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I
INTRODUCIÓN

Esta memoria, correspondente ao ano 2020, foi aprobada polo Pleno do
Consello Consultivo de Galicia na sesión que tivo lugar o 9 de xuño de
2021 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 2020,
no que se cumpren 24 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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1.- COMPOSICIÓN A 31 DE DECEMBRO DE 2020
- 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
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 9.1.2020, da Presidencia do Consello Consultivo de Galicia, pola
que se fai público o acordo plenario polo que se designa o conselleiro integrante da
Sección de Estudos e Informes do Consello Consultivo de Galicia para o ano 2020
(DOG núm. 10, do 16 de xaneiro de 2020).
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Presidente:
José Luis Costa Pillado
Conselleiro:
Ignacio de Loyola Aranguren Pérez
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, de 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
20
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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 2020 o Consello Consultivo de Galicia contou co seguinte persoal:
Persoal letrado
José Carlos López Corral1
1

Cesamento o 25.12.2020 tras ser declarada a súa xubilación forzosa por idade

Ana M.ª López Guizán
Pablo José López Paz
M.ª José Quintana Acebo
Carmen María Salgueiro Moreira
2

Toma posesión o 1.12.2020 (comisión de servizos)

Persoal de servizos de apoio
Servizo de Administración e Xestión
Patricia Roiloa Rodríguez
Sección de Estudos e Comunicación
Vanessa Brea Lago
Documentación e biblioteca
María José Fábregas Valcarce
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Servizos Administrativos
Juan José Baños Amado
María Bargados Bargados
Jose 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 2020

No seu conxunto o orzamento do Consello Consultivo de Galicia para o ano 2020
ascendeu á cantidade de 2.112.743,00 €, o que supuxo unha diminución de 3.778,00
€, que representa unha porcentaxe do 0,178 % respecto do exercicio de 2019.
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 de Galicia.
Estruturase, ao igual que en exercicios anteriores, en tres Capítulos:
- Capítulo I.- Gastos de persoal. Cuantificándose, incluíndo Seguridade Social, en
1.716.816,00 €, o que supuxo unha minoración de -3.778,00 €, representando un -0,22
% menos con respecto ao ano anterior.
Esta minoración estivo motivada principalmente polas seguintes situacións:
1ª- A supresión dunha dotación orzamentaria no subconcepto de “retribucións básicas
altos cargos”. No exercicio 2019 había dotación orzamentaria para seis conselleiros na
liña 2781, pero tendo en conta o cesamento por expiración de mandato dun conselleiro
nato pareceu oportuna a eliminación da dotación orzamentaria correspondente. Dita
minoración afectou ao subconcepto 100.00 quedando orzamentado para o exercicio
2020 en 423.262,00 €, representando unha variación do -11,47 % con respecto ao
exercicio 2019.
2ª- Por outra parte, polo incremento derivado dos acordos coas organizacións sindicais
en materia retributiva, alcanzados no marco do “II Acuerdo para la mejora del empleo
público y las condiciones de trabajo”. No que se establecía un marco plurianual entre
os anos 2018-2020, no que se prevía un incremento salarial fixo (dun 2 %), máis unha
porcentaxe adicional de incremento ligado ao incremento da economía, para o que
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se dotou o concepto 180 (fondo retributivo) con 36.957 €. Así como a dotación con
24.212 € do novo subconcepto 120.43 (complemento de carreira) derivado do Acordo
entre a Xunta de Galicia e as organizacións sindicais para a implantación do réxime
extraordinario de acceso ao grao I do sistema de carreira profesional.
- Capítulo II.- Gastos correntes en bens e servizos. Este capítulo mantense en igual
contía que no exercicio de 2019, non hai modificación algunha nos conceptos de
gasto, pero desde o ano 2009 reducíronse anualmente os gastos de funcionamento
deste órgano ata acadar a cifra de 294.927,00 €.
En conxunto o capítulo II reduciuse con respecto ao 2015 nun 6,23 % o que se traduce
en 19.590,00 € menos; pasando daquela, dun orzamento xa de por si moi axustado, de
314,517,00 € no exercicio de 2015, aos 294.927,00 € do ano 2016, cantidade que se
mantivo durante os seguintes exercicios ata o 2020 incluído.
- Capítulo VI.- Investimentos reais. Neste capítulo non se produciron variacións no
seu cómputo total nestes últimos anos. Manténdose na mesma contía de 101.000 €
como no exercicio 2019.
Destacar que a maior parte do orzamento deste capítulo se destina aos fondos
bibliográficos, sexan en papel ou electrónicos, que son base e fonte de consulta
imprescindible para a elaboración de ditames e o desenvolvemento do labor que
diariamente levan a cabo o persoal deste órgano. Con esta asignación, fíxose fronte a
subscrición, actualización e mantemento de determinadas bases de datos xurídicas que
cremos imprescindibles para o noso día a día, así como a adquisición de determinado
material bibliográfico de interese con destino ao fondo documental da biblioteca.
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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 2020, sometéronse a consulta deste órgano 368
expedientes correspondentes ao referido ano.
1.1.- Clasificación dos asuntos por órgano solicitante: total 368

– Administración Autonómica: 269

De acordo co Decreto 88/2018, do 26 de setembro, polo que se establece a estrutura
orgánica da Xunta de Galicia; e 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, solicitáronse os seguintes ditames:
Consellería

Número

Presidencia

1

Vicepresidencia e Cª de Presidencia, AA PP e Xustiza

5

Cª de Facenda

9

Cª do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

4

Cª de Infraestruturas e Mobilidade

2

Cª de Economía, Emprego e Industria

0

Cª de Educación, Universidade e Formación Profesional

5

Cª de Cultura e Turismo

2

Cª de Sanidade

214

Cª de Política Social

5

Cª do Medio Rural

1

Cª do Mar

3

TOTAL

251

Tras a publicación do Decreto 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece
a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, tamén solicitaron ditames os seguintes
departamentos:
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Consellería

Número

Presidencia da Xunta de Galicia

2

Vicepresidencia primeira e Cª de Presidencia, Xustiza e Turismo

0

Vicepresidencia segunda e Cª de Economía, Emprego e Innovación

1

Cª de Facenda e Administración Pública

12

Cª do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
Cª de Infraestruturas e Mobilidade
Cª de Cultura, Educación e Universidade

2

Cª de Emprego e Igualdade

1

Cª de Sanidade
Cª de Política Social
Cª do Medio Rural
Cª do Mar
TOTAL

18

- Administración Local: 98
Deputacións provinciais

2

Concellos

96

Total

98

- Administración universitaria: 1
Universidade de Vigo

1

Total

1

- Expedientes por Administración e porcentaxes ano 2020
Administración

Número

Porcentaxe

Administración autonómica

269

73,10 %

Administración local

98

26,63 %

Administración universitaria

1

0,27 %

368

100 %

TOTAL
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Administración local

98

26,63 %

Administración universitaria

1

0,27 %

368

100 %

TOTAL
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Dentro da clasificación dos asuntos sometidos a consulta, en virtude da

Dentro da clasificación dos asuntos sometidos a consulta, en virtude da procedencia

procedencia
súa solicitude,
a relación
é a seguinte:
da súadasolicitude,
a relación
destes destes
é a seguinte:  
- ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: 269
- ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: 269
ANO 2020 antes do cambio de estrutura orgánica:

ANO 2020 antes do cambio de estrutura orgánica:

Presidencia: 1
Proxecto de decreto (1)
Presidencia: 1
Proxecto
de decretoCª
(1)Presidencia, AA PP e Xustiza: 5
Vicepresidencia.
Contratos administrativos (1)
Vicepresidencia. Cª Presidencia, AA PP e Xustiza: 5
Proxecto
de decreto (3)
Contratos
administrativos
(1)
Proxecto de orde (1)
Consellería de Facenda: 9
20
Proxecto de decreto (2)
Responsabilidade patrimonial (1)
Revisión de oficio (5)
Revisión de oficio (1)
Cª. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda: 4
Contratos administrativos (2)
Proxecto de decreto (2)
Cª. de Infraestruturas e Mobilidade: 2
Informe (1)
Proxecto de decreto (1)
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Cª de Economía, Emprego e Industria: 0
Cª. Educación, Universidade e F.P.: 5
Responsabilidade patrimonial (5)
Cultura e Turismo: 2
Proxecto de decreto (1)
Proxecto de orde (1)
Cª de Sanidade: 214
Proxecto de decreto (3)
Responsabilidade patrimonial (211)
Cª de Política Social: 5
Proxecto de decreto (1)
Recurso de revisión (1)
Responsabilidade patrimonial (3)
Cª do Medio Rural: 1
Proxecto de decreto (1)
Cª do Mar: 3
Revisión de oficio (3)
ANO 2020 despois do cambio de estrutura orgánica:
Presidencia da Xunta de Galicia: 2
Informe (1)
Proxecto de decreto (1)
Vicepresid. 2ª. Cons. Econ., Empresa e Innovac.: 1
Proxecto de decreto (1)
Cª de Facenda e Admon. Pública: 12
Proxecto de decreto (3)
Proxecto de orde (3)
Responsabilidade patrimonial (1)
Revisión de oficio (5)
Consellería de Cultura, Educac. e Universidade: 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Consellería de Emprego e Igualdade: 1
Revisión de oficio (1)
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- ADMINISTRACIÓN LOCAL: 98

Deputacións: 2
Deputación da Coruña: 1
Contratos administrativos (1)
Deputación de Lugo: 1
Contratos administrativos (1)
Concellos: 96
Concello de Ames (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Bergondo (A Coruña): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Cambre (A Coruña): 2
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Cee (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Cerceda (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Coruña (A) (A Coruña): 15
Contratos administrativos (2)
Responsabilidade patrimonial (12)
Revisión de oficio (1)
Concello de Fene (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Narón (A Coruña): 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Ordes (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Oroso (A Coruña): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Pobra do Caramiñal (A) (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
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Concello de Sada (A Coruña): 3
Responsabilidade patrimonial (3)
Concello de Santiago de Compostela (A Coruña): 6
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (4)
Revisión de oficio (1)
Concello de Vilarmaior (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Vimianzo (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Corgo (O) (Lugo): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Cospeito (Lugo): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Friol (Lugo): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Guntín (Lugo): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Lugo (Lugo): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Portomarín (Lugo): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Quiroga (Lugo): 2
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Sarria (Lugo): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Viveiro (Lugo): 2
Contratos administrativos (1)
Informe (1)
Concello de Maceda (Ourense): 1
Contratos administrativos (1)
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Concello de Melón (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Arbo (Pontevedra): 2
Contratos administrativos (2)
Concello de Baiona (Pontevedra): 2
Informe (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Cambados (Pontevedra): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Cañiza (A) (Pontevedra): 4
Revisión de oficio (4)
Concello de Estrada (A) (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Grove (O) (Pontevedra): 2
Responsabilidade patrimonial (1)
Revisión de oficio (1)
Concello de Lalín (Pontevedra): 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Marín (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Moaña (Pontevedra): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Mondariz (Pontevedra): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Nigrán (Pontevedra): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Poio (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Pontevedra (Pontevedra): 4
Informe (1)
Responsabilidade patrimonial (3)
Concello de Redondela (Pontevedra): 2
Revisión de oficio (2)
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Concello de Sanxenxo (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Tui (Pontevedra): 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Vigo (Pontevedra): 16
Responsabilidade patrimonial (16)
Concello de Vilaboa (Pontevedra): 1
Revisión de oficio (1)
- ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: 269
Universidade de Vigo: 1
Revisión de oficio (1)
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- EXPEDIENTES ENVIADOS POLA ADMINISTRACIÓN LOCAL NO ANO
2020 –
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

Núm. exp.

