario, indica este Consello Consultivo no seu ditame, 

primeiro,	que	o	plan	xeral	é	un	instrumento	de	ordenación	urbanística	que	non	contén	
declaracións	de	propiedade	dos	bens	que	ordena,	pero,	engade,	que	o	camiño	si	consta	
no	 plan,	 cunha	 liña	 descontinua	 que	 no	 informe	 pericial	 achegado	 polo	 titular	 da	
licenza	se	pretende	identificar	como	grafía	propia	dunha	serventía,	o	que	non	pode	
ser	acollido,	en	primeiro	 lugar,	porque	esa	conclusión	non	resulta	de	ningunha	das	
lendas	que	acompañan	aos	planos	do	plan,	nas	que	non	se	identifica	a	liña	de	puntos	
con serventías, que, polo demais, son dereitos de estrito alcance civil ou privado, e 

polo tanto, alleas ao contido propio do planeamento urbanístico, en canto actividade 

pública	de	ordenación	do	asentamento	e	usos	do	solo.

O	referido	ditame	engade	que	tampouco	afecta	á	condición	demanial	o	feito	de	que	
o	viario	non	conste	nos	 inventarios	municipais,	 pois	 estes	 constitúen	 rexistros	 con	
eficacia	ad probationem,	pero	en	ningún	caso	son	rexistros	constitutivos	do	dereito	de	
propiedade	sobre	os	bens	aos	que	afectan,	sendo	así,	ademais,	que	o	viario	figura	como	
de	titularidade	pública	no	catastro,	que	non	é	un	arquivo	que	declare	a	propiedade	do	
ben,	pero	si	establece	unha	presunción	favorable	á	súa	titularidade,	como	así	resulta	do	
disposto	no	artigo	3.3	do	Real	decreto	lexislativo	1/2004,	do	5	de	marzo,	polo	que	se	
aproba	o	texto	refundido	da	Lei	do	Catastro	Inmobiliario,	segundo	o	cal	“salvo prueba 

en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos 

jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen 

ciertos”.

Tal	e	como	apunta	o	ditame	CCG	356/2017	ningún	documento	nin	medio	de	proba	
cuestiona	con	solvencia	aquela	realidade	da	condición	demanial	do	camiño	reforzada	
pola	presunción	do	seu	contido	catastral,	realidade	que,	antes	ben,	resulta	reforzada	
polo contido das escrituras das propiedades lindeiras que recollen o camiño de 

referencia	como	un	límite	dos	ditos	fundos	o	que	supón,	necesariamente	que,	en	canto	
linde,	o	viario	non	forma	parte	das	fincas	ás	que	serve,	ao	contrario	do	que	se	pretende	
na	 pericial	 de	 parte	 presentada	 polo	 titular	 da	 licenza	 á	 que	 xa	 se	 fixo	 referencia	
anteriormente.
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Finalmente,	tampouco	cuestiona	a	condición	de	viario	de	dominio	público	o	pretendido	
desuso	que	lle	afectaría	ao	camiño	de	referencia.

Ao	respecto	deste	extremo,	este	órgano	consultivo	fai	particular	referencia	a	que	do	
propio	informe	pericial	achegado	polo	titular	da	licenza	se	desprende	que	existe	un	
uso	cando	menos	parcial	do	viario,	e	afírmase	que	foi	obxecto	de	labores	de	limpeza,	
pero	ademais,	a	existencia	de	maleza	nun	camiño	non	asfaltado	e	no	mes	de	xuño,	
cando	se	cursou	a	visita,	tampouco	constitúe	un	elemento	significativo.	En	todo	caso	
é	este	un	debate	estéril	porque	a	condición	de	bens	imprescritibles	que	corresponde	a	
aqueles	que	teñen	a	condición	de	demaniais	(artigo	132.1	da	Constitución	Española),	
impide	a	prescrición	por	desuso,	que	en	nada	lle	afectaría,	polo	tanto,	á	condición	de	
ben	de	dominio	público	do	camiño	nos	termos	que	van	expostos.

Polo	tanto,	apreciada	a	condición	de	viario	de	dominio	público	que	corresponde	ao	
camiño,	a	continuación	este	Consello	Consultivo	procede	no	seu	ditame	a	verificar	
se	o	feito	de	que	non	se	realizase	o	recuamento	no	peche	da	finca	contigua	a	aquel	
constitúe	 unha	 infracción	 do	 ordenamento	 xurídico,	 como	 presuposto	 inicial	 da	
revisión	de	oficio	pretendida	por	quen	exercitou	a	acción	de	nulidade.

3.2.- A revisión de oficio da convocatoria da praza de profesor axudante doutor 
na área de Dereito do Traballo e da Seguridade Social (CCG 99/2018)

A	cuestión	foi	obxecto	de	estudo	por	este	órgano	consultivo	con	ocasión	da	remisión,	
para	preceptivo	ditame,	dun	expediente	de	revisión	de	oficio	da	resolución	do	reitor	
da	 Universidade	 da	 Coruña	 do	 26.9.2017	 pola	 que	 se	 convoca	 un	 concurso	 para	
a	 contratación	 laboral	 de	 persoal	 docente	 para	 a	 praza	 17/7011,	 praza	 de	 profesor	
axudante	doutor	na	área	de	Dereito	do	Traballo	e	da	Seguridade	Social.

O	motivo	de	nulidade	aducido	para	a	incoación	do	expediente	de	revisión	de	oficio	é	o	
previsto	no	artigo	47.1.a)	da	LPAC	en	relación	cos	artigos	23.2	e	14	da	Constitución,	
por	terse	esixido	na	dita	convocatoria	un	requisito	académico	(titulación	de	licenciado	
en	 Dereito	 ou	 diplomatura	 en	 Relacións	 Laborais)	 non	 previsto	 na	 normativa	
de	 aplicación,	 como	 así	 se	 considera	 no	 previo	 informe	 dos	 servizos	 xurídicos	 da	
universidade,	do	26.1.2018,	no	que	aquel	acordo	se	apoia.	

A	Comisión	de	Selección	propuxera	a	adxudicación	da	praza	ao	señor	V.,	o	12.12.2017,	
que	 é	 seguida	 de	 diversos	 escritos	 presentados	 por	 unha	 das	 candidatas	 non	
seleccionadas,	a	señora	M.,	nos	que	se	alega	a	inidoneidade	do	candidato	proposto	por	
ser	licenciado	en	INEF	e	non	reunir	o	requisito	de	titulación	universitaria	predoutoural	
esixido	na	convocatoria.
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A	proposta	aprecia	que	a	convocatoria	de	referencia	vulnera	os	principios	constitucionais	
que	preservan	o	acceso	en	condicións	de	igualdade	ás	funcións	e	cargos	públicos	cos	
requisitos	que	sinalen	as	leis	(artigo	23.2	da	Constitución	Española)	e	o	principio	xeral	
de	igualdade	do	artigo	14	do	propio	texto	constitucional,	e	iso	por	canto	nas	bases	do	
concurso	para	o	posto	se	estableceu	un	 requisito	 improcedente	para	a	admisión	ao	
proceso selectivo.

En	efecto,	na	convocatoria	da	praza	figura	como	requisito	de	admisión	no	proceso	
selectivo	 unha	 condición	 que	 carecería	 de	 amparo	 legal,	 xa	 que	 pretendéndose	 a	
contratación	 dun	 profesor	 axudante	 doutor,	 esixiuse	 como	 presuposto	 ineludible	 a	
posesión	 dunha	 licenciatura,	 diplomatura	 ou	 grao	 en	 titulación	 específica	 (Dereito	
ou	 Relacións	 Laborais)	 cando	 a	 normativa	 prevé	 a	 esixencia	 de	 dúas	 condicións	
exclusivas	 que	 son	 a	 titulación	 de	 doutor	 con	 avaliación	 positiva	 da	 axencia	 de	
avaliación	da	calidade	correspondente.

Unha	 das	 aspirantes	 admitidas	 á	 concorrencia	 no	 proceso	 selectivo	 (que	 se	 opuxo	
á	 designación	 do	 candidato	 proposto	 pero	 defende	 a	 legalidade	 da	 convocatoria)	
oponse	a	tal	criterio	e	alegou,	no	curso	das	actuacións	do	expediente,	que	a	esixencia	
de	 titulación	 específica	 non	 conculca	 as	 previsións	 do	 artigo	 23.2	 da	Constitución	
Española, por canto estaría amparada no principio de autonomía universitaria 

garantido	polo	artigo	2	da	Lei	orgánica	6/2001,	do	21	de	decembro,	de	universidades	
(en	adiante,	LOU),	que	na	letra	e)	do	apartado	2	do	dito	precepto	inclúe	as	potestades	
de	selección,	formación	e	promoción	do	persoal	docente	e	investigador,	como	así	o	
lembra	a	interesada	no	seu	escrito	de	alegacións.

Aduce	igualmente	a	señora	M.	que	por	medio	da	revisión	de	oficio	en	tramitación	se	
operaría	unha	reformatio in peius	da	súa	situación	xurídica	no	procedemento,	en	canto	
aspirante	que	ten	formalizada	expresa	oposición	á	designación	do	candidato	proposto,	
e	con	expectativa	de	obter	a	designación	no	seu	lugar.

A	 lóxica	 sistemática	 na	 análise	 dos	 argumentos	 cruzados	 conduce	 a	 este	 órgano	
consultivo a analizar no ditame CCG 99/2018, en primeiro lugar, aquel que ten 

carácter	 formal,	 para	verificar	 se	 a	 situación	xurídica	na	que	 se	 atopa	 a	 interesada	
resulta	 tutelada	 pola	 figura	 da	 interdición	 da	 reformatio in peius,	 á	 que	 a	 propia	
alegante acode.

A	este	respecto	hai	que	indicar	que,	certamente,	o	artigo	119.3	da	LPAC	prevé	que	a	
resolución	dos	recursos	administrativos	“será congruente coas peticións formuladas 

polo recorrente, sen que en ningún caso se poida agravar a súa situación inicial”.
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Con	todo,	o	exame	das	circunstancias	do	caso	conduce	á	conclusión	de	que	a	situación	
xurídica	da	señora	M.	non	é	subsumible	na	garantía	establecida	na	previsión	transcrita,	
pois	no	expediente	en	curso	non	se	está	a	dar	resposta	a	un	recurso	administrativo	nin,	
en	 sentido	 estrito,	 se	 está	 sequera	 a	 considerar	 a	 adecuación	 a	dereito	da	proposta	
de	 designación	do	 candidato	 seleccionado,	 senón	que	 nos	 atopamos	 ante	 unha	vía	
específica	de	reconsideración	excepcional	da	legalidade	dun	acto	previo,	e	con	base	
na	súa	radical	conculcación	dos	aspectos	máis	nucleares	da	legalidade	administrativa.	
Este	acto,	aínda	que	intimamente	relacionado	con	aquel	no	que	a	interesada	proxecta	
as	 súas	 expectativas	 para	 o	 caso	 da	 estimación	 da	 súa	 oposición	 á	 proposta	 de	
designación	 do	 candidato,	 resulta	 ser	 en	 todo	 caso	 unha	 resolución	 administrativa	
independente	 (convocatoria	 de	 posto)	 en	 canto	 constitúe	 a	 declaración	 na	 que	 se	
determinan	 os	 requisitos	 de	 aplicación	 no	 posterior	 e	 independente	 procedemento	
de	selección,	unha	vez	aprobada	a	convocatoria	do	posto,	e	 todo	 iso	sen	prexuízo,	
insístese,	da	íntima	conexión	existente	entre	ambas	as	actuacións	da	que	se	deriva,	
entre	 outras	 consecuencias,	 a	 perda	 de	 validez	 do	 proceso	 de	 selección	 se	 resulta	
invalidada a convocatoria mesma.

Ao	respecto	da	outra	alegación	da	interesada	no	sentido	de	que	a	esixencia	de	titulación	
universitaria	 específica	 estaría	 amparada	 no	 principio	 de	 autonomía	 universitaria	
garantido	polo	artigo	2	da	LOU,	o	desenvolvemento	das	razóns	polas	que	-iso	non	é	
así-,	son	expostas	por	este	Consello	Consultivo	partindo	dunha	consideración	que	non	
se	recolle	nin	no	acordo	de	incoación	do	procedemento	nin	na	proposta	de	resolución,	
pero	que	fortalece	os	motivos	que	alí	se	esgrimen	para	apreciar	o	vicio	de	nulidade	
radical.

En	 efecto,	 na	 dicción	 dun	 dos	 dous	 preceptos	 constitucionais	 que	 se	 consideran	
infrinxidos	(art.	23.2),	afírmase	que	os	cidadáns	teñen	dereito	a	acceder	en	condicións	
de	igualdade	ás	funcións	públicas	“cos requisitos que sinalen as leis”.

Apunta este Consello Consultivo que así, de modo paralelo ao que sucede coas 

relacións	 de	 postos	 de	 traballo,	 que	 segundo	o	Tribunal	Supremo	non	 son	normas	
xurídicas	senón	actos	condición	que	singularizan	o	suposto	de	feito	de	aplicación	das	
normas	que	lle	son	externas	(STS	do	5.2.2014),	as	bases	da	convocatoria	limítanse	a	
especificar	no	suposto	concreto	cales	son	os	requisitos	que	a	lei	esixe,	singularizando	
o	suposto	de	feito	de	aplicación	da	norma,	pero	sen	poder	contradicila	nin	modificala,	
porque os requisitos de acceso ao emprego público non son regulados polas bases das 

convocatorias,	senón	por	normas	xurídicas	externas	a	elas.
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Dende	esta	perspectiva,	a	determinación	dos	requisitos	legais	para	concorrer	a	unha	
convocatoria	dun	posto	de	emprego	público	como	o	que	é	obxecto	da	controversia	
no	 referido	 ditame	 (profesor	 axudante	 doutor	 para	 docencia	 e	 investigación)	 son	
establecidos	con	absoluta	claridade	na	norma	de	referencia,	o	artigo	50	da	LOU.	No	
dito	precepto	disponse	que	“el contrato se celebrará con doctores”	e	esíxese	un	único	
requisito	adicional,	que	a	actividade	do	doutor	conte	coa	previa	avaliación	positiva	
por	parte	da	axencia	de	avaliación	que	corresponda.

A	 esixencia	 deses	 dous	 requisitos	 legais	 mantense	 nas	 normas	 regulamentarias	 de	
aplicación,	mesmo	na	dicción	 literal	do	artigo	5	do	Decreto	autonómico	266/2002,	
do	 6	 de	 setembro,	 de	 contratación	 de	 profesorado	 universitario,	 que,	 con	 todo,	
debe	entenderse	derrogado	por	obedecer	á	redacción	orixinal	do	artigo	50	da	LOU,	
modificada	logo	por	leis	posteriores.

Así	 pois,	 a	 condición	de	doutor	 e	 a	 avaliación	positiva	da	 correspondente	 axencia	
son	os	dous	únicos	requisitos	legalmente	esixibles	para	o	acceso	á	concorrencia	polo	
posto	de	referencia,	de	modo	que	a	limitación	introducida	na	convocatoria	esixindo	
determinada	titulación	universitaria	específica	(licenciatura	en	Dereito,	diplomatura	
en	Relacións	Laborais	ou	grao	equivalente)	carece	de	amparo	nas	normas	que	regulan	
os requisitos de acceso ao dito posto e resulta, polo tanto, contraria ao artigo 23.2 que, 

en	 canto	 garante	 dereitos	 susceptibles	 de	 amparo	 constitucional,	 resulta	 protexido	
pola	sanción	da	nulidade	de	pleno	dereito	dos	actos	administrativos	que	vulneren	o	
seu	mandato,	como	é	o	caso.

Este	 Consello	 Consultivo	 aclara	 no	 ditame	 de	 referencia	 que	 en	 ningún	 caso	 a	
inclusión	dos	referidos	requisitos	adicionais	pode	ser	considerada	como	un	exercicio	
de	autonomía	universitaria,	pois,	como	vai	dito,	os	requisitos	de	acceso	á	concorrencia	
pública	en	postos	de	emprego	público	deben	ser	establecidos	“nas leis” e en ningún 

caso	por	vía	dun	acto	administrativo	como	o	é	a	 convocatoria	do	posto,	 sendo	así	
ademais	que	a	inclusión	do	dito	requisito	nun	simple	anexo	sen	motivación	ningunha	
obedece	máis	a	un	suposto	de	arbitrariedade	(proscrita	polo	artigo	9.3	da	Constitución	
Española)	 que	 a	 un	 criterio	 expreso,	 razoado	 e	motivado	 de	 autoorganización	 con	
base	nunha	autonomía	universitaria	que,	en	todo	caso,	e	como	vai	razoado	no	ditame,	
non	pode	desenvolverse	por	vía	dun	acto	administrativo,	cando	o	que	está	en	xogo	é	
a	determinación	dos	presupostos	legais	para	o	acceso	a	un	posto	do	sector	público.

Polas	 razóns	 que	 preceden,	 este	Consello	Consultivo	 entende	 no	 seu	 ditame	CCG	
99/2018	que	é	apreciable	a	existencia	do	vicio	de	nulidade	radical	previsto	na	proposta	
de	resolución,	que	é	obxecto	de	ditame	favorable	e	habilitante.
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3.3.- A revisión de oficio por nomeamento como funcionaria en prácticas sen 
cumprir o requisito de titulación (CCG 147/2018)

Este Consello Consultivo de Galicia analiza o que se debe entender por requisitos 

esenciais	para	ser	nomeado/a	funcionario/a	en	prácticas,	con	ocasión	do	expediente	
CCG 147/2018. 

No	caso	analizado,	sométese	á	consideración	deste	Consello	Consultivo	de	Galicia	
unha	 proposta	 de	 resolución	 relativa	 á	 solicitude	 de	 revisión	 de	 oficio	 presentada	
por	L.	verbo	da	resolución	do	tribunal	nº	9	de	Educación	Infantil	do	18.7.2013	e	da	
orde	do	30.7.2013	pola	 que	 se	 nomeou	 a	M.	 funcionaria	 en	prácticas,	 por	mor	da	
vulneración	dos	principios	de	igualdade,	mérito	e	capacidade	recollidos	no	artigo	23.2	
da	Constitución	española,	por	non	cumprir	o	requisito	específico	da	titulación.

Pero	coa	declaración	de	nulidade	daqueles	actos	mediante	a	resolución	do	7.10.2013,	
ditada	ao	abeiro	da	base	décimo	quinta	da	convocatoria,	é	clara	a	improcedencia	da	
revisión	de	oficio	solicitada	por	L.

Finalmente,	 no	 que	 atinxe	 á	 pretensión	 da	 parte	 de	 que	 se	 lle	 adxudique	 a	 praza	
vacante,	esta	é	unha	cuestión	allea	ao	procedemento	revisorio	e	que,	polo	tanto,	non	
pode	ser	obxecto	de	análise	neste	ditame.

3.4.- A revisión de oficio do nomeamento como fillos adoptivos do Concello da 
Pobra do Caramiñal de Gerardo Fernández Albor e Segundo Manuel Durán Casais 
(CCG 181/2018)

No caso analizado, o Pleno do Concello da Pobra do Caramiñal acorda, por maioría 

absoluta	 dos	 seus	membros,	 iniciar	 o	 procedemento	de	 revisión	de	oficio	de	 actos	
nulos,	en	referencia	aos	nomeamentos	como	fillos	adoptivos	do	municipio	de	Gerardo	
Fernández	Albor	e	Segundo	Manuel	Durán	Casais,	alegando	que	os	acordos	deberon	
adoptarse	respectando	a	maioría	esixida	no	Regulamento	de	honras	e	distincións,	o	cal	
no	seu	artigo	9	esixe	que	o	acordo	sexa	aprobado	por	voto	favorable	de	dous	terzos	do	
número	de	dereito	de	membros	da	corporación.

A	 proposta	 de	 resolución	 remitida	 propugna	 a	 nulidade	 do	 acto	 administrativo	 de	
referencia	 por	 infracción	 do	 previsto	 no	 artigo	 47.1.e)	 (infracción	 das	 normas	 que	
conteñen	as	regras	esenciais	para	a	formación	da	vontade	dos	órganos	colexiados),	en	
tanto	que	os	acordos	revisados	foron	adoptados	por	maioría	absoluta,	sen	respectar	
a	maioría	de	“voto favorable de dous terzos do número de dereito dos membros da 

corporación”,	establecida	no	artigo	9	do	Regulamento	municipal	para	a	concesión	
de	 honras	 e	 distincións	 do	 Concello	 da	 Pobra	 do	 Caramiñal	 (BOP	 da	 Coruña	 do	
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17.4.1996),	ditado	en	aplicación	do	previsto	no	artigo	191	do	Real	decreto	2586/1986,	
do	28	de	novembro,	polo	que	se	aproba	o	Regulamento	de	organización,	funcionamento	
e	réxime	xurídico	das	entidades	locais	(“os requisitos e trámites necesarios para a 

concesión das honras e distincións determinaranse en Regulamento especial (…)”).

Así	 as	 cousas,	 para	 apreciar	 a	 concorrencia	 do	 vicio	 previsto	 no	 artigo	 47.1.e)	 da	
LPAC,	 e	 como	 xa	 dixo	 este	 Consello	 Consultivo	 en	 asuntos	 similares,	 relativos	 a	
acordos	adoptados	por	órganos	colexiados	sen	a	maioría	legalmente	prevista	(CCG	
275/2012,	CCG	291/2007	e	CCG	146/2007),	non	é	necesario	-a	diferenza	do	suposto	
de	 ausencia	 total	 de	 procedemento-	 que	 se	 prescinda	 da	 totalidade	 das	 regras	 nin	
suficiente	que	se	prescinda	dalgunha	delas.	Dáse	a	causa	de	nulidade	cando	a	regra	
da	 que	 se	 prescindiu	 ten	 carácter	 esencial.	 E,	 por	 descontado,	 a	 maioría	 de	 votos	
legalmente	esixida,	ten	este	carácter	de	esencial.

Doutra banda, sinala este Consello Consultivo que tampouco semella que poidan 

aplicarse	 as	 limitacións	 previstas	 no	 artigo	 110	 da	LPAC,	 que	 impide	 exercitar	 as	
facultades	de	revisión	cando	por	prescrición	de	accións,	polo	tempo	transcorrido	ou	
por	outras	circunstancias,	o	seu	exercicio	resulte	contrario	á	equidade,	á	boa	fe,	ao	
dereito	dos	particulares	ou	ás	leis.

Trasladando	as	anteriores	consideracións	ao	caso	analizado,	este	Consello	Consultivo	
considera	 que	 o	 tempo	 transcorrido	 non	 pode	 considerarse	 excesivo	 -8	 e	 7	 anos-	
para	estes	efectos.	No	mesmo	sentido,	pola	natureza	do	acto	-unha	simple	distinción	
honorífica	 sen	 ningún	 tipo	 de	 efectos	 materiais,	 xurídicos	 ou	 económicos-,	 a	 súa	
revisión	en	nada	pode	prexudicar	a	esfera	xurídica	dos	dereitos	dos	particulares	-xa	
sexan	os	favorecidos	con	ela,	xa	sexan	terceiros	alleos-,	á	equidade	ou	a	boa	fe.

Non	 obstante	 o	 anterior,	 o	 informe	 da	 secretaría	 do	 24.11.2017	 apunta	 unha	 serie	
de	 argumentos	 no	 tocante	 a	 limitar	 os	 efectos	 da	 revisión	 -seguridade	 xurídica,	
consolidación	 dos	 nomes	 entre	 a	 veciñanza	 e	 noutros	 eidos	 coma	 rexistro	 da	
propiedade	ou	correos-.	Neste	sentido,	o	artigo	103	da	Constitución	española	esixe	
que	as	administracións	públicas	sirvan	con	obxectividade	os	intereses	xerais.	

Pois	 ben,	 no	 caso	 analizado,	 e	 en	 coherencia	 coas	 razóns	 expostas	polo	devandito	
informe	 da	 secretaría,	 este	 órgano	 consultivo	 advirte	 no	 ditame	 de	 razón	 que	 se	
bota	en	falta	unha	motivación	das	razóns	polas	que	a	actuación	revisoria	pretendida	
podería	beneficiar	o	interese	xeral,	dado	que	en	ningún	momento	se	están	a	cuestionar	
os merecementos e as circunstancias que motivaron no seu día aqueles acordos de 

nomeamento	de	fillos	adoptivos.	

Este	Consello	Consultivo	informa	favorablemente	a	proposta	de	resolución.



MeMoria 2018

117

3.5.- A revisión de oficio da resolución de autorización por parte do Concello da 
Coruña da compras de dous inmobles (CCG 240/2018 e CCG 241/2018) 

A	cuestión	foi	obxecto	de	estudo	por	este	órgano	consultivo	con	ocasión	da	remisión,	
para	 preceptivo	 ditame,	 de	 dous	 expedientes	 do	Concello	 da	Coruña	 polos	 que	 se	
autorizaba	por	parte	do	Concello	a	compra	de	dous	inmobles	(CCG	240/2018	e	CCG	
241/2018).

Con	carácter	previo	á	análise	do	fondo	do	asunto,	este	Consello	Consultivo	realiza	
nos	dous	ditames	unha	serie	de	consideracións	previas,	relativas	ao	procedemento	de	
adquisición	das	vivendas.

Así	as	cousas,	e	sen	ánimo	exhaustivo,	este	órgano	consultivo	non	comparte	nos	seus	
ditames	que	durante	o	procedemento	se	producisen	unha	serie	de	“comprobacións a 

posteriori”,	realizadas	a	instancia	dun	órgano	diferente	da	propia	comisión	técnica	e	
do	Servizo	de	Rehabilitación	e	Vivenda	que	estaba	a	instruír	por	razóns	competenciais	
o	procedemento,	co	obxecto	de	validar	o	cumprimento	dos	requisitos	dos	inmobles.	

Tampouco	lle	parece	correcto	a	este	órgano	consultivo	que	se	realicen	“confirmacións 
verbais”	 de	 datos	 de	 relevancia	 para	 a	 resolución	 deste	 asunto,	 incompatibles	 co	
carácter	escrito	do	procedemento	administrativo.	

Advirte	 este	 Consello	 Consultivo	 nos	 ditames	 de	 referencia	 que	 as	 consecuencias	
da	 falsidade,	 error	 ou	 inexactitude	 nas	 declaracións	 responsables	 teñen	 que	 ser	 as	
previstas	no	artigo	69.4	da	LPAC,	o	que	non	sucedeu	nos	procedementos	analizados	
nos	ditames.	Dito	doutro	xeito,	a	aplicación	destes	preceptos	non	é	unha	opción	senón	
unha	obriga.	

En todo caso, destaca este Organismo que tendo presente que a causa de nulidade 

pola	que	se	somete	a	consideración	deste	órgano	consultivo	os	dous	expedientes	é	a	
prevista	no	artigo	47.1.f)	da	LPAC,	cínguese	o	ditame	ao	exame	da	concorrencia	da	
mesma,	e	é	claro	que	no	suposto	analizado	nos	atopamos	diante	dun	acto	expreso,	
a	adquisición	dunha	vivenda,	que	se	pretende	 revisar,	polo	que	cómpre	determinar	
que debe entenderse por “requisito esencial”	 para	 a	 adquisición	 de	 facultades	 ou	
dereitos,	e	isto	para	os	efectos	de	constatar	se	nos	casos	analizados	concorre	ou	non	
tal presuposto da causa de nulidade alegada. 

A	continuación,	este	Consello	Consultivo	refírese	á	doutrina	do	Consejo	de	Estado	
ao respecto.

A	proposta	de	resolución	remitida	no	expediente	CCG	240/2018	propugna	a	nulidade	
do	acto	administrativo	de	 referencia	con	base	no	 informe	da	directora	da	Asesoría	
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Xurídica	 do	 Concello,	 que	 considera,	 con	 base	 nun	 previo	 informe	 da	 arquitecta	
municipal	 do	 Servizo	 de	 Rehabilitación	 e	 Vivenda,	 que	 a	 vivenda	 incumpre	 o	
parámetro	 de	 altura	 fixado	 nas	 bases,	 xa	 que	 a	 altura	media	 do	 solo	 ao	 teito	 é	 de	
2,41/2,42	metros,	inferior	aos	2,50	m	establecidos	na	ordenanza	aplicable	do	PXOM	
para	o	uso	residencial.	Deste	feito,	acreditado	tal	extremo	no	expediente,	conclúe	que	
o	inmoble	non	podería	ser	destinado	á	finalidade	de	vivenda	social	prevista	nas	bases	
da	convocatoria,	e	en	consecuencia	o	acto	de	adquisición	desta	adoece	dun	requisito	
esencial que determina a súa nulidade de pleno dereito. 

Este	 Consello	 Consultivo	 comparte	 as	 conclusións	 da	 proposta	 de	 resolución,	 e	
xa	 noutros	 ditames	 previos	 este	 órgano	 consultivo	 se	 pronunciou	 a	 este	 respecto,	
considerando	que	a	altura	é,	indiscutiblemente,	un	parámetro	e	requisito	esencial	para	
a	 obtención	 dunha	 licenza	 que	 permita	 dedicar	 un	 inmoble	 a	 un	 uso	 determinado,	
e	 cuxo	 incumprimento	 determina	 a	 nulidade	 radical	 do	 acto	 administrativo	 (CCG	
175/2015,	81/2016,	200/2017,	438/2017).

Sinala	este	Consello	Consultivo	que	para	chegar	a	unha	conclusión	definitiva	sobre	a	
cuestión	resulta	necesario	determinar	que	debe	entenderse	por	requisito	esencial.	Así,	
parte	este	organismo	de	que	estamos	ante	un	procedemento	de	concorrencia	rexido	
por	unhas	bases	que	son	“lei do concurso”,	polo	que	a	esencialidade	debe	cualificarse	
á	luz	destas.	

E	neste	sentido,	os	antecedentes	das	devanditas	bases	establecen	que:

“(…)	 redáctanse as presentes bases reguladoras, que supoñen un mecanismo para 

intervir na posibilidade de garantir o dereito a unha vivenda digna, e que establecen un 

procedemento para a adquisición de bens inmobles destinados a vivenda, con especial 

preocupación en dar acceso á venda aos propietarios que así o desexen (…)”.

Polo	tanto,	o	concurso	ten	por	obxecto	tanto	facilitar	o	acceso	á	vivenda	digna,	como	
facilitar	o	acceso	á	venda	aos	propietarios	que	así	o	desexen.	E	é	neste	punto	onde	se	
estaría	a	producir	unha	creba,	clara	e	evidente,	do	espírito,	letra	e	finalidade	das	bases,	
no	caso	de	que	se	formalizase	unha	adquisición	dunha	vivenda	que	non	cumpre	os	
requisitos	prefixados	nestas,	xa	que	calquera	propietario	dun	inmoble	que	renunciase	
á	presentación	de	ofertas	porque	a	súa	propiedade	non	reúne	os	requisitos	establecidos	
podería	 considerarse	 prexudicado	 por	 interpretacións	 extensivas,	 que	 lle	 permiten	
acceder	á	venda	a	quen	non	cumpre	as	bases.	

No caso analizado no ditame CCG 240/2018, este Consello Consultivo coincide 

co	informe	da	Asesoría	Xurídica,	que	conclúe	que	o	 inmoble	adquirido	carece	dun	
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requisito	esencial	–	altura-	que	lle	permitiría	ter	un	uso	de	vivenda,	o	que	supón	un	
incumprimento	do	obxecto	das	bases.	

Polo	que	se	refire	ao	expediente	CCG	241/2018	a	proposta	de	resolución	propugna	en	
cambio	a	desestimación	da	nulidade	do	acto	administrativo	de	referencia	con	base	nos	
informes	da	Asesoría	Xurídica	e	do	Servizo	de	Rehabilitación	e	Vivenda.	

Así	 as	 cousas,	 e	 tras	 constatar	 que	 a	 vivenda	 incumpre	 efectivamente	 a	 base	 10.5	
–“vivendas exteriores entendendo por tales as que dispoñan de, polos menos, dúas 

pezas principais con ocos de luz á vía pública, salvo que teñan 1 dormitorio, nese 

caso bastará cunha peza principal”-,	 o	 informe	 da	Asesoría	Xurídica	 afirma,	 tras	
citar	a	xurisprudencia	e	doutrina,	que	o	acto	de	adquisición	non	adoece	de	requisitos	
esenciais determinantes na nulidade de pleno dereito, por canto que “no estamos ante 

un requisito que afecte a la capacidad del sujeto ni que provoque la falta de objeto; 

y tampoco incide en la causa o el fin de la actuación administrativa, si las viviendas 
adquiridas llegan a destinarse a vivienda social aun cuando no concurran las 

condiciones de calidad que se esperaban resultasen de la aplicación de las Bases”.

Non obstante, este Consello Consultivo aclara no seu ditame CCG 241/2018 que bases 

empregan	a	expresión	”salvo”,	que	claramente	denota	unha	restrición	excluínte	para	
todos os que non se atopen no suposto descrito pola norma. Os criterios interpretativos 

establecidos	no	Código	Civil,	tanto	para	as	normas	(artigo	3.1),	como	para	os	contratos	
(artigo	1281)	coinciden	en	aplicar	con	preferencia	a	calquera	outro	a	interpretación	
literal,	e	elevan	a	norma	un	principio	xeral	do	dereito	definido	tradicionalmente	co	
aforismo	“in claris non fit interpretatio”. 

Este	organismo	fai	especial	referencia	no	devandito	ditame	a	que	nesta	mesma	liña	
argumental,	as	bases	non	gradúan	cunha	maior	ou	menor	puntuación	a	existencia	de	
“ocos de luz á vía pública”	como	si	fan	con	outros	aspectos	non	esenciais,	senón	que	
tipifican	claramente	a	previsión	do	número	10.5	como	un	requisito	de	“aptitude” para 

participar	no	concurso.	Proba	inequívoca	do	exposto	é	o	anexo	do	informe	(folio	79	
do	expediente),	que	no	seu	apartado	6,	analizando	o	cumprimento	da	base	10.5,	marca	
claramente	o	recadro	“NO”,	indicando	en	consecuencia,	por	esta	exclusiva	causa,	e	ao	
final	do	mesmo,	que	a	vivenda	no	cumpre	todas	as	exixencias	establecidas	nas	bases	
da convocatoria. 

En	 definitiva,	 no	 caso	 analizado	 estamos	 ante	 un	 procedemento	 de	 concorrencia	
rexido	por	unhas	bases	que	 son	“lei do concurso”, polo que, a esencialidade debe 

cualificarse	á	luz	destas.	Polo	tanto,	igual	que	no	ditame	CCG	240/2018,	no	ditame	
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CCG	241/2018	prodúcese	unha	creba,	clara	e	evidente,	do	espírito,	letra	e	finalidade	
das	bases,	no	caso	de	que	se	formalizase	unha	adquisición	dunha	vivenda	que	non	
cumpre	os	requisitos	prefixados	nelas	(base	10.5).	

A	xuízo	deste	Consello	Consultivo,	resulta	razoable	considerar	que	de	non	ter	existido	
a devandita base, outros propietarios poderían presentarse ao concurso para vender 

as	súas	vivendas,	polo	que	outra	conclusión	xurídica	diferente	da	antes	manifestada	
resultaría discriminatoria con propietarios con vivendas similares que non concorreron 

ao concurso.

Polo	tanto,	non	se	trata	unicamente	dun	incumprimento	das	condicións	de	calidade	
das	bases,	senón	tamén	dun	requisito	de	aptitude	para	participar	no	concurso,	e	que	
como tal puido evitar que outros interesados participasen nel. 

Finalmente,	 engade	 este	 Consello	 Consultivo	 que	 se	 do	 expediente	 resultase	 a	
existencia	doutras	vivendas	adquiridas	que	se	atopen	nunha	situación	fáctica	idéntica	
e	que	tamén	incumpran	a	base	10.5,	a	acción	revisoria	do	Concello	debe	estenderse	
a estas. 

A	 estimación	 da	 concorrencia	 dun	 vicio	 esencial	 polas	 razóns	 expresadas,	 fan	
innecesario	 o	 análise	 do	 resto	 das	 causas	 invocadas	 por	 outros	 interesados	 no	
procedemento	de	revisión.	

Por	todo	o	anterior,	este	órgano	consultivo	informa	desfavorablemente	a	proposta	de	
resolución	CCG	241/2018.

3.6.- Competencia para a revisión de oficio en municipios de pequeno tamaño 
(ditame CCG 293/2018 da Sección de Ditames e informe CCG 173/2018 da Sección 
de Estudos e Informes) 

Con	ocasión	da	análise	do	expediente	CCG	293/2018	da	Sección	de	Ditames	e	do	
informe	CCG	173/2018	da	Sección	de	Estudos	e	Informes	este	Consello	Consultivo	
tivo	 ocasión	 de	 estudar	 a	 competencia	 para	 a	 revisión	 de	 oficio	 en	 municipios	 de	
pequeno tamaño.

No expediente CCG 293/2018	sométese	á	consideración	deste	Consello	Consultivo	
de	Galicia	unha	proposta	de	resolución	relativa	á	revisión	de	oficio	dun	acordo	dun	
tribunal	de	selección	de	persoal	polo	que	se	publican	as	cualificacións	dunha	proba	do	
procedemento	de	selección	e	a	listaxe	de	aspirantes	que	a	superan.

Con	data	8.8.2018,	o	alcalde	do	Concello	de	Oroso	formula	proposta	de	resolución	no	
sentido	de	revisar	de	oficio	o	acordo	de	referencia.
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En	relación	coa	competencia	para	acordar	a	revisión	de	oficio	no	ámbito	municipal,	
o	ditame	de	razón	trae	a	colación	o	sinalado	por	este	órgano	consultivo	en	asuntos	
precedentes,	 como	 o	 establecido	 no	 ditame	 CCG	 886/2007,	 ou	 no	 acordo	 CCG	
175/2015,	nos	que	se	considerou	que	a	diferenza	do	que	sucede	coa	declaración	de	
lesividade,	a	Lei	30/1992,	do	26	de	novembro,	de	réxime	xurídico	das	administración	
públicas	 e	 do	 procedemento	 administrativo	 común	 (en	 adiante,	 LRXPAC)	 non	
establecía	unha	regra	expresa	sobre	a	competencia	para	a	revisión	de	oficio	dos	actos	
das	entidades	locais,	omisión	que	se	mantén	na	actual	LPAC.	

A	ausencia	de	resposta	expresa	á	cuestión	competencial	referida	esténdese	ao	ámbito	
da	normativa	de	réxime	local,	no	que	tal	atribución	non	se	realiza	de	xeito	específico.	
Así,	a	Lei	7/1985,	do	2	de	abril,	de	bases	de	réxime	local	(en	adiante,	LBRL),	atribúelle	
ao	Pleno	da	corporación	a	competencia	para	revisar	de	oficio	os	actos	ditados	en	vía	
de	 xestión	 tributaria	 (art.	 110),	 así	 como	os	 seus	 propios	 actos	 ou	 disposicións	 de	
carácter	xeral	no	caso	dos	municipios	de	gran	poboación	(art.	123),	pero	nada	indica	
sobre	 a	 revisión	 de	 oficio	 dos	 actos	 dos	 municipios	 que	 non	 estean	 suxeitos	 a	 tal	
regulamentación	específica,	 como	 tampouco	o	 fai	o	Regulamento	de	organización,	
funcionamento	e	 réxime	xurídico	das	entidades	 locais,	aprobado	polo	Real	decreto	
2568/1986,	do	28	de	novembro.	A	Lei	5/1997,	do	22	de	xullo,	de	Administración	local	
de	Galicia,	reproduce	o	esquema	competencial	da	lexislación	básica	e	nada	establece	
de	xeito	expreso	sobre	o	particular.

Así	 as	 cousas,	 son	 diversos	 os	 criterios	 interpretativos	 aducibles	 en	 relación	 coa	
determinación	do	órgano	competente	para	levar	a	efecto	a	revisión	de	oficio	dun	acto	
da	Administración	local.

Podería	invocarse,	así,	que	a	esixencia	de	intervención	do	Pleno	para	a	declaración	
de	 lesividade,	 suporía,	 nunha	 interpretación	 sistemática	 dos	 preceptos,	 a	 necesaria	
participación	do	mesmo	órgano	para	a	revisión	de	oficio	dos	actos	da	entidade	local,	
por	 ser	 este	 un	 expediente	 de	 maior	 rigor	 e	 transcendencia	 na	 esfera	 de	 dereitos	
dos	 interesados	 na	 medida	 en	 que,	 a	 diferenza	 da	 declaración	 de	 lesividade,	 que	
require	 un	 posterior	 pronunciamento	 xurisdicional,	 a	 declaración	 de	 nulidade	 do	
acto	 administrativo	 pode	 ter	 lugar,	 xa	 en	 vía	 administrativa	 a	 través	 do	 uso	 deste	
exorbitante	procedemento.