%

A Coruña

38

38,78 %

Lugo

11

11,22 %

Ourense

2

2,04 %

Pontevedra

45

45,92 %

Deputación da Coruña

1

1,02 %

Deputación de Lugo

1

1,02 %

Deputación de Ourense

0

0%

Deputación de Pontevedra

0

0%

TOTAL

98

100 %

Contratos administrativos

21

21,43 %

Informe

3

3,06 %

Responsabilidade patrimonial

56

57,14 %

Revisión de oficio

18

18,37 %

TOTAL

98

100 %

DISTRIBUCIÓN POR DEPUTACIÓNS

DISTRIBUCIÓN POR DEPUTACIÓNS
DISTRIBUCIÓN POR MATERIAS

1.2.- Clasificación dos asuntos por materias

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

0

Contratos administrativos

24

Concesión administrativa

Proxecto de decreto

20

Proxecto de orde

5

Recurso de revisión

1

Contratos administrativos
Proxecto de decreto
Proxecto de orde

Responsabilidade patrimonial

279

Revisión de oficio

34

Recurso de revisión

Responsabilidade patrimonial

Informe
Revisión de oficio
Total
Informe
Total

0%
6,52 %
0
24
20
5
1
279

0%

5,43 %

6,52 %

1,36 %

5,43 %

0,27 %

1,36 %

75,82 %

0,27 %

9,24 %

75,82 %

5

34

1,36 9,24
% %

368

5

100 1,36
% %

368

100 %

28
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1.3.- Conclusión ou sentido final dos ditames

Do total dos 368 expedientes remitidos para o seu ditame por parte deste Consello,
50 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 coa
fin de que os defectos observados sexan emendados pola Administración activa
consultante, sen a emisión do preceptivo ditame, e se proceda ao arquivo de todo o
actuado.
A conclusión ou sentido final dos ditames emitidos é a seguinte:
"Sen conclusión"

0

0%

"Acordo de devolución"

50

13,59 %

"Desfavorable"

52

14,13 %

"Favorable"

253

68,75 %

"Outros"

13

3,53 %

Total

368

100 %

Comunicación
resolucións
1.4.- 1.4.Comunicación
das das
resolucións

O artigo
45 do 45
Decreto
91/2015,
do 18 dedoxuño,
poloxuño,
que se
aproba
O artigo
do Decreto
91/2015,
18 de
polo
que oseRegulamento
aproba o de
organización
e funcionamento
do Consello
Consultivo
Galicia,Consultivo
establece adeobriga
Regulamento
de organización
e funcionamento
do deConsello
de que
o órgano
ou institución
dun consultante,
mes desde anoemisión
Galicia,
establece
a obriga de consultante,
que o órganono
ou prazo
institución
prazo do
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
Non comunicados

173
195

47,01 %
52,99 %
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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

173

47,01 %

Non comunicados

195

52,99 %

Total

368

100 %

1.5.- Fórmula de incorporación dos ditames

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

152

87,86 %

Oído

7

4,05 %

Outros

14

8,09 %

Total

173

100 %

1.6.- Consultas formuladas polo trámite de urxencia

Foron un total de cinco (5) expedientes os que se someteron á consulta do Consello
Consultivo de Galicia polo trámite de urxencia previsto nos artigos 24 da Lei 3/2014,
do 24 de abril e 37 do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, que acurta, á metade, o prazo
xeral dun mes establecido para a emisión dos ditames ou informes, salvo que a persoa
titular da Presidencia da Xunta de Galicia ou o Consello da Xunta fixen outro menor.
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1.7.- Asuntos aprazados

Do total dos 368 expedientes sometidos a consulta no ano 2020, trinta e dous (32)
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 informes formuladas impida
razoablemente o cumprimento do prazo, o órgano competente poderá amplialo por un
período igual ao orixinario.
1.8.- Relación de asuntos sometidos a consulta (Anexo, páxina 145-172)
1.9.- Contía dos asuntos sometidos a ditame

A contía dos asuntos sometidos a ditame deste Consello Consultivo de Galicia no ano
2020 foi a seguinte, segundo as materias:
Contratación administrativa

11.938.863,70 €

Responsabilidade patrimonial
(incluída sanitaria)

60.450.166,13 €

Responsabilidade patrimonial sanitaria

53.405.940,17 €

1.10.- Prazo medio de emisión de ditames

O prazo medio de emisión de ditames no ano 2020 foi de 25,00 días, incluídas as
prórrogas.

2.- SESIÓNS REALIZADAS NO ANO 2020

De acordo co disposto na Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de
Galicia, tiveron lugar as seguintes sesións:
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– Pleno: 21
8 de xaneiro

22 de xaneiro

29 de xaneiro

19 de febreiro

4 de marzo

11 de marzo

3 de abril

6 de maio

20 de maio

3 de xuño

17 de xuño

29 de xullo

5 de agosto

26 de agosto

7 de outubro

21 de outubro

4 de novembro

18 de novembro

25 de novembro

16 de decembro

23 de decembro

– Sección de Ditames: 36
8 de xaneiro

15 de xaneiro

22 de xaneiro

29 de xaneiro

5 de febreiro

12 de febreiro

19 de febreiro

27 de febreiro

4 de marzo

11 de marzo

3 de abril

6 de maio

20 de maio

3 de xuño

17 de xuño

25 de xuño

1 de xullo

8 de xullo

15 de xullo

22 de xullo

29 de xullo

5 de agosto

26 de agosto

2 de setembro

9 de setembro

16 de setembro

23 de setembro

30 de setembro

7 de outubro

21 de outubro

4 de novembro

18 de novembro

25 de novembro

9 de decembro

16 de decembro

23 de decembro

– Sección de Estudos e Informes: 8
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8 de xaneiro

4 de marzo

11 de marzo

6 de maio

20 de maio

14 de outubro

21 de outubro

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

O Consello Consultivo de Galicia, consciente da importancia das novas tecnoloxías
da información e da comunicación, seguiu a actualizar no ano 2020 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 polas persoas usuarias.
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 as persoas usuarias poden consultar
os ditames máis salientables emitidos recentemente, a actualidade do Consello, a
contratación administrativa e os procesos selectivos en curso.

2.- LINKEDIN

O Consello Consultivo de Galicia, consciente da importancia das redes sociais
profesionais, no ano 2020 puxo en marcha o seu perfil na rede Linkedin para facilitar
o acceso e coñecemento das súas tarefas.
Linkedin é unha das redes sociais profesionais máis grandes a nivel mundial e que
conta con case 600 millóns de usuarios.
Semanalmente o Consello Consultivo publica novas, enlaces, cursos, ditames,
noticias. As ditas publicacións poden ser comentadas, compartidas e enviadas polo
persoal usuario da rede.
En resumo, o Linkedin constitúe unha plataforma de divulgación da actividade do
Consello, permitindo a descarga dos ditames máis relevantes.
O número de seguidores do noso perfil é de 216 (datos de marzo de 2021).

3.- 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 soen ser
habituais todos os anos.
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O presidente, conselleiros e letrados do Consello Consultivo de Galicia adoitan
participar en diversos actos e xornadas técnicas aos que son invitados por outros
órganos consultivos do Estado.
Sen embargo, no ano 2020, non participaron en ningunha xornada ou seminario por
mor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de
alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE
núm. 67, do 14 de marzo) e normas posteriores que completaron a regulación desta
excepcional situación.

4.- CURSOS

No ano 2020 o Consello Consultivo de Galicia organizou tres cursos.
4.1.- Curso práctico sobre a responsabilidade patrimonial das entidades locais
(EGAP)

O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de
Administración Pública dentro do plan de formación para o persoal ao servizo das
entidades locais.
O curso pretendía a análise da normativa sobre a responsabilidade patrimonial, dos
procedementos administrativos para a súa efectividade, das súas diferentes dimensións
(polo funcionamento anormal do servizo público, de autoridades e persoal ao servizo
das administracións, do Estado lexislador, por actos de concesionarios e contratistas,
etc.).
Tamén se fixo unha análise profunda dos diferentes supostos, partindo dos máis
recentes pronunciamentos xurisprudencias na materia e estudo de criterios específicos
de órganos consultivos: Consejo de Estado e Consello Consultivo de Galicia.
A materia presenta 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:
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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/a
nacional e funcionarios/as da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan
responsabilidades en materia de tramitación e instrución deste tipo de expedientes.
O curso desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación cunha
duración de 30 horas por edición:
 Primeira edición: realizada do 4 de maio ao 3 de xuño de 2020, cunha proba
final o día 8 de xuño de 2020, ás 16.30 horas.
 Segunda edición: realizada do 15 de outubro ao 19 de novembro de 2020,
cunha proba final en liña o día 19 de novembro de 2020 ás 9.30 horas.
Nestes cursos participaron 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 dos seguintes módulos:
 Tema 1. O Consello Consultivo de Galicia e as entidades locais: relacións
e colaboración institucional.
 Tema 2. Regulación actual, características e presupostos da responsabilidade
da administración.
 Tema 3. Procedementos en materia de responsabilidade patrimonial:
procedemento ordinario e procedemento abreviado.
 Tema 4. A responsabilidade de autoridades e persoal ao servizo das
administracións públicas.
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 Tema 5. A responsabilidade de contratistas e concesionarios.
 Tema 6. A responsabilidade por actos de natureza lexislativa.
 Tema 7. A responsabilidade patrimonial por actuacións urbanísticas I.
 Tema 8. A responsabilidade patrimonial por razóns urbanísticas II.
 Tema 9. A responsabilidade patrimonial sanitaria: especialidades.
4.2.- Curso Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015, do 1 de outubro
(EGAP)

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
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 Lei 39/2015 foi unha oportunidade para
afianzar o coñecemento da normativa en aspectos tan esenciais e decisivos á hora de
resolver un recurso tales como as causas e os prazos de prescrición, a caducidade, a
lexitimación ou a función dos órganos consultivos.
Así mesmo, a resolución de recursos administrativos dá lugar a unha intensa
actividade xurisprudencial de interpretación e integración das leis que necesariamente
ten que coñecer aquel persoal funcionario que ordinaria ou eventualmente participa na
tramitación deste tipo de expedientes.
É tamén unha materia de grande interese xurídico e doutrinal, polo que no curso se fixo
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.
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O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do
sector público autonómico de Galicia. Tiña preferencia o persoal habilitado/a
nacional e o funcionarios/as da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan
responsabilidades en materia de tramitación e de instrución deste tipo de expedientes
relacionados co curso.
O curso desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación cunha
duración de 21 horas por edición:
 Primeira edición: realizada do 10 de xuño ao 2 de xullo de 2020, cunha
proba final o día 6 de xullo de 2020 ás 16.30 horas.
 Segunda edición: realizada do 28 de setembro ao 20 de outubro de 2020,
cunha proba final en liña o día 23 de outubro de 2020 ás 11.30 horas.
Nestes cursos participaron 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 dos seguintes módulos:
 Tema 1. A resolución dos procedementos administrativos.
 Tema 2. Revisión dos actos en vía administrativa: revisión de oficio.
 Tema 3. Revisión dos actos en vía administrativa: declaración de lesividade.
 Tema 4. Revogación de actos e rectificación de erros.
 Tema 5. Recursos ordinarios: recurso de alzada e recurso de reposición.
 Tema 6. Recurso extraordinario de revisión.
4.3.- Curso A intervención do Consello Consultivo de Galicia na nova Lei de
contratos do sector público (EGAP)

O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de
Administración Pública dentro do convenio de colaboración entre a EGAP e o Consello
Consultivo para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e
investigación.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as do sector público autonómico
de Galicia con responsabilidades en materia de contratación pública da Xunta de
Galicia, entidades locais, universidades e Administración institucional dependente
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das anteriores. Preferentemente, TAG dos grupos A1, A2, grupos I e II de persoal
laboral e habilitados/as nacionais.
O obxectivo do curso era analizar a recente Lei 9/2017, do 8 de novembro, de
contratos do sector público pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español
as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do
26.2.2014 (en diante, LCSP) que supuxo unha innovación que persegue modernizar os
procedementos de contratación, mellorar a eficiencia e simplificar os procedementos
de contratación pública.
Ao tradicional elenco de competencias outorgadas aos órganos consultivos das AAPP
(Consejo de Estado ou órganos consultivos autonómicos) a nova lei establece outras.
Este curso pretendía analizar as competencias substantivas outorgadas pola nova
LCSP aos órganos consultivos, e aos trámites e procedementos a través dos cales se
exercen estas competencias.
O curso desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación cunha
duración de 21 horas por edición:
 Primeira edición: realizada do 15 de abril ao 7 de maio de 2020, cunha
proba final o día 12 de maio de 2020, ás 16.30 horas.
 Segunda edición: realizada do 9 ao 30 de novembro de 2020, cunha proba
final en liña o día 3 de decembro de 2020 ás 11.30 horas.
O programa contou cos seguintes temas:
 Tema 1. O Consello Consultivo de Galicia: composición, organización e
funcionamento.
 Tema 2. Interpretación dos contratos administrativos e concesións
administrativas. Caso práctico.
 Tema 3. Modificación dos contratos administrativos e concesións
administrativas. Caso práctico.
 Tema 4. Resolución do contratos e extinción de concesións administrativas.
Caso práctico.
 Tema 5. Revisión de oficio de actos en materia de contratación pública.
Caso práctico.
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 Tema 6. Responsabilidade patrimonial derivada da contratación pública.
Caso práctico.
4.4.- Valoracións dos cursos do Consello Consultivo de Galicia

É importante resaltar que os cursos impartidos e organizados polo Consello Consultivo
de Galicia contan cunha ampla demanda, esgotándose sempre as prazas ofertadas, e
cunha valoración alta do material docente achegado e dos/as titores/as dos cursos.
 Curso práctico sobre responsabilidade patrimonial das entidades locais:
 Calidade do curso: 56 % boa e 36 % moi boa.
 Satisfacción co curso: 4,5 sobre 5 (actualidade e calidade dos contidos,
interese do curso, mellora na propia formación e aplicación práctica).
 O 92 % do alumnado recomendaría a realización deste curso.
 A valoración global dos/as titores/as é de 4,0 a 4,3 sobre 5 en todos os
casos.
 Curso Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015:
 Calidade do curso: 4 8 % boa e 48 % moi boa.
 Satisfacción co curso: 4,5 sobre 5 (actualidade e calidade dos contidos,
interese do curso, mellora na propia formación e aplicación práctica).
 O 96 % do alumnado recomendaría a realización deste curso.
 A valoración global dos/as titores/as é de 4,5 e 4,6 sobre 5 en todos os
casos.
 Curso A intervención do Consello Consultivo de Galicia na nova Lei de
contratos do sector público:
 Calidade do curso: 47 % boa e 38 % moi boa.
 Satisfacción co curso: 4,2 sobre 5 (actualidade e calidade dos contidos,
interese do curso, mellora na propia formación e aplicación práctica).
 O 78 % do alumnado recomendaría a realización deste curso.
 A valoración global dos/as titores/as é de 4,2 e 4,3 sobre 5 en todos os
casos.
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5.- ACTOS E ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS

No transcurso do ano 2020, 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:
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-

14.1.2020.- Toma posesión Reitor da Universidade da Coruña,

-

14.1.2020.- Premios Cultura Galega 2019. (Teatro Afundación Vigo),

-

21.1.2020.- Visita Institucional do presidente da FEGAMP,

-

18.2.2020.- Presentación libro “El enjuiciamiento de género” escrito por
Fernando Lousada (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia),

-

13.6.2020.- Acto en Recordo das Vítimas da COVID-19 (Hotel Monumento
San Francisco),

-

24.7.2020.- Medallas de Galicia 2020 (Museo Centro Gaias-Cidade da
Cultura),

-

25.7.2020.- Acto de Saúdo a Sus Majestades los Reyes (Igrexa de San
Martiño Pinario),

-

5.9.2020.- Toma de posesión do Presidente da Xunta de Galicia (Parlamento
de Galicia),

-

18.9.2020.- Apertura do Ano Xudicial en Galicia, Sede do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia (Coruña),

-

25.11.2020.- Visita Institucional da Valedora do Pobo (Consello Consultivo
de Galicia),

6.- CONVENIOS
6.1.- 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
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-

2.12.2020.- Comparecencia Orzamentos 2021. Parlamento de Galicia,

-

11.12.2020.- Comparecencia dos candidatos propostos polos grupos
parlamentarios como membros do Consello Consultivo de Galicia.
Parlamento de Galicia,

-

30.12.2020.- Translación dos Restos do Apóstolo Santiago. Delegado
Rexio, Sr. Núñez Feijóo. Soportais do Pazo de Raxoi,

-

31.12.2020.- Apertura do Ano Santo Compostelano. Soportais do Pazo de
Raxoi.

6.- CONVENIOS
6.1.- 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 2020 (asinado o 13.1.2020) 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 o cal permite unha mellor conciliación da
vida laboral e familiar, ao tempo que favorece a formación continua do persoal ao
servizo da Administración pública en xeral e ao destinado no Consello Consultivo de
Galicia en particular.
En concreto, e ademais de facilitar a participación do persoal dependente do Consello
Consultivo de Galicia nas actividades da Escola Galega de Administración Pública,
prevé a realización de cursos, xornadas e seminarios, a edición de publicacións e
documentos de traballo, e a realización de proxectos de investigación conxuntos.
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6.2.- Convenio de colaboración entre a Axencia Galega para a Xestión do
Coñecemento en Saúde e o Consello Consultivo de Galicia para a organización
da actividade formativa “A instrución dos procedementos en materia de
responsabilidade patrimonial sanitaria”

O Consello Consultivo de Galicia é o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia
e das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.
A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, ten entre os seus fins
xerais e obxectivos básicos elaborar, en réxime de descentralización funcional,
a planificación en materia de docencia, formación, investigación, innovación e
avaliación de tecnoloxías e servizos sanitarios, en funcións dos criterios e obxectivos
de planificación estratéxica definidos polo Servizo Galego de Saúde e pola Consellería
de Sanidade e xestionar o coñecemento no Sistema Público de Saúde de Galicia.
No Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización
e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia establécese como función da
Presidencia do CCG “Aprobar a organización das actividades convenientes para o
mellor cumprimento das funcións do Consello e proporlle ao Pleno a subscrición de
convenios con toda clase de persoas ou entidades públicas ou privadas”.
Ambas partes consideran de mutuo interese para o cumprimento das súas respectivas
funcións establecer fórmulas de colaboración no ámbito formativo para mellorar a
instrución dos expedientes de responsabilidade patrimonial sanitaria, fomentar canais
de comunicación entre o CCG e a Subdirección Xeral de Inspección de Servizos
Sanitarios e ofrecer aos profesionais do Servizo Galego de Saúde unha formación
xurídica avanzada e especializada.
Como consecuencia, o 9.11.2020 asínase o Convenio de colaboración que ten por
obxecto colaborar na organización da actividade formativa “A instrución dos
procedementos en materia de responsabilidade patrimonial sanitaria” dirixida a
instrutores/as de expedientes de responsabilidade patrimonial derivada da asistencia
sanitaria e xefes/as de Unidade e de Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios co
obxectivo de optimizar a instrución dos expedientes de responsabilidade patrimonial
tramitados pola Inspección de Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade.
O CCG asume o compromiso de aportar o persoal de formación e o material divulgativo
adecuado para impartir a actividade formativa.
A ACIS comprométese á organización, xestión e secretaría técnica da actividade
descrita.
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6.3. Convenio de colaboración entre o Consello Consultivo de Galicia e a Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) para o uso dos servizos
da rede de telecomunicacións corporativa da Xunta de Galicia

Con data 28.10.2020 a AMTEGA e o CCG asinan un convenio de colaboración
mediante o que o Consello Consultivo de Galicia adhírese ao contrato de prestación
do servizo de rede de telecomunicacións corporativa da Xunta de Galicia, que será
licitado polo AMTEGA.

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

Todos os anos, e como resultado do convenio asinado coa Universidade de Santiago,
distintos alumnos e alumnas da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago
de Compostela elixen realizar o practicum correspondente aos estudos de Dereito no
Consello Consultivo de Galicia.
Durante o mes no que o alumnado adoita estar 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 adoita realizar un exercicio
práctico, que xunto co aproveitamento acadado durante o dito período, conformou a
cualificación final, en todos os casos satisfactoria.
Todos eles están tutelados habitualmente pola letrada do Consello Consultivo de
Galicia M.ª José Quintana Acebo.
Sen embargo, no ano 2020, non houbo alumnado Practicum da USC no Consello
Consultivo de Galicia, por mor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se
declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo
COVID-19 (BOE núm. 67, do 14 de marzo) e normas posteriores que completaron a
regulación desta excepcional situación.
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8.- MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

Coma todos os anos, editouse a memoria de actividades do Consello Consultivo de
Galicia correspondente ao ano 2019, en cumprimento do previsto no artigo 15 da Lei
3/2014, do 24 de abril.
A memoria de Actividades do 2019 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 2019, no que se cumpren 23 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 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 2019 foron un total de 511 expedientes: 345 da Comunidade Autónoma, 153 da
Administración local, 11 da Administración universitaria e 2 de entes públicos.
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 23 anos de existencia, o
Consello Consultivo de Galicia informou máis de 16.000 expedientes, neles destaca a
Administración autonómica cun 80 % 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.

57

Memoria 2020

V
VINTE E CATRO ANOS DA FUNCIÓN
CONSULTIVA
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1. D
 ATOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AOS EXPEDIENTES
DITAMINADOS DURANTE O PERÍODO 1996 – 2020 –

HISTÓRICO POR NÚMERO DE EXPEDIENTES E ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA
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HISTÓRICO POR MATERIAS
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1.- DOUTRINA DO ANO 2020 DA SECCIÓN ESTUDOS E INFORMES

A Sección de Estudos e Informes estará composta pola persoa titular da Presidencia
do Consello, quen a presidirá, por unha conselleira ou conselleiro electivo e por unha
conselleira ou conselleiro nato, que se designarán anualmente polo Pleno por proposta
da Presidencia do Consello. Poderá incorporarse a ela, para a súa intervención limitada
a un asunto concreto, outra conselleira ou conselleiro electivo, que se designará na
mesma forma.
Compételle a esta sección, entre outras materias, a realización dos informes que
solicite a persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia. Tamén poderán formular
consultas a esta Sección as persoas titulares das entidades locais de Galicia, cando a
cuestión reviste especial transcendencia para a Comunidade Autónoma de Galicia nos
termos establecidos no artigo 14.3 da Lei do Consello Consultivo.
No ano 2020 a Sección de Estudos e Informes do Consello Consultivo de Galicia
coñeceu dun total de 6 solicitudes (1 expediente que quedara pendente de emisión do
ano 2019 e 5 expedientes nos que solicitaron informe no ano 2020 e foron emitidos
dentro de este ano 2020):
1.1.- Informe CCG 489/2019, do 8 de xaneiro, sobre os méritos no concurso dos
habilitados nacionais

A solicitude versa, en esencia, sobre a valoración, nun eventual concurso de postos de
traballo reservados a habilitados nacionais, do tempo de traballo na administración de
destino cando o funcionario se atopa en situación de servizos noutras administracións.
DOUTRINA:

Así, a suposta discrepancia normativa produciríase entre as previsións da “Orden
de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos de provisión
de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional” e a Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia
(en diante, LEPG) e o Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o Estatuto básico do empregado público (en diante, TREBEP).
En concreto, o artigo 1 da Orde establece diferentes puntuacións por servizos prestados
en función do posto no que se preste o servizo, de xeito que os servizos prestados
na mesma subescala á que se concursa valóranse con 0,03 puntos/mes, os servizos
prestados nunha subescala diferente valóranse con 0,02 puntos/mes, e os servizos
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prestados con anterioridade ao ingreso nas subescalas correspondentes valóranse con
0,01 puntos/mes.
Ao entender do Concello, este podería chocar co art. 171.5 da LEPG e 88.3
do TREBEP, en tanto que ambos, con idéntica dicción, ao regular a situación
administrativa de “servizos noutras Administracións Públicas” establecen que “O
tempo de servizo prestado na Administración pública en que o persoal funcionario
estea destinado compútase como de servizo activo no seu corpo ou escala de orixe”,
e, en consecuencia, o tempo prestado polos habilitados nacionais en situación de
“servizos noutras AAPP” podería ter idéntica valoración que os prestados na mesma
subescala á que se opta.
Exposta así a cuestión, o Consello Consultivo de Galicia non observa ningún tipo de
contradición entre as normas citadas na consulta.
Os citados artigos 171 da LEPG e 88 do TREBEP regulan unha das varias situacións
administrativas na que poden atoparse os funcionarios públicos de carreira, e en
consecuencia regulan o réxime xurídico, entendido como conxunto de obrigas e
dereitos, que teñen os funcionarios que se atopan na devandita situación. Por esta
razón, sitúase sistematicamente no Título VIII da LEPG e Título VI do TREBEP,
rubricados “Situacións administrativas”.
Pola contra, a provisión de postos de traballo e mobilidade regúlase no Título VI
da LEPG, rubricado “Dereitos e deberes dos funcionarios públicos” e Título V do
TREBEP “Ordenación da actividade profesional”.
Pola súa banda, a Orde do 10 de agosto de 1994 ditouse en desenvolvemento do Real
decreto 731/1993, do 14 de maio, sobre provisión de postos de traballo reservados
a funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter nacional, e en
consecuencia ten un obxecto específico, cal é o de establecer os criterios e regras
necesarias para levar a cabo tales procesos coa eficacia e unidade de criterio
imprescindibles.
En definitiva, as normas citadas regulan materias diferentes –situacións administrativas
e provisión de postos de traballo– polo que non se observa antinomía algunha, e con
independencia do sinalado pola LEPG e TREBEP para outros efectos, a valoración
dos méritos nun eventual concurso, e do concreto mérito dos servizos prestados,
realizarase de acordo cos criterios e puntuacións establecidos na Orde Ministerial.
En todo caso, e de existir algunha antinomía, esta debería resolverse de acordo co
principio de especialidade normativa.
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Así, o criterio de interpretación “lex specialis derogat generali”, significa literalmente
que “a lei especial derroga á xeral”, e implica un dos tres criterios tradicionais ou
principios lexislativos, (xunto ao criterio xerárquico e o criterio cronolóxico) que a
tradición xurídica e a xurisprudencia empregaron para a resolución de antinomías
ou conflitos normativos no ordenamento xurídico. O principio “lex specialis derogat
generali”, comporta o chamado criterio de especialidade aplicándose para o caso de
conflito entre unha norma xeral e outra especial debendo con respecto á primeira,
prevalecer esta última.
Pois ben, no presente caso, a Orde Ministerial é un claro exemplo de norma especial
que debe prevalecer na materia que lle é propia – provisión de postos de traballo
para habilitados nacionais– fronte a outras de carácter xeral coas que puidese chocar,
colisión que, insistimos, non se produce na caso concreto consultado polo Concello.
1.2.- Informe CCG 92/2020, do 11 de marzo, sobre a aplicación dos preceptos en
vigor do Convenio Colectivo de Persoal Laboral e do Acordo Marco de Persoal
Funcionario do Concello XX