Igualmente,	podería	invocarse	a	aplicación	da	cláusula	competencial	residual	contida	
no	artigo	21.1,	letra	s),	da	LBLR,	que	lle	encomenda	ao	alcalde	as	atribucións	que	a	
lexislación	do	Estado	ou	das	comunicades	autónomas	lle	asignen	a	un	municipio	e	
non	lle	atribúan	a	outros	órganos	municipais.
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Non	 obstante,	 a	 inexistencia	 dunha	 propia	 relación	 de	 xerarquía	 ou	 tutela	 entre	
os	 distintos	 órganos	 da	 Administración	 local,	 así	 como	 o	 singular	 sistema	 de	
funcionamento	dos	distintos	órganos	locais	-en	particular	no	relativo	á	periodicidade	
das	sesións	dos	órganos	colexiados-	fan	máis	apropiado	entender	que	a	competencia	
para	a	revisión	“dos seus propios actos”	correspóndelles	aos	órganos	que	os	ditaron,	
aínda	admitindo	que,	certamente,	o	artigo	102	da	LRXPAC	confírelle	a	potestade	de	
revisión	ás	Administracións	en	xeral	e	non	ao	órgano	que,	dentro	delas,	emitiu	o	acto	
suxeito	a	revisión.

En	apoio	da	devandita	 tese	cabe	aludir,	 así	mesmo,	á	posible	 integración	da	 lagoa	
existente	mediante	o	recurso	á	analoxía	co	réxime	de	municipios	de	gran	poboación	
previsto	nos	artigos	123.1.l),	124.4.m)	e	127.1.k)	da	LBRL,	que	lle	atribúen	a	cada	
órgano	municipal	(Pleno,	Alcalde	e	Xunta	de	Goberno)	a	competencia	para	revisar	de	
oficio	os	seus	propios	actos.

Trasladando	 as	 anteriores	 consideracións	 ao	 caso	 analizado,	 resulta	 que	 sendo	 a	
alcaldía	o	órgano	que	nomeou	o	tribunal	de	selección	e	carecendo	este	de	competencia	
para	poder	revisar	de	oficio	os	seus	propios	actos,	é	a	alcaldía	do	concello	o	órgano	
competente	para	actuar	no	expediente	de	revisión	de	oficio,	como	así	se	materializou	
no	expediente,	e	cumpriméntanse,	deste	xeito,	os	requisitos	legais	referidos.

Pola súa banda, o informe CCG 173/2018	da	Sección	de	Estudos	e	Informes	analiza	
a	consulta	que	o	Concello	de	Ourense	formula	sobre	cal	é	o	órgano	competente	para	
adoptar	o	acordo	de	aprobación	provisional	dos	expedientes	de	revisión,	modificación	
ou	adaptación	do	planeamento	xeral	incoados	antes	da	entrada	en	vigor	da	Lei	do	solo	
de	Galicia	2/2016,	do	10	de	febreiro	(en	adiante,	LSG).

É	 o	 parecer	 deste	 Consello	 Consultivo	 que	 a	 distribución	 competencial	 entre	 os	
diferentes	órganos	do	concello	é	unha	materia	regrada.	Non	é	ocioso	destacar	que	a	
LPAC, sanciona coa nulidade de pleno dereito non validable a incompetencia material 

(art.	47.1.b)).	

Este	 órgano	 consultivo	 aclara	 que	 é	 certo	 que	 o	 PXOM	 é	 unha	 disposición	 de	
carácter	xeral	e	de	rango	regulamentario,	e	ao	marxe	da	aludida	atribución	xenérica,	
e	en	coherencia	con	ela,	o	Pleno	é	o	órgano	competente	para	a	aprobación	definitiva	
(art.	 123.1.i)	 da	LBRL).	Pero,	 lembra	que	o	que	aí	 se	discute,	 en	ningún	caso	 é	 a	
competencia	para	aprobar	definitivamente	o	PXOM,	xa	que	esta	cuestión	vén	resolta	
claramente	na	lei,	senón	a	competencia	para	a	aprobación	provisional.
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A	 aprobación	 provisional	 participa	 da	 natureza	 propia	 dos	 actos	 de	 trámite	 non	
impugnables,	que	non	impiden	continuar	o	procedemento,	coa	excepción	que	resulta	
da	xurisprudencia	(STS	do	23.1.2013):	“acto de trámite, aunque …los actos de trámite 

son impugnables cuando ... se alegan “vicios de forma independientes del resultado 

final del procedimiento”.

En	definitiva,	tratase	dun	acto	de	impulso	do	procedemento,	e	este	acto	de	aprobación	
provisional carece, per se,	de	efectos	xurídicos	mais	aló	de	permitir	a	continuación	
do procedemento. 

Como	 conclusión,	 este	 Consello	 Consultivo	 afirma	 que	 o	 acordo	 de	 aprobación	
provisional,	desde	una	perspectiva	procedemental,	non	é	máis	que	un	simple	acto	de	
trámite,	en	principio	non	impugnable,	e	desde	unha	perspectiva	material,	está	limitado	
en canto ao seu contido a un “referendo”	do	aprobado	inicialmente,	e	está	vedada	
calquera	modificación	“substancial”,	nos	termos	expostos	pola	lei	e	xurisprudencia	
que	define	este	concepto.

Polo	que	este	órgano	consultivo	conclúe	no	seu	informe	CCG	173/2018	que	o	acordo	
de	aprobación	provisional	do	Plan	Xeral	de	Ordenación	Municipal	é	un	acto	de	trámite	
e impulso do procedemento. 

E	que	non	existe	norma	 legal	atributiva	ao	pleno	da	competencia	para	o	ditado	de	
actos	de	impulso,	tendo	mellor	encaixe	na	previsión	do	no	art.	124.4.ñ	da	LBRL.	

3.7.- A revisión de oficio por notificacións defectuosas: validez e eficacia (CCG 
306/2018 e CCG 310/2018) 

Con	ocasión	da	análise	dos	expedientes	CCG	306/2018	e	CCG	310/2018	este	Consello	
Consultivo	tivo	ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	revisión	de	oficio	por	notificacións	
defectuosas	e	sobre	a	validez	e	eficacia	dos	actos	en	relación	coas	ditas	notificacións,	
mudando	a	postura	mantida	por	este	órgano	consultivo	con	anterioridade.

No	expediente	CCG	306/2018	o	interesado	solicita	a	revisión	de	oficio	da	providencia	
de	constrinximento	ao	considerar	que	a	liquidación	non	foi	notificada	en	forma,	por	
dous	motivos:	en	primeiro	lugar,	porque	tan	só	consta	un	único	intento	de	notificación	
co	resultado	de	“dirección incorrecta”	e	neste	caso	a	lexislación	non	exclúe	o	segundo	
intento	antes	de	acudir	á	notificación	edictal	e,	en	segundo	lugar,	porque	tampouco	
se	intentou	a	notificación	á	representante	legal	do	interesado,	a	pesar	de	constar	no	
expediente	debidamente	identificada.
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A	 pretensión	 da	 parte	 fundaméntase,	 cómpre	 sinalar,	 na	 concorrencia	 das	 causas	
previstas	nas	letras	a)	e	e)	do	artigo	217.1	da	Lei	58/2003,	do	17	de	decembro,	xeral	
tributaria	(en	adiante,	LXT).

Pois	ben,	verbo	deste	particular	é	preciso	considerar	que	este	Consello	Consultivo	ten	
establecida	unha	postura	clara	en	relación	cos	defectos	de	notificacións	(por	todos,	o	
CCG	215/2018	e	242/2018).

Así	 as	 cousas,	 a	 notificación	 constitúe	 un	 trámite	 fundamental	 para	 o	 acto	
administrativo,	pero	que	condiciona	só	a	eficacia	da	resolución	que	se	notifica,	e	non	
a	súa	validez,	en	canto	actuación	xurídica	previa	e	autónoma	á	posterior	notificación.

Así	pois,	a	eficacia	do	acto	administrativo	queda	demorada	até	a	práctica	da	notificación	
en	debida	forma,	e	os	vicios	en	que	esta	última	poida	incorrer	proxéctanse	só	sobre	os	
efectos	do	acto,	non	sobre	a	súa	validez	(artigo	57.2	e	58.1	da	LRXPAC).

Este	é	o	criterio	establecido	na	xurisprudencia	do	Tribunal	Supremo	da	que	é	mostra,	
entre outras a sentenza do 4.7.2013, na que, con cita doutros pronunciamentos 

anteriores, se considera que “la notificación irregular de un determinado acto 
administrativo no afecta a su validez sino meramente a su eficacia (y al comienzo, en 
su caso, de los plazos para impugnarlo)” entendendo o tribunal sentenzador que as 

alegacións	relativas	á	notificación	do	acto	ao	interesado	“quedan fuera de los límites 

del referido artículo 62.1 de la Ley 30/1992”.

Certamente,	do	exame	do	expediente	CCG	306/2018,	 resulta	que	a	notificación	da	
liquidación	se	intentou	unha	única	vez,	co	resultado	de	“dirección incorrecta”, cando 

o	certo	é	que	o	artigo	112.1	da	LXT	tan	só	exclúe	dun	segundo	intento	de	notificación	
os	supostos	de	destinatario	descoñecido.	A	necesidade	de	intentar	a	notificación	dúas	
veces	en	todos	os	casos,	salvo	os	de	destinatario	descoñecido,	tamén	se	estableceu	na	
resolución	do	Tribunal	Económico	Administrativo	Central	de	data	25.2.2016.

Deste	xeito,	sentada	a	necesidade	de	realizar	aquel	segundo	intento	de	notificación,	
non	é,	logo,	suficiente	un	único	intento	nos	casos	de	enderezo	incorrecto,	polo	que	
o	lóxico	é	que	a	Administración	examinase	a	posibilidade	de	intentar	a	notificación	
nun	 domicilio	 distinto,	 previas	 as	 comprobacións	 oportunas.	 Neste	 punto	 resulta	
sumamente	doada	a	localización	da	representante	legal	do	interesado,	perfectamente	
identificada	no	escrito	de	data	20.5.2011.

Neste	sentido	a	sentenza	do	Tribunal	Supremo	do	28.10.2004,	fixa	a	doutrina	legal	e	
insiste	en	que	a	Administración	está	obrigada	a	esgotar	as	posibilidades	para	notificar	
o	acto,	e	soamente	pode	acudir	á	notificación	edital	cando	acredita	a	realización	de	
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todos	os	esforzos	razoablemente	posibles.	No	mesmo	sentido,	e	con	anterioridade,	xa	
se tiña pronunciado a sentenza do Tribunal Supremo do 20.4.2007. 

Agora	 ben,	 consecuentemente	 co	 razoado,	 conclúe	 este	 órgano	 consultivo	 que	 os	
eventuais	 defectos	 de	 notificación	 non	 son	 motivación	 suficiente	 para	 realizar	 o	
pronunciamento	pretendido	pola	parte,	que	non	pode	obter	ditame	habilitante	para	a	
revisión	de	oficio,	e	o	procedente	é	que,	se	finalmente	a	administración	considerase	a	
notificación	defectuosa,	o	adecuado	a	dereito	sería	a	práctica	dunha	nova	notificación	
da	liquidación	en	debida	forma.

No mesmo sentido, se pronuncia este Consello Consultivo no ditame CCG 310/2018.

3.8.- A revisión de oficio por aplicación de instrucións internas da Administración 
(CCG 275/2018)

Con	ocasión	da	análise	do	expediente	CCG	275/2018,	este	Consello	Consultivo	tivo	
ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	eficacia	das	instrucións	internas	da	Administración	
en	materia	de	revisión	de	oficio.

A	 Consellería	 de	 Educación,	 Universidade	 e	 Formación	 Profesional	 incoa	 un	
procedemento	de	revisión	de	oficio	do	acto	de	inclusión	de	A.	como	beneficiario	da	
homologación	dos	estudos	 realizados	no	 sistema	educativo	dos	Estados	Unidos	de	
América.

Adúcese	como	motivo	de	nulidade	o	previsto	no	artigo	47.1.f)	da	LPAC	e	considérase	
que	 o	 recoñecemento	 do	 título	 de	 bacharel	 ao	 alumno	 se	 debeu	 a	 unha	 errónea	
apreciación	 da	 documentación	 incorporada	 ao	 expediente,	 consistente	 en	 entender	
que os estudos acreditados se cursaran na modalidade presencial, erro do que a 

Administración	 se	 decatou	 ao	 preparar	 e	 revisar	 a	 documentación	 solicitada	 polo	
Tribunal	Superior	de	Xustiza	do	País	Vasco	para	un	procedemento	xudicial	alleo.

A	representación	do	interesado	alega	que	o	feito	de	que	a	esixencia	expresa	de	que	as	
ensinanzas	se	cursen	de	xeito	presencial	sexa	unha	previsión	contida	nunha	instrución	
(da	Subdirección	General	 de	Ordenación	Académica	 del	Ministerio	 de	Educación,	
Cultura	y	Deporte,	do	20.7.2015)	e	non,	polo	tanto,	nunha	norma	xurídica,	apuntaría	a	
conceptuar	o	requisito	como	non	esencial,	pois	non	pode	ter	tal	condición	aquilo	que	
non	é	esixido	de	forma	nidia	pola	norma	de	aplicación.

Este	Consello	Consultivo	procede	a	darlle	acollida	a	tal	argumentación,	pois	como	é	
sabido,	as	instrucións	internas	permiten	dirixir	a	actividade	de	órganos	xerarquicamente	
dependentes,	 e	 poden	 establecer	 criterios	 de	 interpretación	 da	 lei,	 pero	 non	 teñen	
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consideración	de	norma	xurídica,	 posuíndo	 exclusivamente	unha	 eficacia	ad intra, 

e non ad extra,	asentada	no	principio	de	xerarquía,	e	non	na	condición	de	fonte	de	
dereito,	que	non	lle	corresponde.	Por	tal	razón	o	artigo	6.2	da	LRXSP	prevé	que	o	
incumprimento	das	instrucións	ou	ordes	de	servizo	non	lle	afecta	por	si	soa	á	validez	
dos	 actos	 ditados	 polos	 órganos	 administrativos	 sen	 prexuízo	 da	 responsabilidade	
disciplinaria en que poida incorrerse.

E	se	as	previsións	das	instrucións	e	ordes	de	servizo	non	lle	afectan	de	por	si	á	validez	
do	acto	administrativo,	mal	poden	servirlle	aos	efectos	da	revisión	pretendida	como	
elementos	determinantes	dunha	nulidade	de	pleno	dereito,	que	en	tales	circunstancias	
non	é	apreciable,	por	non	ser	 recoñecible	un	vicio	de	 legalidade	que	 lle	afecte	aos	
requisitos	esenciais	do	acto,	que	non	poden	ser	os	establecidos	pola	vía	da	instrución	
de	referencia.

3.9.- A revisión de oficio por distintas valoracións administrativas polos mesmos 
bens en materia de sucesións (CCG 303/2018)

Con	ocasión	da	análise	do	expediente	CCG	303/2018,	este	Consello	Consultivo	tivo	
ocasión	de	pronunciarse	sobre	valoracións	administrativas	diferentes	polos	mesmos	
bens	en	materia	de	sucesións.	Así,	ante	unha	mesma	herdanza,	a	un	herdeiro	déuselle	
unha	valoración	dos	bens	e,	a	outro	herdeiro,	outra	diferente,	en	vía	administrativa,	e	
onde	un	dos	herdeiros	reclamou	na	vía	administrativa	e	outro	aquietouse.

O	que	argumenta	a	parte	 interesada	é	que	a	comprobación	de	valores	se	anulou	en	
relación	a	un	dos	suxeitos	pasivos	polo	que	se	retrotraeron	as	actuacións	para	unha	
nova	valoración,	e	este	feito	non	se	tivo	en	consideración	no	caso	doutro	coherdeiro.

Este	 órgano	 consultivo	 salienta	 que	 no	 caso	 analizado	 no	 ditame	 CCG	 303/2018,	
a	diferenza	de	valoración	con	respecto	duns	mesmos	bens	prodúcese	na	propia	vía	
administrativa,	como	consecuencia	do	emprego	de	métodos	de	valoración	distintos	
–porén,	 ambos	 os	 dous	 permitidos	 pola	 lei–,	 polo	 que,	 en	 principio,	 deberían	 dar	
resultados	 semellantes,	 o	 que	 reforza	 a	 vulneración	 do	 principio	 de	 igualdade	 que	
deriva	da	atribución	aos	bens	dun	valor	que	non	se	corresponde	co	de	mercado.	

Sen	prexuízo	do	anterior,	o	feito	de	que	o	interesado	non	presentase	un	recurso	fronte	
á	 comprobación	 de	 valores	 si	 que	 podería	 ter	 consecuencias	 respecto	 da	 petición	
de	xuros	que	formula	no	seu	escrito,	na	medida	en	que	estes	poderían	 limitarse	ao	
momento	da	súa	solicitude,	precisamente	pola	situación	distinta	respecto	de	quen	si	
recorreu en prazo.
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Por	todo	o	exposto,	apréciase	a	vulneración	dun	dereito	fundamental	susceptible	de	
amparo	constitucional	(artigo	14	CE),	e	procede	a	revisión	instada	pola	parte	ao	abeiro	
do	establecido	no	artigo	217.1.a)	da	LXT.

3.10.- A revisión de oficio da solicitude de declaración de nulidade de pleno 
dereito na adxudicación dun inmoble en poxa pública (CCG 433/2018)

Con	ocasión	da	análise	do	expediente	CCG	433/2018,	este	Consello	Consultivo	tivo	
ocasión	de	pronunciarse	 sobre	 a	 revisión	de	oficio	da	 solicitude	de	declaración	de	
nulidade	de	pleno	dereito	na	adxudicación	de	inmoble	en	poxa	pública.

Así,	o	expediente	parte	da	solicitude	que	M.	realiza	ante	a	Axencia	Tributaria	de	Galicia	
(en	adiante,	ATRIGA)	para	a	devolución	da	cantidade	de	27.500,00	€,	máis	os	xuros	
legais,	que	se	corresponde	coa	aboada	por	ela	para	a	adquisición	polo	procedemento	
de	xestión	directa	dun	ben	inmoble	pertencente	a	un	debedor	da	facenda	autonómica.	

Alega	a	interesada	que	a	finca	se	atopa	inscrita	no	rexistro	da	propiedade	a	nome	dun	
terceiro,	e	que	no	momento	da	adxudicación	do	remate	non	pertencía	xa	ao	debedor	
executado,	que	a	transmitira	por	escritura	pública	de	compravenda	con	anterioridade	
á	poxa.

A	ATRIGA	asina	unha	proposta	de	resolución	no	sentido	de	entender	que	non	concorre	
causa	 de	 nulidade	 de	 pleno	 dereito	 aducindo	 que	 “a resolución da adxudicación 

efectuada e o reintegro do importe satisfeito son cuestións que entran de cheo no 

ámbito do dereito privado”.

Este	órgano	consultivo,	con	carácter	previo	ao	estudo	do	fondo	do	asunto,	fixa	uns	
aspectos	esenciais	da	transmisión	operada	polo	mecanismo	de	xestión	directa	logo	de 

poxa	pública,	para	centrar	o	réxime	xurídico	de	revisión	aplicable	ao	caso.

Así,	afirma	este	Consello	Consultivo	que	mediante	a	adxudicación	en	xestión	directa	
dun	 ben	 inmoble	 pertencente	 a	 un	 debedor	 da	 facenda	 pública,	 o	 adxudicatario	
adquire	un	dereito	de	propiedade,	e	no	procedemento	de	adxudicación	directa,	o	ben	
obxecto	 de	 transmisión	 élle	 entregado	 ao	 adxudicatario	 unha	 vez	 teña	 satisfeito	 o	
importe	procedente,	e	non	existe,	pois,	relación	xurídica	de	natureza	tributaria	entre	a	
Administración	que	executa	e	o	adquirente.

Agora	ben,	este	órgano	consultivo	comparte	no	seu	ditame	CCG	433/2018	o	criterio	
da	 letrada	asesora	xurídica	da	ATRIGA,	do	6.6.2016,	xa	que	o	artigo	219	da	LXT	
prevé	que	a	Administración	tributaria	poderá	revogar	os	seus	actos	en	beneficio	dos	
interesados	cando	se	estime	que	infrinxen	manifestamente	a	lei,	cando	circunstancias	
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sobrevidas	 que	 afecten	 a	 unha	 situación	 xurídica	 particular	 poñan	 de	 manifesto	 a	
improcedencia	do	acto	ditado,	ou	cando	na	tramitación	do	procedemento	se	producira	
a	indefensión	aos	interesados.

Examinadas	as	circunstancias	do	caso	analizado	no	expediente	CCG	433/2018	este	
Consello	Consultivo	aprecia	que	cando	a	Administración	adxudicou	o	ben	inmoble	de	
referencia,	este	se	atopaba	inscrito	no	Rexistro	da	Propiedade	a	nome	dun	terceiro,	e	
estaba	documentada	por	escritura	pública	a	transmisión	do	ben	5	anos	antes	do	seu	
embargamento	e	posterior	execución,	de	modo	que	a	 inclusión	do	dito	 inmoble	no	
procedemento	de	constrinximento	infrinxía	manifestamente	a	lei,	por	non	pertencer	
ao	debedor,	polo	que	a	persoa	que	resultou	adxudicataria	no	procedemento	de	xestión	
directa	non	puido	adquirir	o	dereito	de	propiedade	sobre	o	inmoble	de	referencia.

En	tales	circunstancias,	resulta	manifesta	para	este	órgano	consultivo	a	concorrencia	
dos presupostos previstos no artigo 219, apartado 1, da LXT.

Pero	 no	 informe	 da	 asesora	 xurídica	 da	 ATRIGA	 considerouse,	 con	 todo,	 que	
non	 procedía	 a	 revogación	 do	 acto	 por	 canto,	 ao	 ser	 ditado	 nun	 procedemento	 de	
recadación,	lle	resultaría	de	aplicación	de	4	anos	“do dereito a recadar”, e entende 

que	igualmente	é	de	aplicación	o	prazo	de	4	anos	á	devolución	de	ingresos	indebidos.

Neste	 punto,	 este	 órgano	 consultivo	 discrepa	 do	 criterio	 anterior,	 porque	 se	 a	
adxudicataria	 do	 inmoble	 non	 se	 relaciona	 coa	 Administración	 no	 seo	 dunha	
relación	 xurídica	 tributaria,	 non	 lle	 resulta	 de	 aplicación	 o	 prazo	 de	 prescrición	
tributaria. E ao non ser de natureza tributaria o devandito vínculo, tampouco o pode 

ser,	consecuentemente,	o	prazo	de	prescrición	do	dereito	a	 reclamar	o	reintegro	da	
cantidade indebidamente aboada por un ben inmoble que non pertencía ao debedor 

da	facenda,	prazo	que,	en	ausencia	doutro	específico,	será	o	de	15	anos	das	obrigas	
xerais,	e	non	o	de	4	anos	considerados	no	referido	informe.

Conclúe este Consello Consultivo que en tales circunstancias, procedía pois a 

revogación	do	acto	de	referencia,	e	a	correlativa	restitución	das	cantidades	percibidas	
pola interesada.

Este	 organismo	 fai	 particular	 referencia	 á	 incongruencia	 do	 motivo	 aducido	 pola	
Administración	na	súa	proposta	de	resolución	para	argumentar	a	non	concorrencia	dun	
vicio	de	nulidade	de	pleno	dereito	so	pretexto	de	que	“a resolución da adxudicación 

efectuada e o reintegro do importe satisfeito son cuestións que entran de cheo no 

ámbito do dereito privado”.
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Segundo	 este	 Consello	 Consultivo	 non	 procede	 aceptar	 tal	 argumentación,	 porque	
a	Administración	 non	 cuestiona	 en	 ningún	 momento	 que	 o	 inmoble	 de	 referencia	
non	pertencía	ao	debedor	da	 facenda	no	momento	no	que	 foi	obxecto	de	embargo	
e	 posterior	 transmisión,	 polo	 que	 no	 expediente	 non	 se	 suscita	 ningunha	 cuestión	
relativa	ao	dereito	de	propiedade,	senón	os	efectos	dunha	adxudicación	dun	ben	que	
non	pertence	ao	debedor	e	as	posibles	vías	para	a	restitución	do	ilexítimo	prexuízo	
xerado	 á	 adxudicataria,	 o	 cal	 queda	 sorprendentemente	 sen	 reparación	 no	 criterio	
defendido	na	Administración	na	súa	proposta.

Lémbrase	no	ditame	CCG	433/2018	que	anos	antes	do	seu	embargamento	e	da	posterior	
transmisión,	o	ben	inmoble	fora	obxecto	de	transmisión	por	parte	do	debedor	a	través	
de	escritura	pública	que	habilitou	a	posterior	inscrición	no	Rexistro	da	Propiedade	a	
favor	dun	terceiro.	

Por	todo	iso,	este	organismo	ditamina	que	procede	a	declaración	de	nulidade	de	pleno	
dereito	das	actuacións	de	referencia.

3.11.- A revisión de oficio por vacacións non gozadas por un funcionario público 
(CCG 412/2018)

Con	 ocasión	 da	 análise	 do	 expediente	 CCG	 412/2018,	 este	 Consello	 Consultivo	
tivo	ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	revisión	de	oficio	por	vacacións	devindicadas	
e	non	gozadas	por	funcionario	público	dun	concello	galego	que	se	atopaba	de	baixa	
por incapacidade laboral temporal e que mentres tanto superou o proceso selectivo 

para	 unha	 praza	 de	 funcionario	 noutro	 concello	 galego,	 do	 que	 tomou	 posesión	
sen	 reincorporarse	 ao	 posto	 de	 orixe,	 para	 o	 que	 solicitou	 unha	 excedencia	 por	
incompatibilidade no sector público.

Por	 Resolución	 da	Alcaldía	 do	 28.9.2018	 recoñéceselle	 ao	 funcionario	 “o dereito 

á percepción de 2.110,09 euros en concepto de vacacións non devengadas e 

non desfrutadas correspondentes ao ano 2016 ao terse producido por silencio 

administrativo resolución presunta en sentido favorable”.

Pero	 posteriormente,	 con	 data	 31.10.2018,	 o	 concello	 emite	 unha	 proposta	 de	
resolución	solicitando	que	se	declare	a	nulidade	de	pleno	dereito	do	referido	acto.

Este	 órgano	 consultivo	 analiza	 o	 expediente	 facendo	 especial	 cita	 da	 sentenza	 do	
Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, do 30.7.2001 e da sentenza do Tribunal 

Superior	de	Xustiza	de	Cataluña	do	7.11.1995,	que	sinalan	que:	
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“en ningún caso puede sustituirse el disfrute efectivo de las vacaciones por una 

compensación económica (…) Tiene derecho a solicitar y obtener el disfrute de las 

vacaciones ante la Administración a la que actualmente pertenece”.

Este	 Consello	 Consultivo	 entende	 que	 a	 revisión	 levada	 a	 cabo	 polo	 Concello	 é	
plenamente	coherente	co	establecido	nestas	resolucións	xudiciais.	No	caso	analizado,	
o	empregado	público	non	puido	desfrutar	das	vacacións	correspondentes	ao	ano	2016	
por	mor	dunha	baixa	médica,	nin	no	ano	2017	pola	prolongación	desa	baixa	e	posterior	
concatenación	coa	excedencia	voluntaria	por	prestación	de	servizos	no	novo	concello.

Feita	 esta	 consideración,	 este	 órgano	 consultivo	 considera	 no	 seu	 ditame	 CCG	
412/2018	que	a	revisión	pretendida	polo	Concello	se	axusta	aos	presupostos	legais	
de	 aplicación,	 por	 canto	 o	 funcionario	 solicitou	 o	 aboamento	 dunha	 cantidade	
económica	en	concepto	de	vacacións	devindicadas	e	non	gozadas	correspondentes	ao	
ano	2016,	que	non	ten	recoñecemento	legal	na	normativa	de	aplicación,	polo	que	a	súa	
adquisición	por	silencio	realízase	necesariamente	á	custa	do	requisito	legal	esencial	
de	toda	retribución	dun	empregado	público	cal	é	a	súa	previsión	legal,	polo	que	en	
ausencia	de	aquel,	carece	de	causa	en	afectación	legal	determinante	da	súa	nulidade	
de pleno dereito.

Aclara este Organismo que do artigo 7 da Directiva 2003/88/CE do Parlamento 

Europeo	e	do	Consejo	do	4.11.2003	relativa	a	determinados	aspectos	da	ordenación	do	
tempo	de	traballo,	invocado	polo	interesado,	resulta	que	a	substitución	das	vacacións	
anuais	 por	 unha	 compensación	 económica	 prevese	 para	 o	 caso	 da	 conclusión	 ou	
finalización	da	relación	laboral,	tal	como	estableceu	o	Tribunal	de	Justicia	da	Unión	
Europea	na	sentenza	do	20.7.2016.

Pero	no	 caso	 analizado,	non	 se	produce	unha	 situación	de	finalización	da	 relación	
laboral,	senón	unha	excedencia	voluntaria	por	prestación	de	servizos	no	sector	público	
ao	tomar	posesión	o	interesado	como	funcionario	de	carreira	noutro	concello	galego.	
Aclara	 este	 Consello	 Consultivo	 que	 se	 trata	 dunha	 das	 situacións	 administrativas	
dos empregados públicos regulada no artigo 174 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de 

emprego	público	de	Galicia	e	que	permite	o	reingreso	na	Administración	de	orixe,	e	
que	non	se	pode	asimilar	á	conclusión	da	relación	laboral.	

Neste	 contexto,	 este	 Consello	 Consultivo	 trae	 a	 colación	 a	 sentenza	 do	 Tribunal	
Superior	de	Xustiza	de	Galicia	651/2015,	do	25	de	novembro,	 sobre	o	 alcance	do	
artigo	7.2	da	Directiva	2003/88/CE,	nunha	solicitude	de	compensación	económica	por	
vacacións	non	devindicadas	dunha	funcionaria,	que	sinala:	“Solamente se prevé esa 

posibilidad de compensación económica para el caso de que tenga lugar la conclusión 
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de la relación laboral, lo que, a efectos que ahora interesan puede ser homologado 

con el fin de la relación laboral (por ejemplo, por jubilación del funcionario de 
carrera o el cese de un funcionario interino)”.

Por	 todo	 o	 exposto,	 no	 caso	 analizado	 no	 expediente	 CCG	 412/2018,	 ao	 tratarse	
dunha	situación	administrativa	de	excedencia	voluntaria	por	prestación	de	servizos	no	
sector	público;	non	existe	fundamento	para	a	pretensión	da	parte	de	aplicación	deste	
precepto	xa	que	non	se	produciu	a	finalización	da	 relación	 laboral	que	xustificaría	
a	 compensación	 económica,	 polo	 que	 se	 informa	 favorablemente	 a	 proposta	 de	
resolución.

4.- O RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

4.1.- Recurso extraordinario de revisión en relación coa investigación da 
titularidade dun camiño público (CCG 489/2017)

No caso sometido a ditame CCG 489/2017, emitido o 7.2.2018, J. presentou un recurso 

extraordinario	 de	 revisión	 contra	 resolución	 do	 Pleno	 do	 Concello	 do	 25.6.2013,	
ditada	en	expediente	de	investigación	da	titularidade	de	camiño	público,	pola	que	se	
declarou	a	condición	de	camiño	público	da	vía	obxecto	de	investigación.

A	proposta	de	resolución	formulouse	en	sentido	desestimatorio.

Ademais, no caso analizado, non era posible a inadmisibilidade do recurso pola 

existencia	dunha	sentenza	do	Xulgado	do	Contencioso-Administrativo	de	Pontevedra	
que	 revogou	 a	 inadmisión	 apreciada	 pola	 Administración	 na	 que	 considerou	 que	
aqueles	requisitos	formais	si	que	concorrían	no	caso,	con	independencia	da	resolución	
que	procedía	ditar	sobre	o	fondo,	extremo	que	resultou	imprexulgado	na	dita	sentenza	
e	sobre	o	que	se	pronuncia	este	órgano	consultivo	expediente	analizado.

Tal	e	como	se	recolle	no	ditame	de	razón,	adúcese	no	recurso	que	é	privada	e	que	lle	
corresponde	ao	recorrente	a	titularidade	do	camiño	obxecto	da	resolución	administrativa	
impugnada,	 e	 invócase	 que	 tal	 condición	 se	 deriva	 de	 escrituras	 de	 propiedade	 que	
figuraban	só	de	xeito	parcial	no	expediente	no	que	se	ditou	aquela	resolución,	realizando	
ademais	unha	serie	de	consideracións	sobre	as	figuras	do	residuo	de	lugar	acasarado	
e as serventías no dereito civil galego, para argumentar sobre a natureza privada do 

camiño,	así	como	sobre	o	carácter	privado	dunha	fonte	e	a	inaccesibilidade	dunha	finca	
pertencente	a	un	terceiro,	para	os	efectos	de	sustentar	que	o	espazo	controvertido	non	
pode ser un camiño público porque non pertence a ningures.
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Este	Consello	Consultivo	precisa	no	seu	ditame	que,	pola	vía	impugnatoria	exercitada,	
non	se	pode	pretender	a	declaración	da	titularidade	privada	do	camiño	controvertido,	
por	 ser	 este	un	pronunciamento	que	 lle	 corresponde	á	xurisdición	 civil.	O	alcance	
propio	da	vía	impugnatoria	exercitada	concrétase,	máis	limitadamente,	en	determinar	
se	 a	 resolución	 ditada	 tras	 o	 expediente	 de	 investigación	 e	 na	 que	 se	 declarou	 a	
titularidade pública dun camiño incorreu nun erro dos previstos no artigo 118.1 da 

LRXPAC.

Partindo da doutrina contida no ditame do 3.3.2017 do Consejo de Estado, e 

trasladándoa	ao	caso	concreto	analizado,	este	Consello	Consultivo	puntualiza	que	por	
parte	do	interesado	se	pretende	obter	a	declaración	de	erro	de	feito	no	que	incorrería	
a	Administración	 por	 canto	 das	 escrituras	 de	 propiedade	 que	 posúe	 se	 derivaría	 a	
condición	de	ben	privado	do	camiño	en	disputa.

Alega	 o	 recorrente	 que	 a	 parte	 da	 escritura	 que	 describe	 a	 condición	 do	 camiño	
privado	 non	 estaba	 incorporada	 ao	 expediente,	 que	 recollía	 só	 parcialmente	 as	
referidas	 escrituras.	Esta	 sería	 xa	 razón	 suficiente	 para	 desbotar	 a	 concorrencia	 da	
causa primeira alegada do recurso, pois se a parte do documento na que se recolle tal 

circunstancia	non	está	incorporada	ao	expediente,	o	erro	non	se	pode	evidenciar	dos	
propios documentos a el incorporados. 

Aclara	este	órgano	consultivo	no	 referido	ditame	que	as	consecuencias	que	para	o	
recoñecemento	do	dereito	 dominical	 invocado	polo	 recorrente	 poida	 ter	 o	 feito	 da	
mención	nas	escrituras	sobre	a	existencia	dun	camiño	privado	son	un	pronunciamento	
que	corresponde	en	 todo	caso	á	xurisdición	civil,	 na	que	consta	nese	momento	xa	
residenciada	a	cuestión	 litixiosa,	sendo	así	que	a	formulación	dunha	conclusión	ao	
respecto	daquela	cuestión	entrañaría	unha	necesaria	valoración	do	alcance	de	normas	
xurídicas	e	se	proxecta	sobre	feitos	non	indubitados,	senón	abertamente	confrontados	
polas	diferentes	posicións	no	expediente,	como	o	evidencia	o	feito	de	que	o	recorrente	
cuestiona	 numerosos	 presupostos	 da	 resolución	 recorrida	 tales	 como	 a	 natureza	
pública	dunha	fonte	existente	no	lugar,	a	condición	mesma	de	fonte	de	tal	xacemento,	
a	accesibilidade	a	unha	finca	propiedade	dun	 terceiro	a	 través	do	camiño	ou	o	uso	
público	dese	espazo,	entre	outros,	como	aparcamento	de	vehículos.

Tal	e	como	sinala	o	ditame	CCG	498/2017,	a	cuestión	suscitada	no	recurso	traslada	
unha	discrepancia	do	recorrente	respecto	da	valoración	das	probas	e	as	consecuencias	
xurídicas	 dela	 derivadas	 pola	 administración,	 o	 que	 excede	 con	 moito	 do	 ámbito	
propio do recurso interposto.
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Así,	os	pronunciamentos	xurídicos	que	pretende	a	parte	reclamante,	de	proceder,	serían	
propios	dun	recurso	ordinario	ou	contencioso-administrativo,	que	puideron	e	deberon	
ser	 instados	polo	particular	para	 facer	valer	os	 intereses	e	alegacións	que	pretende	
introducir	agora	por	vía	inidónea	cal	é	a	do	recurso	extraordinario	de	revisión.	A	este	
respecto,	nega	o	particular	ter	recibido	a	notificación	do	acto	extremo	desmentido	nas	
actuacións	como	así	se	informa	pola	secretaria	accidental	do	Concello.

E	as	razóns	que	preceden	conducen	igualmente	a	apreciar	por	este	órgano	consultivo	
que	non	concorre	tampouco	a	segunda	causa	de	revisión	prevista	no	artigo	118.1	da	
LRXPAC, sendo así que os documentos nos que se pretende apoiar o recorrente, as 

escrituras	de	propiedade,	non	apareceron	con	posterioridade	á	resolución,	polo	que	
puideron	e	deberon	ser	achegadas	polo	interesado	en	defensa	dos	seus	intereses	na	
vía	administrativa,	polo	que	é	 improcedente	unha	conclusión	distinta	á	establecida	
que	sería	tanto	como	crear	unha	fórmula	de	impugnación	non	prevista	legalmente,	e	
pola	que	se	poderían	reformular	os	presupostos	das	resolucións	administrativas	sobre	
a	base	da	presentación	dun	ulterior	período	de	proba	gravemente	atentatorio	para	o	
principio	de	seguridade	xurídica	atendidos	os	amplos	prazos	do	recurso	extraordinario	
de	revisión.

Consecuentemente	 co	 argumentado,	 conclúese	 que	 procede	 a	 desestimación	 do	
recurso	extraordinario	interposto,	e	iso	sen	prexuízo	do	pronunciamento	que,	de	ser	o	
caso, se dite no proceso civil en curso.

4.2.- Doutrina relativa ao erro na resolución de desistencia (CCG 35/2018)

No	expediente	CCG	35/2018	a	parte	 interesada	acompaña	o	recurso	extraordinario	
de	revisión	dunha	copia	do	escrito	presentado	por	esta	o	5.6.2017	no	rexistro	xeral	
da	Subdelegación	do	Goberno	en	Ourense	para	os	efectos	de	darlle	cumprimento	ao	
requirimento	de	acreditar	 a	 representación,	no	que	 se	 comunica	a	 achega	de	copia	
compulsada	dos	poderes	de	representación.

Queda	 probado	 no	 expediente	 administrativo	 que	 por	 erro,	 a	 dita	 documentación	
non	se	redirixiu	ao	Servizo	Técnico	Xurídico,	e	procédese	nese	momento	á	remisión	
do	documento	que	acredita	a	representación	obxecto	de	requirimento.	E	que	a	dita	
circunstancia	desembocou	no	erro	do	que	adoece	a	resolución	impugnada	toda	vez	
que	 a	 causa	 que	 motivou	 a	 declaración	 de	 desistencia	 do	 recurso,	 consistente	 na	
falta	de	presentación	en	prazo	da	documentación	acreditativa	da	 representación	do	
interesado, non se produciu.
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Deste	xeito	tramítase	como	un	recurso	extraordinario	de	revisión,	pola	concorrencia	da	
circunstancia	2ª	do	artigo	125.1	da	LPAC,	consistente	na	aparición	de	documentos	de	
valor	esencial	para	a	resolución	do	asunto	que	aínda	que	sexan	posteriores,	evidencien	
o	erro	da	resolución	recorrida.

No	caso	 analizado,	 achégase	un	documento	novo	que	 é	o	poder	de	 representación	
requirido.	Considérase	que	tal	documento	cumpre	o	requisito	da	súa	transcendencia	
esencial	 na	 resolución	 do	 asunto,	 pois	 é	 de	 entender	 que	 se	 o	 órgano	 que	 ditou	 a	
resolución	do	recurso	de	alzada	 tivese	coñecemento	de	que	por	erro	non	chegou	o	
poder	de	representación	requirido	no	prazo	legalmente	esixido	a	resolución	non	tería	
por desistido o recurso.

Así	 mesmo,	 no	 expediente	 sometido	 a	 ditame,	 cúmprese	 o	 requisito	 esixido	 pola	
circunstancia	2ª	do	artigo	125.1	da	LPAC	consiste	en	que	os	documentos	que	aparezan	
“evidencien o erro da resolución recorrida”,	tendo	en	conta	que	o	documento	tamén	
evidencia	o	erro	no	que	incorreu	a	resolución,	xa	que	se	o	órgano	competente	tivese	
recibido	o	poder	de	representación	requirido	non	tería	dado	por	desistido	o	recurso.