A consulta versa sobre un caso concreto no que se atopa o Concello XX, que consulta
sobre a posible ilegalidade sobrevida e consecuente inaplicación dos preceptos que,
dentro dos seus instrumentos reguladores das condicións de traballo, regulan un
incentivo por xubilación voluntaria para os empregados públicos.
A dita consulta non participa das notas de xeneralidade e transcendencia esixidas
pola Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia. Non obstante
o anterior, este órgano consultivo, como xa ten realizado noutras ocasións (CCG
135/2019), pretende facer abstracción das cuestións concretas formuladas, para
analizar desde unha perspectiva xenérica a problemática exposta, tendo en conta o
esforzo argumental realizado na solicitude do Concello, que afirma con razón que os
incentivos por xubilación son unha figura moi común nos instrumentos que regulan as
condicións de traballo do persoal ao servizo das entidades locais.
DOUTRINA:

O Consello Consultivo comeza analizando a natureza do incentivo por xubilación
voluntaria, por canto que, como expón a consulta, esta cuestión foi obxecto de
históricas discrepancias xurisprudenciais e doutrinais, se ben na actualidade tal debate
foi resolto en unificación da doutrina pola STS do 20.3.2018, que establece, de xeito
concluínte, o seu carácter de complemento retributivo e non asistencial.
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Pois ben, unha vez sentada a súa natureza retributiva, a xurisprudencia –entre outras,
a moi recente STS do 14.3.2019– ten reiterado a súa ilegalidade, por canto non teñen
cabida na estrutura retributiva dos funcionarios públicos establecida na lexislación
básica estatal, xa sexa o vixente Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro,
polo que aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público
(en diante, TREBEP), xa sexa na normativa precedente e derrogada por esta norma.
Unha vez sentada a súa ilegalidade, a consulta expón que os incentivos por xubilación
veñen dobremente establecidos, tanto no convenio colectivo para o persoal laboral
coma no acordo regulador de emprego para os funcionarios públicos. Isto obriga a
separar o camiño que é preciso percorrer para declarar a súa ilegalidade en función
do instrumento regulador de que se trate, e a esta bifurcación facemos referencia nas
seguintes consideracións.
Os acordos reguladores do emprego regúlanse nos arts. 31 e ss do TREBEP, que
establecen o dereito a negociar a determinación das condicións de traballo dos
empregados da Administración Pública, e teñen recoñecida a súa natureza como
disposición de carácter xeral “sui generis” pola xurisprudencia.
En relación coa posible nulidade de pleno dereito dun acordo regulador, o artigo
47.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas (en diante, LPAC) dispón que serán nulas de pleno dereito
as disposicións administrativas que vulneren a Constitución, as leis ou outras
disposicións administrativas de rango superior, as que regulen materias reservadas á
lei e as que establezan a retroactividade de disposicións sancionadoras non favorables
ou restritivas de dereitos individuais.
Como xa ten sinalado este Consello Consultivo (CCG 253/2014) a vulneración
legal que lexitima a revisión de acordo co artigo 47.2 tense que producir no intre da
promulgación da disposición administrativa obxecto de revisión e en relación coa
lexislación vixente nese intre, o que excluiría a posibilidade de declarar a nulidade do
acordo regulador pola contravención do Real decreto lei 4/2012, do 24 de febreiro,
polo que se determinan obrigas de información e procedementos necesarios para
establecer un mecanismo de financiamento para o pagamento aos provedores das
entidades locais e do Real decreto lei 7/2012, do 9 de marzo, polo que se crea o Fondo
para o Financiamento dos Pagamentos a Provedores, por ser ambas, segundo expresa
a consulta, normas posteriores ao acordo regulador de emprego.
Á inversa, a nulidade orixinaria –non sobrevida– dos acordos reguladores si podería
ser obxecto de revisión. Polo tanto, é preciso ter en conta que un hipotético emprego
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da vía da revisión de oficio para declarar a nulidade ten que vir determinada por
normas previas ao devandito acordo regulador, é dicir, ás vixentes no momento da
súa aprobación –data non especificada na consulta–, por canto que, en palabras do
Tribunal Supremo, “la potestad reglamentaria del Gobierno no está limitada […]
por el respeto de normativas más beneficiosas, lo cual supondría la petrificación
del ordenamiento jurídico, sino por el respeto de la legalidad superior” (STS do
24.3.1997).
Polo tanto, unha vez constada a ilegalidade dunha previsión do acordo regulador por
contravención de normas básicas de rango superior e previas ao mesmo, a legalidade
obrigaría a iniciar o procedemento de revisión de oficio da devandita norma, podendo
acordar simultaneamente a suspensión cautelar da mesma, de acordo coa tramitación
establecida nos arts. 106 e ss da LPAC.
Doutra banda, e en canto aos convenios colectivos, son verdadeiras normas xurídicas,
e constitúen unha fonte do Dereito Laboral sendo recoñecida como tal polo artigo
3.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto dos traballadores (en diante, ET). Determinada deste
xeito a súa natureza, resulta que o convenio colectivo –destinado ao persoal laboral
do Concello – tense que incardinar dentro do Dereito Laboral e non do Dereito
Administrativo, polo que, aínda que en hipótese algunhas das súas previsións fosen
contrarias ao ordenamento xurídico, non entraría dentro das disposicións susceptibles
de revisión de oficio ao abeiro do artigo 47.2 da LPAC. Neste mesmo sentido xa se ten
pronunciado este Consello Consultivo (CCG 253/2014).
Polo tanto, o marco xurídico para anular un complemento retributivo ilegal debe ser
o establecido no ET, e no propio convenio colectivo, a través dos mecanismos de
impugnación, o arbitraxe ou mesmo a negociación colectiva legalmente establecidos
(arts. 82 e ss, e particularmente arts. 85 e 91 do ET).
Sen prexuízo do anterior cómpre facer unha referencia sobre a vixencia dos pactos e
acordos asinados pola Administración.
O TREBEP presenta unha extraordinaria preocupación polos problemas de eficacia
xurídica dos instrumentos colectivos. O artigo 38.10 dispón o seguinte:
“Garántese o cumprimento dos pactos e acordos salvo cando, excepcionalmente
e por causa grave de interese público derivada dunha alteración substancial das
circunstancias económicas, os órganos de goberno das administracións públicas
suspendan ou modifiquen o cumprimento de pactos e acordos xa asinados, na
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medida estritamente necesaria para salvagardar o interese público. Neste suposto, as
administracións públicas deberán informar as organizacións sindicais das causas da
suspensión ou modificación.
Para os efectos do previsto neste punto, entenderase, entre outras, que concorre
causa grave de interese público derivada da alteración substancial das circunstancias
económicas cando as administracións públicas deban adoptar medidas ou plans de
axuste, de reequilibrio das contas públicas ou de carácter económico-financeiro para
asegurar a estabilidade orzamentaria ou a corrección do déficit público”.

O certo é que esta inclusión non deixa de ser unha particular aplicación ao campo da
negociación colectiva dos funcionarios públicos da cláusula rebus sic stantibus, que
permite a revisión, a supresión, ou a modificación unilateral das obrigas pactadas no
convenio colectivo cando sucesos posteriores que escapen a toda previsión no intre
da conclusión do pacto ou acordo, fagan extremadamente desfavorable ou difícil a
execución dos acordos por algunha das partes.
En todo caso, parece que o suposto de feito que habilita esta supresión ou modificación
unilateral de pactos e acordos xa adoptados é unha causa excepcional sobrevida
por circunstancias económicas imprevisibles no intre da sinatura dos instrumentos
convencionais que xustifique ou habilite un suposto de interese público. Agora ben a
adopción desta medida unilateral deberá ser informada ás organizacións sindicais que
foron parte do pacto ou acordo celebrado con expresión das causas que xustifican e
fundamentan esta decisión “excepcional”.
1.3.- Informe CCG 93/2020, do 20 de maio, sobre “cuestións relacionadas coa
aplicación do Real decreto 1733/2011, do 18 de novembro, polo que se aproba o
Convenio para a ampliación da capacidade de diversos tramos da Autopista do
Atlántico (AP-9) e Real decreto 1359/2018, do 29 de outubro, polo que se aproba
a addenda ao convenio anterior”

A consulta formulada, de acordo co exposto nos antecedentes, versa sobre a legalidade
das modificacións levadas a cabo a través de diferentes convenios, na concesión da
autopista AP-9 con repercusión nos incrementos extraordinarios de tarifas.
DOUTRINA:

Exposta así a cuestión, é preciso comezar realizando unha contextualización lexislativa
da aínda vixente concesión sobre a autopista AP-9 e as súas sucesivas modificacións.
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Dende a aprobación da Lei do 26 de febreiro de 1953, sobre construción por particulares
de estradas de peaxe foron varias as normas preconstitucionais que rexeron de forma
específica a materia. De entre elas, e pola súa especial transcendencia para o que
constitúe o obxecto deste informe, debe destacarse a Lei 8/1972, do 10 de maio, de
construción, conservación e explotación de autopistas en réxime de concesión (no
sucesivo, Ley de Autopistas), en cumprimento de cuxa disposición final terceira
redactouse o Prego de Cláusulas Xerais para a construción, conservación e explotación
de autopistas en réxime de concesión, aprobado polo Decreto 215/1973, do 25 de
xaneiro (no sucesivo, Prego de Cláusulas Xerais).
A Ley de Autopistas, ao fixar o réxime xurídico das concesións para a construción,
conservación e explotación de autopistas, declaraba, na súa primeira versión, que era
a vixente ao tempo de ser adxudicada a concesión da Autopista do Atlántico (AP-9),
que esas concesións, “se regirán por lo dispuesto en esta Ley y supletoriamente, por
la legislación de contratos del Estado” (artigo 2), en tanto que o Prego de Cláusulas
Xerais establecía que tales concesións “se regirán peculiarmente por la Ley 8/1972, de
10 de mayo y sus normas de desarrollo y complementarias, por las prescripciones del
correspondiente pliego de cláusulas particulares y, en lo que no resulte válidamente
modificado por éste, por el presente pliego. Con carácter supletorio será de aplicación
la legislación de Contratos del Estado” (cláusula 1).
Por tanto, seguía a Ley de Autopistas, na súa redacción primitiva, o criterio de
facer prevalecer, en canto ao réxime xurídico das concesións de autoestradas, a
lexislación específica sobre a lexislación xeral sobre contratación pública, aínda que
debe matizarse que por tal lexislación específica, que desprazaba a unha aplicación
supletoria á lexislación de Contratos do Estado, só debe considerarse á Ley de
Autopistas, pero non ao Prego de Cláusulas Xerais, ao Prego de Cláusulas Particulares,
ao Prego de Cláusulas de Explotación e, no seu caso, ao Regulamento de Explotación
da autoestrada, pois así resulta da dicción literal da propia Ley de Autopistas, na
que a supletoriedade da lexislación de Contratos do Estado se predica unicamente
respecto da dita lei, carecendo de rango o Prego de Cláusulas Xerais para determinar
a supletoriedade de leis respecto de tales instrumentos non legais. Tamén o vén a
considerar así a xurisprudencia, e, en tal senso, a sentenza do Tribunal Supremo do
29.1.2008, recurso 11396/2004, recoñece prevalencia ás normas legais de aplicación
xeral (no caso por ela examinado, a Ley de carreteras) sobre aqueles instrumentos
de carácter máis ou menos normativo pero en todo caso secundario. Polo demais,
xa o propio Tribunal Supremo tería advertido, en sentenza do 6.10.2006 (recurso
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4395/2004) que todos aqueles instrumentos xurídicos distintos da Lei mesma “cuando
se trata de contratos y concesiones y eventualmente de otros negocios jurídicos son
ley entre las partes, pero no en modo alguno respecto a terceros que no fueron parte
en los negocios”.
Como queira que a Ley de Autopistas foi obxecto de modificacións, ao igual que foron
varias e sucesivas as leis reguladoras da contratación pública que foron aprobadas
con posterioridade a que fose adxudicada a concesión da Autopista do Atlántico (AP9), resulta necesario determinar, en primeiro termo, cal era a normativa aplicable
ao Convenio para a ampliación de capacidade de diversos tramos da Autopista do
Atlántico (AP-9), aprobado por Real decreto 1733/2011, do 18 de novembro e á
addenda ao dito Convenio, aprobada polo Real decreto 1359/2018, do 29 de outubro,
para avaliar logo, á luz de tal normativa, o axuste de tales actuacións á legalidade.
Real decreto 1733/2011, do 18 de novembro, polo que se aproba o Convenio para
a ampliación de capacidade de diversos tramos da Autopista do Atlántico (AP-9)
a) Normativa aplicable
A concesión da Autopista do Atlántico (AP-9) foi adxudicada, ao amparo da Ley de
Autopistas, polo Decreto 1955/1973 do 17 de agosto, do Ministerio de Obras Públicas
(BOE núm. 198, do 18 de agosto de 1973), rexendo en tal momento, en materia de
contratación pública, a Lei de contratos do estado, texto articulado aprobado polo
Decreto 923/1965, do 8 de abril.
A Lei de contratos do estado foi seguida da Lei 13/1995, do 18 de maio, de contratos
das administracións públicas, modificada pola Lei 53/1999, do 28 de decembro e cuxo
texto refundido foi aprobado polo RDL 2/2000, do 16 de xuño.
Por efecto do disposto na disposición transitoria primeira do citado texto refundido, os
contratos adxudicados con anterioridade á entrada en vigor da Lei 53/1999, do 28 de
decembro, rexíanse pola normativa anterior. Por tanto, as concesións de autoestradas
adxudicadas antes do 23.3.2000 (data daquela entrada en vigor), e entre elas a
concesión da Autopista do Atlántico (AP-9), seguiron rexéndose polo disposto na Ley
de Autopistas e, supletoriamente, pola lexislación de contratos das administracións
públicas.
A Lei de contratos das administracións públicas, texto refundido aprobado polo RDL
2/2000, foi á súa vez modificada pola Lei 13/2003, do 23 de maio, reguladora do
contrato de concesión de obras públicas, a cal introduciu unha importante modificación
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no artigo 2 da Ley de Autopistas, que pasou a ter a seguinte redacción: “Las
concesiones a las que hace referencia el artículo anterior (concesións administrativas
de construción, conservación e explotación de autoestradas) se regirán por lo previsto
para el contrato de concesión de obras públicas en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en los términos previstos en su art. 7, y por lo previsto
en esta ley”. Como queira que ese artigo 7 da Lei de contratos das administración
públicas, no seu número 2, establecía, no que aquí importa, que “El contrato de
concesión de obras públicas se regirá, con carácter preferente a lo dispuesto en el
apartado anterior, por las disposiciones contenidas en el título V del libro II de esta
ley, sus disposiciones de desarrollo y por la legislación sectorial específica en cuanto
no se oponga a dicho título”, a consecuencia foi que dende entón as concesións
de autoestradas pasaron a rexerse polas disposicións contidas no título V do libro
II da Lei de contratos das administracións públicas, texto refundido aprobado polo
RDL 2/2000, as súas disposicións de desenvolvemento e pola lexislación sectorial
específica en canto esta non se opuxera a dito título.
Real decreto 1359/2018, do 29 de outubro, polo que se aproba a addenda ao
Convenio entre a Administración Xeral do Estado e AUDASA, aprobado polo
Real decreto 1733/2011, do 18 de novembro
a) Normativa aplicable
O Texto refundo da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro (en diante, TRLCSP) foi derrogado pola Lei
9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consejo
2014/23/UE e 2014/24/UNE, do 26.2.2014. Esta lei, que entrou en vigor o 9.3.2018,
establece no número 2 da súa disposición transitoria primeira que “Os contratos
administrativos adxudicados con anterioridade á entrada en vigor da presente lei
rexeranse, en canto aos seus efectos, cumprimento e extinción, incluída a súa duración
e réxime de prórrogas, pola normativa anterior”, co cal mantén para as modificacións
deses contratos o réxime contemplado no TRLCSP, que era a normativa anterior.
Como a concesión da Autopista do Atlántico (AP-9) foi adxudicada con anterioridade
á entrada en vigor da Lei 9/2017, e o Real decreto 1359/2018 foi aprobado baixo
a vixencia da dita lei, a consecuencia é que a normativa que resultaba aplicable a
esa modificación era a contida no Titulo V do Libro I do TRLCSP, non sendo de
aplicación á mesma a Ley de Autopistas no que se opuxera a tal normativa.
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Conclusións