Polo	tanto,	conclúe	este	Consello	Consultivo	sinalando	a	procedencia	da	estimación	
do	recurso	de	revisión,	en	concordancia	coa	proposta	de	resolución	sometida	a	ditame.

4.3.- Tramitación dun recurso extraordinario de revisión cando a interesada non 
o interpuxo (CCG 371/2018)

Este	Consello	Consultivo	 tivo	ocasión	de	pronunciarse	ao	respecto	con	ocasión	do	
expediente	CCG	371/2018	que	parte	dun	suposto	recurso	extraordinario	de	revisión	
interposto	 pola	 interesada	 contra	 a	 desestimación	 da	 solicitude	 de	 axuda	 para	 a	
promoción	e	consolidación	do	emprego	autónomo	a	través	do	Programa	I,	de	axudas	á	
promoción	de	emprego	autónomo;	e,	do	Programa	II,	de	axudas	a	persoas	traballadoras	
autónomas	pola	contratación	indefinida	de	persoas	asalariadas.

Tal	e	como	lembra	este	organismo	no	ditame	de	razón,	os	recursos	administrativos	
como	garantía	para	o	administrado	esixen	cumprir	cos	requisitos	procedementais	que,	
neste	caso,	non	se	aprecian	como	deseguido	se	expón.

En	 efecto,	 correspóndelle	 ao	 recorrente	 levar	 a	 cabo	 os	 requisitos	 formais	 que	
establece	o	artigo	115,	Interposición	de	recurso,	da	LPAC;	e,	para	o	caso	dun	recurso	
extraordinario	 de	 revisión,	 ademais,	 asumir	 a	 carga	 procedemental	 de	 invocar,	 no	
escrito	 de	 interposición,	 a	 causa	 ou	 causas	 concretas	 das	 sinaladas	 no	 artigo	 125	
LPAC	que	concorren	no	caso,	e	que	xustifican	a	utilización	deste	extraordinario	medio	
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impugnatorio.	A	devandita	invocación	resulta	de	tal	modo	esencial	que	a	súa	ausencia	
determinaría a inadmisibilidade do recurso.

Pois	 ben,	 no	 caso	 analizado	 a	 interesada	 presentou,	 con	 data	 17.7.2018,	 unha	
documentación	 que	 identifica	 como	 “informe de períodos de inscripción como 

demandante de empleo”,	sen	manifestar	o	obxecto	da	súa	pretensión;	e	a	Administración	
deulle	curso	á	referida	documentación	como	un	recurso	extraordinario	de	revisión.

Considera	este	órgano	consultivo	que	no	caso	analizado	hai	unha	total	ausencia	de	
realización	de	trámites	na	interposición	do	recurso	de	revisión	que	lle	impide	a	súa	
cualificación	como	tal,	ao	descoñecerse	a	verdadeira	vontade	da	interesada.

En	efecto,	o	carácter	antiformalista	do	procedemento	administrativo	non	implica	unha	
total	relaxación	na	esixencia	dos	requisitos	formais	en	materia	impugnatoria.	

Deste	xeito,	 conclúese	que	non	procede	a	 actuación	da	Administración	para	darlle	
curso	a	un	recurso	extraordinario	de	revisión,	polo	que	se	informa	desfavorablemente	
a	proposta	de	resolución	remitida.	Ademais,	aclárase	que	este	ditame	desfavorable,	por	
cuestións	formais,	deixa	imprexulgada	a	cuestión	de	fondo	que	se	suscita,	e	advirte	que	
se	da	achega	pola	interesada	da	documentación	indicada	a	Administración	considera	
que	existiu	un	erro	na	resolución	ditada,	que	debería	ter	sido	estimatoria,	existen	no	
ordenamento	xurídico	outros	instrumentos	que	lle	permitirían	tal	estimación.

4.4.- Non existencia de erro de feito senón de dereito (CCG 100/2018)

Este	Consello	Consultivo	tivo	ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	non	existencia	de	erro	
de	feito	con	ocasión	da	remisión	do	expediente	CCG	100/2018,	relativo	a	un	recurso	
extraordinario	de	revisión	contra	a	resolución	pola	que	se	outorgou	unha	licenza	de	
obras	ao	expediente	de	legalización	de	muros,	recheo	de	terras	e	obras	realizadas	en	
relación	coas	distintas	augas	que	discorren	pola	parcela	X.

A	proposta	 sometida	 a	 ditame	 ampárase	 a	 na	 causa	 sinalada	 no	 artigo	 125.1.1ª	 da	
LPAC,	sendo	que	o	reclamante	considera	que	se	produciu	un	erro	na	resolución	do	
Concello	de	data	3.12.2014	–pola	que	se	outorgou	a	licenza	municipal	de	obras	para	o	
“expediente de legalización de muros, recheo de terras e obras realizadas en relación 

coas distintas augas que discorren pola parcela X”.

Así	no	escrito	o	reclamante	sinala	que	“el linde donde se ha levantado el muro de más 

de tres metros de alto en algunos puntos, no da frente a vía pública alguna, sino que 

linda con el terreno privado de mi propiedad”.
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Este	 Consello	 Consultivo	 lembra	 no	 ditame	 de	 razón	 que	 en	 aplicación	 da	 propia	
doutrina deste Organismo e en consonancia co mantido polo Consejo de Estado 

quedan	fóra	do	concepto	de	erro	de	feito	todas	aquelas	cuestións	que	leven	aparelladas	
cualificacións	 xurídicas,	 interpretación,	 determinación	 ou	 aplicación	 indebida	 de	
normas,	así	como	a	apreciación	mesma	das	probas,	das	que	a	análise	é	máis	ben	propia	
dos	recursos	ordinarios	procedentes.	O	erro	de	feito,	en	definitiva,	ten	que	referirse	
aos	presupostos	fácticos	determinantes	da	decisión	administrativa.	

No	caso	analizado	o	erro	en	que,	segundo	o	interesado,	tería	incorrido	a	resolución	do	
concello	de	data	3.12.2014	consistiría	precisamente	nunha	equivocada	interpretación	
dun artigo do PXOU que invoca. En consecuencia, non se trata dun erro material nin 

de	feito,	polo	que	non	pode	estimarse	a	súa	solicitude.

5.- A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

5.1.- Interpretación de cláusulas contractuais a posteriori no Auditorio do Mar de 
Vigo (CCG 264/2017)

Con	 ocasión	 da	 análise	 dun	 expediente	 contractual,	 este	 Consello	 Consultivo	 de	
Galicia	tivo	ocasión	de	pronunciarse	verbo	da	interpretación	de	cláusulas	contractuais	
a posteriori	 polo	 Concello	 de	 Vigo	 (CCG	 264/2017),	 ditame	 que	 foi	 emitido	 o	
14.3.2018.

No	 caso	 analizado	 no	 referido	 expediente,	 con	 data	 13.11.2017,	 no	 seo	 do	
procedemento	de	concurso	da	entidade	titular	da	concesión,	o	Xulgado	do	Mercantil,	
decretou	 a	 apertura	 de	 oficio	 da	 fase	 de	 liquidación,	 no	 que	 dispoñía	 a	 disolución	
da sociedade concesionaria, declaraba resolto por ministerio da Lei o contrato 

concesional	formalizado	entre	o	Concello	e	a	concursada,	e	ordenaba	o	cese	total	da	
actividade desta con data límite o 31.3.2018.

Tal	e	como	se	recolle	no	ditame	de	razón,	na	tese	do	Concello,	a	apertura	da	fase	de	
liquidación	 no	 procedemento	 de	 concurso,	 limitaríase	 á	 resolución	 do	 contrato	 de	
concesión	da	sociedade	concursada,	pero	non	lle	afectaría	ás	relacións	xurídicas	das	
sociedades	adxudicatarias	do	contrato	co	Concello	de	Vigo.	Unha	afirmación	que	este	
Consello	Consultivo	comparte	no	seu	ditame,	pois	en	diferentes	cláusulas	do	prego	
de	condicións	administrativas	(en	adiante,	PCAP),	contéñense	obrigas	directamente	
esixibles	aos	licitadores,	que	non	necesariamente	se	verán	afectadas	pola	declaración	
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de concurso da sociedade concesionaria que aqueles viñeron obrigados a constituír 

consonte	as	previsión	do	propio	PCAP.

Mais,	o	que	si	resulta	evidente	para	este	órgano	consultivo	é	que,	acordada	a	disolución	
da devandita sociedade, e resolto o contrato, a continuidade, mesmo provisional, na 

execución	deste	xa	non	pode	acadarse;	de	xeito	que,	en	tales	circunstancias,	forzoso	é	
para	este	Consello	Consultivo	afirmar	a	imposibilidade	do	exercicio	desta	prerrogativa	
nese	momento	en	relación	co	contrato	de	concesión	de	obra	pública	analizado,	e	a	
conseguinte	 improcedencia	 deste	 órgano	 consultivo	 de	 emitir	 un	 pronunciamento	
sobre	o	fondo	da	cuestión	nel	suscitada.

Por	outra	banda,	engade	este	Consello	Consultivo	no	seu	ditame,	o	Concello	poderá	
proceder	á	resolución	dos	recursos	de	reposición	interpostos	contra	os	requirimentos	
relativos ao saneamento patrimonial de Pazo de Congresos de Vigo, S.A., cos 

elementos	de	xuízo	de	que	dispón,	independentemente	de	que	non	se	poida	abordar	
no	ditame	emitido	a	cuestión	de	fondo	referida.

Mais,	 apunta	 este	 órgano	 consultivo,	 que	 o	 Concello	 debe	 reparar	 en	 que	 tales	
pronunciamentos	se	produciron	no	seo	de	procedementos	 relativos	ao	exercicio	da	
prerrogativa	de	resolución	unilateral	dos	correspondentes	contratos	administrativos,	
en	expedientes	cualitativamente	distintos	dos	de	interpretación	do	contrato	analizado	
no	CCG	264/2017,	así	como	en	que	a	decisión	de	resolver,	ou	non,	o	contrato	debe	
adoptarse, necesariamente, con observancia do procedemento regulado no artigo 109 

do	Regulamento	 xeral	 da	Lei	 de	 contratos	 das	 administracións	 públicas,	 aprobado	
polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, o que aquí non aconteceu.

En	 consecuencia,	 conclúe	 este	 Consello	 Consultivo	 que	 unha	 vez	 decretada,	 no	
procedemento	 concursal,	 a	 apertura	 de	 oficio	 da	 fase	 de	 liquidación,	 se	 dispuxo	 a	
disolución	da	 sociedade	concesionaria,	 e	 se	 resolveu	o	contrato	concesional,	 e	 sen	
prexuízo	 das	 responsabilidades	 que	 resulten	 para	 as	 sociedades	 adxudicatarias	
do incumprimento de obrigas que para elas se derivan do clausulado do PCAP, o 

Concello	deberá	estar	para	os	efectos	que	se	deriven	da	declaración	do	concurso,	no	
marco	establecido	polo	artigo	67.1	e	disposicións	concordantes	da	Lei	de	contratos.

Así,	 ditamínase	 “Que, unha vez extinguido o contrato concesional por Auto do 

Xulgado do Mercantil número 3 de Pontevedra do 13.11.2017, non é posible emitir 

un ditame sobre o fondo da cuestión á que o presente expediente se refire.”
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5.2.- Interpretación da data de inicio do cómputo do prazo de concesión 
administrativa de obra pública (CCG 511/2017)

Con	 ocasión	 da	 análise	 dun	 expediente	 remitido	 polo	 Concello	 da	 Coruña,	 este	
Consello	Consultivo	tivo	ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	interpretación	da	data	de	
inicio	do	cómputo	do	prazo	da	concesión	administrativa	da	obra	pública	consistente	
no	tratamento	e	eliminación	de	residuos	sólidos	urbanos	do	Concello	da	Coruña	(CCG	
511/2017),	ditame	emitido	o	30.5.2018.

O	expediente	de	razón	refírese	á	interpretación	do	contrato	de	concesión	administrativa	
de	obra	pública	de	eliminación	e	 tratamento	de	 residuos	 sólidos	urbanos	no	 termo	
municipal	do	Concello	da	Coruña,	con	data	de	adxudicación	do	28.11.1997,	polo	que	
a	lexislación	aplicable	ao	contrato	é	a	Lei	13/1995,	do	18	de	maio,	de	contratos	das	
administracións	públicas	(en	adiante,	LCAP).

No	caso	analizado,	trátase	dun	contrato	administrativo	no	que	o	órgano	de	contratación	
que	adxudicou	o	contrato	foi	o	Pleno	da	corporación.

A	cuestión	que	suscita	o	expediente	de	referencia	é	a	determinación	da	data	de	inicio	
do	cómputo	do	prazo	da	concesión	administrativa	de	obra	pública	do	tratamento	e	da	
eliminación	de	residuos	sólidos	urbanos	no	termo	municipal	da	Coruña.

Este	 expediente	 ten	 a	 circunstancia	 singular	 de	 que	 o	 Concello	 tiña	 fixado	 o	 día	
31.12.2000	como	data	límite	para	a	posta	en	marcha	das	instalacións.	Non	existe,	non	
obstante,	no	expediente	remitido	ningunha	documentación	na	que	se	estableza	cal	foi	
a	data	real	de	inicio	da	prestación	do	servizo,	data	que,	por	outra	banda,	advirte	este	
Consello Consultivo, non tivo por que coincidir necesariamente con aquela data límite 

para	a	posta	en	marcha	das	instalacións,	pois	estas	ben	puideron	comezar	a	funcionar	
con	anterioridade	a	este	prazo	máximo.

Neste	estado	das	cousas,	este	órgano	consultivo	non	pode	facer	unha	valoración	positiva	
da	actuación	do	Concello,	xa	que	a	determinación	da	data	do	inicio	da	prestación	debía	
terse	realizado	nun	acto	formal	de	comprobación,	e	plasmado	documentalmente	coa	
participación	da	adxudicataria,	advertindo	que	tal	data	é	a	que	determina	a	duración	
da	 concesión	 administrativa	 e,	 conseguintemente,	 a	 súa	 extinción,	 polo	 que	 a	 súa	
determinación	concreta	resultaba	esencial.

En	 todo	 caso,	 engade	 este	 Consello	 Consultivo	 no	 ditame	 de	 razón	 que	 esta	 falta	
de	 determinación	 da	 data	 de	 inicio	 da	 prestación,	 imputable	 en	 boa	 medida,	 ao	
Concello,	non	habilita	 á	Administración	 local	 a	presumir	que	aquela	data	coincide	
ineludiblemente	 coa	 data	 de	 expiración	 da	 prórroga	 concedida	 para	 o	 efecto,	 o	
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31.12.2000,	especialmente	cando	no	expediente	existen	datos	que	permiten	entender	
que	a	prestación	do	servizo	se	iniciou	con	anterioridade.

Así, segundo se recolle no ditame CCG 511/2017, o contrato de tratamento e 

eliminación	de	residuos	urbanos	incluía	a	construción	de	distintas	instalacións,	a	máis	
importante	a	planta	de	 tratamento	de	Nostián,	que	 iniciou	o	seu	 funcionamento	en	
novembro	de	1999,	sequera	de	xeito	provisional	ou	transitorio.

Engade o ditame que tampouco sería procedente entender que o inicio do 

funcionamento	da	planta	implique,	necesariamente,	que	se	considere	que	o	servizo	se	
puxo	en	marcha,	xa	que	tal	consideración	requiriría	que	este	funcionamento	acadase	
un	volume	mínimo	que	permitise	identificar	que	se	realiza	o	tratamento	e	eliminación	
de	residuos	obxecto	do	contrato.

Neste	mesmo	sentido,	recóllese	no	ditame	de	razón	o	informe	da	Asesoría	Xurídica	
de	data	27.4.2017,	que	refire	como	a	prestación	do	servizo,	se	ben	de	forma	parcial,	
comezou a prestarse en novembro do ano 1999, o que obrigou a determinar un canon 

provisional	ata	que	non	estivese	totalmente	realizada	a	inversión.

Así	mesmo,	recóllese	no	ditame	o	informe	do	Servizo	de	Medio	Ambiente,	de	data	
5.4.2018,	que	sinala	como	entre	os	meses	de	xaneiro	e	agosto	do	ano	2000	se	trataron	
na	planta	unha	media	de	4.084,13	t/mes,	e	engádese	que	no	mes	de	setembro	dese	
mesmo	ano,	aínda	que	con	certas	excepcións,	“la prestación pasó a ser del 100 % del 

total de los residuos tratados”.	O	informe	acompáñase	dunha	táboa,	da	que	resulta	
que	a	adxudicataria	comezou	o	tratamento	de	residuos	no	mes	de	novembro	de	1999,	
como	 ela	 sostén	 reiteradamente	 nos	 seus	 escritos,	 máis	 nunha	 cantidade	 de	 815	
toneladas,	cantidade	claramente	inferior	á	precisa	para	entender	iniciada	a	prestación.	
Debemos	advertir	que	representaría	menos	do	10	%	do	volume	de	tratamento	previsto,	
situación	que	non	variou	substancialmente	no	mes	de	decembro	no	que	se	 trataron	
1.238 toneladas.

Este Consello Consultivo aprecia que cando menos, nos dous primeiros meses de 

funcionamento	da	planta	o	volume	de	tratamento	de	residuos	foi	certamente	limitado,	
o	que	leva	aos	distintos	informes	que	figuran	no	expediente	a	considerar	que	se	tratou	
dun	 funcionamento	provisional,	 que	 resultaría	 insuficiente	para	 considerar	 iniciada	
a	prestación	do	servizo	obxecto	do	contrato;	pola	contra,	resulta	indubidable	que	no	
mes	de	setembro	xa	se	tiña	acadado	un	funcionamento	completo	deste	tratamento.

Con	base	nesas	circunstancias,	non	é	posible	para	este	órgano	consultivo	aceptar	a	
data	de	inicio	da	prestación	que	propón	a	administración,	o	31.12.2000,	mais	cando	a	
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propia	administración	recoñece	que	en	setembro	do	ano	2000	se	trataba	practicamente	
o	100	%	dos	residuos.

A isto engade este organismo no seu ditame que, os distintos datos que resultan do 

expediente	 apuntan	 a	 que	 o	 inicio	 da	 prestación,	 nos	 seus	 aspectos	 capitais,	 tivo	
lugar	con	anterioridade,	nalgún	momento	comprendido	entre	os	meses	de	xaneiro	e	
setembro do ano 2000. 

En	todo	caso,	conclúe	o	ditame,	a	determinación	da	concreta	data	de	inicio,	dentro	
do	intervalo	temporal	indicado,	excede	ao	obxecto	dun	expediente	de	interpretación	
contractual,	 por	 canto	 deberá	 ser	 o	 Concello,	 coa	 participación	 da	 adxudicataria,	
quen,	á	vista	dos	criterios	técnicos	que	poida	recadar,	estableza	a	data	na	que	poida	
entenderse	que	a	prestación	comezou;	e,	isto,	considerando	tanto	a	eventual	execución	
da	prestación	por	fases,	segundo	o	previsto	no	prego,	como	a	entidade	dos	residuos	
tratados durante o precitado período.

5.3.- Resolución de contrato por abandono (CCG 110/2018)

Con	ocasión	da	análise	dun	expediente	remitido	pola	Deputación	de	Pontevedra,	este	
Consello	Consultivo	tivo	ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	resolución	dun	contrato	por	
abandono	(CCG	110/2018).

A	entidade	local	invoca	como	causa	da	resolución	do	contrato	o	incumprimento	por	
parte	do	contratista	por	non	executar	a	totalidade	dos	seus	compromisos	contractuais	
e	non	ter	realizadas	as	súas	prestacións	en	prazo.	O	contratista	oponse	á	resolución.

No	ditame	de	razón	indícase	expresamente	que	a	doutrina	do	Consello	Consultivo,	
invocada	pola	representación	da	contratista	no	escrito	de	alegacións	ante	este	órgano	
e	 na	 que	 se	 alude	 á	 imposibilidade	 de	 resolver	 un	 contrato	 logo	 da	 expiración	 do	
prazo	de	execución,	é	un	criterio	que,	en	puridade,	resulta	de	aplicación	a	supostos	
de	abandono	do	seguimento	da	execución	do	contrato	por	parte	da	Administración,	
sen	que	en	ningún	caso	poida	 ser	considerada	unha	 regra	xeral,	na	medida	en	que	
iso	iría	en	contra	das	previsións	legais	que,	con	claridade,	recollen	o	incumprimento	
dos	prazos	de	execución	como	causas	habilitantes	da	resolución	do	contrato,	a	cal,	
cando se produce por incumprimento culpable do contratista, depara consecuencias 

xurídicas	para	 este,	 como	nomeadamente	 sucede	coa	prohibición	de	 contratar,	 que	
teñen	carácter	imperativo	e	non	son	condenables	pola	vía	interpretativa	aducida	pola	
representación	da	contratista.

Sucede	que	no	caso	analizado	hai	un	seguimento	continuado	da	execución	do	contrato	
por	parte	da	dirección	facultativa	e	o	órgano	de	contratación.	
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Logo	da	análise	do	expediente	remitido,	e	ante	a	falta	de	subministro	e	 instalación	
de	 elementos	 fundamentais	 do	 sistema,	 este	 Consello	 Consultivo	 considera	 que	
existe	 un	 incumprimento	 substancial	 das	 condicións	 do	 contrato	 que,	 ademais,	 se	
proxecta	transcendentalmente	sobre	o	prazo	de	execución	do	contrato,	radicalmente	
incumprido en tales circunstancias, de onde resulta a procedencia de apreciar a 

efectiva	concorrencia	do	incumprimento	contractual	invocado	pola	Administración	no	
expediente,	determinante	da	adecuación	a	dereito	da	resolución	contractual	proposta.

Finalmente, advirte este Consello Consultivo que, en canto no acordo do 2.2.2018 

da	 Xunta	 de	 Goberno	 que	 lle	 deu	 inicio	 ao	 expediente	 se	 resolveu	 igualmente	 a	
imposición	 de	 penalidades,	 e	 sendo	 así	 que	 estas	 son	 alternativas	 á	 resolución	 do	
contrato,	 como	 así	 resulta	 do	 previsto	 no	 artigo	 212.4	 do	Texto	 refundido	 da	 Lei	
de	 contratos	 do	 sector	 público	 aprobado	 polo	 Real	 decreto	 lexislativo	 3/2011,	 do	
14	 de	 novembro	 (en	 adiante,	TRLCSP),	 a	 imposición	 de	 penalidades	 realizada	 no	
dito	acordo	procede	só	en	canto	á	liquidación	do	período	de	demora	anterior	ao	dito	
acordo,	en	ningún	caso	con	proxección	para	o	futuro	unha	vez	iniciado	o	expediente	
de	resolución	contractual,	e	só	na	medida	en	que	se	axuste	aos	importes	que	a	modo	
de	ventá	que	habilita	a	opción	pola	resolución	do	contrato,	logo	da	previa	alternativa	
pola	imposición	de	penalidades,	que	contempla	o	artigo	212.5	TRLCSP,	e	que	se	fixan	
en	múltiplos	do	5	%	do	prezo	do	contrato,	que	deberá	ser	rebaixada	na	contía	en	que	
exceda	desa	cantidade	na	data	na	que	se	acordou	optar	pola	resolución	do	contrato.

5.4.- Resolución de contrato por non adecuación ás calidades físicas do proxecto 
(CCG 182/2018)

Con	ocasión	da	análise	do	expediente	CCG	182/2018,	este	Consello	Consultivo	tivo	
ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	resolución	dun	contrato	de	obras	por	non	adecuación	
da	obra	pública	ás	calidades	físicas	previamente	determinadas	no	proxecto.

O	 contrato	 analizado	 tiña	 un	 prazo	 de	 execución	 de	 dous	meses	 contados	 a	 partir	
do	día	seguinte	ao	da	notificación	da	adxudicación,	polo	que	as	obras	deberían	 ter	
rematado o 13.2.2018, aínda que con data 15.3.2018 non se iniciaran as obras.

Segundo	se	recolle	nos	informes	do	expediente	á	empresa	adxudicóuselle	o	contrato	
cunhas	 luminarias	 de	 características	 e	 calidade	 concretas.	 Con	 todo,	 a	 luminaria	
proposta	 pola	 empresa	 dista	 un	 20	 %	 da	 proxectada	 e	 non	 cumpre	 ademais	 os	
parámetros	 establecidos	 polo	 IDEA	 para	 poder	 ser	 un	 gasto	 elixible	 dentro	 do	
Programa	Operativo	FEDER	de	crecemento	sostible	2014-2020.
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Engaden	 os	 informes	 que	 existen	 no	 mercado,	 nese	 momento,	 varios	 modelos	 de	
luminarias	que	cumpren	as	características	da	luminaria	proxectada.

Atendendo ao anterior, este Consello Consultivo aprecia no seu ditame CCG 182/2018, 

un suposto de incumprimento contractual imputable ao contratista, quen desatendeu 

a	súa	obriga	de	executar	as	obras	con	estrita	suxeición	ao	proxecto	que	serviu	de	base	
ao	contrato,	e	conforme	ás	instrucións	que	en	interpretación	técnica	deste	lle	dese	a	
referida	dirección	(art.	230.1	TRLCSP),	e	de	facelo	no	prazo	de	dous	meses	previsto	
no	proxecto.

Este	incumprimento	do	prazo	de	execución,	obriga	de	carácter	esencial	e	inherente	
á	propia	natureza	do	contrato	de	obras,	habilita	entón	ao	Concello	de	Mugardos,	ao	
abeiro	do	artigo	223.d)	do	TRLCSP	para	declarar	resolto	o	contrato,	como	propugna	
a	proposta	de	resolución.

5.5.- Resolución de contrato por incumprimento da obriga de subrogación de 
traballadores (CCG 118/2018)

Con	ocasión	da	análise	do	expediente	CCG	118/2018,	este	Consello	Consultivo	tivo	
ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	resolución	do	contrato	de	xestión	de	servizo	público	
de	 transporte	 regular	 de	 viaxeiros	 de	 uso	 xeral	 por	 estrada,	 por	 abandono	 (CCG	
110/2018).

A	 Dirección	 Xeral	 de	 Mobilidade	 insta	 o	 procedemento	 de	 resolución	 por	
incumprimento	 das	 obrigas	 de	 adscrición	 e	 subrogación	 de	 persoal	 contidas	 nas	
cláusulas	1.9.1.2,	1.9.1.3,	1.9.1.4,	e	1.9.1.5	do	prego	de	condicións	que	rexe	o	referido	
contrato.

Así,	o	expediente	de	resolución	do	contrato	inicíase	como	consecuencia	da	negativa	
da	adxudicataria	UTE	á	subrogación	de	tres	traballadores	que	prestaban	servizos	na	
contratista	saínte	e	dedicaban	de	forma	habitual	máis	do	80	%	da	súa	actividade	ao	
contrato	de	servizo	regular	V-7069,	do	que	deriva,	cunha	porcentaxe	do	25,8	%,	o	
contrato	XG.533,	razón	pola	que,	de	acordo	co	establecido	no	artigo	19.4	do	Acordo	
Marco	Estatal	(en	adiante	AME)	sobre	materias	do	transporte	de	viaxeiros	por	estrada,	
mediante	vehículos	de	tracción	mecánica	de	máis	de	nove	prazas,	incluído	o	condutor,	
debían ser subrogados pola UTE.

A	 negativa	 da	 UTE	 a	 subrogación	 dos	 3	 traballadores	 supón,	 segundo	 consta	 na	
resolución	 obxecto	 de	 ditame,	 a	 infracción	 dos	 apartados	 1.6.3.q)	 (incumprimento	
das	 obrigas	 relativas	 ao	 persoal	 adscrito	 ao	 servizo)	 e	 1.9.1.2	 (incumprimento	 das	
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obrigas	de	subrogación)	do	prego	de	condicións	administrativas	(en	adiante,	PCAP)	
incumprimentos	que	son	causas	específicas	de	resolución	do	contrato,	de	acordo	con	
establecido	no	apartado	1.9.1.7,	causa	de	resolución	do	contrato.

No	ditame	de	 razón	analízanse	de	 forma	pormenorizada	os	 feitos,	 así,	 a	UTE,	por	
escrito	de	data	5.9.2107,	alegou	a	práctica	imposibilidade	de	que	os	50	traballadores	
certificados	dedicasen	o	80	%	ou	máis	da	súa	xornada	 laboral	ao	contrato	V-7069;	
que	 estaría	 en	 disposición	 de	 contratar	 a	 catro	 traballadores	 e	 que	 propoñía,	 salvo	
indicación	en	contrario,	un	criterio	alternativo	para	os	efectos	de	elixir	aos	concretos	
condutores	da	relación	de	12	remitida	pola	empresa	anterior,	consistente	en	subrogar	
aos	tres	de	maior	antigüidade	e	proximidade	do	seu	domicilio	aos	servizos	de	transporte	
afectados	pola	licitación.	En	data	posterior,	a	UTE	comunicoulle	á	Dirección	Xeral	
de	Mobilidade	a	contratación	por	subrogación	de	tres	condutores	da	contratista	saínte,	
aplicando os criterios propostos con anterioridade no seu escrito de data 5.9.2017.

Toda	a	documentación,	ademais,	foi	analizada	de	forma	exhaustiva	pola	AMTEGA,	o	
servizo	de	Inspección	do	Transporte,	e	coa	intervención	dunha	empresa	de	consultaría.	
As	análises	efectuadas	amosaron	o	resultado	de	que	unicamente	tres	condutores	dos	
37	 comunicados	 pola	 contratista	 saínte,	 como	 adscritos	 ao	 contrato	 V-7069	 e,	 en	
consecuencia,	como	subrogables	cumprían	os	requisitos	de	dedicarlle	máis	do	80	%	
da	 súa	 actividade	 habitual	 ao	 contrato	V-7069,	 o	 que	 supón	 unha	 desviación	 moi	
importante do persoal que debería subrogar a UTE.

Así,	non	consta	nin	no	expediente	nin	nos	antecedentes	do	contrato	remitidos	pola	
Dirección	Xeral	de	Mobilidade	que	se	lle	dese	resposta	ao	escrito	de	data	8.8.2017	nin	
se	formulara	oposición	á	proposta	alternativa	formulada	pola	UTE	para	a	subrogación	
de	tres	traballadores	aplicando	os	criterios	de	maior	antigüidade	e	proximidade	do	seu	
domicilio	ao	lugar	de	traballo.	Tampouco	consta	resposta,	advertencia	ou	oposición	
da	Dirección	Xeral	de	Mobilidade	á	subrogación	efectiva	dos	tres	traballadores	por	
parte da UTE.

Este	Consello	Consultivo	aclara	no	seu	ditame	CCG	118/2018	que	calquera	diferenza	
interpretativa	 que	 poida	 xurdir	 en	 orde	 á	 procedencia	 da	 subrogación	 ou	 non	 de	
determinados traballadores debe ventilarse aplicando as normas laborais e ante os 

órganos	xudiciais	da	orde	xurisdicional	social.

Sinala	o	ditame	de	razón	que	o	informe	do	servizo	de	Inspección	do	Transporte	no	que	
se	basea	o	requirimento	que	a	Dirección	Xeral	de	Mobilidade	lle	fai	á	empresa	analiza	
os	tempos	de	traballo	durante	un	determinado	período	de	tempo	e	calcula	a	porcentaxe	
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que	cada	un	dos	traballadores	lle	dedicaron	ao	antigo	contrato	V-7069,	e	cando	non	
ten	datos	realiza	estimacións	ou	aproximacións	para	a	determinación	dos	porcentaxes,	
polo	que	en	relación	a	varios	dos	traballadores	existen	dúas	medicións,	unha	baseada	
cos	datos	acreditados	nos	tacógrafos	e	outro	material,	e	a	outra	medición	calculada	
coas	referidas	“estimacións”.

É	 dicir	 que	 para	 o	 cálculo	 do	 tempo	 empregado	 para	 cada	 condutor	 tal	 como	
refire	 textualmente,	 utilizaron	 “estimacións ou aproximacións”,	 o	 que	 foi	 debido,	
precisamente	ao	incumprimento	das	obrigas	por	parte	da	anterior	empresa	adxudicataria	
tal	como	sinala	o	citado	informe.	

Neste	 punto	 do	 ditame,	 salienta	 este	 órgano	 consultivo	 que	 a	 normativa	 de	
contratación	pública	reflectida	no	artigo	120	do	TRLCSP	establece	a	obriga	do	órgano	
de	 contratación	 de	 proporcionarlle	 información	 aos	 potenciais	 licitadores	 sobre	 a	
subrogación	do	persoal,	previa	petición	dos	datos	dos	traballadores	afectados	e	das	
súas	condicións	laborais	ao	contratista	saínte.	

A	finalidade	de	ofrecer	esa	información,	é	que	os	licitadores	poidan	ter	en	conta	todos	
os	 custes	 asociados	 á	 prestación	 do	 servizo	 e	 facer	 así	 unha	 oferta	 coñecendo	 de	
antemán	todas	as	obrigas	económicas	que	deberá	asumir	de	resultar	adxudicatario,	o	
que	esixe	do	órgano	de	contratación	un	deber	de	dilixencia	cualificado.	

O	coñecemento	dos	custes	de	persoal	polo	órgano	de	contratación	de	forma	previa	á	
convocatoria	da	licitación	é	consubstancial	á	correcta	configuración	dos	contratos,	na	
medida	que	estes	deben	axeitarse	ás	prestacións	obxecto	deste	e	ao	prezo	de	mercado	
destas.

Parece	evidente,	segundo	este	órgano	consultivo,	que	este	deber	esixe	realizar	cantas	
actuacións	 sexan	precisas	para	verificar	que	a	 información	que	o	contratista	 saínte	
lle	 transmita	 é	 completa	 e	veraz.	Non	debe	esquecerse	 tampouco	que	o	órgano	de	
contratación	dispón	das	facultades	de	inspección,	vixilancia	e	control	sobre	o	contrato,	
polo que conta con mecanismos adecuados para poder asegurarse se o contratista lle 

está	proporcionando	unha	información	completa.	

No	 caso	 analizado	 no	 expediente	 CCG	 118/2018	 resulta	 adverado	 que	 a	 anterior	
empresa	adxudicataria	non	cumpriu	a	obriga	de	entregar	 toda	a	 información	 sobre	
as	 condicións	 dos	 contratos	 dos	 traballadores	 no	 antigo	 contrato	 V-7069	 ante	 o	
requirimento	da	Administración	autonómica.	Por	este	motivo	a	Administración	non	
lle	 facilitou	 a	 información	 á	 empresa	 entrante,	 de	 acordo	 coas	 previsións	 legais	 e	
convencionais	antes	sinaladas,	é	dicir	a	referida	no	artigo	120	da	Lei	30/2007,	do	30	
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de	outubro,	de	contratos	do	sector	público	(en	adiante,	LCSP)	e	a	disposición	contida	
no	punto	1.9.1.4	do	prego	de	condicións.	

No	 caso	 examinado,	 o	 informe	 do	Servizo	 de	 Inspección	 de	Transportes	 recoñece	
as	 limitacións	 derivadas	 da	 actuación	 da	 anterior	 concesionaria	 de	 non	 entregar	 a	
documentación	e	información	requirida.	Así	engade	que	“para colmar estes baleiros, 

fixéronse estimacións ou aproximacións”. 

Ademais,	 o	 informe	 da	 empresa	 consultora	 amosa	 outra	 medición	 con	 resultados	
diferentes	aos	do	informe	da	Inspección.

Neste	 contexto,	 o	 órgano	 de	 contratación	 incoou	 un	 procedemento	 de	 resolución	
contractual	 á	 empresa	 concesionaria,	 iniciativa	 que	 a	 este	 Consello	 Consultivo	 lle	
parece inadecuada.

Así,	 o	 órgano	 consultivo	 vén	 mantendo	 ao	 longo	 dos	 seus	 ditames	 que	 a	 medida	
de	 resolución	 do	 contrato	 como	 corresponde	 a	 unha	 actuación	 de	 indubidable	
transcendencia	para	o	patrimonio	do	contratista,	ten	que	reservarse	para	as	situacións	
extremas,	para	os	casos	de	notorio	incumprimento	das	condicións	pactadas.

No	 caso	 examinado	 no	 ditame	 CCG	 118/2018	 e	 tal	 como	 está	 acreditado	
documentalmente	no	expediente	a	empresa	concesionaria	U.	amosou	desde	o	principio	
a	súa	disposición	a	darlles	cumprimento	ás	súas	obrigas	contractuais,	e	tal	actuación	
está	afastada	de	amosar	unha	vontade	incumpridora	que	xustificase	a	incoación	dun	
procedemento	de	resolución	contractual.

Este	Consello	Consultivo	considera	improcedente	que	o	órgano	de	contratación	incoe	
un	procedemento	de	resolución	á	empresa	concesionaria	invocando	un	incumprimento	
de	subrogación	de	persoal,	cando	este	se	basea	nun	informe	do	Servizo	de	Inspección	
de	Transportes	que	utilizou	“estimacións”	para	o	cálculo	do	tempo	empregado	para	
cada condutor.

O	carácter	 restritivo	e	excepcional	da	potestade	unilateral	de	 resolución	require	un	
incumprimento	por	parte	do	contratista.	No	expediente	CCG	118/2018	non	constan	
acreditadas as devanditas circunstancias.

En	 conclusión,	 considera	 este	 órgano	 consultivo	 que	 non	 concorre	 o	 pretendido	
incumprimento	invocado	xa	que	a	causa	sinalada	pola	Administración	esta	baseada	
en	 meras	 “estimacións ou aproximacións”	 sen	 a	 debida	 acreditación	 necesaria	 do	
referido	incumprimento	para	instar	un	procedemento	de	resolución	contractual.
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5.6.- Resolución de contrato por non comparecencia a unha reunión (CCG 
282/2018)

Con	ocasión	da	análise	do	expediente	CCG	282/2018,	este	Consello	Consultivo	tivo	
ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	resolución	do	contrato	por	incomparecencia	a	unha	
reunión.

Así,	 a	 primeira	 causa	 invocada	 pola	 Administración	 é	 a	 non	 comparecencia	 o	
27.6.2018	nas	dependencias	do	Concello	co	fin	de	tratar	as	incidencias	xurdidas,	pese	
a	estar	citada	a	empresa	en	forma.

Sinala	este	Consello	Consultivo	que	é	certo	que	a	empresa	non	compareceu	á	reunión	
a	pesar	de	estar	debidamente	notificada,	nin	alegou	causa	xustificada	algunha,	e	tamén	
o	 é	que	previamente	 -o	25.6.2018-,	 presentou	o	plan	de	 seguridade	 emendando	as	
deficiencias,	e	insistiu	na	súa	proposta	técnica,	ofrecendo	a	posibilidade	de	realizar	
probas	que	acreditasen	a	calidade	da	tarima,	insistiu	nesta	cuestión	por	escrito	o	día	
2.7.2018.

Ademais,	 apunta	 este	 órgano	 consultivo	 no	 ditame	 de	 razón	 que	 a	 mera	
incomparecencia	a	unha	reunión	non	pode	considerarse	de	entidade	tal	que	permita	
a	 resolución	 contractual,	 e	 menos	 cando	 dous	 días	 antes	 e	 unha	 semana	 despois	
presentase	 documentación	 tratando	 de	 emendar	 as	 deficiencias	 observadas.	 Con	
estes	antecedentes,	este	Consello	Consultivo	non	observa	unha	negativa	obstinada	ou	
manifesta	vontade	por	parte	da	empresa	para	non	cumprir	o	contrato.

A	 segunda	 causa	 invocada	 polo	 Concello,	 a	 referida	 á	 negativa	 para	 achegar	 os	
correspondentes	certificados	acreditativos	do	cumprimento	das	prescricións	técnicas	
no	referente	ás	características	da	tarima	a	instalar.

Lembra	 este	 Consello	 Consultivo	 que	 en	 relación	 coas	 prescricións	 técnicas	 dun	
prego,	 e	 a	 posibilidade	 de	 impoñer	 unha	 única	 marca,	 produto	 ou	 fabricante,	 a	
xurisprudencia	é	clara.	Por	todas,	cítase	a	sentenza	do	Tribunal	Supremo	do	28.1.2014	
Sala	do	Contencioso-Administrativo	ou	a	sentenza	do	Tribunal	Superior	de	Xustiza	de	
Cataluña	443/2012,	do	5	xullo,	que	apelando	ao	principio	de	neutralidade	tecnolóxica,	
prohiben	que	 as	 prescricións	 técnicas	 dun	 servizo	vaian	dirixidas	 a	 un	produto	 ou	
marca	 determinada,	 excluíndo	 outros	 que	 poden	 ofrecer	 un	 nivel	 de	 prestacións	
similares	ou	análogos.	

A	 doutrina	 do	Tribunal	 administrativo	 central	 de	 recursos	 contractuais	 (por	 todas,	
resolución	682/2016)	acolle	tanto	o	principio	de	neutralidade	tecnolóxica,	como	a	súa	
modulación	por	razóns	debidamente	xustificadas.
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Así	 as	 cousas,	 a	 xuízo	 deste	 órgano	 consultivo,	 non	 se	 trata,	 como	 argumenta	 o	
Concello,	de	impugnar	extemporaneamente	os	pregos	que	rexen	a	contratación,	senón	
de	determinar	se	efectivamente,	o	obxecto	do	contrato	se	pode	cumprir	co	nivel	de	
calidade	óptimo	coa	solución	proposta	pola	contratista.	

E	neste	sentido,	dado	que	se	trata	dunha	discusión	de	índole	técnico,	o	expediente	é	
devolto	para	que,	entre	outra	documentación,	se	 lle	 remita	un	 informe	 técnico	dun	
funcionario	municipal	ao	respecto	(art.	52	do	TRLCAP),	no	que	debe	clarificar	dúas	
cuestións	de	esencial	importancia	en	orde	á	resolución	da	controversia.	En	primeiro	
lugar,	deberá	manifestar	se	as	prescricións	técnicas	definidas	no	proxecto	conducen	
inequivocamente	a	un	fabricante	determinado,	de	xeito	que	só	poden	ser	cumpridas	
cun	produto	ou	marca	específico.	En	conexión	co	anterior,	determinar	se	as	condicións	
técnicas	ofertadas	pola	empresa	contratista	poden	cumprir	o	obxecto	contractual	sen	
mingua	de	calidade	con	respecto	ao	especificamente	proxectado.	

Unha	vez	 incorporado	o	 informe	ao	expediente,	este	Consello	Consultivo	amosa	o	
seu asombro ante a sorprendente, radical e absoluta discrepancia que manteñen o 

contratista	e	a	Administración	neste	punto,	pero	o	certo	é	que	no	expediente	constan	
dous	 informes	 que	 rexeitan	 a	 proposta	 técnica	 formulada	 polo	 contratista,	 e	 polo	
menos	a	un	deles,	cabe	presumirlle	unha	maior	obxectividade	e	independencia	por	ter	
sido	realizado	por	un	funcionario	público.

Polo	 tanto,	 este	 órgano	 consultivo	 non	 ten	 outra	 opción,	 no	 seu	 ditame	 CCG	
282/2018,	polo	carácter	exclusivamente	técnico	da	controversia,	que	estar	ao	disposto	
nos	 informes	 aludidos	 e	 en	 consecuencia	 considerar	 suficientemente	 acreditado	 o	
incumprimento imputable ao contratista.

6.- 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	
(348	ditames).

O	 seu	 peso,	 no	 conxunto	 da	 actividade	 do	 Consello	 Consultivo	 de	 Galicia,	 é	 do	
71,90	%	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 2018.
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6.1.- A responsabilidade patrimonial por retraso na remisión a médico especialista 
(CCG 121/2018)

Con	 ocasión	 da	 análise	 do	 expediente	 de	 responsabilidade	 CCG	 121/2018,	 este	
Consello	Consultivo	 quixo	 advertirlle	 á	Consellería	 de	Sanidade	 da	 necesidade	 de	
remitir	ao	especialista	médico	cando	así	é	indicado	polo	Servizo	de	Urxencias.

No	 caso	 examinado	 no	 expediente,	 a	 reclamación	 polo	 falecemento	 do	 interesado	
é	 presentado	 polos	 seus	 familiares	 sinalando	 que	 o	 pasamento	 tivo	 lugar	 como	
consecuencia	de	complicacións	derivadas	do	cancro	de	colon	que	o	paciente	sufría.	
A	parte	 reclamante	 reclamaba	que	o	 resultado	final	puido	ser	evitado	se	se	 tivesen	
aplicados	 os	 medios	 diagnósticos	 que	 entende	 esixibles,	 abordando	 a	 terapia	 da	
neoplasia	con	maior	prontitude.	Igualmente	entende	que	as	complicacións	vinculadas	
ao	tumor	e	a	subsecuente	obstrución	intestinal	eran	previsibles	e	evitables,	e	censura	
finalmente	 unha	 deficiente	 asistencia	 na	 atención	 de	 urxencia	 prestada	 horas	 antes	
do	 pasamento,	 por	 considerar	 que	 se	 debeu	 de	 actuar	 con	 máis	 apresuramento	 e	
contundencia.

Considera	 a	 parte	 reclamante	 que	 tales	 síntomas	 habilitaban	 a	 posibilidade	 dunha	
mais	temperá	detección	do	cancro	por	medio	dunha	colonoscopia	que	entenden	que	
se	debeu	practicar	con	maior	antelación	posibilitando	correlativamente,	unha	terapia	
anticipada e a posibilidade de curar o cancro.

Igualmente entenden os interesados que o resultado da colonoscopia practicada o 

30.3.2017	ofrecía	datos	inequívocos	de	obstrución	colónica	inminente,	polo	que	non	
era	suficiente	entón	a	mera	activación	do	circuíto	de	tumores,	senón	que,	consideran,	
procedía	 o	 ingreso	 do	 paciente	 e	 resolver	 o	 “problema tumoral antes de que la 

obstrucción intestinal hiciese acto de presencia”.

En	 terceiro	 lugar,	 censúrase	 que	 cando	 o	 paciente	 foi	 trasladado	 o	 14.4.2017	 ás	
urxencias	do	CHUAC	recibiu	igualmente	unha	deficiente	asistencia,	por	considerar	
que	se	debeu	de	actuar	con	máis	apresuramento	e	contundencia	á	hora	de	abordar	as	
complicacións	da	obstrución	intestinal.

O	 contexto	 era	 que	 o	 doente	 era	 seguido	 por	 psiquiatría	 polo	 padecemento	 dunha	
esquizofrenia.

Tras	varios	episodios	diarreicos,	con	data	28.12.2016,	na	que	o	paciente	é	trasladado	
ás	urxencias	do	CHUAC	 remitido	polo	médico	da	 residencia	da	 terceira	 idade,	 de	
titularidade privada.
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No	informe	de	alta	en	urxencias	recóllese	entre	os	diagnósticos	a	mención	de	“diarrea 

a estudio”,	consignación	que,	non	obstante,	non	parece	corresponderse	coa	realidade,	
pois	 é	 o	 certo	 que	 nin	 nas	 datas	 previas,	 nin	 nas	 posteriores,	 existe	 constancia	 de	
asistencia	programada	ao	respecto	da	dita	doenza,	polo	que	o	paciente	é	examinado	da	
súa	próstata	ante	o	resultado	dunha	analítica,	e	non	foi	atendido	polo	cadro	diarreico	
ata	o	1.3.2017,	cando	o	paciente	é	 remitido	polo	médico	de	atención	primaria	con	
consulta	preferente	para	o	servizo	de	aparato	dixestivo	por	diarrea	de	máis	dun	mes	
de	evolución	e	perda	significativa	de	peso.

A	referida	ausencia	do	exame	programado	da	diarrea	que	se	di	a	estudo	non	aparece	
xustificada	no	curso	das	actuacións.

Lembra	o	ditame	de	razón	que	aínda	en	ausencia	de	criterios	para	ingreso	e	mesmo	
de	urxencia	sanitaria,	o	referido	servizo	ten	a	responsabilidade,	así	mesmo,	de	derivar	
aos	pacientes	á	asistencia	especializada	que	corresponda	cando	no	curso	da	atención	
urxente	se	aprecie	a	existencia	de	doenzas,	sintomatoloxía	ou	outras	indicacións	que	
demanden	atención	sanitaria	por	especialistas.	

No	 caso	 analizado	 semella	 non	 cuestionarse	 a	 procedencia	 dunha	 atención	
especializada,	pois	consígnase	no	informe	de	alta	de	urxencias	que	a	diarrea	está	a	
estudo,	o	que	revela	así	o	alcance	relevante	da	dita	doenza,	e	por	tal	razón,	a	ausencia	
de	remisión	a	atención	especializada	resulta,	en	principio,	unha	actuación	contraria	
á	 lex artis,	 pois	 a	 doenza	 non	 foi	 obxecto	 de	 atención	 protocolaria	 no	 curso	 dun	
procedemento	guiado	dende	a	sanidade	pública	a	través	do	seu	sistema	de	remisión	e	
derivación	de	pacientes.

Se	ben,	no	caso	examinado,	tal	consideración	non	conduce	á	apreciación	dun	dano	
antixurídico	indemnizable,	porque	malia	que	o	paciente	non	foi	remitido	á	atención	
especializada	 para	 o	 exame	 da	 súa	 doenza	 intestinal,	 o	 que	 aconteceu,	 de	 feito,	 é	
que esa asistencia si que se produciu dous meses despois daquela inicial asistencia 

en	urxencias,	cando	o	paciente	foi	remitido	polo	seu	médico	de	atención	primaria	á	
consulta	preferente	no	Servizo	de	Dixestivo,	onde	con	data	30.3.2017	se	lle	realizou	
unha	colonoscopia	na	que	se	diagnosticou	o	cancro	de	colon.

É	dicir,	temos	que	a	diferenza	real	estimable	estaría	arredor	a	un	mes	ou	dous	meses	
de	antelación,	en	función	da	celeridade	que	correspondese	á	atención	especializada.

Así	as	cousas,	a	cuestión	que	se	suscita	entón	no	expediente	é	a	de	determinar	se	ese	
lapso	de	 tempo	variou	as	expectativas	de	curación	ou	de	obter	un	mellor	resultado	
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do	proceso	asistencial	por	parte	do	doente,	extremo	que	debe	recibir	unha	resposta	
negativa	por	canto,	segundo	se	afirma	no	informe	do	Servizo	de	Aparato	Dixestivo	
do	CHUAC	con	carácter	de	aseveración	técnica	non	cuestionada	no	expediente	por	
proba	 de	 análogo	 alcance,	 existen	 diversas	 investigacións	 que	 establecen	 que	 “no 

hay relación entre el retraso diagnóstico y el estadio tumoral o la supervivencia del 

cáncer colorrectal”,	 e	 iso	 no	 contexto	 dunha	 doenza	 que,	 segundo	 igualmente	 se	
informa,	presenta	secuencias	de	anos	de	evolución.

Por	tales	razóns	non	é	apreciable	sequera	a	existencia	dunha	perda	de	oportunidade	
por	 parte	 do	 paciente,	 na	 medida	 en	 que	 aquela	 probabilidade	 é	 de	 alcance	 tan	
reducido	que	non	é	apreciable	a	súa	transcendencia	dende	a	perspectiva	do	principio	
de	efectividade	do	dano,	de	esixencia	legal	e	necesaria	concorrencia	determinante.

A	perda	de	oportunidade	non	será	apreciable	cando,	como	sucede	no	caso	analizado,	
non	 se	 chegue	 a	 xerar	 unha	 dúbida	 razoable	 e	 transcendente	 sobre	 o	 curso	 do	
prognóstico,	 atendido	 o	 avanzado	 estado	 da	 doenza,	 e	 considerando	 igualmente	 o	
corto	espazo	de	tempo	que	oscila	entre	a	asistencia	real	e	a	que	sería	esixible.

6.2.- A responsabilidade patrimonial e a teoría do recargo (CCG 325/2017)

Con	ocasión	da	análise	do	expediente	de	responsabilidade	remitido	pola	Consellería	
de	Sanidade,	este	órgano	consultivo	tivo	ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	teoría	do	
recargo	e	a	súa	compatibilidade	coa	responsabilidade	patrimonial	(CCG	325/2017),	
ditame emitido o 30.5.2018.

No	caso	sometido	a	ditame,	o	interesado	presentou	unha	reclamación	de	responsabilidade	
patrimonial ante o Servizo Galego de Saúde polos danos que entende derivados do 

accidente	de	traballo	sufrido	por	este	último	na	data	14.6.2015,	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.

Con	data	11.10.2017	a	Sección	de	Ditames	acordou	a	devolución	do	expediente	de	
razón	para	que	se	procedese	á	práctica	de	actuacións	instrutoras	complementarias	para	
verificar	a	existencia	de	resolución	administrativa	firme	no	expediente	de	recargo	de	
prestacións	tramitado	pola	Administración	competente.	A	nova	documentación	tivo	
entrada	no	rexistro	deste	Organismo	o	día	19.12.2017.

O	ditame	de	referencia	realiza	unha	serie	de	consideracións	sobre	a	compatibilidade	
de	tal	solicitude	en	relación	co	réxime	de	cobertura	de	continxencias	profesionais	que	
lles corresponde aos empregados públicos.
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A	 este	 respecto	 resalta	 que,	 actualmente,	 tanto	 a	 xurisprudencia	 como	 a	 doutrina	
emanada	 dos	 órganos	 da	 función	 consultiva	 acollen	 pacificamente	 o	 criterio	 da	
compatibilidade	 entre	 ambos	 os	 réximes	 de	 cobertura,	 aplicando	 a	 denominada	
teoría	do	desconto	por	conceptos	homoxéneos,	de	tal	xeito	que	se	admite	a	adición	
de	 resarcimentos	 pero	 descontando	 o	 percibido	 a	 través	 das	 diferentes	 fontes	 de	
reparación,	na	medida	en	que	se	estea	a	indemnizar	o	mesmo	aspecto	do	dano.

Como	 este	 Consello	 Consultivo	 xa	 ten	 considerado	 en	 anteriores	 ditames,	 rexe	
neste	 ámbito	 o	 principio	 de	 complementariedade,	 que	 permite	 a	 superposición	 de	
indemnizacións	 sen	 outro	 límite	 que	 o	 da	 reparación	 integral	 do	 dano	 e	 entrando	
en	 xogo	 a	 responsabilidade	 patrimonial	 só	 como	 mecanismo	 residual,	 operativo	
unicamente	en	canto	aqueles	danos	non	foran	xa	resarcidos	por	outras	vías.

Neste sentido pode acudirse ao razoado polo Tribunal Supremo en sentenza do 

12.6.2017.	

Por	non	ser	danos	homoxéneos,	os	que	se	derivan	da	perda	temporal	da	capacidade	
de	 traballar	 e	 o	 dano	 moral	 pola	 dor	 padecida,	 establécese	 a	 compatibilidade	 do	
resarcimento por vía de responsabilidade patrimonial.

Na mesma liña pode invocarse o razoado polo propio Tribunal Supremo en sentenza 

do 3.11.2008.

De	 tales	consideracións	debe	 tirarse	a	conclusión	de	que,	 se	como	sucede	no	caso	
analizado,	se	alega	a	existencia	de	danos	físicos	e	psíquicos	padecidos	polo	traballador,	
a	acreditación	da	súa	existencia	pode	abrir	a	vía	do	resarcimento	a	través	do	mecanismo	
da responsabilidade patrimonial cando concorran os presupostos propios de tal canle 

reparatoria.

O	 expediente	 foi	 devolto	 para	 verificar	 a	 existencia	 de	 resolución	 firme	 en	 vía	
administrativa	 de	 cara	 á	 apreciación	 dun	 incumprimento	 das	 obrigas	 por	 conta	 do	
empregador,	que	naquel	expediente	conducirían	a	un	establecemento	dun	recargo	de	
prestacións.

Das	 comprobacións	 realizadas	 resulta	 que	 naquel	 expediente	 aínda	 non	 foi	 ditada	
a	 correspondente	 resolución	 administrativa,	 o	 que	 impide	 avanzar	 no	 exame	 da	
reclamación	polas	razóns	que	seguen.	

En	primeiro	 lugar	hai	que	 indicar	que	o	 recargo	de	prestacións	 recollido	no	artigo	
164	do	Real	decreto	lexislativo	8/2015,	do	30	de	outubro,	polo	que	se	aproba	o	Texto	
refundido	da	Lei	xeral	 da	 seguridade	 social	 (en	 adiante	TRLXSS),	 é	 unha	medida	
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cuxa	natureza	xurídica	foi	obxecto	de	controversia	por	ser	debatida	a	súa	condición	de	
medida sancionadora para o empresario ou de resarcimento para o traballador.

A	disputa	atópase	superada	na	actualidade	como	así	se	evidencia	en	sentenzas	como	
a	da	Sala	do	Social	do	Tribunal	Supremo	do	18.7.2011	na	que	se	considera	que	“la 

finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices 
de siniestrabilidad laboral, es la de evitar accidentes de trabajo originados por 

infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales”.

De	 tales	 presupostos	 tírase	 unha	 primeira	 conclusión	 eventualmente	 transcendente	
para	 o	 caso	 analizado	 cal	 é	 a	 de	 que	 sendo	 a	 finalidade	 do	 recargo	 diferente	 á	
estritamente	resarcitoria,	non	é	posible	o	seu	desconto	incondicionado	dunha	eventual	
indemnización	por	danos	coa	que	é	perfectamente	compatible	en	principio.

Pero	en	 segundo	 lugar,	 sendo	coincidentes,	os	presupostos	de	 feito	dos	que	parten	
o	recargo	de	prestacións	(ou	calquera	outra	conclusión	sobre	os	feitos	cuestionados	
á	 que	 chegue	 a	 Administración	 competente	 a	 partir	 da	 actividade	 inspectora)	 e	
a	 responsabilidade	 patrimonial	 que	 se	 examina	 (os	 servizos	 administrativos	 e	 a	
parte	 reclamante	 confrontan	posicións	 respecto	do	 cumprimento	de	medidas	 como	
a	 formación	 do	 empregado),	 e	 sendo	 así	 que	 no	 noso	 ordenamento	 existe	 unha	
administración	 con	 competencias	 específicas	 para	 determinar	 se	 se	 ten	 producido	
unha	contravención	das	normas	de	seguridade	e	saúde	no	traballo	(cuxa	intervención	
consta	no	expediente	e	pende	de	resolución	administrativa)	non	é	procedente	emitir	
un pronunciamento en sede de responsabilidade patrimonial sobre o eventual 

incumprimento	 de	 tales	 previsións,	 por	 ser	 contido	 propio	 de	 procedementos	
específicos	para	 tramitar	pola	administración	competente	en	materia	de	 seguridade	
social, que non poden ser substituídos nin intercambiados na vía na que agora nos 

atopamos, a da responsabilidade patrimonial que, polo demais, constitúe, como vai 

dito, un procedemento de resarcimento residual e derradeiro, e sendo así ademais 

que	resulta	necesario	 impedir	a	existencia	de	resolucións	contraditorias	porque	uns	
mesmos	feitos	non	poden	existir	para	unha	administración	e	non	existir	para	a	outra.

E	esta	conclusión	é	inevitable	se	se	repara	en	que	a	parte	reclamante	non	solicita	unha	
indemnización	 con	 fundamento	 na	 responsabilidade	 obxectiva	 por	 funcionamento	
normal	do	servizo	público	(ámbito	no	que	entraría	en	xogo	a	eventual	asunción	do	risco	
polo	traballador	e	a	obriga	de	soportalo),	senón	con	fundamento	nun	funcionamento	
anormal	por	incumprimento	das	obrigas	de	protección	da	seguridade	e	da	saúde	do	
traballador por parte do empregador.
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Así pois, como consecuencia do razoado, o ditame CCG 325/2017 conclúe que a 

reclamación	de	responsabilidade	patrimonial	non	pode	ser	resolta	mentres	penda	de	
resolución	o	expediente	de	recargo	de	prestacións	e,	na	medida	en	que	non	existe	un	
motivo	 legal	de	 suspensión	do	procedemento	que	preste	cobertura	a	 tal	 alternativa	
neste	caso,	o	procedente	é	declarar	que	a	reclamación	é	extemporánea	por	anticipada,	
e	 sen	 prexuízo	 do	 que	 proceda	 unha	 vez	 se	 dite	 resolución	 administrativa	 naquel	
procedemento	de	recargo	de	prestacións.

6.3.- A responsabilidade patrimonial por dano moral (CCG 168/2018)

Con	 ocasión	 da	 análise	 do	 expediente	 de	 responsabilidade	 CCG	 168/2018,	 este	
Consello	Consultivo	 examinou	 o	 caso	 dunha	 paciente	 que	 lle	 imputa	 aos	 servizos	
sanitarios	 non	 lle	 ter	 realizado	 a	 ligadura	 tubárica	 bilateral	 cuxa	 práctica	 se	 lle	
ofreceu	con	ocasión	da	programación	da	cesárea	e	que	a	paciente	consentiu	con	data	
16.7.2015,	 engadindo	que,	 na	 convicción	de	que	 a	 ligadura	 lle	 fora	 realizada,	 non	
adoptou medidas precautorias, quedando así novamente embarazada.

Pola	 contra,	 a	 proposta	 de	 resolución	 propugna	 a	 desestimación	 da	 reclamación	
presentada	con	base	en	que	a	entrega	do	consentimento	para	a	ligadura	tubárica	tivo	
lugar	 o	 mesmo	 día	 do	 seu	 ingreso	 hospitalario	 para	 a	 cesárea,	 estando	 ademais	 o	
consentimento cuberto inadecuadamente.

No	 ditame	 de	 referencia,	 este	 Consello	 Consultivo	 sinala	 que	 resulta	 indubitado	
que	a	xestante	lle	entregou	ao	persoal	de	enfermería,	con	anterioridade	á	practica	da	
cesárea,	un	documento	de	consentimento	informado	no	que	manifestaba	o	seu	desexo	
de	que	lle	practicasen	unha	ligadura	tubárica,	e	nin	o	persoal	de	enfermería	nin	ningún	
outro	lle	advertiu	á	reclamante	da	extemporaneidade	da	súa	opción	ou	da	deficiente	
cubrición	do	formulario,	o	que	xerou	na	paciente,	xa	que	logo,	a	confianza	lexítima	de	
que a ligadura se levaría a cabo. 

Esta	circunstancia	refórzase	xa	que	non	existe	tampouco	constancia	de	que	a	interesada	
fose	 informada,	posteriormente	á	práctica	da	cesárea,	de	que	finalmente	non	se	 lle	
practicara	a	ligadura,	mantendo,	logo,	a	reclamante,	a	convicción	de	que	a	súa	opción	
terapéutica	fora	respectada.

Agora	 ben,	 sentado	 ese	 deficiente	 funcionamento	 dos	 servizos	 sanitarios,	 este	
órgano	consultivo	fai	particular	cita	no	ditame	de	razón	de	que	o	certo	é	que	unha	
simple	 lectura	do	 informe	de	alta	 tería	alertado	á	reclamante	verbo	da	posibilidade	
de que non se tivese realizado a ligadura, e isto porque en tal documento non se 
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consignou	a	práctica	de	tal	procedemento,	como	sería	esixible	de	acordo	co	artigo	3	
da	Lei	41/2000,	do	14	de	novembro,	básica	reguladora	da	autonomía	do	paciente	e	de	
dereitos	e	obrigas	en	materia	de	información	e	documentación	clínica.	

O	certo	é	que,	a	xuízo	deste	Consello	Consultivo,	debe	prevalecer	a	relevancia	causal	
do	deficiente	funcionamento	do	servizo,	ao	actuar	a	interesada	na	confianza	lexítima	
da	práctica	da	ligadura,	sen	prexuízo	de	que	a	falta	de	dilixencia	da	reclamante	poida	
ponderarse	na	cuantificación	do	dano	para	indemnizar.

Xa	polo	que	atinxe	ao	dano	para	 indemnizar,	este	órgano	consultivo	considera	que	
no	suposto	analizado	o	que	resulta	indemnizable	é	a	creba	da	confianza	lexítima	da	
paciente,	na	convicción	de	que	lle	fora	realizada	a	ligadura	tubárica,	coa	conseguinte	
frustración	da	decisión	que	tiña	tomado	verbo	da	súa	maternidade,	o	que	produciu	así	
unha	lesión	á	facultade	de	autodeterminación	da	interesada	que,	en	canto	dano	moral,	
merece	ser	indemnizado	como	tal	e	fíxase	a	indemnización	en	10.000	€	a	favor	da	
reclamante.

6.4.- A responsabilidade patrimonial e a contía superior aos límites fixados na Lei 
3/2014, do 24 de abril (Ditame CCG 231/2018 e Resolución de incompetencia CCG 
167/2018)

Con	ocasión	da	análise	do	expediente	CCG	231/2018,	este	Consello	Consultivo	quixo	
apercibir	 á	Administración	 sanitaria	 da	 necesidade	 de	 comprobar,	 como	 requisito	
previo	ao	envío	dos	expedientes	a	este	órgano	consultivo,	se	se	cumpre	o	requisito	
establecido	no	artigo	12.j)	da	Lei	3/2014,	do	24	de	abril,	do	Consello	Consultivo	de	
Galicia	en	relación	co	artigo	17.a)	do	Decreto	91/2015,	do	18	de	xuño,	polo	que	se	
aproba	o	Regulamento	de	organización	e	funcionamento	do	Consello	Consultivo	de	
Galicia,	 referente	á	contía	das	 reclamacións	presentadas.	O	primeiro	dos	preceptos	
establece	expresamente	que:

“O Consello Consultivo ditaminará preceptivamente sobre os asuntos seguintes: (…) 

j) Reclamacións de responsabilidade patrimonial de contía superior a 30.000 euros 

para a Administración autonómica e a 15.000 euros paras as administracións locais”.

En	 concreto,	 no	 caso	 analizado	 no	 expediente	 CCG	 231/2018,	 analízase	 unha	
reclamación	de	responsabilidade	patrimonial	por	mor	da	asistencia	sanitaria	prestada	
á	nai	da	reclamante,	que	faleceu	por	un	ictus.

Tal	e	como	expresamente	advirte	o	ditame	de	referencia:

“Aínda que no caso que agora nos ocupa a parte non chegou a cuantificar a 
indemnización solicitada (tampouco foi requirida formalmente ao efecto pola 
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instrución), o certo é que a natureza do dano polo que se reclama (o falecemento da 

doente) permite entender que aquela cuantificación, de terse producido, superaría en 
todo caso os 30.000 €.

Non entanto, cómpre lembrar á instrución a necesidade da fixación daquela contía aos 
efectos de determinar a competencia deste órgano consultivo, debendo ser requirida 

formalmente a parte ao efecto. Esta observación deberá ser atendida na tramitación 

doutros procedementos de responsabilidade patrimonial”.

Polo	que	se	refire	ao	expediente	CCG	167/2018,	devólvese	o	expediente	por	mor	da	
falta	 de	 competencia	 manifesta	 deste	 órgano	 consultivo	 para	 a	 emisión	 do	 ditame	
preceptivo solicitado pola Consellería de Sanidade, porque a reclamante non realizou 

estimación	da	contía	da	reclamación	nin	foi	requirida	para	iso	pola	Administración,	nin	
chegou	a	presentar	alegacións,	de	onde	resulta	que	a	consulta	é	remitida	a	este	Consello	
Consultivo	sen	determinación	dun	presuposto	da	competencia	deste	Organismo,	cal	
é	o	da	contía	mínima	da	reclamación,	que	non	se	pode	presumir	como	concorrente	
no	caso	examinado,	atendido	o	alcance	limitado	da	lesión	pola	que	se	reclama	(unha	
compensación	polo	traballo	non	realizado	durante	o	tempo	que	estivo	afectada	por	un	
proceso	nun	dedo	da	súa	man	que	entende	foi	seguido	neglixentemente	polos	servizos	
sanitarios).

Así	 as	 cousas,	 ao	 non	 constar	 que	 a	 cantidade	 reclamada	 da	 Administración	
autonómica	alcance	aos	30.000	euros,	este	órgano	consultivo	carece	de	competencia	
para	a	emisión	do	ditame	preceptivo	que	se	solicita,	polo	que	procede	a	devolución	do	
expediente	remitido,	sen	entrar	no	fondo	das	cuestións	que	o	dito	expediente	suscita.

7.- A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL

7.1.- A responsabilidade patrimonial por anulación xudicial dun estudo de detalle 
de Vigo (CCG 329/2016)

O	Consello	Consultivo	de	Galicia	tivo	ocasión	de	pronunciarse	sobre	a	responsabilidade	
patrimonial	polos	danos	e	prexuízos	por	anulación	xudicial	dun	estudo	de	detalle	do	
Concello	de	Vigo	(CCG	329/2016),	ditame	emitido	o	21.2.2018.

Tal	 e	 como	 se	 advirte	 no	 ditame	 de	 referencia,	 no	 caso	 analizado,	 a	 pesar	 de	 que	
este	órgano	consultivo	devolveu	o	expediente	en	dúas	ocasións,	o	Concello	de	Vigo	
non cumprimentou un aspecto concreto dos acordos adoptados por este Consello 

Consultivo.	Así,	este	organismo	 insistiu	en	que	era	preciso	elaborar	e	 remitir	unha	
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proposta	de	resolución	que	tivese	en	conta	o	marco	xurídico	vixente	na	actualidade,	
derivado	 da	 anulación	 do	 PXOM	 de	 Vigo	 por	 STS	 do	 10.11.2015,	 polo	 tanto	
posterior	 á	 proposta	 de	 resolución	 do	 2.10.2014,	 especialmente	 porque	 un	 dos	
argumentos	empregados	pola	proposta	de	resolución	para	desestimar	a	reclamación	é	
a	“compensación”	en	edificabilidade	que	o	PXOM	de	2008	–anulado-	operaba	sobre	
os terreos dos reclamantes.

Non	 obstante,	 por	 razóns	 de	 economía	 procedemental,	 este	 Consello	 Consultivo	
procede	no	seu	ditame	a	analizar	o	fondo	do	asunto	co	fin	de	evitar	mais	demoras.	

No	caso	examinado,	consta	no	expediente	o	Auto	do	Tribunal	Supremo	do	26.10.2016,	
confirmado	 en	 reposición	 por	 Auto	 do	 Tribunal	 Supremo	 do	 20.12.2016,	 e	 que	
adquiriu	firmeza	coa	providencia	do	Tribunal	Supremo	do	6.4.2017,	que	non	admite	
a	preparación	do	recurso	de	casación	que	pretendían	interpoñer	os	reclamantes	contra	
as	citadas	resolucións.	

O	 citado	 Auto	 do	 Tribunal	 Supremo	 do	 26.10.2016	 desestima	 integramente	 as	
pretensións	indemnizatorias	dos	interesados,	totalmente	idénticas	ás	substanciadas	na	
reclamación	examinada	no	ditame	CCG	329/2016.	

O	 ditame	 fai	 particular	 referencia	 a	 que	 tendo	 en	 conta	 que	 os	 feitos	 e	 conceptos	
reclamados	 son	 os	 mesmos	 –indemnización	 de	 danos	 derivados	 da	 anulación	 do	
proxecto	de	compensación	e	estudio	de	detalle	por	non	prever	a	extinción	e	traslado	
da	 estación	 de	 servizo	 dos	 reclamantes-	 este	 Consello	 Consultivo	 comparte	 os	
argumentos	 empregados	 polo	 Tribunal	 Supremo	 para	 rexeitar	 a	 reclamación,	 e	
que,	 substancialmente,	 se	 fundamentan	 en	 que	 non	 hai	 prexuízos	 tanxibles	 senón	
meramente	hipotéticos	e	referidos	a	unha	actividade	–estación	de	servizo-	que	segue	
en	explotación,	polo	que	“no hay demolición ejecutada; no hay obligación de traslado 

ni de demolición”.

Así,	 a	 citada	 sentenza,	 dunha	 banda,	 rexeita	 a	 indemnización	 por	 traslado	 ou	
demolición	da	estación	de	servizo,	por	hipotéticas	e	non	efectivamente	producidas.	
Doutra	banda,	rexeita	que	poidan	ter	carácter	de	indemnizables	as	presuntas	invasións	
de	terreos	de	propiedade	dos	reclamantes	pola	construción	dos	edificios	lindeiros,	dado	
que	se	trataría	dun	debate	sobre	a	propiedade	que	compete	á	orde	xurisdicional	civil,	
polo	que	existen	accións	específicas,	e	en	todo	caso	alleas	ao	que	pode	ser	obxecto	
dunha	 reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	 e	 da	 xurisdición	 contencioso	
administrativa. 
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Finalmente,	 sinálase	 no	 ditame	 CCG	 329/2016	 que	 non	 se	 trata	 de	 apreciar	
formalmente	a	existencia	de	cousa	xulgada,	senón	de	compartir	no	procedemento	de	
responsabilidade patrimonial analizada uns pronunciamentos motivados, realizados 

tras	 a	práctica	da	proba	proposta	polos	 reclamantes,	 con	pleno	 respecto	ao	dereito	
de	defensa,	e	reiterados	por	diferentes	tribunais	da	orde	contencioso-administrativo,	
que	partindo	dos	mesmos	feitos	resolven	idénticas	pretensións	que	as	que	aí	se	están	
a suscitar.

7.2.- A responsabilidade patrimonial polos danos e perdas derivados da anulación 
da licenza de ampliación dunha explotación gandeira (CCG 72/2018)

Con	motivo	dun	expediente	de	reclamación	de	responsabilidade	patrimonial	remitido	
polo	Concello	de	Ordes,	este	Consello	Consultivo	tivo	ocasión	de	pronunciarse	sobre	
a	responsabilidade	patrimonial	polos	danos	e	perdas	derivados	da	anulación	de	licenza	
de	ampliación	dunha	explotación	de	gando	vacún	de	leite	(CCG	72/2018).

No	 suposto	 examinado	 no	 referido	 expediente,	 a	 solicitude	 de	 indemnización	 vén	
determinada	polos	presuntos	danos	que	 teñen	a	 súa	orixe	na	anulación	xudicial	da	
licenza de obra.

Tal	 e	 como	 sinalan	 os	 ditames	 CCG	 67/1997,	 CCG	 68/1997	 e	 máis	 tarde,	 os	
CCG	123/2012,	CCG	617/2012	 e	CCG	618/2012,	 o	 artigo142.4	 da	 derrogada	Lei	
30/1992,	do	26	de	novembro,	de	réxime	xurídico	das	administracións	públicas	e	do	
procedemento	administrativo	común	(similar	ao	32.1	LRXSP),	debe	interpretarse	no	
sentido	de	que	a	ilegalidade	e	a	responsabilidade	non	están	necesariamente	unidas,	
polo	que,	en	definitiva,	non	pode	afirmarse	que	a	anulación	exclúa	a	responsabilidade	
nin	 tampouco	 que	 toda	 ilegalidade	 leve	 aparellada	 responsabilidade;	 como	 así	 ten	
sostido	reiteradamente	tamén	o	Consejo	de	Estado.

A	doutrina	xurisprudencial	e	a	propia	do	Consejo	de	Estado,	recollidas	por	este	Consello	
Consultivo,	insisten	nunha	liña	argumental,	xa	consolidada,	en	que	a	cuestión	ten	que	
situarse	no	marco	do	instituto	da	responsabilidade	obxectiva	de	sorte	que	específica	
e	cualificadamente	se	require	a	certeza	dunha	lesión	ou	detrimento	patrimonial	que	o	
interesado	non	debe	soportar	por	non	existir	título	ou	causa	lexítimos	que	os	impoñan	
(Sentenza	do	Tribunal	Supremo	do	13.1.1992).	

A	 responsabilidade	 patrimonial	 derivada	 da	 anulación	 de	 licenzas	 é	 obxecto	 de	
atención	específica	polo	 lexislador,	que	 se	 reflectiu	nas	 sucesivas	 leis	urbanísticas,	
que	excepcionan	de	maneira	expresa	a	 indemnización	nos	casos	de	dolo,	 culpa	ou	
neglixencia	graves	imputables	ao	prexudicado.
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E	neste	sentido,	apunta	o	ditame	de	razón	á	xurisprudencia	do	Tribunal	Supremo	sobre	
a materia, que se recolle, entre outras, na sentenza do 27.5.2008.

No	caso	analizado,	consta	a	anulación	xudicial	da	 licenza	de	obras	concedida	polo	
Concello	de	Ordes	por	mor	da	infracción	do	disposto	na	disposición	transitoria	décimo	
primeira	da	Lei	9/2002,	do	30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	e	de	protección	
do	medio	rural	de	Galicia,	logo	da	súa	modificación	pola	Lei	2/2010,	do	25	de	marzo	
(normativa	aplicable	ao	suposto	ratione temporis).

Así,	consta	acreditado	no	expediente	remitido	como	na	parcela	para	á	que	se	concedeu	
a	 licenza	 de	 obras,	 aínda	 que	 vinculada	 a	 unha	 explotación	 agropecuaria,	 non	
existía	ningunha	construción,	senón	unicamente	uns	silos	de	forraxe	pertencentes	á	
explotación,	o	que,	na	liña	do	sinalado	pola	Sentenza	do	Tribunal	Superior	de	Xustiza	
de	Galicia	do	13.11.2014,	non	pode	configurarse	claramente	como	construción.

O	ditame	fai	particular	cita	da	Sentenza	do	Xulgado	do	Contencioso	núm.	3	da	Coruña	
do	5.4.2016	que	anulou	a	licenza	de	obras	concedida	á	parte	reclamante	sinalando	a	
imposibilidade	de	 concederlle	 a	 licenza	 en	 cuestión	 con	base	 na	 simple	 existencia	
duns	silos	de	forraxe	na	parcela.

E,	por	outra	banda,	o	ditame	CCG	72/2018	sinala	que	é	preciso	considerar	que	na	
concesión	da	licenza	non	se	observa	ningunha	conduta	dolosa,	culposa	ou	neglixente	
da	mercantil	peticionaria	pois,	como	consta	no	expediente	de	concesión	de	licenza,	o	
concello	era	coñecedor	da	simple	existencia	duns	silos	de	forraxe	na	parcela	en	cuestión	
(neste	 sentido,	 os	 informes	 da	 arquitecta	 técnica	 municipal	 de	 datas	 13.10.2014	 e	
26.12.2014,	así	como	o	informe	do	secretario	de	data	4.11.2015)	sen	que,	polo	tanto,	
a	parte	reclamante,	teña	a	obriga	xurídica	de	soportar	as	consecuencias	lesivas	que	da	
anulación	xudicial	da	licenza	se	derivan.

Finalmente,	 este	órgano	consultivo	entra	 a	 analizar	o	quantum indemnizatorio que 

debe	aboárselle	á	parte	reclamante,	analizando	os	distintos	conceptos	que	integra	na	
súa	pretensión.

Polo	que	 atinxe	 aos	 custos	 de	 redacción	do	proxecto,	 que	 a	 administración	 acepta	
incluír	na	 indemnización	para	satisfacer	á	parte,	este	Consello	Consultivo	discrepa	
da procedencia do seu aboamento por canto se trata dun gasto no que debía incorrer 

necesariamente a sociedade reclamante para a solicitude da licenza, sendo, aquel 

gasto,	polo	tanto,	un	dano	independente	da	anulación	xudicial	da	licenza	pois	 tería	
que	incorrer	tamén	nel	para	o	caso	da	denegación	da	licenza	solicitada	(neste	sentido,	
tamén	o	CCG	545/2014).
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En	segundo	lugar,	tampouco	se	admite	no	referido	ditame	a	indemnización	das	taxas	
administrativas	por	canto	o	seu	feito	impoñible	foi	materializado	con	carácter	previo	
á	 obtención	daquela	 (neste	 sentido,	 tamén	o	CCG	567/2014),	 e	 será	 improcedente	
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.

Pola	 contra,	 este	Consello	Consultivo	 si	 acepta	que	procede	a	 indemnización	polo	
importe	que	aboou	tras	a	liquidación	do	Imposto	sobre	Construcións,	Instalacións	e	
Obras,	así	como	os	custos	de	reformulo	da	obra,	ambos	acreditados	coa	achega	das	
respectivas	facturas.

Xa	polo	que	atinxe	ao	importe	reclamado	por	mor	da	perda	das	subvencións	recoñecidas	
pola	Consellería	de	Medio	Rural	con	datas	9.1.2017	e	11.1.2017,	de	novo	se	rexeita	
este	concepto	indemnizatorio	xa	que	aquelas	axudas	non	podían	concederse	á	parte	ao	
esixir	as	convocatorias	correspondentes	contar	cunha	licenza	en	vigor,	polo	que,	de	ter	
funcionado	correctamente	o	servizo	público,	tampouco	a	mercantil	reclamante	tería	
resultado	adxudicataria	das	devanditas	axudas.

Finalmente,	este	órgano	consultivo	recoñécelle	unha	indemnización	á	parte	reclamante	
por	 mor	 dos	 movementos	 de	 terras	 que,	 consta	 no	 expediente,	 xa	 se	 iniciaran	 na	
parcela	e	ao	abeiro	da	licenza	concedida,	con	anterioridade	á	súa	suspensión	con	data	
27.11.2015	(neste	sentido,	os	informes	da	Policía	Local	de	Ordes	de	datas	13.11.2015	
e	26.11.2015).	