A xuízo deste Consello Consultivo de Galicia, tanto no ditado do Real decreto
1733/2011, do 18 de novembro, aprobatorio do Convenio polo que se modifican
determinados termos da concesión para a construción, conservación e explotación da
Autopista do Atlántico (AP-9), como no ditado do Real decreto 1359/2018, do 29 de
outubro, que aprobou a addenda ao dito Convenio, quebras de legalidade, substantivas
e procedementais, que os fan incorrer en causas de nulidade de pleno dereito
previstas nos apartados e) e f) do artigo 62.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común (en diante, LRXPAC), e que hoxe recollen os mesmos apartados do artigo
47.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, o que inevitablemente determina a improcedencia dos
incrementos extraordinarios de tarifas acordados como sistema de compensación
polos investimentos realizados.
Esas quebras de legalidade concrétanse, concisamente, nos seguintes apartados:
Primeiro. O Real decreto 1733/2011, do 18 de novembro, que aproba o Convenio
polo que se modifican determinados termos da concesión para a construción,
conservación e explotación da Autopista do Atlántico (AP-9), ditouse con suposto
amparo nos artigos 24 e 25.1 da Ley de Autopistas, cando realmente ningún deles
prestaba cobertura a esa modificación, pois nin o artigo 24 regula as ampliacións das
infraestruturas, que é o obxecto específico do Convenio, nin o artigo 25.1 se atopaba
vixente cando tal Convenio foi aprobado, pois xa quedara derrogado pola LCSP e pola
Lei 2/2011, de economía sostible.
Sen embargo, o dito Convenio si estaba sometido ás prescricións do artigo 92 bis da
LSCP. Este precepto, a falta de previsión nos pregos ou no anuncio de licitación, só
permitía a modificación contractual nos casos e cos límites establecidos no seu artigo
92 quáter. O certo é que a ningún deses supostos era reconducible a modificación
obxecto do mencionado Convenio, pois o seu contido superaba os límites impostos
polo artigo 92 quáter, o que necesariamente leva a concluír que coa aprobación do
Convenio infrinxíronse eses preceptos legais.
Segundo. Aínda que hipoteticamente se aceptase que o artigo 25.1 da Ley de Autopistas
se atopaba vixente ao tempo da entrada en vigor do Real decreto 1733/2011, do 18 de
novembro, o dito precepto legal tería resultado vulnerado coa aprobación do Convenio
ao non ter a ampliación por causa unha insuficiencia da autopista para a prestación
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do servizo, que é a premisa ineludible sobre a que pode operar o artigo 25.1 da Ley
de Autopistas.
Terceiro. En igual hipótese de considerar vixente o artigo 25.1 da Lei de Autopistas,
o que podería repercutirse ao seu amparo no réxime de tarifas, a efectos de manter o
equilibrio económico-financeiro da concesión, era a realización das obras ou, dito de
modo máis preciso, os custes da realización das obras. Deses custes non forman parte
os importes que a concesionaria abonase polo concepto de Imposto sobre Sociedades.
En consecuencia, ao acordarse no Convenio a repercusión no réxime de tarifas da
variación da cota do Imposto sobre Sociedades devindicado por aquela, que non
forma parte dos custes da realización das obras pois non é gasto de investimento nin
de mantemento, vulnerouse o artigo 25.1 da Ley de Autopistas.
Cuarto. Xa se considere ou non vixente o artigo 25.1 da Ley de Autopistas, o certo
é que coa repercusión da variación da cota do Imposto sobre Sociedades no réxime
de tarifas conságrase un beneficio fiscal encuberto, toda vez a concesionaria vai a
resarcirse de parte do abono da súa obriga tributaria a través daquela repercusión e,
en definitiva, a través da súa repercusión nos usuarios da autopista, o cal contraría o
artigo 133.3 CE e vulnera o artigo 11.1 e 2 da Ley de Autopistas.
Quinto. O Real decreto 1359/2018, do 29 de outubro, mediante a aprobación dunha
addenda á que, pese a citalos, non prestan cobertura nin o artigo 25.1 da Lei de
Autopistas nin a cláusula 103 do Prego de Cláusulas Xerais, pretende validar unhas
actuacións executadas pola concesionaria por propia iniciativa e que na propia
addenda son recoñecidas como irregulares por non estar contempladas nos proxectos
aprobados polo Ministerio de Fomento e carecer das oportunas autorizacións e
aprobacións administrativas. Con esa aprobación da addenda vulnérase non só a
cláusula 65 do Prego de Cláusulas Xerais conforme a cal “En la ejecución de las
obras el concesionario deberá ajustarse estrictamente a los proyectos aprobados”,
senón tamén o artigo 240.1 do TRLCSP, expresivo de que “Las obras se realizarán
conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación”, asi como o artigo
52 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, que só permite a emenda dos vicios dos que adoezan os
actos administrativos anulables pero non as irregularidades de que adoezan actuacións
dun particular.
Pero ademais, na addenda prevese que a contía do investimento real realizado naquelas
actuacións da concesionaria formará parte do custe das obras e do investimento real a
que se refire a cláusula terceira do Convenio aprobado polo Real decreto 1733/2011,
77

CONSELLO CONSULTIVO

DE

GALICIA

de maneira que aquel investimento queda suxeito ao sistema de compensación previsto
na cláusula sexta do dito Convenio, sendo resarcida a concesionaria a través do
incremento extraordinario de tarifas contemplado nesa cláusula. Con iso infrinxiuse o
artigo 24.3 da Ley de Autopistas, que prohibe a repercusión no réxime de tarifas das
modificacións cuxa iniciativa corresponde ao concesionario.
Sexto. O Real decreto 1359/2018 e a addenda recollen unhas actuacións que chaman
de reposición dun sistema viario, na súa maior parte contiguo á autoestrada, a realizar
pola concesionaria e cuxo investimento real resultante tamén se acorda incorporar
ao custe das obras e investimento real a que se refire a cláusula terceira do Convenio
aprobado polo Real decreto 1733/2011.
Non obstante, aquelas actuacións nada teñen que ver, en realidade, coa reposición
dunha vía, nos termos do artigo 17.1 da Ley de Carreteras, que a addenda cita, senón
que do que se trata é da reparación ou restauración dunha vía que se viu danada
de forma directa polas obras de ampliación da autoestrada, danos cuxa reparación é
responsabilidade exclusiva do concesionario. Ao incorporar a addenda a inversión
real resultante das obras de reparación ao custe das obras e investimento real a que se
refire a cláusula terceira do Convenio aprobado polo Real decreto 1733/2011, o que
se fai é blindar á concesionaria fronte ás posibles reclamacións da Administración
titular da vía e derivar a responsabilidade da dita concesionaria cara aos usuarios
da autoestrada, subrogándoos a tales efectos na posición xurídica da concesionaria,
infrinxindo o artigo 246.e) do TRLCSP, que impón ao concesionario a obriga de
“Indemnizar os danos que se ocasionen a terceiros por causa da execución das obras
ou da súa explotación, cando lle sexan imputables de acordo co artigo 214”.
1.4.- Informe CCG 75/2020, do 6 de maio, sobre a solicitude de indemnización por
razón de servizo polos danos sufridos a causa dunha terceira persoa declarada
insolvente por un policía local no exercicio das funcións propias do seu posto de
traballo no Concello XX