7.3.- A responsabilidade patrimonial por reembolso da cantidade ingresada nun 
expediente de normalización de predios (CCG 139/2018)

Con	motivo	dun	expediente	de	reclamación	de	responsabilidade	patrimonial	remitido	
polo	 Concello	 de	 Santiago	 de	 Compostela,	 este	 Consello	 Consultivo	 tivo	 ocasión	
de pronunciarse sobre a responsabilidade patrimonial instando ao reembolso da 

cantidade	aboada	pola	mercantil	á	entidade	local	no	expediente	de	normalización	de	
predios	por	esta	última	e	para	a	adquisición	duns	terreos	que	resultaron	ser	propiedade	
da	propia	mercantil,	como	así	foi	declarado	pola	sentenza	ditada	na	xurisdición	civil	
(CCG	139/2018).

En	 concreto,	 o	 caso	 analizado	 parte	 da	 seguinte	 situación:	 a	 Xunta	 de	 Goberno	
Local	 do	Concello	 de	 Santiago	 de	Compostela,	 en	 sesión	 do	 26.12.2005,	 aprobou	
definitivamente	o	reparcelamento	da	Unidade	de	Actuación	núm.	2	do	PERl-7,	que	
incluía,	entre	outras,	a	parcela	03	cunha	superficie	de	15,31	m2,	que	formaba	parte	dun	
terreo	anexo	á	casa	núm.	8	da	rúa	de	Amor	Ruibal.
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Na	precitada	data	de	aprobación	definitiva	do	expediente,	a	mercantil	V.	era	propietaria	
da parcela por título de compravenda en escritura autorizada por notario o día 8.8.2005. 

Con	posterioridade	á	aprobación	definitiva	do	reparcelamento,	por	escritura	outorgada	
o	8.8.2006,	V,	vendeulle	o	predio	rexistral	en	cuestión	a	G.	que	a	inscribiu	ao	seu	favor	
no	Rexistro	da	Propiedade	o	13.9.2006.

Pero,	tal	e	como	apunta	o	ditame	de	razón,	a	entidade	V.	non	lle	comunicou	ao	Concello	
a	sinalada	transmisión	e	solicitou	en	troques,	na	data	do	3.2.2007,	o	pagamento	das	
indemnizacións	en	metálico	-substitutivas	da	adxudicación	de	parcela	de	reemprazo-,	
polo	que	por	acordo	adoptado	pola	Xunta	de	Goberno	o	día	30.4.2007	dispúxose	o	
aboamento	da	cantidade	solicitada,	que	sumaba	un	 importe	de	59.453,33	€	que	foi	
pagado	á	devandita	mercantil.

Posteriormente,	co	gallo	da	 remisión	do	expediente	de	 reparcelamento	ao	Rexistro	
da	 Propiedade	 para	 a	 súa	 inscrición,	 o	 Concello	 tivo	 noticia	 de	 que	 a	 parcela	 03,	
formando	parte	da	finca	 rexistral	40614,	obraba	 inscrita	a	 favor	de	G.	dende	o	día	
13.9.2006,	e	gravada	cun	dereito	de	hipoteca.

O	Concello	 de	 Santiago	 de	Compostela	 interpuxo,	 entón,	 unha	 demanda	 de	 xuízo	
ordinario,	 que	 foi	 estimada	 parcialmente	 polo	 Xulgado	 de	 Primeira	 Instancia,	
revogada	 logo	en	apelación	pola	Audiencia	Provincial	da	Coruña,	que,	desestimou	
integramente	as	pretensións	deducidas	polo	Concello,	que	se	baseaban	na	protección	
do	 dereito	 inscrito	 polo	 titular	 rexistral,	 como	 terceiro	 de	 boa	 fe	 ante	 a	 existencia	
dunha	dobre	transmisión.

Logo	do	pronunciamento	da	xurisdición	civil	xa	referida,	a	mercantil	presentou	unha	
reclamación	de	responsabilidade	patrimonial	con	fundamento	na	circunstancia	da	súa	
titularidade	dominical	 sobre	os	 terreos	cuxa	 incorporación	á	parcela	da	 reclamante	
motivaron	aquel	aboamento	derivado	da	regularización	de	predios.

Analizando	os	fitos	esenciais,	este	Consello	Consultivo	formúlase	en	primeiro	lugar	
no	seu	ditame	se,	pretendéndose	a	restitución	dunha	cantidade	previamente	aboada	
para	adquirir	unha	porción	de	terreo	que	xa	lle	pertencía	ao	adquirente,	non	estaremos	
en	realidade	diante	dunha	reclamación	de	cobramento	indebido,	aducindo	que	existen	
razóns	que	autorizan	a	 realizar	un	pronunciamento	 favorable	ao	 recoñecemento	do	
dereito do particular para obter a cantidade solicitada pola vía da responsabilidade 

patrimonial.



MeMoria 2018

161

Así,	en	primeiro	termo,	o	aboamento	do	importe	satisfeito	tivo	lugar	como	consecuencia	
dunha	actuación	administrativa,	unha	regularización	de	predios,	que	constitúe	unha	
responsabilidade	de	xestión	urbanística	e	polo	tanto	una	función	pública.

En	segundo	lugar	considera	este	órgano	consultivo	igualmente	que	a	xurisprudencia	
vén	aceptando	a	canalización	pola	vía	da	responsabilidade	patrimonial	de	reclamacións	
baseadas	na	existencia	de	enriquecemento	inxusto	a	favor	da	Administración	que	xera	
un correlativo dano no patrimonio do reclamante.

E,	tal	é	o	caso	do	que	acontece	no	suposto	analizado,	no	que	existiu	un	desprazamento	
patrimonial	carente	de	causa	a	favor	da	Administración,	e	 iso	por	canto	os	 terreos,	
cuxa	regularización	deron	lugar	ao	aboamento	da	cantidade	indebida,	lle	pertencían	
xa	á	mercantil,	que	os	pretendía	adquirir	por	aquel	prezo,	nun	negocio	xurídico	que	
en	tales	circunstancias	non	é	viable	por	falta	de	carácter	sinalagmático,	porque	non	
procede	adquirir	o	que	xa	é	propio,	de	modo	que	aquel	desprazamento	patrimonial	
carente	de	causa	pode	e	debe	ser	reparado	pola	vía	que	se	puxo	en	marcha;	sendo	así,	
ademais,	que	existe	acordo	de	vontades	entre	a	Administración	e	o	reclamante,	acordo	
que	se	estende,	igualmente,	á	contía	que	suma	o	importe	do	resarcimento	(19.029,76	€)	
como contía actualizada do importe indebidamente aboado no seu día pola mercantil 

(18.466,01	€),	razóns	todas	polas	que	o	contido	da	proposta	de	resolución	merece	un	
pronunciamento	favorable	por	parte	deste	Consello	Consultivo.

7.4.- A responsabilidade patrimonial por anulación xudicial do PXOM do Concello 
de Vigo (CCG 176/2018)

Con	motivo	dun	expediente	de	reclamación	de	responsabilidade	patrimonial	remitido	
polo	Concello	de	Vigo,	este	Consello	Consultivo	tivo	ocasión	de	pronunciarse	sobre	
a	responsabilidade	patrimonial	por	anulación	xudicial	do	Plan	Xeral	de	Ordenación	
Municipal	(en	adiante,	PXOM)	(CCG	176/2018).

No caso analizado, o convenio subscrito implicaba para as entidades privadas 

propietarias	 de	 terreos	 a	 asunción	 das	 obrigas	 recollidas	 na	 estipulación	 oitava	 do	
referido	instrumento,	que	establece	que	a	propiedade	se	compromete	a	desenvolver	
urbanisticamente o sector, de acordo cuns prazos.

No	 entanto,	 como	 pon	 de	 manifesto	 o	 informe	 da	 técnica	 de	 administración	 xeral	
de	 Planeamento	 e	 Xestión,	 do	 31.1.2018,	 transcrito	 na	 proposta	 de	 resolución,	 as	
referidas	obrigas	non	chegaron	a	cumprirse.
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Así,	tal	e	como	se	sinala	no	ditame	de	referencia,	malia	que	C.,	SA,	entidade	promotora	
do	Proxecto	de	Estatutos	e	Bases	de	Actuación,	asumiu	o	gasto	para	a	publicación	
do	anuncio	en	prensa,	que	foi	publicado	no	diario	Faro	de	Vigo	o	13.11.2010,	non	
fixo	o	mesmo,	sendo	a	súa	obriga,	en	relación	cos	gastos	de	publicación	no	Boletín	
Oficial	 da	 Provincia,	 circunstancia	 que	 determinou	 a	 paralización	 do	 expediente,	
pois	a	falta	desta	publicación	preceptiva	impediu	a	práctica	dos	trámites	sucesivos:	
a	información	pública,	a	aprobación	definitiva	do	Proxecto	de	Estatutos	e	Bases	de	
Actuación,	a	constitución	da	Xunta	de	Compensación,	e	a	formulación	do	Proxecto	de	
Compensación,	necesario	para	proceder	á	urbanización	do	ámbito.

En	consecuencia,	conclúe	o	ditame	CCG	176/2018	que	non	cabe	afirmar	que	se	teña	
producido	un	prexuízo	patrimonial	indemnizable.	Por	unha	banda,	os	gastos	sinalados	
como	 dano	 emerxente,	 consistentes	 en	 honorarios	 de	 profesionais	 e	 empresas	 por	
traballos	 relativos	 á	 execución	 do	 convenio	 que	 se	 detallan	 na	 reclamación,	 se	
resultaron	inútiles	isto	non	foi	debido	á	actuación	municipal,	senón	exclusivamente,	á	
inacción	das	propias	entidades	reclamantes.

E,	 polo	mesmo	motivo,	 tampouco	 cabe	 afirmar	 que	 os	 danos	 aos	 que	 se	 alude	 en	
concepto de lucro cesante se correspondan con dereitos urbanísticos patrimonializados, 

senón	con	simples	expectativas,	posto	que	se	o	ámbito	non	se	desenvolveu	no	prazo	
do	 primeiro	 cuadrienio,	 segundo	 o	 previsto	 no	 PXOM,	 isto	 debeuse	 ao	 aludido	
incumprimento	das	obrigas	que	lles	correspondían	a	aquelas,	sen	que	se	xustifique,	
por	tanto,	ningún	dano	efectivamente	causado.

7.5.- A responsabilidade patrimonial e o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) 
(CCG 234/2018)

Con	motivo	dun	expediente	de	reclamación	de	responsabilidade	patrimonial	remitido	
polo	Concello	da	Coruña,	este	Consello	Consultivo	tivo	ocasión	de	pronunciarse	sobre	
o	Imposte	sobre	o	Valor	Engadido	(IVE)	e	a	súa	inclusión	ou	non	nunha	indemnización	
por	responsabilidade	patrimonial	(CCG	234/2018).

O	 expediente	 parte	 dunha	 reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	 interposta	
pola	interesada	polos	danos	sufridos	como	consecuencia	dunha	inundación	no	local	
de	negocio	destinado	a	tenda	de	roupa,	complementos	e	bixutería.

No	expediente,	o	Concello	recoñece	a	existencia	de	nexo	causal,	e	da	antixuridicidade,	
e	 o	 único	 punto	 de	 discrepancia	 é	 a	 inclusión	 do	 IVE	 na	 contía	 indemnizatoria	
reclamada. 
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E	neste	punto,	este	órgano	consultivo	lle	dá	a	razón	ao	Concello	da	Coruña,	por	canto	
que,	inda	que	se	admita	como	medio	de	valoración	dos	danos	producidos	un	informe	
pericial,	o	medio	probatorio	idóneo	para	acreditar	o	pagamento	do	IVE	é	a	factura	que	
así	o	reflicte.	Así,	o	tipo	impositivo	do	IVE	varía	en	función	da	normativa	vixente	no	
momento	da	devindicación,	e	que,	en	función	da	operación,	poderá	ser	un	tipo	xeral	
ou reducido. 

Como	xa	ten	sinalado	este	Consello	Consultivo	(CCG	245/2014;	CCG	48/2018),	o	
principio	de	indemnidade,	que	rexe	o	instituto	da	responsabilidade	patrimonial,	esixe	
recoñecerlle	ao	prexudicado	o	valor	de	substitución	ou	reposición	do	ben	ou	dereito	
danado, sendo así que nese valor deben incluírse os impostos que necesariamente ten 

que	soportar	o	interesado	cando	proceda	a	aquela	substitución	ou	reposición.	De	aí	que	
do importe do dano reclamado deba incluírse a contía correspondente ao IVE. Cousa 

ben	diferente	é	a	acreditación	do	aboamento	efectivo	deste	imposto,	que	loxicamente	
debe	esixirse	para	ser	reembolsado,	e,	en	definitiva,	deixar	indemne	ao	reclamante.	

Neste	sentido,	sinálase	no	ditame	CCG	234/2018	que,	tendo	en	conta	o	escaso	tempo	
transcorrido	 -o	 incidente	 tivo	 lugar	 o	 11.9.2017,	 e	 presentouse	 a	 reclamación	 o	
13.12.2017-,	e	que	segundo	se	deduce	da	reclamación,	a	tenda	tivo	que	pechar	10	días,	
polo	que	xa	retomou	a	actividade,	pode	razoablemente	presumirse	que	non	debería	
existir	dificultade,	incluso	en	vía	de	recurso	administrativo,	en	achegar	facturas	que	
acrediten	o	aboamento	do	IVE	co	obxecto	de	reclamar	o	resarcimento	deste	dano,	tal	
e	como	oportunamente	esixiu	o	Concello	na	tramitación	do	procedemento.

7.6.- A responsabilidade patrimonial no caso de concorrencia de administracións 
públicas na concesión de licenzas urbanísticas (CCG 272/2018)

Con	motivo	dun	expediente	de	reclamación	de	responsabilidade	patrimonial	remitido	
polo	Concello	 de	San	Cibrao	 das	Viñas,	 este	Consello	Consultivo	 tivo	 ocasión	 de	
pronunciarse	sobre	a	concorrencia	de	administracións	públicas	na	concesión	dunha	
licenza	municipal	outorgada	para	a	construción	e	actividade	de	cámping	e	actividades	
de	ocio	nunhas	fincas	sitas	na	parroquia	de	Noalla,	no	citado	concello,	logo	de	que	
a	 Administración	 autonómica	 anulase	 previamente	 a	 súa	 preceptiva	 autorización	
(do	 27.11.2014)	 para	 a	 dita	 actividade	 por	 incompatibilidade	 co	 Plan	 Sectorial	 da	
rede	viaria	 de	Ourense	 e	 a	 súa	 área	de	 influencia,	 aprobado	10	días	 antes	daquela	
autorización,	o	17.11.2014.

En	concreto,	no	caso	sometido	a	ditame,	e	como	antecedentes	máis	relevantes,	hai	que	
sinalar	que	o	interesado	solicitou	do	Concello	de	San	Cibrao	das	Viñas	a	autorización	
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para	a	construción	dunha	área	recreativa	en	solo	rústico.	Posteriormente,	o	interesado	
presenta	ante	o	Concello	novo	escrito	de	solicitude	para	a	construción	de	cámping	en	
solo	rústico,	e	solicitoulle	que	se	acumulase	á	solicitude	anterior.

Con	data	21.11.2014	o	Concello	recibe	un	escrito	da	Consellería	de	Medio	Ambiente,	
Territorio	 e	 Infraestruturas,	 do	 17.11.2014,	 no	 que	 lle	 comunicaba	 a	 aprobación	
definitiva	do	Plan	Sectorial	da	rede	viaria	de	Ourense	e	da	súa	área	de	influencia.

Con	data	3.12.2014	o	Concello	recibe	a	resolución	do	27.11.2014	da	secretaria	xeral	
da	Consellería	de	Medio	Ambiente,	Territorio	e	Infraestruturas	da	Xunta	de	Galicia,	
na	que	se	lle	outorgaba	ao	interesado	a	autorización	da	Comunidade	Autónoma	para	
a	implantación	dun	cámping	e	dunha	actividade	de	ocio	ao	aire	libre	en	solo	rústico.

Con	data	15.6.2015	e	por	resolución	da	alcaldía,	outórgase	a	licenza	solicitada.

O	día	30.11.2015	o	concello	recibe	a	notificación	da	resolución	da	Secretaria	Xeral	da	
Consellería	de	Medio	Ambiente,	Territorio	e	Infraestruturas	da	Xunta	de	Galicia,	onde	
se	 acorda	o	 inicio	do	 expediente	de	 revisión	de	oficio	da	 autorización	 autonómica	
de	referencia,	por	canto	o	Plan	Sectorial	da	rede	viaria	de	Ourense	e	a	súa	área	de	
influencia,	prevé	o	trazado	dunha	estrada,	Ronda	Este	(A-52	-	A-76),	Tramo	1,	que	
atravesa	 a	parcela	na	que	 se	 autorizou	a	 implantación	do	cámping	e	da	 actividade	
de	ocio	 ao	 aire	 libre,	 e	 invócase	 a	 prevalencia	 dos	 instrumentos	 de	ordenación	do	
territorio de incidencia supramunicipal sobre o planeamento municipal, ao amparo 

do	 artigo	 24	 da	 Lei	 10/1995,	 de	 ordenación	 do	 territorio	 de	Galicia	 e	 artigo	 8	 do	
Decreto	80/2000,	do	23	de	marzo,	polo	que	se	regulan	os	plans	e	proxectos	sectoriais	
de incidencia supramunicipal.

Con	data	16.3.2016,	o	concello	recibe	a	notificación	da	resolución	da	Secretaria	Xeral	
Técnica	da	Consellería	de	Medio	Ambiente	e	Ordenación	do	Territorio	de	la	Xunta	
de	Galicia	na	que	acorda	a	declaración	da	nulidade	de	pleno	dereito	da	autorización	
autonómica	de	referencia.

Con	data	6.5.2016,	o	alcalde	do	Concello	de	San	Cibrao	das	Viñas	acorda	a	incoación	do	
expediente	de	revisión	de	oficio	da	resolución	da	Alcaldía	do	15.6.2015	pola	que	se	lle	
outorgaba	a	licenza	xa	referida,	que	foi	declarada	nula	de	pleno	dereito	por	resolución	
do	propio	alcalde	do	13.10.2016,	notificada	ao	interesado	o	19.10.2016	e	que	deu	pé	á	
presentación	da	reclamación	que	agora	se	analiza,	interposta	en	prazo	18.10.2017.

Este	órgano	consultivo	no	 seu	ditame	CCG	272/2018	 sinala	que	no	procedemento	
de	 autorización	 da	 actividade	 concorre	 unha	 dobre	 intervención	 administrativa,	



MeMoria 2018

165

pois	por	unha	parte,	no	exercicio	das	súas	atribucións	como	Administración	local,	o	
concello	outorga	unha	licenza	de	obras	e	actividade,	pero	ao	tempo,	esa	licenza	ten	
un	 presuposto	 xurídico	 previo	 e	 condicionante,	 cal	 é	 a	 preceptiva	 autorización	 da	
Administración	autonómica,	e	as	súas	competencias	actúan	sobre	a	autorización	de	
usos	en	solo	rústico,	operando	como	unha	intervención	xurídica	accesoria	á	da	licenza	
de	autorización,	pero	autónoma	a	esta,	como	así	o	pon	de	manifesto	o	feito	de	que	
ambas	as	resolucións	fosen	obxecto	de	cadanseu	procedemento	de	revisión	de	oficio	
tramitado	pola	respectiva	Administración	competente.

Tal	 intervención	de	dúas	Administracións	no	procedemento	de	autorización	suscita	
no	expediente	CCG	272/2018	a	cuestión	da	eventual	 responsabilidade	 solidaria	de	
ambos os poderes públicos, en todo caso non reclamada pola mercantil que presenta 

reclamacións	separadas	ante	a	Administración	local	e	a	autonómica.

O	ditame	CCG	272/2018	 fai	 particular	 referencia	 a	 que	 o	 criterio	 legal	 do	 que	 se	
deriva	a	responsabilidade	solidaria,	a	intervención	a	través	de	“fórmulas conxuntas de 

actuación”	é	un	concepto	xurídico	que	non	está	definido	no	noso	ordenamento,	o	que	
obriga	a	realizar	unha	análise	hermenéutica	do	seu	alcance,	con	especial	consideración	
dos	pronunciamentos	xurisdicionais	sobre	o	particular.

E	a	partir	de	tales	pronunciamentos	pode	establecerse	unha	interpretación	restritiva	
do	 entendemento	 de	 aquel	 concepto	 xurídico	 (fórmulas	 conxuntas	 de	 actuación)	
cuxa	operatividade	queda	reducida	a	aqueles	supostos	nos	que	existe	un	instrumento	
xurídico	 bilateral	 (nomeadamente	 o	 convenio	 administrativo	 de	 cooperación)	 que	
regula	esa	actuación	conxunta,	con	achega	coordinada	de	bens,	servizos	ou	recursos	
por	parte	das	administracións.

Deste	xeito,	e	a	título	exemplificativo,	o	Tribunal	Supremo	ten	considerado	que	non	se	
aprecia	a	existencia	de	fórmula	conxunta	cando	unha	Administración	local	expropia	
uns	 terreos	para	a	 realización	dunhas	obras	a	cargo	da	Administración	estatal	e	no	
curso	 desas	 obras	 se	 ocupan	 máis	 terreos	 dos	 inicialmente	 expropiados	 (STS	 do	
26.6.2007).

Tampouco	se	aprecia	a	existencia	de	fórmula	de	actuación	conxunta	nos	casos	nos	
que,	por	disposición	legal,	as	administracións	actúan	concorrentemente	nun	mesmo	
procedemento	 administrativo	 (como	 sucede	 no	 caso	 de	 aprobación	 autonómica	
dun	 plan	 de	 urbanismo	 municipal	 ou,	 coma	 no	 caso	 que	 nos	 ocupa,	 cando	 unha	
administración	participa	nun	procedemento	 tramitado	por	outra	distinta	a	 través	da	
técnica	da	autorización	administrativa).
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Mais	 a	 concorrencia	 de	 responsabilidade	 patrimonial	 de	 diversas	Administracións	
públicas	non	é	derivable	só	do	suposto	de	que	actúen	a	través	de	fórmulas	conxuntas.	
En	efecto,	esa	responsabilidade	pode	xurdir	tamén	cando	non	sexa	posible	determinar	
a	responsabilidade	de	cada	Administración	concorrente.

Así,	 o	 Tribunal	 Supremo	 ten	 interpretado	 a	 previsión	 legal	 do	 artigo	 140.2	 da	
LRXPAC,	 no	 sentido	 de	 que	 “las dudas acerca de la atribución competencial de 

la actividad cuestionada imponen soluciones favorables a posibilitar el ejercicio de 

la acción por el particular perjudicado, sin perjuicio de las relaciones económicas 

internas entre aquellas	[administracións]”	(STS	do	26.6.2007).

Partindo	 de	 tales	 determinacións	 xurisdicionais,	 obtense	 a	 conclusión	 de	 que,	 no	
suposto	analizado	no	ditame	CCG	272/2018,	non	existe	a	indeterminación	que	autoriza	
a	 aplicación	 do	 principio	 de	 responsabilidade	 solidaria	 entre	 as	 administracións	
actuantes,	e	do	xogo	dos	criterios	de	reparto	de	responsabilidades	obtense,	ademais,	
que	non	é	apreciable,	 sequera,	a	existencia	de	 responsabilidade	patrimonial	parcial	
ou	 mancomunada	 a	 cargo	 da	 entidade	 local	 que	 somete	 o	 expediente	 a	 consulta	
preceptiva.

Así,	 como	 axeitadamente	 se	 argumenta	 na	 proposta	 de	 resolución,	 o	 motivo	
determinante	 da	 anulación	 da	 licenza	 de	 obras	 e	 actividade	 foi	 a	 anulación	 do	
seu	 presuposto	 ineludible,	 constituído	 pola	 existencia	 da	 preceptiva	 autorización	
autonómica	por	tratarse	dunha	intervención	en	solo	rústico.	

E	tal	circunstancia	exclúe	totalmente	a	existencia	do	nexo	causal	entre	a	actuación	do	
Concello	e	o	dano	que	motiva	a	reclamación	que	se	analiza.	

Así	 as	 cousas,	 o	 vicio	 que	 deu	 lugar	 a	 aquela	 anulación	 é	 absolutamente	 alleo	 ao	
ámbito	de	imputabilidade	da	entidade	local.

En	efecto,	a	anulación	da	autorización	autonómica	-que	acaba	arrastrando	a	ilegalidade	
á	posterior	licenza	municipal-	ten	conexión	absoluta	coa	Administración	autonómica,	
e	non	coa	entidade	local,	e	iso	tanto	dende	o	punto	de	vista	estático	ou	subxectivo.

E	 así,	 a	 entidade	 local,	 que	 remitiu	 o	 expediente	 para	 a	 intervención	 preceptiva	 da	
Administración	autonómica	antes	da	aprobación	do	plan	sectorial	conculcado,	carecía	de	
competencia	para	revisar	a	autorización	autonómica,	ditada	no	exercicio	de	competencias	
alleas,	e	ditou	un	acto	axustado	a	dereito	dende	a	perspectiva	das	súas	atribucións,	pois	
unha	vez	obtida	a	autorización	autonómica,	a	licenza	reunía	as	condicións	para	verificar	
pola	entidade	local	conforme	á	normativa	que	lle	era	de	aplicación.	
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En	 definitiva,	 estando	 suficientemente	 diferenciadas	 as	 actividades	 de	 cada	
Administración	que	desenvolven	de	maneira	singularizada	e	non	conxunta	é	factible	e	
preceptivo	para	este	Consello	Consultivo	analizar	o	alcance	da	actuación	da	entidade	
local	por	separado	en	relación	coa	lesión	que	motiva	a	reclamación.	

E	 aínda	 que,	 certamente,	 o	 acto	 municipal	 tamén	 acaba	 sendo	 declarado	 nulo	 de	
pleno	dereito,	no	expediente	de	revisión	de	oficio,	iso	acontece,	con	todo,	como	un	
acto	debido,	por	unha	nulidade	contaxiada	ou	arrastrada	pola	dun	acto	previo	dunha	
Administración	 allea	 que,	 operando	 como	 presuposto	 inexorable,	 provoca	 coa	 súa	
nulidade	a	do	acto	subseguinte	da	entidade	local,	a	cal,	na	súa	condición	de	axente	
alleo	ao	vicio	de	ilegalidade	orixinario	e	determinante	das	anulacións	das	resolucións	
administrativas	 de	 referencia,	 non	 pode	 ser	 declarada	 responsable	 das	 lesións	 que	
motivan	a	reclamación	do	particular.

7.7.- A responsabilidade patrimonial dos contratistas concesionarios (CCG 
211/2018, CCG 227/2017, CCG 301/2018 e CCG 364/2018)

Este Consello Consultivo tivo a oportunidade no ano 2018 de pronunciarse sobre a 

responsabilidade	patrimonial	dos	contratistas	e	concesionarios	coa	ocasión	do	exame	
de	varios	expedientes	administrativos	e	mudar	a	súa	doutrina	ao	respecto	nos	ditames	
CCG	301/2018	e	CCG	364/2018.

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	citados	ditames	este	órgano	consultivo	advirte	que	os	feitos	en	 todos	os	casos	
non converten aos concellos titulares responsables das consecuencias dos accidentes 

ou	 incidencia,	 pois	 como	 ten	 declarada	 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	coa	fin	de	previr	calquera	eventualidade	desfavorable	ou	danosa	para	
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os administrados que poida producirse con independencia do actuar administrativo, 

porque	 do	 contrario	 transformaríase	 aquel	 nun	 sistema	 providencialista	 non	
contemplado	no	noso	ordenamento	xurídico.

Como	segunda	 reflexión	deste	Consello	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.

A) A tese tradicional mantida polo Consello Consultivo de Galicia (CCG 211/2018 
e CCG 227/2017)

Con	 ocasión	 da	 análise	 de	 dous	 expedientes	 de	 responsabilidade	 patrimonial,	 este	
Consello	 Consultivo	 tivo	 ocasión	 de	 lembrar	 a	 súa	 postura	 doutrinal	 tradicional	
respecto	á	dita	responsabilidade	cando	existe	a	figura	do	contratista	concesionario.

No expediente CCG 211/2018	 a	 reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interponse polo interesado contra o Concello de Vigo polos danos causados tras 

sufrir	unha	caída.	No	escrito	sinala	que	a	 roda	dianteira	se	 introduciu	nunha	focha	
existente	na	calzada	ocasionada	polo	inadecuado	mantemento	dunha	tapa	de	rexistro	
do	saneamento	municipal,	que	fixo	voltear	no	aire	a	bicicleta	o	que	provocou	a	caída	
na	calzada	e	sufrindo,	por	iso,	graves	lesións	corporais	e	danos	nas	súas	pertenzas.

A	proposta	do	Concello	é	de	estimación	parcial,	e	propón	declarar	que	a	responsabilidade	
patrimonial	lle	corresponde	á	empresa	concesionaria	do	servizo	de	xestión	integral	do	
abastecemento de auga e saneamento de Vigo.

Lembra	este	órgano	consultivo	no	ditame	CCG	211/2018	que	entre	os	servizos	públicos	
que	o	ordenamento	lle	encomenda	á	Administración	local	figura	o	mantemento	das	
vías públicas urbanas e dos parques públicos.

No	expediente	CCG	211/2018	apréciase	a	realidade	do	dano	polos	partes	médicos	que	
figuran	no	expediente	instruído.

Así	mesmo,	consta	un	informe	da	Policía	Local,	do	que	resulta	o	irregular	estado	do	
sumidoiro	que	foi	a	orixe	do	dano	padecido	polo	reclamante,	polo	que	se	conclúe	que	
existe	unha	clara	relación	de	causalidade.

Tendo	 en	 conta	 que	 a	 entidade	 local	 presta	 o	 servizo	 en	 réxime	 de	 concesión	
administrativa	de	xestión	integral	do	abastecemento	de	auga	e	saneamento	de	Vigo,	o	
Concello	aprecia	a	existencia	dun	deber	de	reparación	a	cargo	da	contratista.
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1. Ao	 respecto	 da	 declaración	 directa	 de	 responsabilidade	 do	 contratista	
en sede do procedemento de responsabilidade patrimonial tramitado, 

o	 ditame	 CCG	 211/2018	 sinala	 que	 non	 é	 de	 aplicación	 a	 doutrina	 posta	
de	manifesto	 a	 esa	 entidade	 local	 no	 anterior	 ditame	CCG	169/2017,	 que	
impide	 tal	pronunciamento	de	conformidade	coa	 interpretación	 literal	que	
a	xurisprudencia	realiza	actualmente	das	previsións	do	artigo	214	do	Texto	
refundido	da	Lei	de	contratos	do	sector	público,	aprobado	polo	Real	decreto	
3/2011,	do	14	de	novembro	(en	adiante,	TRLCSP).

Tal	é	así	porque,	atendida	a	data	da	sinatura	do	contrato,	o	seu	réxime	xurídico	no	
tocante	á	responsabilidade	fronte	a	terceiros	é	o	previsto	na	Lei	de	contratos	do	Estado	
de	1965,	que	non	contén	cláusula	equivalente	ao	referido	artigo	214	do	TRLCSP	no	
tocante	 á	 esixencia	 de	 que	 o	 contratista	 sexa	 obxecto	 de	 reclamación	 en	 vía	 civil,	
polo	que	nada	se	opón	á	declaración	da	súa	responsabilidade	en	vía	do	procedemento	
administrativo	que	nos	ocupa,	tanto	máis	se	se	ten	en	conta	a	aceptación	expresa	da	
dita	responsabilidade	pola	dita	contratista,	que	só	discrepa	da	contía	da	indemnización,	
que	non	puido	pactar	cos	agora	reclamantes	nos	trámites	directamente	practicados	con	
eles.

No expediente CCG 227/2017,	 ditame	 emitido	 o	 20.6.2018,	 a	 reclamación	 de	
responsabilidade	patrimonial	é	interposta	por	unha	Comunidade	de	Montes	Veciñais	
por	 un	 incendio,	 e	 a	 Consellería	 de	 Infraestruturas	 e	 Vivenda	 propón	 declarar	 a	
responsabilidade da empresa contratista.

O	 ditame	 CCG	 227/2017,	 unha	 vez	 analizada	 a	 normativa	 aplicable	 a	 este	 caso	
concreto, considera que segundo o artigo 5.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de 

prevención	e	defensa	dos	incendios	forestais	de	Galicia,	lle	corresponde	á	Xunta	de	
Galicia	 a	xestión	e	dirección	do	 sistema	de	prevención	e	defensa	 contra	 incendios	
forestais	de	Galicia,	competencia	que	no	caso	analizado	foi	executada	a	través	dunha	
UTE	“en canto adxudicataria do contrato administrativo de conservación ordinaria 

e viabilidade”.

Precisamente,	 con	 ocasión	 da	 execución	 daquel	 contrato	 administrativo,	 consta	 no	
expediente	 remitido	 que	 se	 produciron	 os	 danos	 que	 dan	 orixe	 á	 reclamación.	 Da	
documentación	que	consta	no	expediente	(atestado	da	Policía	autonómica,	declaracións	
xudiciais	da	persoa	imputada	polos	feitos	e	datos	remitidos	por	METEOGALICIA)	
resulta	que	o	día	6.7.2015,	cunha	meteoroloxía	de	35º	C	e	refachos	de	vento	de	case	
25	km/hora,	 J.	 se	 atopaba	 realizando	 traballos	de	 limpeza	nas	beiravías	da	 estrada	
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cunha	máquina	rozadoira	da	súa	propiedade	cando,	á	altura	do	p.q.	16,	se	produciu	un	
incendio	na	marxe	esquerda	por	mor	dunha	chispa	procedente	da	máquina,	sen	poder	
chegar	a	extinguir	o	lume	el	e	os	seus	compañeiros	cos	extintores	que	levaban.

O	ditame	CCG	227/2017	salienta	que	na	declaración	xudicial	de	J.	este	recoñece	a	súa	
condición	de	subcontratista.

Nestas	 circunstancias	 este	 órgano	 consultivo	 dá	 por	 acreditada	 a	 existencia	 dun	
deficiente	 funcionamento	 do	 servizo	 ao	 ter	 desenvolvido	 os	 labores	 de	 limpeza	
nas	 circunstancias	 meteorolóxicas	 descritas	 e	 empregando	 medios	 susceptibles	 de	
provocar incendios.

E,	sentado	este	extremo,	a	continuación	este	Consello	Consultivo	analiza	a	quen	debe	
imputárselle	a	causación	dos	danos,	 se	á	administración	responsable	do	servizo	ou	
á	contratista,	considerando	tanto	as	previsións	legais	como	as	contidas	no	Prego	de	
Cláusulas	Administrativas	Particulares.	

Conclúese	que	serán	os	criterios	xerais	previstos	no	artigo	198	da	Lei	30/2007,	do	30	de	
outubro,	de	contratos	do	sector	público	(en	adiante,	LCSP),	os	que	deberán	empregarse	
para	establecer	a	persoa	que	deba	responder	polos	danos	causados	(ben	a	Administración	
autonómica,	ben	a	contratista),	sendo	así	que,	non	ao	non	existir	tampouco	constancia	
no	expediente	dunha	orde	directa	da	Administración	no	tocante	á	execución	das	labores	
causantes	do	lume	nas	circunstancias	meteorolóxicas	adversas	descritas,	é	a	contratista	
a	que	debe	responder	polos	danos	producidos	á	entidade	reclamante.

O	ditame	CCG	227/2017	engade	que	a	esta	conclusión	tampouco	obsta	o	feito	de	que	
os	 traballos	causantes	do	 lume	 foran	executados	por	unha	subcontratista,	dato	este	
do que a aseguradora da contratista pretende derivar que a responsabilidade polos 

feitos,	 co	 conseguinte	 deber	 indemnizatorio,	 lle	 corresponde	 á	 subcontratista.	 Tal	
conclusión,	cómpre	sinalar,	é	forzoso	desbotala	á	vista	do	disposto	no	artigo	210.4	da	
LCSP	segundo	o	cal	“Las subcontratistas quedarán obligadas sólo ante el contratista 

principal (…)”.

B) Modificación da doutrina deste Consello Consultivo de Galicia (CCG 301/2018 
e CCG 364/2018)

No	expediente	CCG	301/2018	analízase	a	responsabilidade	patrimonial	do	Concello	
de	Vigo	por	unha	caída	por	estar	mollada	a	beirarrúa.

No	expediente	consta	suficientemente	acreditado	que	a	causa	da	caída	da	interesada	
foi	que	a	superficie	pola	que	transitaba	era	altamente	esvaradía,	como	coinciden	en	
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sinalar	o	informe	de	intervención	da	Policía	Local	de	Vigo	con	data	8.3.2018	(folio	
17)	así	como	o	 informe	pericial	achegado	pola	parte	xunto	co	escrito	reitor	da	súa	
reclamación	 (folios	8	a	13),	o	que	comporta,	 a	xuízo	da	administración	actuante	e	
tamén	deste	órgano	consultivo,	a	conseguinte	declaración	de	responsabilidade	polos	
danos	causados	á	accidentada.

Agora	ben,	a	proposta	de	 resolución	 remitida	entende	que	aquela	 responsabilidade	
lle	 corresponde	 á	 entidade	V.S.L.	 en	 canto	 contratista	 do	 servizo	 de	 conservación	
e	 reposición	 de	 zonas	 verdes	 da	 cidade	 de	 Vigo,	 declarando	 ao	 tempo	 o	 deber	
indemnizatorio	da	mercantil	na	contía	de	13.317,29	€.

Verbo	desta	última	declaración,	 lembra	o	ditame	CCG	301/2018	que	este	Consello	
Consultivo	 xa	 ten	 sinalado	 (por	 todos,	 o	 CCG	 70/2017	 ou	 333/2017)	 que,	 de	
conformidade	co	artigo	214	TRLCSP,	é	norma	 legal	 aplicable	ratione temporis de 

acordo	 coa	 disposición	 transitoria	 primeira	 da	 Lei	 9/2017,	 do	 8	 de	 novembro,	 de	
contratos	do	sector	público,	e	é	obriga	do	contratista	a	de	indemnizar	os	danos	que	se	
lle	ocasionen	a	terceiros	como	consecuencia	da	execución	das	operacións	que	requira	
a	execución	do	contrato,	salvo	que	foran	ocasionados	como	consecuencia	inmediata	
e	directa	dunha	orde	da	Administración	ou	resulten	dos	vicios	do	proxecto	elaborado	
por	esta	(no	caso	dos	contratos	de	obras	ou	no	de	subministración	de	fabricación).

Ao	respecto	da	forma	de	facer	efectiva	tal	responsabilidade,	o	propio	artigo	214	do	
TRLCSP	-e	en	idéntico	sentido	o	actual	artigo	196	da	Lei	9/2017,	do	8	de	novembro,	
de	contratos	do	sector	público-,	(números	3	e	4)	prevé	que:	

“Os terceiros poderán requirir previamente, dentro do ano seguinte á produción do 

feito, o órgano de contratación para que este, oído o contratista, se pronuncie sobre a 

cal das partes contratantes lle corresponde a responsabilidade dos danos. O exercicio 

desta facultade interrompe o prazo de prescrición da acción. (…). A reclamación 

daqueles formularase, en todo caso, conforme o procedemento establecido na 

lexislación aplicable a cada suposto”.

Non	 obstante	 o	 teor	 literal	 dos	 preceptos	 transcritos,	 no	 ámbito	 do	 sector	 público	
autonómico,	a	Lei	1/2015,	do	1	de	abril,	de	garantía	da	calidade	dos	servizos	públicos	
e	da	boa	administración,	modaliza	o	alcance	da	previsión	que	se	vén	de	transcribir,	ao	
establecer	expresamente	(artigos	39,	40	e	41)	a	posibilidade	de	que	a	Administración	
instrúa,	en	todo	caso,	as	reclamacións	que	se	lle	dirixan	por	funcionamento	dos	seus	
servizos	xestionados	indirectamente	e	dite	a	resolución	administrativa	na	que,	de	ser	
o caso, se aprecie directamente a responsabilidade do contratista.
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Con	 todo,	 tales	 previsións	non	 constitúen	o	 réxime	propio	das	 entidades	 locais	 de	
Galicia,	atendido	o	ámbito	de	aplicación	da	dita	Lei	1/2015,	do	1	de	abril,	previsto	no	
seu	artigo	1,	polo	que	a	normativa	de	aplicación	ao	caso	sería	a	establecida	no	citado	
artigo	214	do	TRLCSP,	cuxas	previsións,	polo	demais,	teñen	gañado,	na	actualidade,	
carta	de	natureza	no	réxime	propio	e	específico	da	responsabilidade	patrimonial	ao	
estar	incorporadas	ás	disposicións	normativas	que	na	LRXSP	disciplinan	as	regras	da	
institución	de	resarcimento	(artigo	32.9).