A consulta que se formula suscita a cuestión da normativa aplicable á solicitude de
aboamento a cargo das entidades locais de indemnizacións fixadas xudicialmente a
favor de membros dos corpos de policías locais como responsabilidade civil polos
danos ocasionados a aqueles por terceiros declarados insolventes, e acontecidos no
exercicio das funcións propias dos postos de traballo dos axentes.
Como engadido consúltase cal debe ser a resposta das entidades locais ante as
solicitudes de aboamento subsidiario das referidas indemnizacións a cargo das ditas
entidades.
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No tocante ás indemnizacións por razón do servizo referidas na consulta por mención
da parte reclamante e previstas no artigo 28 do texto refundido da Lei do estatuto
básico do empregado público aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do
30 de outubro, hai que indicar que non se trata dunha vía idónea para resarcir a un
empregado público ante unha reclamación de danos e prexuízos causados por un
terceiro declarado insolvente.
En tal sentido, o Real decreto 462/2002, do 24 de maio, que regula as indemnizacións
por razón de servizo, aínda non aplicable directamente aos corpos de policía local,
establece un sistema de supostos de indemnización reconducibles á categoría de
resarcimento ou abono de expensas asumidas polo empregado público, e non,
propiamente, aos danos e prexuízos causados culposa ou dolosamente por un terceiro.
Así, as comisións de servizo con dereito a indemnización, desprazamentos dentro
do termo municipal, traslado de residencia e asistencias por concorrencia a órganos
colexiados, pouca relación gardan co suposto de feito que motiva a consulta.
Así pois, non se dá esta canle para resarcir os danos sufridos polo axente da policía
local, procede verificar a existencia doutras vías.
Neste sentido, e como así se indica na consulta, existe xurisprudencia contraditoria
ao respecto do resarcimento de danos xerados por terceiros aos axentes dos corpos
de seguridade, para o caso de que a indemnización non chegue a facerse efectiva con
cargo ao autor da lesión.
Así, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en sentenzas 455/2014, do 30 de abril
ou 310/2016, do 11 de maio, entende que non procede o resarcimento a cargo da
Administración por non existir cobertura normativa para tal proceder.
O propio Tribunal Supremo, en sentenzas como a do 19.4.2011, analizando un
suposto de danos sufridos por un axente en atentado terrorista, exclúe a existencia de
responsabilidade patrimonial resaltando que “en el devenir de esa jurisprudencia [que
cita] se alcanzó asimismo la idea de que la vía de la responsabilidad patrimonial exige
para su éxito, en casos como el que enjuiciamos, la anormalidad en el funcionamiento
del servicio público”.
Se para a indemnización de danos causados aos membros das forzas e corpos de
seguridade resulta preciso que medie un funcionamento anormal do servizo público,
non consta que sexa este o caso analizado, e dende logo non se dá ese presuposto na
soa consideración de que o terceiro responsable sexa insolvente.
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As sentenzas do TSXG, partindo da improcedencia da vía da responsabilidade
patrimonial, verifican a posible existencia de normativa ad hoc que autorice tal
indemnización.
Analizan, así, o derrogado Decreto 2038/1975, do 17 de xullo, polo que se aproba
o regulamento orgánico de policía gobernativa, aplicable aos integrantes do Corpo
Nacional de Policía, para concluír que non existe cobertura normativa para que a
Administración indemnice aos axentes en caso de insolvencia do autor ou autores das
lesións.
E no caso da policía local, a Lei 4/2007, do 24 de abril, de coordinación de policías
locais tampouco ofrece unha ancoraxe normativa para tal resarcimento.
É certo que, como se afirma na propia consulta, existen pronunciamentos de signo
contrario aos referidos, como é o caso dos realizados polo TSX de Extremadura en
sentenzas 387/2015, do 28 de maio ou 372/2016, do 27 de outubro; ou do TSX de
Asturias en sentenza 950/2016, do 28 de novembro; ou STSX de Cataluña en sentenza
803/2015, do 26 de outubro.
Nos ditos pronunciamentos se establece a procedencia da reparación pola vía do
principio de indemnidade que protexe aos empregados públicos.
A situación de incerteza descrita, que fundamenta razoablemente a consulta, está
chamada a ser resolta en breve prazo e na idónea vía da casación en vía xudicial, por
estar pendente de pronunciamento por parte do Tribunal Supremo en recurso de tal
natureza.
En efecto, por medio do auto do 10.10.2019, ditado no recurso de casación número
6137/2017, o Tribunal Supremo admitiu o recurso interposto contra a sentenza do
17.7.2017, do xulgado contencioso número 10 de Barcelona na que se estimou
o recurso interposto contra a desestimación presunta por silencio administrativo
da solicitude presentada ante a Secretaría Xeral do Departamento de Interior da
Generalitat de Cataluña de abono de cantidade en concepto de indemnización das
lesións sufridas durante o exercicio das súas funcións.
En tales circunstancias, e dado que a admisión do recurso de casación anticipa unha
futura resolución sobre o fondo da cuestión, resulta procedente no que respecta ao
suposto obxecto de consulta, estar ao que o Tribunal Supremo estableza na sentenza
que resolva o dito recurso.
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En tanto non se dispoña de tal pronunciamento, e aínda considerando que respecto
do dereito estatal –obxecto de controversia no caso analizado– a xurisprudencia
territorial non ten a función nomofiláctica recoñecida aos pronunciamentos
casacionais do Tribunal Supremo, entendemos procedente a aplicación do criterio do
TSXG porque dá máis adecuada recepción á doutrina do Tribunal Supremo sobre
o alcance da responsabilidade patrimonial fronte a axentes das forzas e corpos de
seguridade (eventualmente suxeita a reconsideración no recurso de casación pendente)
considerando ademais que se trata do órgano que establece criterios interpretativos
en apelación nas sentenzas que, como a do caso analizado, afecten á entidade local
consultante.
1.5.- Informe CCG 263/2020, do 14 de outubro, sobre determinadas cuestións
relativas á potestade sancionadora en relación co COVID-19

A consulta formulada versa, resumidamente, sobre as competencias dos concellos
–e particularmente alcaldes e alcaldesas– en materia sanitaria, a necesariedade
da aprobación dunha ordenanza para o exercicio da potestade sancionadora, a
competencia sancionadora en relación co COVID-19 e a posible sanción á desatención
ou incumprimento das ordes das forzas e corpos de seguridade do Estado en relación
coas medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19.
DOUTRINA.

1ª) Informe sobre as competencias dos concellos en materia sanitaria, de acordo
coa Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, e, en particular, sobre se os
alcaldes e alcaldesas, como autoridades sanitarias, poden controlar e inspeccionar
o cumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o
COVID-19, e incoar, tramitar e resolver expedientes sancionadores nos casos de
condutas tipificadas como infracción na lexislación sanitaria vixente.
É criterio do Consello Consultivo de Galicia que os alcaldes e alcaldesas ostentan a
competencia para a vixilancia, inspección e control do cumprimento das medidas de
prevención e obrigacións establecidas no Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, de
medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para facer fronte á crise
sanitaria ocasionada polo COVID-19, no ámbito das súas competencias do control
sanitario de industrias, actividades, servizos e transportes e de control sanitario de
edificios e lugares de vivenda e convivencia humana, de igual forma que ostentan a
competencia para incoar, tramitar e resolver os expedientes sancionadores que procedan
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cando os incumprimentos daquelas medidas e obrigacións sexan subsumibles nalgún
dos supostos-tipo de infracción definidos legalmente como infraccións administrativas
en saúde pública e eses incumprimentos se poñan de manifesto no ámbito ao que alcanza
a competencia dos concellos, que inclúe, en relación ao obrigado cumprimento das
normas sanitarias, o control sanitario de industrias, actividades, servizos e transportes
e o control sanitario de edificios e lugares de vivenda e convivencia humana.
Así mesmo, os alcaldes e alcaldesas, no ámbito das súas competencias do control
sanitario de industrias, actividades, servizos e transportes e de control sanitario de
edificios e lugares de vivenda e convivencia humana, ostentan a competencia para
inspeccionar e controlar o cumprimento das medidas de prevención aprobadas pola
Administración autonómica galega para a loita contra o COVID-19, de igual forma que
ostentan a competencia para incoar, tramitar e resolver os expedientes sancionadores
que procedan cando os incumprimentos daquelas medidas sexan subsumibles nalgún
dos supostos-tipo de infracción definidos legalmente como infraccións administrativas
en saúde pública, xa se atopen tipificadas esas infraccións na Lei 33/2011, do 4 de
outubro, xeral de saúde pública como na Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia,
e sempre que eses incumprimentos se poñan de manifesto no ámbito ao que alcanza
a competencia dos concellos, que inclúe, en relación ao obrigado cumprimento das
normas sanitarias, o control sanitario de industrias, actividades, servizos e transportes
e o control sanitario de edificios e lugares de vivenda e convivencia humana.
2ª) Informe sobre se resulta necesario que, para o exercicio da potestade
sancionadora en relación co incumprimento das medidas de prevención
aprobadas para a loita contra o COVID-19, os concellos aproben unha ordenanza
ao respecto ou se, como mantén o informe da Asesoría Xurídica Xeral, tal
aprobación non será requisito necesario para a imposición de sancións pola
comisión de infraccións xa tipificadas na Lei xeral de saúde pública ou na Lei
de saúde de Galicia, de tal modo que só será preciso o ditado dunha ordenanza
local cando o concello pretenda, no marco das súas competencias, establecer
tipos de infraccións e impoñer sancións polo seu incumprimento, axustándose
aos criterios mínimos de antixuridicidade previstos na Lei de bases de réxime
local ou noutra lei sectorial, pero non cando na propia normativa sectorial xa
estean tipificadas as correspondentes infraccións.
Cando os concellos actúen as súas competencias sancionadoras en materia de saúde
pública deben facelo atendendo ao réxime sancionador establecido na Lei xeral de
saúde pública, con independencia, na cuestión aquí tratada, de que os incumprimentos
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das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19 sexan
subsumibles nalgún dos supostos-tipo de infracción en materia de saúde pública
definidos na Lei xeral de saúde pública ou nalgún dos definidos na Lei de saúde de
Galicia. E se, como é sabido, a Lei xeral de saúde pública, ao atribuír aos concellos
a potestade sancionadora en materia de saúde pública, non condiciona o exercicio
desa potestade a que se ampare nunha ordenanza, carece de todo apoio a esixencia ou
pretensión de que tal potestade sancionadora se instrumente a través dunha ordenanza.
O anterior dise sen prexuízo de indicar que a previsión do artigo 45.2 da Lei de saúde
de Galicia, relativa á instrumentación a través da ordenanza municipal da potestade
sancionadora dos concellos, aparece referida unicamente á actuación das súas
competencias con suxeición ao réxime sancionador da antedita lei, pero non cando
nese exercicio deban axustarse ao réxime sancionador da Lei xeral de saúde pública,
como é o caso.
3ª) Informe sobre se o control e sanción polo incumprimento da obriga de uso
da máscara en actividades e establecementos públicos, na vía pública ou parques
ou espazos públicos municipais e no transporte urbano, debe corresponder aos
concellos, por tratarse de ámbitos relacionados co control sanitario de actividades,
servizos e lugares de convivencia humana de competencia municipal.
En relación co control e sanción polo incumprimento da obriga de uso da máscara, non
ofrece dúbida a este Consello Consultivo de Galicia que a competencia para o exercicio
dese control, nos espazos, vén atribuída aos concellos polo artigo 42.3 da Lei xeral de
sanidade e números 2 e 3 do artigo 80 da Lei de saúde de Galicia, e que para a sanción
dos incumprimentos desa obrigación, como así mesmo para a incoación e tramitación
dos procedementos sancionadores que procedan, cando eses incumprimentos se
poñan de manifesto naqueles mesmos espazos, claramente correspondentes ao ámbito
ao que alcanza a competencia de control sanitario dos concellos, tamén son estes quen
ostentan tales competencias sancionadoras, sendo así que o Real decreto lei 21/2020,
do 9 de xuño, de medidas urxentes de prevención, contención e coordinación para
facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 tipifica no seu artigo 31.2
como infracción leve o incumprimento desa obrigación de uso de máscaras e que o fai
“para efectos do previsto no artigo 57 da Lei 33/2011, do 4 de outubro”, o que indica
ben ás claras a conceptuación dese incumprimento como infracción administrativa
en saúde pública, sancionable, por tanto, con suxeición ao réxime sancionador da Lei
xeral de saúde pública.
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4ª) Informe sobre se poderá sancionarse o incumprimento ou desatención
das ordes que as forzas e corpos de seguridade dean relativas ao necesario
cumprimento das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o
COVID-19 como infracción por desobediencia ou resistencia á autoridade e aso
seus axentes tipificada no artigo 36.6 da Lei orgánica 4/2015, do 30 de marzo,
de protección da seguridade cidadá, se se dan os requisitos legais para isto, sen
prexuízo da posible tipificación do incumprimento das medidas de prevención de
acordo coa lexislación de saúde pública.
As conductas que impliquen o incumprimento ou desatención das ordes das forzas e
corpos de seguridade relativas ao necesario cumprimento das medidas de prevención
e obrigacións impostas para a loita contra o COVID-19 poden ser constitutivas da
infracción grave de desobediencia ou resistencia á autoridade ou aos seus axentes no
exercicio das súas funcións prevista no artigo 36.6 LOPSC, sempre que concorran os
requisitos expostos e sen prexuízo da posible inclusión desas conductas nos supostos
tipificados na lexislación sanitaria.
1.6.- Informe CCG 272/2020, do 4 de novembro, respecto do alcance dun aspecto
concreto do réxime xurídico – urbanístico previsto no artigo 40 da Lei 2/2016,
do 10 de febreiro, do solo de Galicia (LSG), para as denominadas “Edificacións
tradicionais” emprazadas en solo calificado como núcleo rural e rústico

A consulta formulada versa sobre o alcance que debe darse ao concepto “parámetros
urbanísticos” no sentido de se dentro do mesmo habería ou non de entenderse incluído
o requisito contemplado no artigo 24.5 da LSG de que dispoña de “acceso rodado
de uso público”, ou se o mesmo debe quedar acoutado aos parámetros urbanísticos
tradicionalmente reservados ás ordenanzas municipais; isto é: parcela mínima,
ocupación, recuamentos, etc....
DOUTRINA

Os parámetros urbanísticos son todos aqueles elementos ou conceptos, definidos
pola lexislación e o planeamento urbanístico, que fixan as condicións urbanísticas
e edificatorias dos terreos e determinan a viabilidade dunha concreta actuación
urbanística sobre os mesmos.
De acordo con iso, parámetros urbanísticos o son, dende logo, a necesidade de dispoñer
de acceso rodado de uso público para edificar no ámbito dos núcleos rurais (artigo
24.5 da LSG) ou a necesidade de garantir o acceso rodado de uso público adecuado á
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implantación de edificacións ou instalacións en solo rústico para poder obter o título
habilitante municipal de natureza urbanística (artigo 39.a) da LSG).