E	 ao	 respecto	 deste	 réxime,	 o	 Tribunal	 Supremo	 ten	 establecido	 (Sentenza	 do	
25.10.2016)	que:

“cuando el daño se impute a un concesionario -o contratista-, de conformidad con 
lo establecido en los mencionados preceptos, el perjudicado ha de dirigirse contra 

la Administración titular del servicio y otorgante de la concesión; debiendo ésta, con 

audiencia de todas las partes afectadas, determinar si la imputación del daño ha de 

realizarse, conforme a ese sistema de reparto de responsabilidad, bien al concesionario 

o a la Administración; dejando abierta la vía civil para aquel primer caso y la vía 

administrativa para la segunda”.

O anterior, non obstante, non conduce a establecer terminantemente a improcedencia 

de	que,	como	é	o	caso	analizado,	unha	entidade	 local	 tramite	un	procedemento	de	
responsabilidade	patrimonial	formulada	por	un	particular,	aínda	no	caso	de	que	non	
medie	nin	orde	nin	vicio	de	proxecto	propios	 (títulos	exclusivos	de	 imputación	do	
artigo	 214	 TRLCSP	 cando	 media	 a	 presenza	 dun	 contratista)	 e	 iso	 porque	 existe	
unha	 consolidada	 doutrina	 emanada	 dos	 diversos	 órganos	 da	 función	 consultiva	
(Consejo	de	Estado	 e	 consellos	 consultivos	 autonómicos)	 que	 acollen	 tal	 proceder	
con	 fundamento	 na	 garantía	 última	 do	 funcionamento	 do	 servizo	 público	 que	 lle	
corresponde	ao	seu	titular,	a	Administración	(cítase	por	 todos	o	previsto	no	ditame	
deste	Consello	Consultivo	CCG	194/2015),	doutrina	que	non	resulta	desautorizada	
por	aquela	xurisprudencia	á	que	se	fixo	 referencia	pois,	 como	se	admite	na	propia	
Sentenza	do	Tribunal	Supremo	do	25.10.2016,	con	fundamento	no	Auto	da	Sala	de	
Conflitos	de	Xurisdición	de	data	24.4.2015:

“Bien es verdad que no han faltado pronunciamientos de esta Sala en los que, ante 

la falta de declaración de la forma expuesta por la Administración, se declara la 

responsabilidad de la Administración concedente por el mero hecho de no responder a 

esa alternativa que, en todo caso, podrá repetir contra la concesionario si el daño surge 

como consecuencia de un mandato ineludible que le impuso aquella, debiendo citarse 

en este sentido la sentencia de 7 de abril de 2001, dictada en el recurso de apelación 

3509/1992, con abundante cita de otras; en las que se funda esa imputación directa a 
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la Administración del daño precisamente en la desatención de la petición del lesionado 

conforme a lo que le impone a los poderes públicos los mencionados preceptos vigentes 

al momento de los hechos enjuiciados, de contenido similar a los actuales”.

E, paralelamente, o Tribunal Supremo ten establecido na sentenza do 22.5.2007 

que,	 iniciada	 a	 tramitación	 dun	 procedemento	 de	 responsabilidade	 patrimonial,	
non	 é	 procedente	 que	 a	Administración	 o	 arquive	 sobre	 a	 consideración	 de	 que	 a	
responsabilidade patrimonial lle correspondería eventualmente ao contratista.

Consideradas	 as	 circunstancias	 que	 van	 descritas,	 e	 logo	 dunha	 minuciosa	 análise	
da	 citada	 doutrina	 xurisprudencial,	 este	 órgano	 consultivo	 estima	 no	 ditame	 CCG	
301/2018	 que	 o	 pronunciamento	 da	 administración	 nestes	 supostos	 debe	 limitarse	
exclusivamente	 á	 declaración	 da	 responsabilidade	 da	 contratista,	 de	 darse	 os	
presupostos	legais	para	o	efecto,	e	queda,	nese	intre,	expedita	a	vía	xurisdicional	civil	
para o reclamante.

Así	 as	 cousas,	 apreciada	 no	 caso	 analizado,	 a	 concorrencia	 de	 nexo	 causal	 e	 a	
imputabilidade	do	dano	á	concesionaria	á	vista	dos	criterios	establecidos	no	artigo	
214	 do	TRLCSP,	 este	 Consello	 Consultivo	 informa	 favorablemente	 a	 proposta	 de	
resolución	remitida	unicamente	no	que	atinxe	á	declaración	de	responsabilidade	da	
contratista,	e	isto	porque	a	determinación	do	quantum indemnizatorio corresponderalle, 

no	seu	caso,	á	xurisdición	civil.

No mesmo sentido pronúnciase o ditame CCG 364/2018,	no	que	se	examina	unha	
reclamación	de	responsabilidade	patrimonial	polos	danos	derivados	dun	accidente	de	
circulación	acontecido	por	mor	da	irrupción	dunha	manada	de	xabarís	na	autovía	AG-
11	no	termo	municipal	de	Rianxo,	acontecido	o	11.12.2014.

O	ditame	de	 razón	CCG	364/2018	 indica	 que	 o	 parágrafo	 terceiro	 da	Disposición	
adicional	novena	do	Texto	do	Real	decreto	lexislativo	339/1990,	do	2	de	marzo,	polo	
que	se	aproba	o	texto	articulado	da	Lei	sobre	tráfico,	circulación	de	vehículos	a	motor	e	
seguridade	viaria	é	o	precepto	que,	singularizando	o	réxime	xeral	da	responsabilidade	
patrimonial,	disciplinaba	as	especificidades	da	indemnización	de	danos	por	parte	da	
Administración	 por	 accidentes	 producidos	 por	 especies	 cinexéticas	 en	 vías	 da	 súa	
titularidade,	con	anterioridade	á	súa	derrogación	polo	Real	decreto	lexislativo	6/2015,	
do	30	de	outubro	que	aproba	o	texto	refundido	da	Lei	sobre	tráfico,	circulación	de	
vehículos	a	motor	e	seguridade	viaria,	que	non	é	de	aplicación	ao	caso	dada	a	data	do	
sinistro,	e	que,	en	todo	caso,	mantén	o	criterio	da	alta	accidentalidade	como	elemento	
determinante	da	esixibilidade	de	sinalización	(Disposición	adicional	sétima).
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E	a	disposición	adicional	novena	do	RDL	339/1990,	do	2	de	marzo,	fora	obxecto	de	
nova	redacción	pola	Lei	6/2014,	do	7	de	abril,	pola	que	se	modifica	o	texto	articulado	
da	Lei	sobre	tráfico,	circulación	de	vehículos	a	motor	e	seguridade	viaria	aprobado	
polo	RDL	339/1990,	do	2	de	marzo	(aplicable	ao	caso	por	razón	da	data	do	accidente),	
que	lle	deu	o	seguinte	teor	literal:

“También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el 

accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, 

en su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en 
tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”.

O	da	alta	accidentalidade	resulta	ser	un	concepto	xurídico	 indeterminado	que	debe	
ser	 integrado	 a	partir	 de	datos	 estatísticos	 e	 comparados	que	 están	 en	posesión	da	
Administración,	e	que,	xa	que	logo,	deben	ser	achegados	por	esta	a	través	dos	seus	
servizos,	incorporando	ao	tempo	un	pronunciamento	sobre	a	existencia	ou	non	desa	
alta	accidentalidade,	sen	prexuízo	por	suposto	do	control	xurídico	de	que	estes	deban	
ser	obxecto,	en	canto	parámetros	da	aplicación	dun	concepto	xurídico	indeterminado,	
e	que	se	exerce	xa	en	vía	administrativa	por	este	Consello	Consultivo,	e	en	vía	xudicial	
polos	xulgados	e	tribunais	que	controlan	a	legalidade	da	actuación	administrativa.

Ao respecto da mensurabilidade das circunstancias para valorar de cara a establecer 

a	 esixibilidade	 de	 sinalización	 nun	determinado	punto	 dunha	 vía	 de	 circulación,	 o	
Tribunal	Superior	 de	Xustiza	 de	Galicia	 tiña	 establecido	 un	 corpo	 doutrinal	 que	 é	
obxecto	de	glosa	e	sistematización	na	sentenza	978/2015,	do	18	de	novembro.

Parte	 da	 doutrina	 alí	 recollida	 tería	 sido	 superada	 pola	modificación	 lexislativa	 xa	
referida,	pois	o	criterio	da	“alta accidentalidade”	é	matizadamente	distinto	ao	máis	
xenérico	da	responsabilidade	na	sinalización,	contido	na	anterior	lexislación,	e	que	se	
traducía	no	estudo	do	deber	de	sinalización	dende	a	óptica	de	que	o	punto	do	accidente	
fose	ou	non	un	lugar	de	paso	habitual	de	especies	cinexéticas,	o	que,	derivadamente,	
conducía	ao	estudo	da	natureza	cinexética	dos	terreos	inmediatos.	

Agora	a	lei	céntrase	no	dato	obxectivo	da	accidentalidade,	e	a	el	hai	que	estar	para	
determinar	a	necesidade	de	colocar	a	sinalización	P-24	se	o	lugar	obedece	ao	suposto	
legal, e derivar dun eventual incumprimento de tal obriga, a eventual concorrencia 

de	responsabilidade	patrimonial	no	caso	de	que	aconteza	un	accidente	de	circulación	
vinculado	á	presenza	na	calzada	de	especies	cinexéticas.
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A	este	respecto	o	ditame	CCG	364/2018	ten	en	conta	o	razoado	na	referida	sentenza	
do	TSX	de	Galicia	978/2015,	do	18	de	novembro.	na	que	se	considera	que:

“un paso é frecuente cando tal circunstancia se acredita mediante calquera medio 

de proba válido en dereito, e en todo caso -tendo en conta a finalidade da norma de 
protección- cando nas inmediacións do lugar do sinistro se produciu máis dun accidente 
nos últimos seis anos, abstraendo os criterios xurisprudenciais expostos. Por outra 

parte o concepto de inmediacións do lugar do sinistro non pode restrinxirse ao concreto 

punto kilométrico contado por quilómetro e hectómetro, pois a zona de paso de animais 

tampouco se atopa delimitada con tal exactitude, agás que se demostre o contrario, 

entendendo a devandita xurisprudencia que en modo algún unha sinalización cursada 

a 3.750 mts é axeitada para advertir do perigo do punto de paso frecuente. Por esta 

razón o concepto de inmediacións ao lugar de paso debe ser obxecto de interpretación 

restritiva, sen que caiba entender comprendida a sinalización xenérica ao inicio de vía 

senón necesariamente inferior a 3,7 kms ao lugar de reiteración de sinistros ou paso 

de animais”.

Atendido ao argumentado este Consello Consultivo considera que o punto no que 

aconteceu	o	 sinistro	 é	 efectivamente	un	 lugar	de	 alta	 accidentalidade,	 como	así	 se	
considera	 na	 proposta	 de	 resolución,	 logo	 de	 comprobar	 que	 nun	 tramo	 de	 5	 km	
anteriores	e	posteriores	ao	punto	do	accidente	se	producirán	un	total	de	13	accidentes	
nos	3	anos	anteriores,	segundo	informa	o	Servizo	de	Conservación	da	Natureza	da	
Coruña. En tales circunstancias, o tramo debía estar sinalizado, e a ausencia de sinais 

de	 advertencia	 determina	 a	 apreciación	 dun	 vínculo	 causal	 entre	 o	 funcionamento	
do	servizo	e	o	accidente,	polo	que	é	apreciable	a	existencia	dun	vínculo	directo	non	
mediatizado	por	responsabilidade	da	vítima	na	produción	do	dano,	aspecto	este	último	
que non resultou acreditado no curso do actuado.

Ao	 respecto	 da	 presenza	 mediata	 dun	 concesionario	 na	 prestación	 do	 servizo,	 e	 a	
responsabilidade	que	a	Administración	lle	imputa	na	proposta	de	resolución,	o	ditame	
CCG	364/2018,	ao	igual	que	o	CCG	301/2018	lembra	a	normativa	aplicable	(artigo	214	
do	TRLCSP),	segundo	o	cal	é	obriga	do	contratista	a	de	indemnizar	todos	os	danos	e	
prexuízos	que	se	lle	causen	a	terceiros	como	consecuencia	das	operacións	que	requira	
a	execución	do	contrato,	salvo	que	fosen	ocasionados	como	consecuencia	inmediata	
e	directa	dunha	orde	da	Administración,	ou	resulten	dos	vicios	do	proxecto	elaborado	
por	esta	(no	caso	dos	contratos	de	obras	ou	no	de	subministro	de	fabricación).	

O	ditame	CCG	364/2018	fai	de	novo	particular	cita	da	sentenza	do	Tribunal	Supremo	
do	25.10.2016,	 con	 fundamento	no	Auto	da	Sala	 de	Conflitos	de	Xurisdición	data	
24.4.2015, e da sentenza do Tribunal Supremo do 22.5.2007.
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Logo	 dunha	 minuciosa	 análise	 da	 citada	 doutrina	 xurisprudencial,	 este	 órgano	
consultivo	estima	no	ditame	CCG	364/2018,	ao	igual	que	no	ditame	CCG	301/2018	que	
o	pronunciamento	da	administración	nestes	supostos	debe	limitarse	exclusivamente	
á	declaración	da	responsabilidade	da	contratista,	de	darse	os	presupostos	legais	para	
o	efecto,	quedando,	nese	intre,	expedita	a	vía	xurisdicional	civil	para	o	reclamante.

Así	as	cousas,	apreciada	no	caso	que	agora	nos	ocupa,	a	concorrencia	de	nexo	causal	
e	 a	 imputabilidade	 do	 dano	 á	 concesionaria	 á	 vista	 dos	 criterios	 establecidos	 no	
artigo	214	do	TRLCSP,	este	órgano	consultivo	informa	favorablemente	a	proposta	de	
resolución	remitida	unicamente	no	que	atinxe	á	declaración	de	responsabilidade	da	
contratista,	e	isto	porque	a	determinación	do	quantum	indemnizatorio	corresponderá,	
no	seu	caso,	á	xurisdición	civil.
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ÍNDICE NUMÉRICO DE ASUNTOS 
SOMETIDOS A CONSULTA

1/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 licenza	 de	 construción	 de	
vivenda	 unifamiliar,	 outorgada	 co	 número	 de	
expediente	X,	a	C.

2/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 licenza	 de	 construción	 de	
vivenda	 unifamiliar,	 outorgada	 co	 número	 de	
expediente	X,	a	C.

3/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.	 quen	 á	 súa	 vez	 actúa	 en	
representación	de	V.,	M.,	M.,	E.,	E.,	J,	L.	e	G.,	polo	
suicidio no CHUS de Y.

4/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 diagnósticos	 sucesivos	
de	 atopía,	 asma	 e	 celiaquia	 da	 súa	 filla,	 S.,	 e	 os	
prexuízos	sufridos.

5/2018

Revisión	 de	 oficio	 para	 retirar	 os	 premios	
extraordinarios	 no	 curso	 académico	 2015/2016	
da	 titulación	 de	 Grao	 en	 Enxeñaría	 Civil	 a	 F.	 e	
P., persoas que os ostentan ilegalmente e aos que 

lles	 foron	 concedidos	 por	 acordo	 do	 Consello	
de Goberno da Universidade de Santiago de 

Compostela do 31.1.2017.

6/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por D., polas presuntas irregularidades  

cometidas	 pola	 Universidade	 de	 Vigo	 na	 xestión	
do	 Programa	 Erasmus+2017:	 II	 convocatoria	
mobilidade	 para	 a	 formación	 do	 Persoal	 de	
Administración	e	Servizos.

7/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 sufridos	
como	 consecuencia	 dunha	 caída	 polo	 mal	 estado	
do	pavimento	na	confluencia	das	rúas	Cordelería	e	
Rúa Alta na cidade da Coruña.

8/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
M.,	J.,	 J.	e	J.,	polo	falecemento	da	súa	nai	M.	no	
Complexo	Hospitalario	de	Santiago	de	Compostela.

9/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	P.,	polo	falecemento	do	seu	pai	P.	no	
Hospital Policlínico Vigo, S.A. POVISA.

10/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	representación	de	L.	e	
R.,	polos	danos	e	perdas	tras	intervención	cirúrxica	
realizada	no	Complexo	Hospitalario	Universitario	
de Vigo.

0011/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 C.	
polos	danos	e	perdas	tras	intervención	cirúrxica	de	
prostatectomía	 radical	 no	 Complexo	 Hospitalario	
de Vigo.

12/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 tras	 un	
accidente	 laboral	 (caída)	 tratado	 no	 Complexo	
Hospitalario de Ourense.

13/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por A., polos danos e perdas tras un erro 

diagnóstico	 (xa	 resarcido	 economicamente)	 que	
derivou	 finalmente	 en	 intervención	 cirúrxica	 no	
Complexo	Hospitalario	de	Ourense.

14/2018

Revisión	de	oficio	das	Resolucións	adoptadas	polo	
director	xeral	de	Pesca,	Acuicultura	e	 Innovación	
Tecnolóxica	 do	 6.6.2016,	 6.7.2016	 e	 13.7.2016	
polas	 que	 se	 autorizaba	 provisionalmente	 ás	
embarcacións	 A.,	 A.,	 R.	 e	 X.	 para	 realizar	 o	
desembarco	de	determinadas	especies	peláxicas	nas	
instalación	 do	 porto	 de	 Porto	 do	 Son;	 presentada	
por	don	C.	en	nome	e	representación	da	Cofraría	de	
Pescadores	“San	Andrés”	de	Portosín.
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15/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 Resolución	 da	 Xefatura	
Territorial	da	Consellería	do	Mar	na	Coruña	do	31	
de	 agosto	 pola	 que	 se	 sanciona	 a	 P.	 cunha	 multa	
de	 302,00	 euros	 como	 consecuencia	 da	 comisión	
da	 infracción	 prevista	 no	 artigo	 137.B.19	 da	 Lei	
11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia

16/2018

Proxecto	de	decreto	polo	que	se	establecen	as	bases	
e	os	criterios	para	a	elaboración	dos	regulamentos	
electorais	 que	 deben	 rexer	 a	 realización	 dos	
procesos	 electorais	 das	 federacións	 deportivas	
galegas.

17/2018

Proxecto	de	decreto	 sobre	os	 libros	de	actas	e	de	
resolución	das	Entidades	Locais	Galegas.

18/2018

Revisión	 de	 oficio	 interposta	 por	 S.	 contra	 a	
resolución	 do	 23.12.2013	 do	 Consello	 Regulador	
da	Denominación	de	Orixe	Valdeorras	que	dispuxo	
a	descualificación	da	súa	adega	e	a	súa	suspensión	
da actividade no consello regulador.

19/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.	 en	 nome	 e	 representación	 F.	 e	
C.,	polo	falecemento	do	seu	fillo	F.	no	Complexo	
Hospitalario Universitario de Vigo.

20/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 asistido	 polo	 letrado	 M.,	 polos	
danos	 e	 perdas	 tras	 intervención	 cirúrxica	 para	
corrección	 de	 Hallux Valgus	 (xoanete),	 realizada	
no Hospital General Juan Cardona de Ferrol.

21/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.,	baixo	a	dirección	da	letrada	D.,	
polos	 danos	 e	 perdas	 tras	 intervención	 cirúrxica	
programada de tiroidectomía total realizada no 

Hospital	Miguel	Domínguez.

22/2018

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

da	súa	filla	M.	polo	falecemento	do	seu	esposo	e	pai	
respectivamente	M.	a	consecuencia	dun	accidente	
de	circulación	acaecido	na	estrada	nacional	120	a	
altura	do	p.q.	467,350	no	termo	municipal	da	Rúa.

23/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por A., polos danos e perdas tras 

intervención	 cirúrxica	 de	 artroplastia	 total	
de	 cadeira	 esquerda	 realizada	 no	 Complexo	
Hospitalario Universitario de Vigo.

24/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.,	polo	falecemento	da	súa	irmá	C.	
no	Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Vigo.

25/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	representación	de	R.,	
polos	danos	e	perdas	tras	intervención	cirúrxica	no	
Complexo	Hospitalario	Xeral-Calde.

26/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
P.	 e	 J.,	 polo	 falecemento	 de	 J.,	 esposo	 e	 pai	
respectivamente	 das	 reclamantes,	 no	 Complexo	
Hospitalario de Pontevedra.

27/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por G., polos danos e perdas tras 

intervención	cirúrxica	de	 implantación	de	prótese	
no	oído	dereito	realizada	no	Complexo	Hospitalario	
da Coruña.

28/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	 representación	de	F.,	
F.	 e	 S.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 sufrido	 por	 F.	 tras	
intervención	cirúrxica	para	implante	de	prótese	en	
xeonllo	esquerdo	realizada	no	Hospital	San	Rafael.

29/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.,	na	representación	de	G.,	da	súa	
esposa	e	dos	seus	fillos,	polos	danos	causados	por	
mor dun accidente cerebrovascular diagnosticado 

erroneamente	no	EOXI	A	Coruña	(RLC	336/16).
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30/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por V. polos danos e perdas polo retraso 

no	diagnóstico	polo	Servizo	de	Urxencias	do	Pac	
de	 Fingoi	 (Lugo)	 do	 ictus	 isquémico	 que	 sufriu	
(diagnosticado	polo	HULA).

31/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	representación	de	T.	e	N.	
que	actúan	no	seu	propio	nome	e	en	representación	
da	súa	filla	C.	polos	danos	e	perdas	sufridos	tras	o	
parto	de	N.	e	as	secuelas	que	padece	a	súa	filla	C.,	
realizado	no	Hospital	Comarcal	da	Barbanza.

32/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por V., polos danos e secuelas tras a 

administración	 da	 anestesia	 epidural	 para	 o	 parto	
realizado	no	Complexo	Hospitalario	Universitario	
de Santiago de Compostela.

33/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	(falecida)	e	continuada	polo	seu	fillo	
F.	polo	retraso	diagnostico	da	súa	enfermidade	polo	
Complexo	Hospitalario	Universitario	da	Coruña.

34/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.	 en	 nome	 e	 representación	 da	
mercantil A., S.L. polos danos e perdas que se 

lle	ocasionou	a	dita	mercantil	tras	a	súa	intención	
de	 realizar	unha	 feira	de	oportunidades	 (Santiago	
Outlet)	 na	 cidade	 de	 Santiago	 de	 Compostela	
durante os días 10.3.2012 e 11.3.2012.

35/2018

Recurso	 extraordinario	 de	 revisión	 interposto	 por	
L.	contra	a	resolución	da	Consellería	de	Economía,	
Emprego e Industria do 5.10.2017 ditada no 

expediente	 X,	 na	 que	 se	 lle	 declara	 desistido	 do	
recurso	de	alzada	presentado	o	22.11.2016.

36/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 persoais	 sufridos	
como	consecuencia	dunha	caída	nunha	das	pontes	
que	cruzan	o	río	Anllóns	no	coñecido	como	paseo	
do	Bosque	o	día	14.8.2015.

37/2018

Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 crea	 a	Axencia	
Galega de Calidade Alimentaria e se aproban os 

seus estatutos.

38/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	V.,	en	representación	de	Z.,	polos	danos	
e perdas ocasionados no establecemento comercial sito 

no	número	X	da	 rúa	Panaderas,	 os	días	4.11.2016	e	
7.11.2016,	por	mor	da	inundación	do	local	de	negocio.

39/2018

Revisión	 de	 oficio	 do	 acordo	 plenario	 adoptado	
na	 sesión	 do	 12.9.2008	 relativo	 á	 alteración	
da	 cualificación	 xurídica	 de	 terreos	 na	 zona	 de	
Espadañal	-	Praia	Xardín	no	concello	de	Boiro.

40/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por A., dona G.,  J. e J., polos danos 

sufridos	 como	consecuencia	do	 falecemento	do	 seu	
fillo,	cónxuxe	e	pai,	respectivamente,	J.	no	Complexo	
Hospitalario Universitario de Ourense e de Vigo.

41/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 D.,	
polos	danos	sufridos	como	consecuencia	da	infección	
por	estafilococo	no	Hospital	da	Costa	de	Burela.

42/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 N.,	 J.	 e	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	
como	consecuencia	do	falecemento	do	seu	cónxuxe	
e pai, respectivamente, V. no EOXI Ourense, Verín 

e	o	Barco	de	Valdeorras.

43/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 representación	 de	 F.	 e	
L.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 sufridos	 no	 tratamento	
de	 diversas	 anomalías	 conxénitas	 no	 corazón	 da	
súa	 filla,	 C.,	 tras	 o	 seu	 nacemento	 no	 Complexo	
Universitario da Coruña.

44/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	V.	e	A.,	polos	danos	sufridos	como	
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consecuencia	 do	 falecemento	 do	 seu	 fillo	 D.	 no	
accidente	de	motocicleta	ao	pasar	sobre	unha	focha	
na	calzada	no	termo	municipal	de	Oza-Cesuras.

45/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 patrimoniais	
persoais	sufridos	como	consecuencia	da	anulación	
da	licenza	de	obra	para	a	construción	dun	galpón	no	
Concello de Cee.

46/2018

Proxecto	de	orde	pola	que	se	determinan	os	centros	
históricos	 para	 os	 efectos	 dos	 beneficios	 fiscais	
previstos nos números catorce do artigo 5 e seis do 

artigo	13	 ter,	 do	 texto	 refundido	das	disposicións	
legais	 da	 Comunidade	 Autónoma	 de	 Galicia	 en	
materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado 

polo	Decreto	lexislativo	1/2011,	do	28	de	xullo.

47/2018

Revisión	de	oficio	de	licenza	urbanística	de	obra	e	
ocupación	no	inmoble	sito	na	Avda.	de	Pontevedra,	
X	da	cidade	de	Ourense.	Expediente	X.

48/2018

Revisión	de	oficio	de	licenza	urbanística	de	obra	de	
substitución	de	inmoble	sito	na	Avda.	de	Pontevedra,	
X	da	cidade	de	Ourense.	Expediente	X.

49/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	P.,	A.	e	C.,	polos	danos	sufridos	como	
consecuencia	do	falecemento	da	súa	cónxuxe	e	nai,	
respectivamente,	P.	 no	Complexo	Hospitalario	 de	
Ourense.

50/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	P.,	polos	danos	sufridos	polo	corpo	
estraño	 deixado	 accidentalmente	 no	 seu	 corpo	
durante a episiotomía que lle practicaron no 

Complexo	Hospitalario	de	Ourense.

51/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.,	en	representación	de	Á.,	G.	e	Á.,	
polos	danos	sufridos	como	consecuencia	da	demora	
no	tratamento	da	aracnoidite	que	padecía	o	Sr.	Á.	no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Ourense.

52/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
V.	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 da	
embolia	 cerebral	 con	 infarto	 cerebral	 sufrida	 no	
EOXI	Ourense,	Verín	e	o	Barco	de	Valdeorras.

53/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
da	 operación	 de	 cataratas	 e	 perda	 de	 visión	 sen	
cualificar	 dun	 ollo	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario de Vigo.

54/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
V.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
da	 artroplastia	 total	 de	 xeonllo	 no	 Complexo	
Hospitalario de Ourense.

55/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.,	 en	 representación	 de	 R.,	 polos	
danos	sufridos	por	mor	da	asistencia	sanitaria	recibida	
no	Complexo	Hospitalario	Universitario	de	A	Coruña	
con	ocasión	da	cervicobraquialxia	que	padecía.

56/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	
de	 E.,	 M.	 e	 A.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 do	 seu	 cónxuxe	 e	
pai,	respectivamente,	R.	no	Complexo	Hospitalario	
Universitario de Vigo.

57/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.,	 polos	 danos	 sufridos	 durante	 o	
desempeño	 das	 súas	 labores	 profesionais	 como	
Terapeuta	Ocupacional	 na	Área	 de	Psiquiatría	 do	
Hospital	Psiquiátrico	de	Conxo	no	ano	2016.

58/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 G.,	 J.	
e	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
falecemento	do	seu	cónxuxe	e	pai,	respectivamente,	R.	
no	Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Santiago.
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59/2018

Informe	 sobre	 cuestións	 relacionadas	 co	 réxime	
aplicable	 á	 adopción	 nacional	 tras	 a	 sentenza	
do	 Tribunal	 Constitucional	 133/2017,	 do	 16	 de	
novembro.

60/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	I.,	en	representación	de	C.,	G.,	C.	e	
J.,	 polo	 falecemento	do	 seu	 cónxuxe,	fillo,	 irmán	
e pai, respectivamente, C., por mor da asistencia 

sanitaria prestada no Hospital Policlínico Vigo S.A 

e	 no	 Complexo	 Hospitalario	 Universitario	 de	 A	
Coruña.

61/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
Á.	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 da	
administración	 dun	 medicamento	 no	 tratamento	
da	súa	miastenia	grave	no	Complexo	Hospitalario	
Universitario da Coruña.

62/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 substitución	 total	 de	 cadeira	 no	
Complexo	Hospitalario	Xeral-Calde	de	Lugo.

63/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 representación	 do	 seu	 fillo	
A.,	 polos	 danos	 sufridos	 pola	 non	 detección	 da	
malformación	SNC	do	feto	durante	o	seu	embarazo	
no Hospital Comarcal de Valdeorras.

64/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
T.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 da	
panuveite,	síndrome	de	Vogt-Koyanagi	tardiamente	
diagnosticada no Hospital da Costa.

65/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	L.	en	nome	e	representación	de	H.,	
polos	 danos	 ocasionados	 no	 seu	 vehículo	 como	
consecuencia	 da	 súa	 destrución	 por	 parte	 do	
concello da Coruña.

66/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	P.	 en	nome	e	 representación	de	L.,	
polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 dunha	
caída	 á	 altura	 do	 número	 X	 da	 rúa	 Capitán	 Juan	
Varela,	á	altura	do	bar	Pallas	na	cidade	da	Coruña.

67/2018

Revisión	 de	 oficio	 do	 expediente	 promovido	 por	
C.	contra	licenza	urbanística	outorgada	a	R.,	Exp.	
Licenza urbanística X.

68/2018

Modificación	 do	 contrato	 de	 xestión	 de	 recollida	
e transporte de residuos urbanos e asimilables do 

Consorcio	As	 Mariñas	 á	 empresa	 C.	 por	 mor	 da	
separación	dun	membro	do	Consorcio	As	Mariñas.

69/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dunha	 caída	 tras	 apearse	 do	 seu	
vehículo	 na	 rúa	 Paseo	 de	 Ronda	 da	 cidade	 da	
Coruña.

70/2018

Revisión	 de	 oficio	 para	 declarar	 a	 nulidade	 do	
acto	 de	 adxudicación	 a	 F.	 dun	 posto	 de	 traballo	
correspondente	 á	 especialidade	 de	 Bioloxía	 e	
Xeoloxía	no	IES	Sanxillao	de	Lugo.

71/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	caída	no	Paseo	da	Corredoira,	
á	 altura	 da	 cafetería	E.,	 debido	ó	mal	 estado	dun	
testo	 (a	 pedra	 que	 facía	 de	 perímetro	 e	 beirado	
estaba	rota	e	sen	peche	metálico)	na	cidade	de	Tui.

72/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
formulada	 por	 M.,	 en	 representación	 de	 M.,	 S.C.,	
polos	 danos	 e	 perdas	 derivados	 da	 anulación	 de	
licenza	de	ampliación	dunha	explotación	de	gando	
vacún	de	leite	no	Lugar	Lavandeira-Poulo,	de	Ordes.

73/2018

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



CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA

184

polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 dunha	
caída nun sumidoiro no lugar de Gundías, San 

Miguel	do	Campo	(Nogueira	de	Ramuín).

74/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	I	en	nome	e	representación	de	D.	e	
P.,	 polo	 falecemento	 da	 súa	 nai	 N.	 no	 Complexo	
Hospitalario Universitario de Santiago de 

Compostela.

75/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por R., R. e L., polos danos e perdas polo 

falecemento	de	R.,	irmán,	pai	e	fillo	respectivamente	
dos	reclamantes,	 tras	o	erro	diagnóstico	no	EOXI	
de Vigo.

76/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	 I.	 en	nome	e	 representación	de	G.,	
M.	 e	 R.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 polo	 falecemento	
de	 P.	 no	 Complexo	 Hospitalario	 Universitario	 da	
Coruña.

77/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
M.,	 polos	 danos,	 perdas	 e	 secuelas	 tras	 o	 retraso	
diagnostico da colecistite que padecía e posterior 

cirurxía	urxente	de	colecistectomía	laparoscopia	no	
Complexo	Hospitalario	de	Santiago	de	Compostela.

78/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	M.,	polos	danos	e	perdas	consistentes	
na	perda	do	feto	que	esperaba	polo	erro	diagnóstico	
realizado no EOXI A Coruña.

79/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por S., polo erro diagnostico da súa 

esterilidade realizado no EOXI de Ferrol.

80/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.,	 polos	 danos	 tras	 intervención	
cirúrxica	 de	 prostatectomía	 radical	 laparoscópica	
realizada	no	Complexo	Hospitalario	Universitario	
de Pontevedra.

81/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
C. e G., polos danos e perdas tras artroscopia de 

xeonllo	dereito	realizado	a	señora	C.	no	Complexo	
Hospitalario Universitario da Coruña.

82/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	M.,	polos	danos	e	perdas	tras	cirurxía	
de	laringuectomía	total	+VFB	realizada	no	Hospital	
Comarcal de Valdeorras.

83/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por C., polos danos e perdas por mor 

dunha	 caída	 cando	 camiñaba	 pola	 estrada	 de	 a	
Gándara	 en	 dirección	 ao	 pavillón	 polideportivo	
provocada	polo	pésimo	estado	en	que	se	encontraba	
o	 tramo	 da	 beirarrúa	 pola	 falta	 de	 múltiples	
baldosas.

84/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.,	polos	danos	sufridos	no	vehículo-
camión	 ríxido	 marca	 Renault,	 matricula	 X	 como	
consecuencia	 da	 perda	 de	 control	 do	 camión	 ao	
frear	dada	a	existencia	de	sucidade	na	estrada.

85/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.	 (C.,	 S.L.)	 polos	 danos	 sufridos	
como	consecuencia	do	peche	do	seu	matadoiro	na	
zona	de	Pontevedra	por	parte	da	Administración.

86/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 representación	 de	 G.,	 polos	
danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	 tratamento	
da	súa	artrite	reumatoide	no	Complexo	Hospitalario	
de	Ferrol	e	no	Complexo	Hospitalario	Universitario	
de Santiago de Compostela.

87/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia do retraso no tratamento da súa neo 

maligna	de	corpo	páncreas	no	Hospital	Policlínico	
Vigo, S.A. POVISA.
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88/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 da	 súa	 nai	 A.	 no	
EOXI A Coruña.

89/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 extracción	 dun	 dente	 no	 EOXI	
Vigo.

90/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.	 en	 representación	 do	 seu	 fillo	
A.,	 polos	 danos	 sufridos	 polo	 mesmo	 durante	 o	
seu	 parto	 con	 ventosa	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario de Santiago.

91/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia da aterosclerose de arterias nativas 

na	 perna	 esquerda	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario da Coruña.

92/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 liberación	 de	 túnel	 carpiano	 da	
man esquerda no Hospital Nuestra Señora de la 

Esperanza de Santiago de Compostela.

93/2018

Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 regulan	 as	
infraestruturas	de	soporte	e	os	espazos	de	reserva	
para	o	despregamento	de	redes	de	comunicacións	
electrónicas	 en	 áreas	 empresariais	 promovidas	
polas	administracións	públicas	de	Galicia.

94/2018

Resolución	do	contrato	para	a	execución	do	servizo	
de	 redacción	 do	 PXOM	 do	 concello	 de	 Crecente	
por	incumprimento	imputable	á	empresa	T.,	S.L.

95/2018

Resolución	 do	 contrato	 relativo	 ao	 servizo	 de	
limpeza	do	Centro	Cívico	Municipal	de	Monelos	do	
concello	da	Coruña	adxudicado	á	empresa	S.,	S.L.

96/2018

Resolución	 do	 contrato	 relativo	 ao	 servizo	
de	 conserxería	 e	 outros	 servizos	 de	 natureza	
polivalente	para	o	funcionamento	do	centro	cívico	
do	 Castrillón	 e	 as	 unidades	 de	 atención	 social	
(UAS)	de	Catro	Camiños	e	Monte	Alto	do	concello	
da	Coruña	adxudicado	á	empresa	S.,	S.L.

97/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	B.,	en	nome	e	representación	de	L.,	S.L.	
como	consecuencia	do	accidente	de	circulación	entre	
o	vehículo	 asegurado,	un	Citroën	Xsara,	 conducido	
por	G.	e	unha	motocicleta	Aprilia	Atlantic,	conducida	
por	B.	e	ocupada	por	C.,	na	estrada	de	Camposantos	á	
altura do número 33 da cidade de Vigo.

98/2018

Revisión	de	oficio	da	licenza	outorgada	a	V.	no	seo	
do	 expediente	 nº	 X,	 para	 proceder	 á	 parcelación	
dunha	finca	sita	no	lugar	de	Quintáns	-	Noalla,	no	
concello	de	Sanxenxo.

99/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 convocatoria	 da	 praza	
17/7011	 (praza	 de	 profesor	 axudante	 doutor	 na	
área	de	Dereito	do	Traballo	e	da	Seguridade	Social)	
efectuada	por	Resolución	Reitoral	do	26.9.2017.

100/2018

Recurso	 extraordinario	 de	 revisión	 interposto	 por	
M.	contra	a	Resolución	nº.	X,	do	3.12.2014,	na	que	
se	lle	outorgou	a	V.	e	J.	unha	licenza	de	obras	para	
o	expediente	de	 legalización	de	muros,	 recheo	de	
terras	e	obras	realizadas	en	relación	coas	distintas	
augas	que	discorren	pola	pacela	na	rúa	Anchouza	
parcela	X,	A	Zapateira,	concello	de	Culleredo.

101/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 e	 12	 máis	 e	 tramitada	 polo	
concello	 de	 Cabanas	 con	 motivo	 da	 execución	
da sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da 

Galicia	 nº	 683/1994,	 do	 29.9.1994,	 ditada	 no	
Procedemento	 Ordinario	 0004055/1993,	 referente	
ao	edificio	P.

102/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
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consecuencia	 da	 liberación	 de	 túnel	 carpiano	 no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Vigo.

103/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 T.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 do	 seu	 pai	 T.	 no	
Complexo	Hospitalario	de	Pontevedra.

104/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	 en	nome	e	 representación	de	L.	
e	 N.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	 esta	 última	 como	
consecuencia do cateterismo arterial realizado no 

Complexo	Hospitalario	de	Pontevedra.

105/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.	 e	 G.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	
este	último	como	consecuencia	da	amputación	por	
riba	 do	 xeonllo	 da	 perna	 esquerda	 no	 Complexo	
Hospitalario da Coruña.

106/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	F.	en	representación	de	P.,	polos	danos	
sufridos	 por	 esta	 como	 consecuencia	 da	 fractura	
pechada	 de	 isquion	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Arquitecto	Marcide-Prof.	Novoa	Santos.

107/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por N., actuando en nome propio e 

dereito	e	en	beneficio	da	comunidade	de	herdeiros	
formada	polo	cónxuxe	e	fillos,	polo	danos	sufridos	
como	consecuencia	do	falecemento	da	súa	nai	V.	no	
Hospital Universitario Cristal de Ourense.

108/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	 representación	de	N.	
como	 consecuencia	 dos	 danos	 sufridos	 durante	 o	
procedemento	anestésico	no	seu	parto	no	Complexo	
Hospitalario Universitario de Santiago.

109/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 do	 seu	 pai	 P.	 no	
Complexo	Hospitalario	Xeral	Calde	de	Lugo.

110/2018

Resolución	do	contrato	relativo	a	subministración	
e	 instalación	 de	 equipos	 destinados	 a	 renovación	
do	 sistema	 de	 detección	 e	 alarma	 de	 incendios	
do	 Centro	 Príncipe	 Felipe	 da	 Deputación	 de	
Pontevedra.

111/2018

Revisión	de	oficio	de	procedementos	sancionadores	
en	materia	de	tráfico	(9	interesados)	no	concello	de	
Viveiro.

112/2018

Revisión	 de	 oficio	 das	 Resolucións	 da	 Dirección	
Xeral	 da	 Función	 Pública	 do	 15	 de	 setembro	 de	
2014 e do 13 de setembro de 2017, polas que se lle 

recoñeceron	a	S.	o	6º	e	7º	trienios.

113/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.	 e	 L.,	 en	 representación	 das	
mercantís	C.,	 S.L.	 e	 F.,	 S.L.	 pola	 presunta	 lesión	
ocasionada na súa parcela situada na Avenida 

Ricardo	 Mella,	 núm.	 X,	 Canido,	 na	 parroquia	 de	
San	Miguel	de	Oia,	no	concello	de	Vigo.

114/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
incoado a instancia de A., polos presuntos danos 

morais,	 lucro	cesante	e	a	reintegración	dos	gastos	
producidos	 como	 consecuencia	 da	 anulación	
da licenza de obra e actividade outorgada o 

04.03.2005,	 expte.	 X,	 no	 lugar	 de	 Montalvo	 do	
concello	de	Sanxenxo.

115/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.,	 en	 nome	 e	 representación	 	 da	
entidade	 C.,	 S.A.	 polos	 danos	 que	 manifesta	 ter	
sufrido	 como	 consecuencia	 da	 imposibilidade	
de	 proceder	 á	 execución	dunha	 edificación	 de	 80	
vivendas,	 baixos,	 trasteiros	 e	 garaxes	 dentro	 do	
ámbito	da	UA	43	no	concello	de	Arteixo.

116/2018

Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 establece	 o	
currículo	 do	 ciclo	 formativo	 de	 grao	 superior	
correspondente	 ao	 título	 de	 técnico	 superior	 en	
Promoción	de	Igualdade	de	Xénero.
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117/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
formulada	 por	 T.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 sufridos	
como	 consecuencia	 dunha	 caída	 por	 mor	 dunha	
lousa	en	mal	estado	na	rúa	Simón	Bolívar,	á	altura	
do	 Colexio	 Compañía	 de	 María	 do	 concello	 de	
Vigo.

118/2018

Resolución	 do	 contrato	 de	 xestión	 do	 servizo	
público	 de	 transporte	 regular	 de	 viaxeiros	 de	
uso	 xeral	 por	 estrada	 denominado	 XG-533	 a	
Mariña,	 Viveiro,	 Ribadeo,	 con	 Anexos,	 asinado	
o	4	de	agosto	de	2017	entre	a	Dirección	Xeral	de	
Mobilidade	e	a	UTE	A.,	SL-A.

119/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 A.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 operación	 da	 ferida	 na	 rexión	
do	 queixo	 esquerdo	 e	 beizo	 inferior	 esquerdo	 no	
Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

120/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 H.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia do tratamento do carcinoma 

epidermoide	 de	 pel	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario da Coruña.

121/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial,	
polo	falecemento	de	O.,	interposta	por	I.	en	nome	
e	 representación	dos	 seus	 irmáns	 (F.,	M.,	R.,	M.,	
D.	e	M.)	e	os	seus	sobriños	(J.	e	B.)	no	Complexo	
Hospitalario Universitario da Coruña.

122/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por D. e R., polos danos causados como 

consecuencia	 do	 falecemento	 por	 suicidio	 da	 súa	
parella	de	feito	e	nai,	respectivamente,	P.	na	Clínica	
Residencia El Pinar de Pontevedra.

123/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por C., polos danos ocasionados como 

consecuencia	do	tratamento	da	súa	fractura	pechada	
de	 diáfise	 do	 fémur	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario de Vigo.

124/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 D.,	 polos	 danos	 morais	 sufridos	 e	
lesión	dos	seus	dereitos	á	saúde	laboral,	así	como	
das	 secuelas	 (en	 concreto	 trastorno	 depresivo	
grave)	no	EOXI	Ferrol.

125/2018

Informe	sobre	a	revisión	e	adaptación	do	PXOU	de	
1986.

126/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dunha	 caída	 ao	 pisar	 unha	 baldosa	
solta	 na	 Avenida	 de	 Pedro	 Barrié	 de	 la	 Maza	 á	
altura	da	rúa	Don	Bosco	da	cidade	da	Coruña.

127/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 O.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 da	 súa	 nai	 O.	 por	
mor	 dunha	 caída	 durante	 un	 paseo	 acompañada	
dunha	traballadora	da	empresa	C.,	adxudicataria	do	
servizo	de	axuda	no	fogar,	na	cidade	de	Pontevedra.

128/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 A.	
e	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
falecemento	dos	seus	fillos	acabados	de	nacer,	T.	e	S.,	
no	Complexo	Hospitalario	Universitario	da	Coruña	e	
no	Complexo	Hospitalaria	Universitario	de	Santiago.

129/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia do tratamento do seu lumbago no 

Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Vigo.

130/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 tratamento	 da	 súa	 histerectomía	
abdominal	total	no	Hospital	da	Barbanza.

131/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	M.	e	I.,	polos	danos	sufridos	como	
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consecuencia	do	falecemento	do	seu	cónxuxe	e	pai,	
respectivamente,	I.	no	Complexo	Universitario	da	
Coruña.

132/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 sufridos	
como	 consecuencia	 do	 retraso	 na	 realización	
da	 intervención	 cirúrxica	 da	 súa	 tumoración	 a	
nivel	 supraclavicular	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario da Coruña.

133/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	I.	en	nome	e	representación	de	G.,	polos	
danos	sufridos	como	consecuencia	da	súa	artroplastia	
de	cadeira	no	Complexo	Hospitalario	de	Ourense.

134/2018

Resolución	 do	 contrato	 administrativo	 entre	 o	
Concello	de	Baiona	e	a	UTE	P.	para	a	execución	do	
contrato	de	redacción	do	Plan	Especial	de	dotación	e	
infraestruturas	“As	Costeiras”	PE-4	previsto	no	Plan	
Xeral	de	Ordenación	Municipal	de	Baiona.

135/2018

Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 regula	 a	
composición	 e	 funcionamento	 da	 Comisión	
Galega de Control da Violencia e o procedemento 

sancionador na materia.

136/2018

Informe	sobre	“edificacións	existentes	de	carácter	
tradicional”	do	concello	de	Nigrán.

137/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.,	 polas	 lesións	 sufridas	 como	
consecuencia	dunha	caída	na	rúa	Praza	de	Abastos	
da cidade de Ourense.

138/2018

Revisión	 de	 oficio	 e	 declaración	 de	 nulidade	 da	
licenza	de	obras	outorgada	a	B.	para	construción	de	
vivenda	unifamiliar	na	rúa	Nogueira	no	concello	de	
Vilagarcía de Arousa.

139/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por G., SL, pola que insta o reembolso 

da	 cantidade	 ingresada	 no	 expediente	 de	
normalización	de	predios.

140/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por don R., polos danos e perdas 

derivados	dunha	caída	sufrida	na	avenida	Balneario	
da	vila	do	Carballiño	ao	tropezar	nunhas	lousas	en	
mal estado.

141/2018

Proxecto	de	decreto	polo	que	se	modifica	o	Decreto	
8/2014,	 do	 16	 de	 xaneiro,	 polo	 que	 se	 regulan	
as	 confrarías	 de	 pescadores	 de	 Galicia	 e	 as	 súas	
federacións.

142/2018

Informe	sobre	a	posible	aplicación	da	Lei	3/2016,	
do	1	de	marzo,	de	medidas	en	materia	de	proxectos	
públicos	 de	 urxencia	 ou	 de	 excepcional	 interese,	
ás	solicitudes	efectuadas	perante	a	Administración	
Autonómica	polo	Concello	de	Vigo,	que	figuran	na	
documentación	 que	 se	 xunta,	 e	 por	 considerarse	
de	 transcendencia	 para	 a	 Comunidade	Autónoma	
de	 Galicia	 en	 atención	 ás	 razóns	 que	 se	 fan	
constar	 pola	 Consellería	 de	 Cultura,	 Educación	 e	
Ordenación	Universitaria,	 e	pola	Secretaría	Xeral	
para o Deporte.

143/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
presentada	 por	 B.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	 mor	
dunha	caída	sufrida	como	consecuencia	dun	lastro	
levantado	a	carón	dunha	baixante	na	Avda.	Rosalía	
de	Castro,	en	Milladoiro	no	concello	de	Ames.

144/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
presentada	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	caída	por	mor	dunha	fochanca	
nun	paso	de	peóns	na	rúa	Alcalde	Domingo	Sierra	
do concello de Culleredo.

0145/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
presentada	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dunha	 caída	 por	 mor	 dunha	 lousa	
levantada	 na	 beirarrúa	 da	Avda.	 de	 Bos	Aires	 da	
cidade de Pontevedra.
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146/2018

Recurso	 extraordinario	 de	 revisión	 interposto	
por R., por mor do procedemento de reintegro 

da	axuda	recibida	para	a	promoción	do	emprego	
autónomo

147/2018

Revisión	de	oficio	presentada	por	P.	da	resolución	
do	tribunal	nº	9	de	Educación	infantil	do	18.7.2013	
pola	que	se	nomeou	a	P.	funcionaria	en	prácticas.

148/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.	 en	 representación	 de	 V.,	 polos	
danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	 tratamento	
dun aneurisma de aorta abdominal no Hospital 

Xeral Calde de Lugo.

149/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	I.		en	representación	de	D.	e	L.	polos	
danos	sufridos	á	súa	filla	B.	durante	a	cesárea	da	nai	
no	Complexo	Hospitalario	de	Ourense.

150/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 durante	 o	
seu	 tratamento	 do	 bocio	 (endémico)	 multinodilar	
no Hospital de Valdeorras

151/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 H.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
V.,	polo	falecemento	da	súa	nai	S.	no	Hospital	da	
Costa	de	Burela.

152/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	 I.	 en	nome	e	 representación	de	C.,	
polo	falecemento	da	súa	nai	R.	no	Hospital	Lucus	
Augusti de Lugo.

153/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	F.	 en	nome	e	 representación	de	S.,	
polos	danos	 sufridos	durante	o	 tratamento	da	 súa	
escordadura	de	nocello	no	Complexo	Hospitalario	
de Pontevedra.

154/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 M.,	 M.	 e	 J.,	 polos	 danos	
derivados	 do	 falecemento	 de	 N.,	 esposo,	 pai	 e	
irmán	 respectivamente	 dos	 reclamantes,	 tras	
erro/retraso	 diagnóstico	 no	 EOXI	 Lugo,	 Cervo	 e	
Monforte	de	Lemos.

155/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por C. polos danos e secuelas tras 

intervencións	 cirúrxicas	 de	 prótese	 de	 cadeira	
esquerda	 realizada	 no	 Complexo	 Hospitalario	 de	
Pontevedra.

156/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	V.,	polos	danos	e	secuelas	tras	unha	
caída no cuarto de baño mentres estaba ingresado 

e	 posterior	 intervención	 cirúrxica	 no	 Complexo	
Hospitalario Universitario da Coruña.

157/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 tras	 o	
erro/retraso	 diagnóstico	 da	 hipoacusia	 mixta	
esquerda intensa que padecía realizada no EOXI 

da Coruña.

158/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por O., polos danos e secuelas por 

erro	 fármaco	 terapéutico	 e	 posterior	 intervención	
cirúrxica	 urxente	 realizada	 no	 Complexo	
Hospitalario Universitario de Vigo.

159/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C:	en	nome	e	 representación	de	P.,	
polos	danos	e	perdas	tras	intervención	cirúrxica	de	
apendicectomía	 laparoscópica,	 con	 esquecemento	
de	 material	 cirúrxico	 na	 cavidade	 abdominal,	
realizada	no	Complexo	Hospitalario	Xeral-Calde.

160/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 solicitude	 de	 nulidade	
de pleno dereito presentada por D., en nome 

e	 representación	 de	 F.	 e	 M.	 no	 expediente	 de	
sucesión	X.
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161/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.,	 polos	 danos	 físicos	 e	 morais	
sufridos	como	consecuencia	dunha	caída	polo	mal	
estado	dunhas	lousas	nunha	beirarrúa	fronte	ó	nº	62	
da	Avda.	Porteliña	no	concello	de	Muros.

162/2018

Proxecto	de	decreto	polo	que	se	regula	a	Artesanía	
Alimentaria en Galicia.

163/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
L. e G. os cales actúan en nome propio e na 

representación	dos	seus	fillos	menores	de	idade	E.	
e	A.	polos	danos	e	perdas	por	mor	dunha	cesárea	
realizada	 nun	 embarazo	 xemelar	 no	 Complexo	
Hospitalario	Arquitecto	Marcide	de	Ferrol.

164/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 A.,	 polos	 danos	 tras	 intervención	
cirúrxica	 polo	 Servizo	 de	 Cirurxía	 Plástica	 do	
Complexo	Hospitalario	Universitario	da	Coruña.

165/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	I.	en	nome	e	representación	de	M.	e	S.,	
polos	danos	e	perdas	polo	falecemento	de	S.,	marido	
e pai respectivamente das reclamantes, tras un retraso 

terapéutico	no	Complexo	Hospitalario	da	Coruña.

166/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
C.	 e	M.	 (pais);	C.	 e	G.	 (avós)	 e	M.	 (irmán)	polo	
falecemento	 de	 M.	 tras	 o	 seu	 nacemento	 no	
Hospital	Comarcal	do	Salnés.

167/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por R., polos danos e perdas por erro/

retraso diagnostico da súa doenza no Hospital 

Policlínico Vigo S.A. Povisa.

168/2018

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

realizárselle	 a	 ligadura	 tubárica	 bilateral	 para	
non	 ter	 máis	 fillos	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario de Santiago.

169/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 G.	
e	T.,	pola	distocia	de	ombros/lesión	plexo	braquial	
sufrida	 durante	 o	 nacemento	 da	 súa	 filla	 V.	 no	
Hospital da Costa de Lugo.

170/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 V.	
polos	danos	sufridos	durante	unha	exodoncia	dunha	
penza	dental	no	Complexo	Hospitalario	da	Coruña.

171/2018

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

intervención	 de	 apendicectomía	 con	 peritonite	
perforada	no	Complexo	Hospitalario	de	Ourense.

172/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	S.,	en	nome	e	representación	de	V.,	
SL.	 polos	 danos	 derivados	 do	 peche	 do	 recinto	
exterior	do	 establecemento	destinado	a	discoteca,	
denominado	V.,	na	avda.	Joselín	nº	X	do	concello	
de	Baiona.

173/2018

Informe	sobre	o	órgano	competente	para	adoptar	a	
resolución	ou	o	acordo	de	aprobación	provisional	
dos	 expedientes	 de	 revisión,	 modificación	 ou	
adaptación	do	planeamento	xeral	incoados	antes	da	
entrada	en	vigor	da	Lei	de	Galicia	2/2016.

174/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	A.	en	representación	de	M.,	SA,	M.,	
SA	e	de	H.	polos	danos	materiais	e	lesións	sufridas	
por	 accidente	 coa	 súa	 motocicleta	 ao	 chocar	 cun	
cervo	á	altura	do	p.	q.	7+100	da	AC-101,	no	termo	
municipal de As Pontes.

175/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 solicitude	 de	 declaración	
de nulidade de pleno dereito presentada por I. no 

expediente	de	sucesión	X.
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176/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 Z.	 en	 calidade	 de	 Presidente	 e	
representante	 da	 “Asociación	 de	 propietarios	
de	 terreos	 do	 Plan	 Parcial	 do	 Polígono	 16-06	
Fragosiño	 1-SUP-PP2,	 Sárdoma,	 Vigo”	 e	 por	
C., O., administradores concursais da mercantil 

C.,	 SA,	 pola	 presunta	 lesión	 ocasionada	 nas	 súas	
parcelas	 situadas	 no	 Polígono	 16-06	 Fragosiño	
1-SUP-PP2,	Sárdoma,	Vigo.

177/2018

Proxecto	de	decreto	polo	que	se	modifica	o	Decreto	
146/2001,	 do	 7	 de	 xuño,	 sobre	 planificación,	
apertura,	traslado,	peche	e	transmisión	de	oficinas	
de	farmacia.

178/2018

Proxecto	de	decreto	polo	que	se	modifica	o	Decreto	
52/2014,	 do	 16	 de	 abril,	 polo	 que	 se	 regulan	 as	
instrucións	 xerais	 de	 ordenación	 e	 de	 xestión	 de	
montes de Galicia.

179/2018

Resolución	 do	 contrato	 coa	 empresa	 V.,	 SL	
para	 a	 “execución	 das	 obras	 de	 construción	 dun	
aparcadoiro	provisional	disuasorio	na	parcela	EQ1	
do parque empresarial da Sionlla”.

180/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 solicitude	 de	 declaración	
de nulidade de pleno dereito presentada por R., 

no	 expediente	 de	 recadación,	 providencias	 de	
constrinximento	X	e	Y.

181/2018

Revisión	 de	 oficio	 dos	 nomeamentos	 como	 fillos	
adoptivos de F. e de D. do concello de A Pobra do 

Caramiñal.

182/2018

Resolución	 do	 contrato	 de	 obras	 de	 “renovación	
de	 alumeado	 exterior	 do	 vial	 funcional	 da	 avda.	
do	 Seixo”,	 coa	 empresa	 N.,	 S.L.,	 no	 concello	 de	
Mugardos.

183/2018

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

polos	danos	sufridos	tras	a	intervención	de	redución	
aberta	de	fractura	no	fémur	con	fixación	interna	no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	da	Coruña.

184/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	P.,	E.	e	L.,	polos	danos	sufridos	como	
consecuencia	do	falecemento	do	seu	cónxuxe	e	pai,	
respectivamente, tras a asistencia sanitaria prestada 

na	 Fundación	 Pública	 Urxencias	 Sanitarias	 de	
Galicia-061.

185/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	da	vasectomía	realizada	no	Complexo	
Hospitalario de Pontevedra.

186/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 F.	
e	 C.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 falecemento	 do	 seu	 fillo	 único	 mortinato	 no	
Hospital Universitario da Coruña.

187/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 intervención	 cirúrxica	 de	
coxartrose	esquerda	no	Centro	Médico	El	Carmen	
de Ourense.

188/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 tratamento	 da	 súa	 fractura	
aberta	 de	 pelve	 neom	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario de Vigo.

189/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 J.,	
M.,	N.,	M.,	J.,	J.	J.	e	Á.,	polos	danos	sufridos	como	
consecuencia	do	falecemento	da	súa	cónxuxe	e	nai,	
respectivamente,	 R.	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario de Vigo.

190/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
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consecuencia	da	intervención	cirúrxica	dun	quiste	
radicular na boca no Hospital Policlínico Vigo, 

S.A. POVISA.

191/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	representación	de	M.,	
polos	 danos	 sufridos	 tras	 a	 intervención	 da	 neo	
benigna	 de	 próstata	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario de Vigo.

192/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
I.,	 polos	 danos	 sufridos	 tras	 a	 artroplastia	 con	
prótese	de	disco	(Mobi	C)	e	posterior	artrodese	no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	A	Coruña.

193/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	do	 tratamento	con	nova	medicación	
para	 o	 aneurisma	 que	 sufría	 dende	 hai	 anos	 no	
Hospital	da	Costa	Burela	(Lugo).

194/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	representación	de	C.,	
polos	danos	sufridos	como	consecuencia	do	retraso	
no	diagnóstico	 e	 tratamento	do	 seu	 carcinoma	de	
recto	no	EOXI	Pontevedra	e	o	Salnés.

195/2018

Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 establece	 o	
currículo	 dos	 niveis	 básico	 A1,	 básico	 A2,	
intermedio	 B1,	 intermedio	 B2,	 avanzado	 C1	 e	
avanzado	C2	das	ensinanzas	de	idiomas	de	réxime	
especial	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.

196/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 A.	 en	 representación	 de	 C.,	 S.L.,	
polos	 danos	 e	 perdas	 derivados	 da	 paralización	
da	 cisterna	que	 contiña	o	depósito	da	mercadoría	
así	 como	 o	 lucro	 cesante	 pola	 cancelación	 de	
demandas de transporte.

197/2018

Resolución	 do	 contrato	 de	 execución	 das	 obras	
grupo	 2.-	 Mañón	 e	 As	 Pontes	 incluídas	 no	 plan	

de	 conservación	 2017.	 PCO.001.2017.00045	 á	
entidade	empresa	de	M.,	S.L.

198/2018

Revisión	de	oficio	das	licenzas	de	obras	1/2006	e	
2/2006	 outorgadas	 a	 S.	 para	 a	 construción	 dunha	
vivenda	unifamiliar	na	 rúa	Ribeiriña	do	Concello	
de A Pobra do Caramiñal.

199/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 F.,	
D.	 e	 R.,	 polo	 falecemento	 do	 seu	 esposo	 e	 pai	
respectivamente	 B.	 no	 Hospital	 Universitario	
Alvaro Cunqueiro.

200/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por C., polos danos e perdas tras a 

realización	 dunha	 artrosplastia	 total	 de	 xeonllo	
dereito	realizada	no	Centro	Médico	El	Carmen.

201/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	M.	en	nome	e	representación	de	C.,	
R.,	M.,	 J.,	E.,	 J.	 e	E.,	 polos	danos	 sufridos	 como	
consecuencia	do	falecemento	da	súa	nai	e	irmá,	S.	
no	Hospital	Psiquiátrico	de	Conxo.

202/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	J.,	polos	danos	e	secuelas	tras	sufrir	
un	 atropelo	 e	 recibir	 a	 asistencia	 no	 complexo	
Hospitalario Universitario da Coruña.

203/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por F., polos danos derivados tras 

intervención	 de	 cataratas	 realizada	 no	 Complexo	
Hospitalario Universitario de Vigo.

204/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 A.	 e	 F.	 en	 representación	 do	 seu	
fillo	 menor	 de	 idade	 D.,	 polos	 danos	 e	 perdas	
ocasionados	 ao	 seu	 fillo	 polo	 retraso	 diagnóstico	
e	 retraso	 terapéutico	 da	 súa	 doenza	 realizado	 no	
Hospital	Universitario	Arquitecto	Marcide.
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205/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
O.,	 polos	 danos	 sufridos	 tras	 a	 intervención	
da	 histerectomía	 subtotal	 abdominal	 no	 EOXI	
Pontevedra-O	Salnés.

206/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por O., polos danos e perdas 

ocasionados	 polo	 retraso	 diagnóstico	 ao	 seu	 fillo	
I.,	 no	 Complexo	 Hospitalario	 Xeral-	 Calde	 e	 no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Santiago.

207/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	G.	en	nome	e	 representación	de	A.	
e	A.,	polos	danos	sufridos	como	consecuencia	do	
falecemento	da	súa	filla	no	Complexo	Hospitalario	
de Ourense.

208/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	V.	en	nome	e	representación	de	R.,	polos	
danos	 sufridos	 tras	 a	 operación	 por	 diagnóstico	 de	
Incontinencia	Urinaria	no	Hospital	Comarcal	do	Salnés.

209/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 Resolución	 da	 alcaldía	 do	
11.5.2016	 pola	 que	 se	 concede	 licenza	 de	 obra	
menor	a	G.	para	construción	dun	muro	perimetral	
no	 núcleo	 urbano	 de	 San	 Bartolo,	 na	 zona	 do	
Acantilado	no	concello	de	Barreiros.

210/2018

Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 regula	 a	
composición	e	funcionamento	da	Comisión	Galega	
de	Prevención	e	Represión	da	Dopaxe.

211/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 V.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia da caída da súa bicicleta por mor 

dunha	focha	na	calzada	de	Baixada	ao	Pontillón	no	
concello de Vigo.

212/2018

Modificacións	 (1ª	 e	2ª)	do	contrato	de	 servizo	de	
vixilancia	e	seguridade	nos	edificios	administrativos	
da Xunta de Galicia.

213/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 V.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	 mor	
dun	tropezón/caída	cunha	rocha	na	praia	fluvial	de	
Monteporreiro.

214/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
F.,	 polos	 panos	 e	 perdas	 por	 mor	 dunha	 caída	
nunha	das	portas	de	acceso	ao	interior	do	Pazo	de	
Liñares.

215/2018

Revisión	 de	 oficio	 interposta	 por	 C.	 contra	 a	
notificación	 da	 resolución	 de	 fixación	 de	 prezo	
xusto	 do	 predio	 157,	 proxecto	 01285-retaxación	
da	 parcela	 nº157	 do	 expediente	 expropiatorio	 do	
Parque	Empresarial	de	Villamarín,	expediente	X.

216/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por A., polos danos que perdas que 

considera derivados das cantidades salariais e 

extrasalariais	 deixadas	 de	 percibir	 ao	 non	 terlle	
sido	adxudicado	un	posto	en	virtude	da	Resolución	
do 28.2.2013 que resolveu o concurso para a 

provisión	de	postos	de	traballo	vacantes	dos	grupos	
I, II, III e IV de persoal laboral da Xunta de Galicia 

convocado pola orde do 2.5.2012.

217/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 presentación	 de	 P.,	
polas	lesión	sufridas	por	mor	dunha	caída	no	Punto	
Limpio	de	As	Eiroás	(Ourense).

218/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.,	 polos	 danos	 morais	 e	 físicos	
sufridos	pola	súa	defunta	nai	M.,	pese	as	repetidas	
queixas	ante	os	Servizos	Sociais	do	Concello.

219/2018

Proxecto	de	decreto	polo	que	se	regula	a	Comisión	
de	Espectáculos	Públicos	e	Actividades	Recreativas	
de Galicia.
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220/2018

Resolución	do	contrato	de	xestión	do	servizo	público	
de	 transporte	regular	de	viaxeiros	de	uso	xeral	por	
estrada	 denominado	 XG-535	 “Coruña	 Lugo”	 “A	
Mariña	con	Anexos”	do	que	é	titular	A.,	SLU.

221/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	R.	e	B.,	polos	danos	sufridos	como	
consecuencia	 do	 falecemento	 do	 seu	 fillo	 R.	 no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Vigo.

222/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 V.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia do tratamento no seu desgarro 

periférico	 de	 menisco	 interno	 no	 Hospital	
Universitario Alvaro Cunqueiro.

223/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	V.,	
polos	danos	sufridos	tras	o	parto	instrumentado	con	
fórceps	no	Complexo	Hospitalario	de	Ourense.

224/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 D.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
P.,	 polos	 danos	 sufridos	 polo	 seu	marido	F.,	 pola	
amputación	 traumática	 unilateral	 do	 seu	 pe	 no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Vigo.

225/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	representación	de	R.	e	
B.,	polo	falecemento	da	súa	filla	B.	tras	o	parto	no	
Hospital de Verín.

226/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	C.	 en	 nome	 e	 representación	de	T.	
e	R.,	polo	falecemento	da	súa	filla	S.	no	Complexo	
Hospitalario Universitario de Compostela.

227/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 J.	
e C. que actúan en nome propio e dos menores 

N.	 e	 R.,	 polo	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	

do	 falecemento	 tras	 o	 parto	 do	 seu	 fillo	 L.	 no	
Complexo	Hospitalario	de	Pontevedra.

228/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 da	 súa	 nai	 Á.	 no	
Centro de Saúde Cortegada.

229/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 durante	
a	 realización	 dunha	 colonoscopia	 no	 Hospital	
Clínico Universitario de Santiago.

230/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	 representación	de	D.	
e	L.,	polos	danos	 sufridos	como	consecuencia	do	
falecemento	de	D.,	pai	e	cónxuxe	respectivamente,	
no	Hospital	Comarcal	do	Salnés.

231/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 da	 súa	 nai	 P.	 no	
Hospital Universitario Alvaro Cunqueiro.

232/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	O.	e	O.,	polo	falecemento	do	seu	esposo	
e	pai	respectivamente	O.	no	Hospital	de	Montecelo.

233/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 polos	 danos	 derivados	 da	 súa	
infección	por	hepatite	C	tras	un	tratamento	oncolóxico	
no Hospital Policlínico Vigo S.A., Povisa.

234/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dunha	 inundación	 no	 local	 de	
negocio destinado a tenda de roupa, complementos 

e	bixutería,	sito	no	baixo	dereita	do	número	X	da	
Avenida Finisterre na cidade da Coruña.

235/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	F.,	J.	e	N.,	pais	e	filla	respectivamente,	
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polos	danos	sufridos	por	esta	última	durante	o	seu	
nacemento no Hospital Universitario Cristal.

236/2018

Proxecto	de	decreto	polo	que	se	establecen	as	bases	
reguladoras	 para	 a	 concesión	 de	 compensacións	
económicas	ás	organizacións	sindicais	e	empresariais	
no	marco	da	participación	institucional.

237/2018

Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 aproba	 o	
Regulamento da Lei de transporte público de 

persoas	en	vehículo	de	turismo	de	Galicia.

238/2018

Revisión	de	oficio	de	licenza	municipal	concedida	
a	T.	para	legalización	dunha	edificación	existente,	
en	planta	semisoto,	e	para	levar	a	cabo	a	ampliación	
da	planta	baixa,	para	almacén	agrícola,	no	lugar	de	
Seixal-Padriñán,	Sanxenxo.

239/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	S.,	funcionaria	interina	do	Concello	
de Ourense.

240/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 resolución	 de	 autorización	
por parte do Concello da Coruña para compra do 

inmoble	sito	na	rúa	Joaquín	Martín	Martínez,	X,	da	
cidade da Coruña.

0241/2018

Revisión	de	oficio	da	resolución	de	autorización	por	
parte do Concello da Coruña para compra do inmoble 

sito na rúa Santander X, da cidade da Coruña.

242/2018

Revisión	de	oficio	presentada	por	D.	en	relación	ás	
providencias	de	constrinximento	X	e	Y.

243/2018

Revisión	de	oficio	presentada	por	S.	en	relación	ao	
expediente	X.

244/2018

Revisión	 de	 oficio	 presentada	 por	 R.,	 en	 nome	 e	
representación	 de	 P.,	 contra	 o	 procedemento	 de	
recadación	no	expediente	de	sucesión	X.

245/2018

Revisión	de	oficio	presentada	por	V.	en	relación	ao	
expediente	X.

246/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	N.	en	nome	e	representación	de	P.,	
por	 mor	 do	 procedemento	 tributario	 referente	 ao	
expediente	de	Sucesións	X.

247/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	caída	na	rúa	no	lugar	de	aceso	
a Fonte da Area no concello de Viveiro.

248/2018

Proxecto	 de	 Decreto	 polo	 que	 se	 crea	 e	 regula	 o	
Rexistro	 de	 pacientes	 con	 enfermidades	 raras	 da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.

249/2018

Proxecto	de	Decreto	polo	que	se	crea	e	 se	 regula	
o	 Sistema	 de	 Información	 dos	 Diagnósticos	
de	 Infección	 polo	 Virus	 da	 Inmunodeficiencia	
Humana	en	Galicia	(SIDIVIHG).

250/2018

Procedemento	 de	 imposición	 de	 penalidades	
derivadas do incumprimento dos deberes contidos 

no	 prego	 de	 prescricións	 técnicas	 que	 rexen	 o	
servizo	de	conservación	e	mantemento	dos	parques	
e	xardíns	da	cidade	da	Coruña.

251/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	da	intervención	da	fractura	de	diáfise	
humeral	 esquerda	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario de Santiago de Compostela.

252/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	do	falecemento	da	súa	cónxuxe	P.	no	
Hospital Policlínico Vigo, S.A. POVISA.
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253/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 T.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia do tratamento do seu lumbago no 

Complexo	Hospitalario	Xeral-Calde	de	Lugo.

254/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	
de	 B.,	 M.,	 J.	 e	 B.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	do	falecemento	do	seu	cónxuxe,	pai	e	
avó,	respectivamente,	R.	no	Complexo	Hospitalaria	
Universitario da Coruña.

255/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por N. en nome do seu pai N., polos 

danos	 sufridos	 por	 este	 no	 seu	 tratamento	 de	
insuficiencia	 suprarrenal	 primaria	 no	 Hospital	
Universitaria da Coruña.

256/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	do	tratamento	da	súa	lesión	do	nervio	
cubital no EOXI Vigo.

257/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 P.	
e	de	C.,	polos	danos	 sufridos	como	consecuencia	
do	falecemento	de	C.,	pai	e	cónxuxe,	no	Hospital	
de Valdeorras.

258/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 tratamento	 da	 histerectomía	
subtotal abdominal no Hospital Policlínico Vigo, 

S.A. POVISA.

259/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
tratamento	 da	 súa	 fractura	 pechada	 de	 diáfise	 de	
tibia	con	peroné	no	Grupo	Hospitalario	Modelo	da	
Coruña.

260/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 C.	
e	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 falecemento	 do	 seu	 fillo	 J.	 no	 Complexo	
Hospitalario	 Arquitecto	 Marcide-Prof.	 Nóvoa	
Santos de Ferrol.

261/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
L.,	 I.,	 M.,	 J.	 M.	 e	 J.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 de	 N.,	 filla	 e	 neta,	
respectivamente,	 no	Hospital	Virxe	da	Xunqueira	
de	Cee	(A	Coruña).

262/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	L.	en	nome	e	 representación	de	P.,	R.	
e	 G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
falecemento	de	P.,	pai,	cónxuxe	e	avó,	respectivamente,	
no	Centro	Médico	El	Carmen	de	Ourense.

263/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	representación	de	O.,	
M.	e	R.,	polos	danos	sufridos	como	consecuencia	do	
falecemento	de	B.,	cónxuxe	e	pai,	respectivamente,	
no	 Complexo	 Hospitalaria	 Arquitecto	 Marcide	 -	
Prof.	Nóvoa	Santos	de	Ferrol.

264/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	A.	 en	nome	e	 representación	de	 I.,	
polos	danos	sufridos	como	consecuencia	do	aborto	
espontáneo	 sufrido	 no	 Hospital	 Universitario	
Lucus Augusti de Lugo.

265/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	M.,	J.,	J.	e	M.,	polos	danos	sufridos	
como	consecuencia	do	falecemento	de	F.,	cónxuxe	
e	 pai,	 respectivamente,	 no	 Hospital	 Álvaro	
Cunqueiro de Vigo.

266/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 atención	prenatal	 insuficiente	 no	
Hospital	Comarcal	do	Salnés	de	Pontevedra.
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267/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 artroscopia	 terapéutica	 realizada	
no	Centro	médico	El	Carmen	de	Ourense.

268/2018

Contrato	 do	 Servizo	 de	 Xestión	 Integral	 de	
Espazos	 do	 Complexo	 Hospitalario	 Universitario	
de	 Ourense	 (CHUO),	 pertencente	 á	 Xerencia	 de	
Xestión	Integrada	de	Ourense,	Verín	e	o	Barco	de	
Valdeorras.

269/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por P., polos danos e perdas consecuencia 

dunha	caída	polo	mal	estado	do	pavimento	na	rúa	
León	da	cidade	de	Vigo.

270/2018

Revisión	 de	 oficio	 do	 acceso	 a	 un	 programa	 de	
doutoramento do alumno C.

271/2018

Revisión	 de	 oficio	 do	 acceso	 a	 un	 programa	 de	
doutoramento do alumna N.

272/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 O.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 sufridos	
como	 consecuencia	 da	 anulación	 da	 licenza	
municipal	de	construción	e	actividade	de	cámping	
e	actividades	de	ocio	nunhas	fincas	sitas	no	lugar	de	
Pasadán,	parroquia	de	Noalla,	no	concello	de	San	
Cibrao das Viñas en Ourense.

273/2018

Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 establece	 o	
currículo do ciclo de grao superior correspondente 

ao	 título	 de	 técnico	 deportivo	 superior	 en	
Piragüismo	de	Augas	Bravas,	 e	 técnico	deportivo	
superior en Piragüismo de Augas Tranquilas.

274/2018

Revisión	de	oficio	do	acto	de	inclusión	de	T.	no	anexo	
da	Orde	393/2015,	do	1	de	xuño,	da	Consellería	de	
Cultura,	 Educación	 e	 Ordenación	 Universitaria,	
como	 beneficiario	 da	 homologación	 dos	 estudos	
realizados	no	sistema	educativo	de	Panamá.

275/2018

Revisión	 de	 oficio	 do	 acto	 de	 inclusión	 de	A.	 no	
anexo	 da	 Orde	 500/2016,	 do	 26	 de	 setembro,	 da	
Consellería	 de	 Cultura,	 Educación	 e	 Ordenación	
Universitaria,	como	beneficiario	da	homologación	
dos estudos realizados no sistema educativo de 

Estados Unidos.

276/2018

Proxecto	de	decreto	polo	que	se	modifican	o	Decreto	
260/1992,	do	4	de	setembro,	polo	que	se	aproba	o	
regulamento	para	a	execución	da	Lei	13/1989,	do	
10 de outubro, de montes veciñais en man común, 

e	o	Decreto	23/2016,	do	25	de	febreiro,	polo	que	se	
regula o reinvestimento dos ingresos obtidos polos 

montes	 veciñais	 en	man	 común	 en	 actuacións	 de	
mellora	e	protección	forestal.

277/2018

Revisión	 de	 oficio	 e	 declaración	 de	 nulidade	 do	
acordo da Xunta do Goberno Local do 14.7.2005 

polo	 que	 se	 lle	 concedeu	 á	 entidade	 P.,	 S.A.,	
licenza	para	construción	de	nave	industrial	para	a	
elaboración	de	lousa	no	lugar	de	“O	Teleo”,	Trigal	
no concello de Carballeda de Valdeorras.

278/2018

Resolución	 do	 contrato	 de	 obras	 de	 mellora	 da	
eficiencia	 enerxética	 no	 edificio	 de	 vivendas	
protexidas	 situado	 na	 Rúa	 Menéndez	 Pelayo	 nº	
X	 de	Vigo,	 cofinanciado	 polo	 Fondo	 Europeo	 de	
Desenvolvemento	Rexional	no	marco	do	Programa	
Operativo	FEDER	Galicia	2014-2020.	Expediente:	
X.

279/2018

Proxecto	de	Decreto	polo	que	se	regula	a	protección,	
valorización	 e	 transferencia	 dos	 resultados	 de	
investigación,	 desenvolvemento	 e	 innovación	 no	
ámbito	do	Sistema	Público	de	Saúde	de	Galicia.

280/2018

Proxecto	 de	 Decreto	 polo	 que	 se	 regula	
a	 autorización	 de	 depósitos	 especiais	 de	
medicamentos	 estupefacientes	 veterinarios	 para	 o	
seu uso clínico en establecementos veterinarios.

281/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
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consecuencia	 dunha	 caída	 polo	 mal	 estado	 do	
pavimento	 na	 Subida	 a	 Estación	 da	 cidade	 de	
Redondela.

282/2018

Resolución	 do	 contrato	 administrativo	 para	
“Substitución	 de	 pavimento	 deportivo	 e	 outras	
melloras	 en	 pavillón	 municipal	 da	 Montesiña”	
adxudicado	 á	 empresa	 M.	 SL,	 no	 concello	 de	
Soutomaior.

283/2018

Resolución	 do	 contrato	 relativo	 ao	 servizo	 de	
limpeza	do	Centro	Cívico	Municipal	 de	Monelos	
do	 concello	 da	Coruña	 adxudicado	 á	 empresa	S.,	
S.L.

284/2018

Resolución	 do	 contrato	 relativo	 ao	 servizo	
de	 conserxería	 e	 outros	 servizos	 de	 natureza	
polivalente	para	o	funcionamento	do	centro	cívico	
do	 Castrillón	 e	 as	 unidades	 de	 atención	 social	
(UAS)	de	Catro	Camiños	e	Monte	Alto	do	concello	
da	Coruña	adxudicado	á	empresa	S.,	S.L.

285/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	da	atención	recibida	para	o	tratamento	
dunha	 oclusión	 central	 da	 arteria	 retiniana	 no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Vigo.

286/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 tratamento	 da	 fractura	 pechada	 de	 oso(s)	
metacarpiano(s)	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario A Coruña.

287/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia do tratamento do seu carcinoma in 
situ de pel de coiro cabeludo e pescozo no Hospital 

Universitario Cristal de Ourense.

288/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por P., polos danos derivados da 

intervención	 de	 anexectomía	 bilateral	 practicada	
no	Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Vigo.

289/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 adquisición	 por	 silencio	
administrativo,	a	favor	de	D.,	da	licenza	urbanística	
para	a	legalización	e	remate	de	obras	en	Abelleira,	
Randufe,	no	concello	de	Tui.

290/2018

Revisión	de	oficio	do	acto	de	concesión	de	licenza	
de	 legalización	 e	 terminación	 de	 ampliación	 de	
vivenda	unifamiliar	en	Bacelo	nº	X,	no	concello	de	
Punxín	(Ourense),	outorgada	a	V.

291/2018

Revisión	de	oficio	de	solicitude	de	declaración	de	
nulidade	de	pleno	dereito	formulada	por	J.,	P.	e	L.	
en	relación	ao	expediente	de	sucesión	X.

292/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	G.,	M.,	G.,	e	V.,	polos	danos	sufridos	
como	consecuencia	do	falecemento	por	afogamento	
na	dársena	de	A	Coruña	de	G.,	fillo,	irmán	e	parella,	
respectivamente.

293/2018

Revisión	de	 oficio	 do	procedemento	de	 selección	
dunha	 praza	 de	 oficial	 de	 Primeira	 baixo	 a	
modalidade	de	contrato	laboral	fixo	(OEP	2016)	así	
como	creación	dunha	bolsa	de	emprego	para	cubrir	
prazas	de	xeito	temporal	de	oficial	de	primeira.

294/2018

Resolución	 do	 contrato	 coa	 empresa	 V.,	 SL	
para	 a	 “execución	 das	 obras	 de	 construción	 dun	
aparcadoiro	provisional	disuasorio	na	parcela	EQ1	
do parque empresarial da Sionlla”.