2.- PROXECTOS NORMATIVOS

Os datos que constan neste apartado son datos de ditames emitidos no ano 2020, que
non coinciden cos datos do anexo da memoria porque existen expedientes do ano
2019 ditaminados no ano 2020 e expedientes do ano 2020 que quedaron pendentes de
emisión de ditame para o ano 2021.
DECRETOS:

No ano 2020 tiveron entrada 20 Proxectos de Decreto.
O Pleno do Consello Consultivo de Galicia ditaminou no exercicio 2020 un total de
18 Proxectos de Decreto do ano 2020 (2 expedientes pendentes do ano 2019 e 16 que
entraron no ano 2020 e foron ditaminados neste ano), ordenados cronoloxicamente
segunda a data de emisión do ditame (no ano 2020 tiveron entrada 20 Proxectos de
Decreto, dos que 4 quedaron pendentes de emisión para o ano 2021):
Ano 2020: 18 Proxectos de Decretos emitidos:
Pendente do ano 2019 e que foron ditaminados no ano 2020: 2 decretos
 CCG 493/2019, do 22 de xaneiro. Proxecto de decreto polo que se modifican
determinadas disposicións vixentes en materia de augas. Ditame emitido na
sesión do 22.1.2020.
 CCG 508/2019, do 8 de xaneiro. Proxecto de decreto polo que se modifica
o Decreto 78/2018, do 26 de xullo, polo que se regula a composición e o
funcionamento da Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe.
Ditame emitido na sesión do 22.1.2020.
Ano 2020: entraron 20 solicitudes e foron emitidos no 2020 en total 16 ditames,
quedando 4 expedientes pendentes para o ano 2021:
 CCG 10/2020, do 29 de xaneiro. Proxecto de decreto polo que se
regula a ampliación dos prazos de presentación de solicitudes, escritos,
comunicacións e documentos no caso de determinadas incidencias técnicas
que imposibiliten o funcionamento ordinario da sede electrónica da Xunta
de Galicia.
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 CCG 52/2020, do 19 de febreiro. Proxecto de decreto polo que se aproba o
Regulamento dos procedementos de mobilidade do persoal funcionario de
carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das
entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico.
 CCG 91/2020, do 3 de abril. Proxecto de decreto polo que se regulan os
aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e
de resinas de montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade
Autónoma de Galicia.
 CCG 95/2020, do 6 de maio. Proxecto de decreto polo que se aproba o
regulamento da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de
Galicia.
 CCG 98/2020, do 8 de abril. Proxecto de decreto polo que se regulan
determinados instrumentos para a xestión, a avaliación, a supervisión e a
mellora da calidade no sector público autonómico de Galicia.
 CCG 107/2020, do 20 de maio. Proxecto de decreto polo que se determina o
procedemento para autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das
actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal da
Comunidade Autónoma de Galicia.
 CCG 112/2020, do 3 de xuño. Proxecto de decreto polo que se regula o
pago de recursos xestionados pola Axencia Tributaria de Galicia a través de
entidades de crédito colaboradoras e mediante tarxeta de crédito e débito a
través de sistemas Terminal Punto de Venda.
 CCG 150/2020, do 29 de xullo. Proxecto de decreto do turismo activo na
Comunidade Autónoma de Galicia.
 CCG 175/2020, do 29 de xullo. Proxecto de decreto polo que se regula o
censo de solo empresarial de Galicia e o seu réxime sancionador.
 Ditame CCG 202/2020, do 26 de agosto. Proxecto de decreto polo que se
crea a especialidade en dietética dentro da categoría estatutaria de técnico/a
especialista do Servizo Galego de Saúde.
 Ditame CCG 188/2020, do 26 de agosto. Proxecto de Decreto polo que
se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento
deportivo de base en Galicia.
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 Ditame CCG 297/2020, do 25 de novembro. Proxecto de decreto polo que
se crea o Rexistro de empresas instaladoras de fontanaría de Galicia e o
Rexistro de instalacións interiores de subministro de auga de Galicia.
 Ditame 306/2020, do 25 de novembro. Proxecto de decreto polo que
se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade
Autónoma de Galicia.
 Ditame CCG 325/2020, do 16 de decembro. Proxecto de decreto polo que
se adoptan medidas sobre a subministración directa de caza maior silvestre
abatida na Comunidade Autónoma de Galicia.
 Ditame CCG 331/2020, do 23 de decembro. Proxecto de decreto polo
que se crea a categoría estatutaria de persoal médico de hospitalización a
domicilio do Servizo Galego de Saúde.
 Ditame CCG 339/2020, do 23 de decembro. Proxecto de decreto polo que
se modifica o Decreto 228/2008, do 2 de outubro, sobre a prestación de
servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia.
Ano 2020: quedan 4 expedientes pendentes para o ano 2021:
 CCG 342/2020. Proxecto de decreto polo que se crea e regula o Rexistro de
instalacións deportivas de Galicia.
 CCG 353/2020. Proxecto de decreto polo que se crean e regulan os rexistros
de intermediarios de crédito inmobiliario e de prestamistas inmobiliarios
da Comunidade Autónoma de Galicia.
 CCG 356/2020. Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
237/2007, do 5 de decembro, polo que se crea a Xunta Consultiva de
Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia e se
regulan a súa composición e funcións.
 CCG 357/2020. Proxecto de decreto polo que se suprime o Centro
Informático para a Xestión Tributaria, Económico-financeira e Contable
(Cixtec) e se modifican os estatutos da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia.
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ORDES:

No ano 2020 tiveron entrada 5 Proxectos de orde.
O Pleno do Consello Consultivo de Galicia ditaminou no exercicio 2020 un total de
4 Proxectos de orde do ano 2020 e 1 proxecto de orde quedou pendente de emisión
para o ano 2021:
Ano 2020: 4 proxectos de orde emitidos:
 Ditame CCG 48/2020, do 4 de marzo. Proxecto de orde pola que se
establece a ordenación da Ruta dos Xardíns da Camelia e se crea o Comité
Camelia Galicia.
 Ditame CCG 76/2020, do 3 de abril. Proxecto de orde pola que se determina
o horario xeral de apertura e peche dos establecementos abertos ao público,
e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades
recreativas na Comunidade Autónoma de Galicia.
 Ditame CCG 298/2020, do 18 de novembro. Proxecto de orde pola que
se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre
transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade
Autónoma de Galicia e se regula o procedemento e condicións para o seu
pago e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de
subministración de información tributaria.
 Ditame CCG 340/2020, do 16 de decembro. Proxecto de orde pola que se
modifican as ordes de aplicación de impostos propios e das taxas fiscais
sobre o xogo.
O proxecto de orde que entrou no ano 2020 e que quedou pendente de emisión para
o ano 2021 é o:
 CCG 350/2020. Proxecto de orde pola que se aproban os diferentes modelos
de autoliquidación do imposto de sucesións e doazóns na Comunidade
Autónoma de Galicia e se regula o procedemento e condicións para
o seu pago e presentación, así como determinadas obrigas formais e de
subministración de información tributaria.
Total do ano 2020: 18 proxectos de decreto emitidos e 4 proxectos de orde
emitidos: 22 ditames.
En particular, interesa destacar a doutrina establecida en relación cos asuntos que se
citan a continuación.
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2.1.- Ditame CCG 493/2019, do 22 de xaneiro de 2020. Proxecto de decreto polo
que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas

O Consello Consultivo realizou no seu ditame as seguintes observacións de legalidade:
Artigo terceiro número 3

Este precepto do proxecto de decreto sometido a ditame regulaba as actuacións
menores de mantemento e conservación que podían ser sometidas ao réxime de
declaración responsable, ou, dito doutro xeito, non están sometidas ao réxime de
autorización previa.
O número terceiro deste precepto esixe a presentación dunha declaración responsable
cunha antelación mínima de vinte días á execución das devanditas actuacións.
O Consello Consultivo considerou que esta previsión resulta contraria ao disposto no
artigo 69.4 da LPAC, de carácter básico e que entrou en vigor con posterioridade ao
Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, que se está a modificar, e que non permite “diferir”
a eficacia das declaracións responsable a un momento posterior á súa presentación:
“As declaracións responsables e as comunicacións permitirán o recoñecemento
ou exercicio dun dereito ou ben o inicio dunha actividade, desde o día da súa
presentación, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección que
teñan atribuídas as administracións públicas. Non obstante o disposto no parágrafo
anterior, a comunicación poderá presentarse dentro dun prazo posterior ao inicio da
actividade cando a lexislación correspondente o prevexa expresamente”.
Artigo terceiro número 4

O parágrafo 3º do precepto establecía a posibilidade de que a resolución que declare
a non presentación, ou a inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de
calquera dato ou información que se incorpore a unha declaración responsable poderá
determinar a obriga do interesado de restituír a situación xurídica ao momento previo
á realización da actuación, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento
co mesmo obxecto durante un período de 6 meses.
Esta previsión resultaba contraria á reserva de lei establecida no artigo 69.4 da LPAC
cuxa dicción literal esixe que tal limitación temporal veña establecida nunha lei. En
concreto, sinalaba que “a resolución da Administración pública que declare tales
circunstancias poderá determinar … a imposibilidade de instar un novo procedemento
co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado pola lei, todo isto
conforme os termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación”.
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Neste sentido, cabe lembrar que tal previsión –imposibilidade de instar un novo
procedemento– non se contempla na Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de
Galicia, nin tampouco no texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto
lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.
Sendo así, non parece que unha norma de rango regulamentario sexa o instrumento
idóneo para establecer ex novo unha consecuencia destas características, e, en
definitiva, para desenvolver sectorialmente neste eido o artigo 69 da LPAC que,
insistimos, reserva a unha lei a apuntada consecuencia.
2.2.- Ditame CCG 91/2020, do 3 de abril. Proxecto de decreto polo que se regulan
os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e
de resinas de montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade
Autónoma de Galicia

Este órgano consultivo realizou no seu ditame as seguintes observacións de legalidade:
Artigo 10

Este precepto exixía a presentación dun documento orixinal. Como temos sinalado no
recente ditame CCG 48/2020, o artigo 28.5 da LPAC, só permite requirir ao interesado
a presentación do documento orixinal para o seu cotexo coa copia presentada, cando a
relevancia do documento no procedemento o esixa ou cando existan dúbidas derivadas
da calidade da copia, caso no que deberá motivarse suficientemente a necesidade da
achega do documento orixinal.
Faise preciso definir correctamente, segundo o indicado, a obriga de exhibición
do documento orixinal para o cotexo a que se refire o apartado 2, no seu primeiro
parágrafo.
Artigo 15

A dicción do apartado 5 deste artigo carecía da esixible concordancia co disposto no
artigo 92.6 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, incorporando unha
interpretación do réxime do silencio en relación coa emisión dos informes preceptivos
de carácter sectorial, e dos seus efectos, que se apartaba da regulación legal que o
proxecto está chamado a desenvolver, con infracción dos principios de legalidade e
xerarquía normativa.
Artigo 20

No réxime legal da declaración responsable non resulta esixible, ao tempo da súa
presentación, a achega doutra documentación complementaria, abondando con que a
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persoa interesada manifeste que cumpre os requisitos correspondentes, que dispón da
documentación que así ao acredita, e que a poñerá a disposición da Administración
cando lle sexa requirida.
Así e todo, a lectura conxunta dos apartados 1.c) e 2 deste artigo, pode levar á conclusión
de que, nalgún caso, o decreto esixe a achega de determinada documentación xunto
coa declaración responsable, con outorgamento, en caso contrario, dun prazo de
emenda, o que non se axustaría ás prescricións do artigo 69 da LPAC, polo que o
texto deberá clarificarse neste aspecto.
Artigo 21

As prescricións deste precepto, titulado “Causas de imposibilidade para continuar co
aproveitamento”, deberían representar o desenvolvemento regulamentario do artigo
92 bis, apartado 6, da Lei de montes de Galicia:
«6. A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou
información que se incorpore a unha declaración responsable, a non presentación
ante a Administración competente da declaración responsable ou a non presentación
da documentación que sexa requirida se é o caso para acreditar o cumprimento do
declarado determinarán a imposibilidade de continuar co aproveitamento desde o
momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades
penais, civís ou administrativas a que houber lugar. Así mesmo, a resolución que declare
tales circunstancias poderá determinar a obriga do interesado de restituír a situación
xurídica ao momento previo ao comezo da actividade, así como a imposibilidade de
instar novos procedementos para a realización de aproveitamentos madeireiros e
leñosos en montes de xestión privada mediante declaración responsable durante un
período dun ano».

O seu texto aparece reproducido, sen cita da súa procedencia legal, no artigo 21,
apartado 3, do proxecto, co engadido final, logo da coma, do seguinte inciso: “... en
caso de reincidencia”, o que constitúe unha alteración substancial da previsión legal,
operación vedada ao regulamento que infrinxe o principio de xerarquía normativa e
determina a presente observación de legalidade.
Non se comprende que o apartado 1 do artigo ante a constatación de “calquera
deficiencia emendable” ordene á Xefatura territorial o ditado dunha resolución
“na que se determinará a imposibilidade da persoa interesada para continuar co
aproveitamento”; un mandato que se reitera no apartado 2, letra b), pola “non emenda
en prazo das deficiencias detectadas nos datos de carácter non esencial”; expresión
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que se aparta da dicción da norma básica, o artigo 69.4 da LPAC, e do artigo 92 bis
da Lei de montes de Galicia, consonte con aquela, que refiren a nota esencialidade,
non aos datos como tales, senón á inexactitude, falsidade ou omisión en que puideran
incorrer.
2.3.- Ditame CCG 95/2020, do 6 de maio. Proxecto de decreto polo que se aproba
o regulamento da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia

O Consello Consultivo realizou as seguintes observacións de legalidade no seu ditame:
Ausencia de informe da Secretaría Xeral Técnica da consellería impulsora

Como xa se indicou na consideración segunda, na tramitación do procedemento se
omitiu indebidamente un trámite preceptivo cal é o da emisión de informe por parte
da Secretaría Xeral Técnica da consellería impulsora do proxecto.
Tal informe ten un contido propio cuxa ausencia dificulta o control de legalidade da
norma.
Así, da ausencia do dito informe se deriva a carencia dunha verificación das
observacións da Asesoría Xurídica Xeral incorporadas ao expediente e a motivación
das rexeitadas, que non figura en memoria nin informe ningún.
Igualmente da ausencia do dito informe resulta a ausencia dunha depurada xustificación
dos principios de boa regulación, incorporados de modo meramente ritual e acrítico
no preámbulo da norma.
En efecto, o artigo 129.1 da LPAC prevé que:
“No exercicio da iniciativa lexislativa e na potestade regulamentaria, as administracións
públicas actuarán de acordo cos principios de necesidade, eficacia, proporcionalidade,
seguranza xurídica, transparencia e eficiencia. Na exposición de motivos ou no
preámbulo, segundo se trate, respectivamente, de anteproxectos de lei ou de proxectos
de regulamento, quedará suficientemente xustificada a súa adecuación aos principios
mencionados”.