295/2018

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

funcionamento	 anormal	 do	 servizo	 de	 parque	
acuático	do	concello	de	Cerceda.

296/2018

Revisión	de	oficio	sobre	autorización	da	inscrición	no	
Rexistro	Municipal	de	Unións	de	Feito	do	Concello	
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de	Burela,	a	unión	formada	por	N.	e	A.,	por	considerar	
que se atopa incurso en causa de nulidade.

297/2018

Resolución	 do	 contrato	 de	 aluguer	 da	 nave	 nº	 X	
situada no viveiro de empresas do polígono industrial 

de	Iñás	do	concello	de	Oleiros,	á	empresa	A.,	S.L.

298/2018

Resolución	 do	 contrato	 de	 explotación	 do	 bar-
restaurante	F.	en	Perillo,	no	concello	de	Oleiros,	á	
empresa H., S.L.

299/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 polos	 danos	 sufridos	 cando	
transitaba	 pola	 estrada	 de	 Camposancos,	 á	 altura	
do	número	156,	parroquia	de	Coruxo	(concello	de	
Vigo),	unha	escavadora	que	estaba	a	realizar	obras	
na calzada golpeoulle na cabeza.

300/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 A.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dunha	 caída	 provocada	 pola	
existencia	dunhas	lousas	levantadas	na	beirarrúa	na	
avenida	das	Corvaceiras,	na	beira	do	Lérez	a	altura	
do	Clube	náutico	do	concello	de	Pontevedra.

301/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	caída	ao	sufrir	un	esvarón	sobre	
a	superficie	de	madeira	mollada	pola	que	camiñaba	
no lugar de entrada e saída do aparcadoiro da rúa 

Pintor Colmeiro do concello de Vigo.

302/2018

Proxecto	 de	 decreto	 polo	 que	 se	 crea	 e	 regula	 o	
Observatorio	 galego	 contra	 a	 discriminación	 por	
orientación	sexual	e	identidade	de	xénero.

303/2018

Revisión	 de	 oficio	 de	 solicitude	 de	 declaración	
de	nulidade	de	pleno	dereito	 formulada	por	V.	en	
relación	ao	expediente	de	sucesións	X.

304/2018

Revisión	 de	 oficio	 de	 solicitude	 de	 declaración	
de	 nulidade	 de	 pleno	 dereito	 formulada	 por	 S.	

en	 relación	 ao	 expediente	 de	 X	 e	 providencia	 de	
constrinximento	Y.

305/2018

Revisión	 de	 oficio	 de	 solicitude	 de	 declaración	
de	nulidade	de	pleno	dereito	 formulada	por	S.	en	
relación	ao	expediente	de	 constrinximento	para	o	
cobro	da	liquidación	X,	con	orixe	no	expediente	Y.

306/2018

Revisión	 de	 oficio	 de	 solicitude	 de	 declaración	
de	 nulidade	 de	 pleno	 dereito	 formulada	 por	 V.,	
en	 nome	 e	 representación	 de	 L.,	 en	 relación	 ao	
expediente	X	e	providencia	de	constrinximento	Y.

307/2018

Revisión	de	oficio	de	solicitude	de	declaración	de	
nulidade	de	pleno	dereito	formulada	por	L.	e	F.,	en	
calidade	de	administradores	de	P.,	S.L.,	en	relación	
ao	 expediente	 de	 transmisións	 X	 e	 expediente	
sancionador Y dos cales derivaron as providencias 

de	constrinximento	X	e	Y.

308/2018

Revisión	 de	 oficio	 de	 solicitude	 de	 declaración	
de	nulidade	de	pleno	dereito	formulada	por	C.	en	
relación	ao	expediente	de	sucesións	X.

309/2018

Revisión	 de	 oficio	 de	 solicitude	 de	 declaración	
de	nulidade	de	pleno	dereito	formulada	por	R.	en	
relación	ao	expediente	X.

310/2018

Revisión	 de	 oficio	 de	 solicitude	 de	 declaración	
de	 nulidade	 de	 pleno	 dereito	 formulada	 por	 I.	 en	
calidade	de	 administrador	 de	 J.,	 S.L.,	 en	 relación	
ao	procedemento	de	adxudicación	directa	da	finca	
12077	do	Rexistro	de	Propiedade	nº	3	de	Ourense.

311/2018

Revisión	de	oficio	de	solicitude	de	declaración	de	
nulidade	 de	 pleno	 dereito	 formulada	 por	 G.,	 en	
relación	aos	expedientes	de	pacto	de	mellora	X	e	Y.

312/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 autorización	 do	 director	
de	 Urbanismo	 para	 o	 exercicio	 da	 actividade	 de	
almacenaxe,	 clasificación	 e	 xestión	 de	 residuos	



CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA

200

sólidos	 urbanos,	 así	 como	 da	 licenza	 concedida	
á	 entidade	 mercantil	 U.,	 S.L.	 para	 a	 reforma	 e	
ampliación	de	nave	para	dita	actividade	no	concello	
da Coruña.

313/2018

Revisión	 de	 oficio	 de	 solicitude	 de	 declaración	
de	nulidade	de	pleno	dereito	formulada	por	D.	en	
relación	ao	expediente	de	sucesión	X.

314/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dunha	 caída	 na	 travesía	 da	
Eiriña, provocada como consecuencia da mala 

conservación	 das	 lousas	 da	 beirarrúa	 no	 concello	
de Pontevedra.

315/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 tratamento	 da	 súa	 contusión	 de	
nocello na EOXI Ferrol.

316/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 B.	
e	B.,	polos	danos	sufridos	como	consecuencia	do	
falecemento	de	S.,	cónxuxe	e	nai	respectivamente,	
no	Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Vigo.

317/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.,	 polos	 danos	 sufridos	 tras	 a	
pieloplastia	 laparoscópica	 á	 que	 foi	 sometido	 no	
Complexo	Hospitalario	de	Ourense.

318/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 tratamento	 da	 súa	 insuficiencia	
cardíaca	 no	 Complexo	 Hospitalario	 Universitario	
A Coruña.

319/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	S.	en	nome	e	representación	da	súa	
filla	 S.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	tratamento	da	súa	hernia	inguinal	no	Complexo	
Hospitalario Universitario A Coruña.

320/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 V.,	 A.	 e	 I.,	 polos	 danos	 sufridos	
como	consecuencia	do	falecemento	da	súa	nai	G.	
no	 Hospital	 Universitario	Arquitecto	 Marcide	 de	
Ferrol.

321/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.,	C.,	J.	e	M.,	polos	danos	sufridos	
como	 consecuencia	 do	 falecemento	 de	 A.,	 nai	 e	
avoa respectivamente, no Hospital de Verín.

322/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	Z.	e	V.,	polos	danos	sufridos	polo	seu	
fillo	G.	tras	o	seu	nacemento	no	Hospital	Provincial	
de Pontevedra.

323/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 cesárea	practicada	no	Complexo	
Hospitalario de Pontevedra.

324/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 tratamento	 da	 súa	 hipertensión	
esencial	 (primaria)	 no	 Hospital	 Universitario	
Arquitecto	Marcide	de	Ferrol.

325/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 O.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 tratamento	 da	 súa	 patoloxía	
nos	 membros	 inferiores	 de	 orixe	 vascular	 no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	 de	 Santiago	
de Compostela.

326/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	da	atención	recibida	tras	un	accidente	
no Centro de Saúde Carballiño.

327/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
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consecuencia	 dunha	 caída	 e	 do	 trato	 recibido	 no	
Centro de Saúde de Redondela.

328/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 súa	 operación	 de	 cadeira	 no	
Hospital	da	Barbanza.

329/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	representación	de	L.,	
G.	e	L.,	polos	danos	sufridos	como	consecuencia	do	
tratamento	da	diverticulose	de	colon	sen	mención	
de	 hemorraxia	 diagnosticada	 a	 L.	 no	 Complexo	
Hospitalario Universitario de Vigo.

330/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 P.	 e	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	
como	consecuencia	do	falecemento	do	seu	cónxuxe	
e pai respectivamente C., no Hospital Universitario 

A Coruña.

331/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
M.,	polos	danos	e	perdas	sufridos	en	accidente	de	
traballo	no	Hospital	Provincial	de	Conxo.

332/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 C.	 e	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	
como	 consecuencia	 do	 falecemento	 de	 A.	 no	
Hospital Clínico Universitario de Santiago.

333/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
R.	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 de	
intervención	cirúrxica	de	hernia	discal	no	Hospital	
Universitario A Coruña.

334/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.,	 en	 representación	 de	 J.	 e	 M.,	
polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 da	
exérese	 de	 adenoma	 hipofisiario	 a	 C.,	 cónxuxe	 e	
nai, respectivamente, dos interesados.

335/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 B.,	
E.,	M.,	M.,	 F.	 e	M.,	 como	 consecuencia	 dos	 danos	
sufridos	 polo	 falecemento	 de	 L.,	 cónxuxe	 e	 pai	
respectivamente, no Hospital Universitaria A Coruña.

336/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por V. como consecuencia dos danos 

sufridos	 no	 tratamento	 da	 súa	 miocardiopatía	
isquémica	no	Hospital	Meixoeiro	de	Vigo.

337/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	B.	e	B.	en	nome	e	representación	do	
seu	fillo	T.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 causados	 como	
consecuencia	 do	 que	 cualifican	 unha	 inadecuada	
estratexia	 educativa	 co	 seu	 fillo,	 alumno	 con	
necesidades	educativas	especiais,	no	CEIP	Rodolfo	
Núñez	Rodríguez	de	Vilardevós.

338/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.	 polos	 danos	 sufridos	 por	 unha	
caída	ao	baixar	do	seu	coche	e	meter	o	pé	dereito	
nunha	fochanca	do	firme	no	aparcamento	exterior	
da	Escola	de	Enxeñaría	de	Telecomunicacións	no	
Campus Universitario de Vigo.

339/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	 unha	
caída	nos	Reais	Xardíns	da	Maestranza	do	concello	
da Coruña.

340/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	 unha	
caída	na	rúa	Manuel	Murguía	da	cidade	da	Coruña.

341/2018

Informe	en	relación	cos	usos	autorizables	en	solo	
rústico	de	acordo	co	previsto	na	Lei	2/2016,	do	10	
de	febreiro,	do	solo	de	Galicia.

342/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por F., polos danos ocasionados como 



CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA

202

consecuencia	da	perforación	de	intestino	ocasionada	
no Hospital Universitario Cristal de Ourense.

343/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 V.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 do	 seu	 pai	 V.	 nos	
Hospital POVISA de Vigo.

344/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
da	 reparación	 da	 válvula	 mitral	 no	 Hospital	
Universitario	Álvaro	Cunqueiro	de	Pontevedra.

345/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 V.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 intervención	 da	 súa	 boneca	
esquerda	 no	 Hospital	 Universitario	 Álvaro	
Cunqueiro de Pontevedra.

346/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 imposibilidade	 de	 execución	 de	
sentenza que lle recoñecía dereito a ocupar una 

praza no CHUO.

347/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 internamento	 psiquiátrico	 contra	
a	súa	vontade	na	unidade	Psiquiátrica	do	Hospital	
Provincial de Pontevedra.

348/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	I.	en	nome	e	representación	de	B.,	D.	
e	A.,	polos	danos	sufridos	como	consecuencia	do	
falecemento	de	G.,	cónxuxe	e	nai	respectivamente,	
no Hospital Clínico Universitario de Santiago.

349/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	B.	e	S.	en	nome	e	representación	da	
súa	filla	N.	polos	e	perdas	sufridos	por	esta	como	
consecuencia do tratamento do seu traumatismo 

craneoencefálico	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario da Coruña.

350/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 G.	
e	 G.	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 falecemento	 da	 súa	 filla	 E.	 no	 Complexo	
Hospitalario Universitario da Coruña.

351/2018

Resolución	do	contrato	realizado	entre	o	concello	
de	Ourense	e	a	mercantil	A.	S.L.P.,	para	a	redacción	
do	proxecto	de	reparcelación	da	zona	11	do	SU	5	
do	PXOU	de	1986.

352/2018

Revisión	 de	 oficio	 instada	 por	 L.	 en	 relación	 ao	
expediente	sancionador	X	con	expediente	de	orixe	
Y.

353/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 en	 nome	 e	 representación	 de	
T.	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 da	
varicectomía	 realizada	no	Complexo	Hospitalario	
Universitario de Santiago.

354/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 colanxiopancreatografía	
retrógrada	 endoscópica	 realizada	 no	 Hospital	
Universitario da Coruña.

355/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia do tratamento da neoplasia 

maligna de endometrio no Hospital Universitario 

Montecelo.

356/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	I.	en	nome	e	representación	de	J.,	A.	
e	N.,	polos	danos	sufridos	como	consecuencia	do	
tratamento	da	lumbociatalxia		de	P.,	cónxuxe	e	nai,	
respectivamente, dos interesados.

357/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	 J.	
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e	S.,	 polos	danos	 sufridos	 como	consecuencia	do	
falecemento	de	P.,	cónxuxe	e	nai,	respectivamente,	
no Hospital Universitario da Coruña.

358/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 mastectomía	 e	 reconstrución	
inmediata	 e	 posterior	 recambio	 protésico	 no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Santiago.

359/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 J.	 e	 K.,	 polos	 danos	 sufridos	
como	consecuencia	do	falecemento	de	C.,	cónxuxe	
e	pai	 respectivamente,	no	Complexo	Hospitalario	
Universitario da Coruña.

360/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	 unha	
caída	 ao	 meter	 o	 pe	 esquerdo	 nunha	 focha	 sen	
sinalizar	que	había	na	estrada	PO-203	de	Vilatuxe	
en	 confluencia	 coa	 estrada	 PO-534,	 no	 termo	
municipal de Lalín.

361/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por P., polos danos producidos nun 

muiño	de	auga	que	forma	parte	dos	anexos	como	
edificación	 auxiliar	 dunha	 vivenda	 unifamiliar	
sita	 en	 Camba,	 Xuances,	 Xove-Lugo	 como	
consecuencia dos desprendementos de terra 

procedentes	 dun	 noiro	 contiguo	 á	 LU-862,	 polas	
obras	de	construción	da	Vía	de	Alta	Capacidade	da	
Costa	Norte.	Tramo	Celeiro-San	Cibrao.

362/2018

Revisión	 de	 oficio	 de	 licenza	 urbanística	 de	 obra	
e	 ocupación	 concedida	 a	 Á.,	 para	 unha	 vivenda	
unifamiliar	sita	no	número	X	da	estrada	de	Moledo,	
en	Sárdoma	no	concello	de	Vigo.

363/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	caída	nas	escaleiras	interiores	
da	Praza	de	Abastos	Municipal	no	Concello	de	A	
Guarda.

364/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
I.	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
accidente	 do	 seu	 vehículo	 Hyunday	 contra	 unha	
manada	de	xabarís	á	altura	do	p.	q.	15+6	da	AG-11,	
no	termo	municipal	de	Rianxo.

365/2018

Resolución	do	contrato	administrativo	formalizado	
entre o concello de As Neves e a empresa contratista 

C.,	S.L.	para	o	“Mantemento	 técnico	dos	equipos	
electromecánicos	en	Equipos	Electromecánicos	en	
Estación	Depuradora	de	Augas	Residuais	(EDAR)	
de	Termes,	Bombeo	Senra	e	Ribarteme”.

366/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 sufridos	
como	consecuencia	dunha	caída	á	altura	do	número	
45 da rúa Pizarro, por mor do mal estado da 

beirarrúa, no concello de Vigo.

0367/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 solicitude	 de	 declaración	
de	nulidade	de	pleno	dereito	formulada	por	G.	en	
representación	 da	 entidade	 V.,	 SLU	 en	 relación	
ao	expediente	de	transmisión	X	e	providencias	de	
constrinximento	X	e	Y.

368/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.	 e	 P.,	 ambos	 á	 súa	 vez	 en	
representación	 de	 L.,	 P.	 e	 L.,	 polo	 accidente	 de	
circulación	con	resultado	de	norte.

369/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 V.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dunha	 torsión	 no	 seu	 pe	 dereito	
polo	mal	estado	das	 laxas	do	pavimento	cando	 ía	
camiñando	á	altura	do	edificio	nº.	29	da	rúa	Manuel	
Azaña na cidade da Coruña.

370/2018

Resolución	 do	 Contrato	 de	 Xestión	 do	 Servizo	
Público,	 mediante	 concesión	 administrativa,	
relativo ao Ciclo Integral da Auga do Concello de 

Cangas e a UTE G.
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371/2018

Recurso	 extraordinario	 de	 revisión	 interposto	 por	
C.	contra	a	desestimación	da	solicitude	axuda	para	
a	promoción	e	consolidación	do	emprego	autónomo	
a	través	do	Programa	I,	de	axudas	á	promoción	de	
emprego	autónomo,	e	do	Programa	II,	de	axudas	a	
persoas	traballadoras	autónomas	pola	contratación	
indefinida	de	persoas	asalariadas.

372/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 U.,	 en	 nome	 e	 representación	 da	
entidade aseguradora A., SA. polos danos e perdas 

sufridos	como	consecuencia	do	accidente	de	coche	
de	C.	ao	derrapar	o	mesmo	por	mor	da	existencia	
dunha	substancia	esvaradía	no	carril	de	circulación	
na avenida Arquitecto Palacios da cidade de Vigo.

373/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
A.,	 J.,	 M.	 e	 S.,	 polos	 danos	 sufridos	 durante	 o	
nacemento	de	P.,	filla	 e	 irmá	 respectivamente,	no	
Hospital Universitario Cristal de Ourense.

374/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	 I.	 en	nome	e	 representación	de	A.,	
polos	 danos	 e	 perdas	 sufridos	 durante	 a	 cirurxía	
programada de adenocarcinoma de sigma no 

Complexo	Hospitalario	Universitario	da	Coruña.

375/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	N.	no	seu	nome	e	en	representación	
de	A.,	M.	e	M,	e	de	G.	polos	danos	sufridos	como	
consecuencia	do	falecemento	de	N.,	pai	e	cónxuxe	
respectivamente, no Hospital Clínico Universitario 

de Santiago.

376/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 intervención	 cirúrxica	 de	
implantación	de	prótese	 total	de	cadeira	esquerda	
no Hospital POVISA de Vigo.

377/2018

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

consecuencia	 da	 intervención	 cirúrxica	 para	 a	
reparación	 de	 uretra	 no	 Hospital	 Universitario	
Álvaro	Cunqueiro	de	Vigo.

378/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
D.	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 falecemento	 do	 seu	 cónxuxe	 L.	 no	 Hospital	
Universitario Cristal de Ourense

379/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	caída	ao	dirixirse	ó	seu	posto	
de	traballo	na	cafetería	do	Complexo	Hospitalario	
Universitario da Coruña.

380/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
F.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
tratamento	dunha	perforación	intestinal	no	Hospital	
Universitario da Coruña.

381/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
C.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
tratamento do seu síncope e colapso no Hospital 

Universitario	Álvaro	Cunqueiro	de	Vigo.

382/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 tratamento	 da	 súa	 enfermidade	 de	 Crohn	 no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Ferrol.

383/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	caída	na	rúa	Cantábrico	polo	
mal estado das baldosas, da beirarrúa na cidade da 

Coruña.

384/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dunha	 caída	 polo	 mal	 estado	 da	
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beirarrúa	dun	illote	situado	na	rúa	Ramón	y	Cajal	
da cidade da Coruña.

385/2018

Revisión	 de	 oficio	 solicitada	 por	 G.	 da	 licenza	
de	 segregación	 do	 soar	 “Agro	 da	 Toxeira”,	 sita	
no	paraxe	de	Portobravo,	no	 termo	municipal	de	
Noia.

386/2018

Proxecto	 de	 Decreto	 polo	 que	 se	 aproba	 o	
Regulamento	 de	 organización	 e	 réxime	 de	
funcionamento	 do	 Xurado	 de	 Expropiación	 de	
Galicia.

387/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	R.,	en	representación	da	entidade	S.,	
SA,	e	de	P.	polos	danos	sufridos	no	seu	comercio	
T.	Boutique,	sito	na	avenida	de	Finisterre	X,	como	
consecuencia	dun	atasco	nas	condicións	xerais	de	
desaugues	 nos	 edificios	 no	 que	 se	 atopa	 o	 local	
asegurado na cidade da Coruña.

388/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dunha	 caída	 nunha	 focha	 sita	 nun	
camiño	próximo	ao	peirao	das	Illas	Cíes.

389/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polo	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	inundación	de	augas	residuais	
nunha	nave	sita	na	Avenida	de	Portugal,	nº.	X	do	
Barco	de	Valdeorras.

390/2018

Revisión	de	oficio	da	solicitude	de	declaración	de	
nulidade de pleno dereito presentada por D., en 

nome	 e	 representación	 de	C.,	 SL.,	 en	 relación	 ás	
actuacións	derivadas	do	expediente	X.

391/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 E.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	caída	por	mor	dunha	 tropezo	
cun bordo que sobresaía da beirarrúa na rúa 

Curtidoira da cidade de Pontevedra.

392/2018

Revisión	 de	 oficio	 para	 recomputar	 o	 número	 de	
trienios	recoñecidos	como	funcionaria	interina	a	R.

393/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.	 en	 nome	 e	 representación	 da	
empresa	Y.,	SL	e	de	R.,	polos	danos	 sufridos	nas	
súas	 casas	 como	 consecuencia	 da	 rotura	 dunha	
tubaxe	de	abastecemento	municipal	en	Portomarín.

394/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
V.	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 tratamento	 dunha	 dorsalxia	 no	 Hospital	
Universitario Cristal de Ourense.

395/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
da	 substitución	 total	 de	 xeonllo	 no	 Complexo	
Hospitalario	 Arquitecto	 Marcide-Prof.	 Nóvoa	
Santos de Ferrol.

396/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 da	 súa	 nai	 C.	 na	
EOXI de Santiago.

397/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
C.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
tratamento dun aneurisma de aorta abdominal no 

Hospital Universitario Cristal de Ourense.

398/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 D.,	 M.,	 Y.	 P.	 e	 R.,	 polos	 danos	
sufridos	 como	 consecuencia	 da	 morte	 fetal	
intrauterina	da	filla	de	B.	no	Hospital	Universitario	
Cristal de Ourense.

399/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
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P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
tratamento	 da	 súa	 escoliose	 idiopática	 infantil	
progresiva	no	Complexo	Hospitalario	Universitario	
de Vigo.

400/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 M.	 e	 J.,	 polos	 danos	 sufridos	
como	consecuencia	do	falecemento	de	C.,	cónxuxe	
e	pai	respectivamente,	por	mor	da	tardanza,	e	falta	
de	 medios,	 da	 ambulancia	 da	 Fundación	 Pública	
Urxencias	Sanitarias	de	Galicia-061.

401/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	 representación	de	F.,	
M.	 e	P.,	 polos	danos	 sufridos	 como	consecuencia	
do	 falecemento	 da	 súa	 irmá	 L.	 no	 Hospital	
Universitario	Montecelo	de	Pontevedra.

402/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 V.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 da	 intervención	 cirúrxica	 de	 hernia	
de	disco	lumbar	L4-L5	central	dereita	no	Hospital	
Universitario A Coruña.

403/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.	 e	 J.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 do	 seu	 pai,	 C.	 no	
Complexo	Hospitalario	A	Coruña.

404/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 V.	 en	 nome	 e	 representación	 da	
súa	 filla	 C.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	 esta	 como	
consecuencia do tratamento da súa apendicite 

aguda	 con	 peritonite	 xeneralizada	 no	 Hospital	
Universitario de Ferrol.

405/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 A.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	da	perforación	do	conduto	biliar	no	
Hospital Juan Cardona de Ferrol.

406/2018

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

polos	 danos	 sufridos	 pola	 súa	 cónxuxe	 R.,	 como	
consecuencia do tratamento da súa apendicite 

aguda	 con	 peritonite	 xeneralizada	 no	 Hospital	
Universitario Cristal de Ourense.

407/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	 en	nome	e	 representación	de	E.	
e	 A.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 falecemento	 do	 seu	 pai	 P.	 no	 Complexo	
Hospitalario de Ourense.

408/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 en	 nome	 e	 representación	 de	
R.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 episodio	 autolítico	 padecido	 con	 ocasión	
do tratamento do bloqueo auriculoventricular 

completo no Hospital Universitario Cristal de 

Ourense.

409/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
F.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
da	 substitución	 total	 de	 xeonllo	 no	 Complexo	
Hospitalario Universitario de Vigo.

410/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 polo	 seu	
fillo	 I.	 como	 consecuencia	 do	 tratamento	 da	
luxación	pechada	de	vertebra	cervical	no	Hospital	
Comarcal	do	Salnés.

411/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	
de	 J.,	 J.,	 J.,	 e	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 de	 V.,	 cónxuxe	 e	
nai	 respectivamente,	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario A Coruña.

412/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 Resolución	 da	 Alcaldía	
do 28.9.2018 polo que se lle recoñeceu a C., 

funcionario	 en	 excedencia,	 a	 percepción	 de	
2.110,09	€	en	concepto	de	vacacións	devindicadas	
e	non	desfrutadas	correspondentes	ao	ano	2016.
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413/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
presentada	por	F.,	V.,	C.	e	V.,	polos	danos	sufridos	
como	consecuencia	do	falecemento	da	súa	irmá	e	
tía	respectivamente,	F.,	por	mor	dunha	caída	na	rúa	
Marqués	de	Cerralbo	da	cidade	da	Coruña.

414/2018

Resolución	 do	 contrato	 de	 Servizo	 de	 impresión,	
tratamento	 e	 distribución	 das	 comunicacións	
e	 notificacións	 da	 Tesourería	 da	 Deputación	
Provincial da Coruña coa entidade D., SA.

415/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	 mor	
dunha	 caída	 por	 tropezar	 cunhas	 pezas	 metálicas	
sobresaíntes	na	calzada	da	 rúa	María	no	concello	
de Ferrol.

416/2018

Resolución	 de	 contrato	 de	 execución	 de	 obra	
“Recuperación	 dun	 ámbito	 social:	 antigo	 Campo	
da	 Atalaia.	 Reformulación	 da	 Rúa	 Atalaia”,	
adxudicado	ao	empresario	G.,	SLU.

417/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	F.,	alumno	de	Formación	Profesional	
no IES 12 de Outubro de Ourense durante o 

curso	 2015-2016,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia dun accidente cando realizaba 

prácticas	na	empresa	M.,	S.L.

418/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	da	intervención	cirúrxica	do	xeonllo	
esquerdo	 no	 Hospital	 Quirón	 Salud	 Miguel	
Domínguez de Pontevedra.

419/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	R.	en	nome	e	representación	de	B.,	
polos	danos	sufridos	tras	a	histeroscopia	realizada	
no Hospital Universitario da Coruña.

420/2018

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

e	M.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	 este	 último	 como	
consecuencia do tratamento da vasculite tipo 

Henoch-Schönlein	 no	 Complexo	 Hospitalario	 da	
Coruña.

421/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 I.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
G.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
da	 intervención	 da	 súa	 fístula	 anal	 no	 Hospital	
Universitario	Álvaro	Cunqueiro	de	Vigo.

422/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	representación	de	S.,	
polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 dunha	
caída na praza de Galicia no concello de Carballo.

423/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dun	 accidente	 no	 ximnasio	
municipal	 cando	 realizaba	 exercicios	 na	máquina	
multifunción.

424/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 N.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 dunha	 caída	 cando	 camiñaba	 pola	
beirarrúa	 da	 rúa	 Castrón	 Douro	 no	 concello	 de	
Santiago de Compostela.

425/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 resolución	 de	 autorización	
por parte do Concello da Coruña para compra 

do inmoble sito na rúa Santander X da cidade da 

Coruña.

426/2018

Recurso	extraordinario	de	revisión	presentado	por	
V.	contra	o	arquivo	do	expediente	de	dependencia	
X.

427/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	B.	en	nome	e	 representación	de	F.,	
polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 dunha	
caída	na	avenida	Otero	Pedrayo,	nº	36	do	concello	
de Ourense.
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428/2018

Resolución	 do	 contrato	 de	 construción	 e	
explotación	 dos	 aparcadoiros	 subterráneos	 sitos	
nas	 prazas	 de	 María	 Pita,	 Maestro	 Mateo,	 San	
Cristobal e de Galicia da cidade da Coruña.

429/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	caía	na	avenida	de	Monelos	do	
concello da Coruña.

430/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	M.,	polos	danos	sufridos	no	seu	local	
comercial A. como consecuencia da entrada no 

mesmo	de	augas	fecais	por	mor	dun	atasco	da	rede	
de sumidoiros pública na rúa Pasadizo de Pernas no 

concello da Coruña.

431/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
Y.	 e	 R.,	 polos	 sufridos	 por	 mor	 do	 falecemento	
en	 accidente	 de	 circulación	 de	R.,	 cónxuxe	 e	 pai	
respectivamente,	no	termo	municipal	de	Bande	na	
provincia de Ourense.

432/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 G.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
M.	e	de	P.,	 J.,	P.	e	F.,	polos	danos	sufridos	como	
consecuencia	 do	 falecemento	 en	 accidente	 de	
circulación	de	B.,	cónxuxe	e	pai	respectivamente,	
no	 termo	 municipal	 de	 Melide	 na	 provincia	 da	
Coruña.

433/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 solicitude	 de	 declaración	
de nulidade de pleno dereito presentada por P. na 

adxudicación	de	inmoble	en	poxa	pública.

434/2018

Revisión	de	oficio	da	solicitude	de	declaración	de	
nulidade de pleno dereito presentada por P. contra a 

resolución	de	rectificacións	de	erros	no	expediente	
X.

435/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 solicitude	 de	 declaración	
de nulidade de pleno dereito presentada por L. en 

relación	ao	expediente	de	transmisión	X.

436/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
V.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 da	
intervención	de	 cadeira	 no	Hospital	Universitario	
Álvaro	Cunqueiro	de	Vigo.

437/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
da	 tiroidectomía	 total	 que	 lle	 foi	 practicada	 no	
Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Vigo.

438/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 falecemento	 do	 seu	 pai	 S.	 no	
Hospital	Universitario	Montecelo	de	Pontevedra.

439/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 da	
intervención	 dunha	 fístula	 vesicointestinal	 no	
Hospital	Universitario	Álvaro	Cunqueiro	de	Vigo.

440/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia do tratamento dun epidermoide 

anal	 intervido	 no	 Hospital	 Universitario	 Álvaro	
Cunqueiro de Vigo.

441/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
V.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
tratamento	da	súa	hipertrofia	mamaria	no	Hospital	
Quirón	Salud	Miguel	Domínguez	de	Pontevedra.

442/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 N.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
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R.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 da	
isquemia	arterial	de	MID	no	Complexo	Hospitalario	
Universitario de Santiago de Compostela.

443/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	C.	en	nome	e	representación	de	G.	e	
V.,	polos	danos	sufridos	á	súa	filla	M.	no	Complexo	
Hospitalario	 Universitario	 de	 Santiago	 onde	 foi	
diagnosticada de retinoblastoma bilateral.

444/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.,	 en	 nome	 e	 representación	
de	 M.	 e	 P.,	 actuando	 no	 seu	 propio	 nome,	 e	 en	
representación	 do	 seu	 fillo	 menor	 de	 idade	 	 M.,	
polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
tratamento dun traumatismo intracranial no centro 

de	saúde	PAC	de	Sanxenxo.

445/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
B.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
da	 colocación/axuste	 de	 dispositivo	 urinario	 no	
Complexo	 Hospitalario	 Arquitecto	 Marcide-Prof.	
Nóvoa	Santos	de	Ferrol.

446/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 da	
craneotomía	 frontal	 no	 Complexo	 Hospitalario	
Universitario de Vigo.

447/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 M.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	da	caída	dunha	escaleira	no	Cemiterio	
Municipal	de	San	Amaro	na	cidade	da	Coruña.

448/2018

Revisión	 de	 oficio	 do	 acceso	 da	 alumna	 B.	 ao	
Máster	 Universitario	 en	 Dirección	 de	 Arte	 en	
Publicidade da Universidade de Vigo.

449/2018

Revisión	 de	 oficio	 do	 acceso	 da	 alumna	 C.	 ao	
Máster	 Universitario	 en	 Dirección	 de	 Arte	 en	
Publicidade da Universidade de Vigo.

450/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 polos	 danos	 materiais	 sufridos	
como	 consecuencia	 da	 inundación	 por	 mor	 da	
rotura	dunha	tubaxe	de	auga	nun	baixo	no	edificio	
da rúa Cervantes, no concello de Carballo.

451/2018

Revisión	de	oficio	de	P.	sobre	a	solicitude	do	bono	
das	persoas	autónomas.

452/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 adxudicación	 do	 contrato	
menor	de	obras	de	reforma	do	local	social	de	Laroá,	
8,	á	empresa	O.,	SL	no	concello	de	Xinzo	de	Limia.

453/2018

Revisión	de	oficio	da	adxudicación	do	contrato	de	
obras	á	empresa	O.,	S.L.	incluídas	no	“proxecto	de	
urbanización	 parcial	 da	 rúa	 do	 Peto	 de	 Xinzo	 de	
Limia”.

454/2018

Interpretación	 do	 Concerto	 para	 a	 prestación	 de	
servizos de asistencia sanitaria especializada a 

beneficiarios	da	Seguridade	Social	protexidos	polo	
Servizo Galego de Saúde a realizar polo Hospital 

POVISA SA.

455/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	do	tratamento	dunha	mancha	na	súa	
perna dereita na EOXI Ferrol

456/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	I.	en	nome	e	representación	de	M.,	P.	
e	M.,	polos	danos	sufridos	como	consecuencia	do	
falecemento	de	P.,	cónxuxe	e	nai	respectivamente,	
no	 Complexo	 Hospitalario	 Universitario	 da	
Coruña

457/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 B.,	 polos	 danos	 sufridos	 tras	 a	
intervención	realizada	no	Servizo	de	Neurocirurxía	
no	Complexo	Hospitalario	Universitario	de	Vigo.
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458/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	 do	
falecemento	da	súa	nai	A.	no	Hospital	Universitario	
Arquitecto	Marcide	de	Ferrol.

459/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 tratamento	 dunha	 endometriose	 uterina	
no	 Complexo	 Hospitalario	 Universitario	 de	
Santiago.

460/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
I.,	 P.	 e	 D.,	 polos	 danos	 sufridos	 polos	 seus	 fillos	
xemelgos	 N.	 e	 D.	 no	 Complexo	 Hospitalario	 de	
Pontevedra.

461/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 C.	 en	 nome	 e	 representación	 de	
D.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	 consecuencia	
do	 falecemento	 do	 seu	 irmán	 D.	 no	 Hospital	
Universitario	Álvaro	Cunqueiro	de	Vigo.

462/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 P.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	 do	 tratamento	 dunha	 contusión	 de	
cóbado	e	ombro	esquerdo	no	Hospital	da	Costa	de	
Lugo.

463/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 S.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	do	falecemento	do	seu	cónxuxe,	T.,	en	
accidente de motocicleta polo impacto cun cabalo 

na	AC-400,	no	termo	municipal	de	Mazaricos.

464/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 polos	 danos	 sufridos	 como	
consecuencia	dunha	caída	no	cruce	existente	entre	
a rúa da Fonte Grande e a Avda. de Ourense, no 

termo municipal de Castro Caldelas.

465/2018

Revisión	 de	 oficio	 do	 convenio	 administrativo	
en materia urbanística do polígono denominado 

“Dr.	 Lamas	 e	 Andrés”	 no	 concello	 da	 Pobra	 do	
Caramiñal.

466/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 F.,	 polos	 danos	 e	 perdas	 sufridos	
como	consecuencia	da	demolición	da	súa	vivenda	
unifamiliar	no	núcleo	rural	do	Cruceiro,	parroquia	
de Donas, no concello de Gondomar.

467/2018

Revisión	 de	 oficio	 da	 resolución	 da	 solicitude	 de	
declaración	de	nulidade	de	pleno	dereito	formulada	
por	R.	e	F.	en	representación	de	R.	e	Q.	en	relación	
aos	expedientes	X,	Y,	Z.

468/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	P.	e	O.,	polos	danos	sufridos	como	
consecuencia	 da	 denegación	 dunha	 prestación	 de	
RISGA.

469/2018

Revisión	 de	 Oficio	 do	 Decreto	 da	 Alcaldía	 do	
28.3.2011, sobre o requirimento no prazo de 

tres	 meses	 do	 proxecto	 técnico	 de	 legalización	 e	
adecuación	a	legalidade	urbanística	da	vivenda	sita	
no	núm.	X	do	camiño	de	Texeira.

470/2018

Proxecto	 de	 orde	 pola	 que	 se	 desenvolve	 a	
disposición	 adicional	 segunda	 da	 Lei	 9/2016,	
do	 8	 de	 xullo,	 para	 regular	 o	 acceso	 aos	 corpos	
de	 policía	 local	 do	 persoal	 funcionario	 previsto	
no	artigo	53.3	da	Lei	orgánica	2/1986,	do	13	de	
marzo,	con	funcións	de	control	de	tráfico	urbano	
nos concellos.

471/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 Z.	 en	 representación	 do	 seu	 fillo	
menor	 de	 idade	 F.,	 polos	 danos	 sufridos	 polo	
menor	 o	 día	 22.5.2015	 tras	 unha	 caída,	 ao	
intentar	 recuperar	 un	balón,	 desde	 a	 cuberta	 do	
edificio	 Forum	 Metropolitano	 sita	 na	 rúa	 Rio	
Monelos.
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472/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por R. no seu propio nome e en nome da 

comunidade	hereditaria	de	R.,	polos	danos	derivados	
da	 asistencia	 sanitaria	 e	 posterior	 falecemento	 de	
este último no Hospital Universitario Cristal.

473/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por P. no seu propio nome e en 

representación	 do	 seu	 fillo	 menor	 de	 idade	 R.,	
por	 los	 danos	 e	 perdas	 polo	 falecemento,	 do	 seu	
esposo e pai respectivamente, S. no Hospital Lucus 

Augusti	(HULA).

474/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 L.,	 polos	 danos	 e	 lesións	 tras	
intervención	cirúrxica	no	Hospital	Universitario	de	
Ferrol.

475/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	N.	en	nome	e	 representación	de	E.	
e D., polos danos derivados da asistencia sanitaria 

no	 Complexo	 Hospitalario	 de	 Vigo	 e	 posterior	
falecemento	 de	 D.,	 esposo	 e	 pai	 respectivamente	
dos reclamantes.

476/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por D. e A., polos danos e posterior 

falecemento	 de	 esta	 última,	 tras	 intervención	
cirúrxica	de	amputación	do	membro	inferior	dereito	
realizada	no	Complexo	Hospitalario	Universitario	
de Pontevedra.

477/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 O.,	 polos	 danos	 e	 lesións	 óseas	
orixinadas	 tras	 unha	 primeira	 e	 posteriores	
intervencións	 de	 extirpación	 de	 carcinoma,	
realizadas no Hospital Universitario Arquitecto 

Marcide.

478/2018

Reclamación	de	responsabilidade	interposta	por	F.	
e	I.,	polos	danos	e	perdas	polo	falecemento	do	seu	
esposo e pai respectivamente, I., por mor do retraso 

das	Urxencias	Sanitarias	de	Galicia-	061.

479/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	D.,	M.	e	B.,	polo	atraso	diagnóstico	
e	terapéutico	e	posterior	falecemento	do	seu	esposo	
e pai respectivamente N. no Hospital POVISA.

480/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	por	R.,	pola	anulación	da	licenza	para	a	
actividade	de	crematorio	no	tanatorio	La	Cruz,	km	
453,	N-120	no	Barco	de	Valdeorras.

481/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 A.	 en	 representación	 de	 M.,	 S.L.	
polos	danos	sufridos	pola	declaración	de	extinción	
de	 eficacia	 das	 licenzas	 correspondentes	 a	 varios	
exptes.	 acordada	 na	 Xunta	 do	 Goberno	 Local	 do	
29.10.2015.

482/2018

Revisión	 de	 oficio	 de	 solicitude	 de	 declaración	
de	nulidade	de	pleno	dereito	 formulada	por	F.	 en	
relación	ao	expediente	de	sucesións	X.

483/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta por G., polos danos ocasionados na 

vivenda da súa propiedade sita no lugar da Figueroa 

nº	X,	causados	pola	circulación	de	camións	de	gran	
tonelaxe	por	unha	estrada	de	titularidade	municipal	
que pasa polo dito lugar.

484/2018

Reclamación	 de	 responsabilidade	 patrimonial	
interposta	 por	 R.,	 polos	 danos	 sufridos	 por	 unha	
caída na rúa Vicente Ferrer da cidade da Coruña 

cando	se	dispoñía	a	subir	ao	automóbil.
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