O Tribunal Constitucional na Sentenza 55/2018, do 24 de maio, estableceu que tales
principios forman parte das bases do réxime xurídico das administracións públicas.
O informe da Secretaría Xeral Técnica é o trámite idóneo para ultimar a xustificación
do cumprimento de tales principios, unha vez culminada a instrución do procedemento,
a reserva, de ser o caso, do preceptivo ditame do Consello Consultivo.
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E resulta, polo tanto, que a ausencia do referido informe incide igualmente na calidade
da xustificación do cumprimento de tales principios, incorporados de forma ritual e
acrítica, como vai dito, no preámbulo da norma.
Procede, pois, que con carácter previo á aprobación do proxecto se emita o referido
informe preceptivo, procedéndose nos termos expostos na consideración segunda
deste ditame.
2.4.- Ditame CCG 107/2020, do 20 de maio. Proxecto de decreto polo que se
determina o procedemento para autorizar a celebración dos espectáculos públicos
e das actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal da
Comunidade Autónoma de Galicia

Este órgano consultivo realizou no seu ditame as seguintes observacións de legalidade:
Artigo 6.1 en relación cos Artigos 8.6 e 9.6

O artigo 6.1 sinala:
“A persoa solicitante do espectáculo público ou da actividade recreativa deberá
solicitar a autorización do órgano competente, cunha antelación mínima de 30 días da
data prevista para a súa celebración”.

Pola súa banda, o artigo 8.6 (en idéntico senso, o artigo 9.6) establece:
“O órgano competente resolverá outorgando ou denegando a autorización solicitada
no prazo máximo de tres meses. Transcorrido o dito prazo sen notificarse a resolución
expresa o solicitante poderá entendela desestimada”.

Logo da lectura destes preceptos advírtese unha falta de coherencia entre ambos con
afectación para a seguridade xurídica posto que se faculta á Administración para
resolver cando puidera ter transcorrido a data prevista para a celebración do evento de
que se trate toda vez que a presentación da solicitude debe facerse cunha antelación
mínima dun mes mentres que a Administración dispón de ata tres meses para resolver.
Artigo 6.2

O apartado comeza co seguinte teor: “De conformidade co disposto no número 4 do
artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, ....”; sendo que a continuación do precepto
non se corresponde co teor literal do artigo 68.4 da LPAC. Debe corrixirse a redacción
deste apartado 2 e reproducir dun xeito correcto o artigo sinalado da LPAC.
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2.5.- Ditame CCG 150/2020, do 29 de xullo. Proxecto de decreto do turismo activo
na Comunidade Autónoma de Galicia

Este Consello Consultivo realizou as seguintes observacións de legalidade:
Artigo 8

O apartado 5 deste artigo prevé que a Axencia Turismo de Galicia poderá concretar
as medidas de seguridade e calidade establecidas neste decreto para a práctica das
distintas actividades de turismo activo.
Aínda de carácter técnico, parece que a concreción das ditas medidas constituirían
disposicións xerais de carácter vinculante, polo que a competencia correspondería
ao conselleiro por medio de orde e non á Axencia Turismo de Galicia, que carece de
competencias normativas recoñecidas no Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo
que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos.
En tal sentido, a previsión sería contraria ao disposto no artigo 37 da Lei 16/2010,
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia (en diante, LOFAXGA), que limita o exercicio
da potestade regulamentaria á Xunta de Galicia e ás persoas titulares das consellerías.
Artigo 20

A previsión do apartado 2 debe ser obxecto dunha tacha de legalidade, en canto prevé
que a Administración poderá requirir a exhibición do documento orixinal para o
cotexo da copia electrónica presentada.
A previsión resulta contraria á legalidade por canto a exhibición dun documento
orixinal unicamente está prevista, con carácter excepcional, nos supostos e cos
requisitos aos que se refire o apartado 5 do artigo 28 da LPAC; é dicir, cando a
relevancia do documento no procedemento o esixa ou existan dúbidas derivadas
da calidade da copia, en cuxo caso as Administracións poderán solicitar de maneira
motivada o cotexo das copias achegadas polo solicitante, razón pola cal a redacción
do parágrafo debe axustarse á previsión legal.
Por outra parte a literalidade da previsión do apartado 5 tampouco se axusta á legalidade
vixente en canto limita a exoneración de presentación de documentación por parte das
partes interesadas aos “documentos que xa foran presentados anteriormente”.
Para respectar o réxime legal previsto no artigo 28.2 da LPAC, deben recollerse os
supostos de que os documentos se atopen en poder da Administración actuante ou
foran elaborados por calquera outra Administración.
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2.6.- Ditame CCG 175/2020, do 29 de xullo. Proxecto de decreto polo que se regula
o censo de solo empresarial de Galicia e o seu réxime sancionador

Este órgano consultivo realizou no seu ditame as seguintes observacións de legalidade:
Artigo 22.2

Este precepto establecía o seguinte: “2. Constatado o incumprimento da orde de
execución, o IGVS poderá impoñer multas coercitivas á persoa sancionada, con
periodicidade mínima mensual para a súa materialización. A multa será por un
importe de 300 euros o primeiro mes, incrementada en 1.000 euros cada uno de los
sucesivos meses ata o cumprimento da orde de execución, sen que o importe total
poida exceder dos 6.000 euros”.
Esta limitación vulneraba o previsto no artigo 25.2 da Lei 5/2017, do 19 de outubro,
de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, que, sen limitación
algunha, establece que a Administración, poderá impoñer multas coercitivas de entre
300 e 6.000 euros, con periodicidade mínima mensual.
É función da lei establecer máximos e/ou mínimos, e é función do regulamento graduar
dentro deses límites legais. Pero cando a lei non establece un límite máximo absoluto
e permite impoñer multas de “300 e 6.000 euros, con periodicidade mínima mensual”,
é dicir, de cada vez, non está autorizado o regulamento a establecer un máximo total
de todas as que poidan impoñerse, polo mesmo que non estaría autorizado a rebaixar
cada multa por debaixo dos 300 ou elevala por enriba dos 6.000 euros que establece
a lei.
2.7.- Ditame CCG 331/2020, do 23 de decembro. Proxecto de decreto polo que se
crea a categoría estatutaria de persoal médico de hospitalización a domicilio do
Servizo Galego de Saúde

Este Consello Consultivo realizou no seu ditame as seguintes observacións de
legalidade:
Disposición transitoria primeira e anexo

No número 3 da disposición transitoria primeira se prevé que o persoal fixo a que se
refire o número 1 da mesma disposición (que é o persoal médico con nomeamento
estatutario fixo que, con independencia da categoría e especialidade que posúa, estea
adscrito á entrada en vigor do decreto a unidades ou dispositivos de hospitalización
a domicilio no Servizo Galego de Saúde, e realizando funcións propias da categoría
de nova creación) “poderá optar pola súa integración na nova categoría de médico/a
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de HADO, no prazo de dous meses seguintes á entrada en vigor deste decreto, para
o cal deberá presentar a correspondente solicitude, de acordo co modelo recollido
no anexo. O persoal integrado poderá solicitar o pase á situación de excedencia por
prestación de servizos no sector público na categoría de orixe”.
No dito número se contempla, polo tanto, un suposto de integración automática ou
directa na nova categoría estatutaria que é obxecto de creación polo persoal médico
estatutario fixo que, no momento de entrada en vigor do decreto, estea adscrito a
unidades ou dispositivos de hospitalización a domicilio no Servizo Galego de Saúde,
e realizando funcións propias da categoría de nova creación, con independencia da
categoría e especialidade que posúa (polo tanto, non necesariamente algunha das
especialidades para o acceso á nova categoría previstas no artigo 2 do proxecto).
O proxecto de decreto está así configurando un suposto de acceso a unha categoría
de persoal estatutario non previsto nin no Estatuto Marco (en diante, EM), nin na
Lei 8/2008, do 10 de xullo, que non pode ser introducido ex novo nunha norma
regulamentaria autonómica como a que nos ocupa polas razóns que se pasan a
indicar.
Tal e como se indicou antes, a relación do persoal estatutario é unha relación funcionarial
de carácter especial á que, polo tanto, resulta aplicable o artigo 23.2 da Constitución
española. Conforme reiterada doutrina do Tribunal Constitucional, recollida, entre
outras, na STC 236/2015, do 19 de novembro, o dito precepto constitucional garante
a igualdade tanto no acceso á función pública como na promoción e na carreira
profesional e impón unha esixencia de predeterminación normativa que implica que:
“la Constitución reserva a la Ley y, en todo caso, al principio de legalidad, entendido
como existencia de norma jurídica previa, la regulación de las condiciones de ejercicio
del derecho, lo que entraña una garantía de orden material que se traduce en la
imperativa exigencia de predeterminar cuáles hayan de ser las condiciones para acceder
a la función pública de conformidad con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, que sólo pueden preservarse y, aun antes, establecerse mediante la
intervención positiva del legislador, resultando esta exigencia más patente y de mayor
rigor e intensidad en el caso de acceso a la función pública que cuando, dentro ya de la
misma, se trata del desarrollo y promoción de la carrera administrativa”.

Xunto ao anterior, debe terse en conta tamén a reserva de lei do artigo 103.3 da
Constitución española. Corresponde, pois, ao lexislador o establecemento dos
criterios para o acceso á función pública e para a promoción na carreira administrativa,
sen prexuízo dunha posible colaboración regulamentaria se ben a regulación
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regulamentaria en ningún caso poderá ser independente, senón necesariamente
subordinada ao disposto nunha lei.
Por outra banda, desde a perspectiva competencial, o Estado ostenta competencia en
materia de bases do réxime estatutario dos funcionarios de acordo co artigo 149.1.18ª
da Constitución española.
Polo tanto, dentro desta competencia estatal se integra a regulación das condicións de
acceso á función pública (tanto a regra xeral de convocatorias abertas como as posibles
excepcións ou modulacións, como salientan as SSTC 111/2014, do 26 de xuño, e
238/2015, do 19 de novembro, relativas ambas á normativa en materia de emprego
público que, en relación co acceso, é aplicable ao persoal estatutario, conforme ao
antes indicado). Tamén a promoción interna e o requisito de titulación asociado á
promoción interna (así como, no seu caso, as posibles dispensas ao requisito de
titulación previsto como regra xeral) son elementos integrantes do “réxime estatutario
dos funcionarios públicos”.
Pola súa banda, corresponde á Comunidade Autónoma galega o desenvolvemento
lexislativo e a execución do réxime estatutario dos seus funcionarios (e, polo tanto,
do seu persoal estatutario) ao abeiro da competencia do artigo 28.Un do Estatuto de
autonomía, posta en relación coa competencia autonómica en materia de sanidade
do artigo 33. O exercicio das competencias normativas autonómicas nesta materia
ha de despregarse dentro do necesario respecto da normativa básica estatal existente
(actualmente contida no EM e no TREBEP no que este último é aplicable ao persoal
estatutario conforme ao seu artigo 2.3).
Sentado o anterior, de acordo coa regulación contida nos capítulos V e VI do EM, o
acceso a unha categoría de persoal estatutario pode ter lugar mediante a superación
dun proceso de selección, o cal ha de configurarse con carácter aberto, non como
proba restrinxida (artigos 20 e 31 EM postos en relación cos artigos 55 e seguintes do
TREBEP) ou mediante a promoción interna, regulada no artigo 34 do EM (precepto
formal e materialmente básico conforme ao disposto na STC 20/2017, do 2 de febreiro).
De acordo con este último precepto, o persoal estatutario fixo dunha categoría poderá
acceder, dentro do seu servizo de saúde de destino, a outra categoría cando o título
esixido para o ingreso sexa de igual ou superior nivel académico. Ademais, o mesmo
artigo dispón que os procedementos de promoción interna deben desenvolverse de
acordo cos principios de igualdade, mérito e capacidade e polos sistemas de oposición,
concurso ou concurso-oposición, podendo realizarse convocatorias específicas se así
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o aconsellan razóns de planificación ou de eficacia na xestión. Sinala, así mesmo, o
precepto que para participar nos procesos selectivos para a promoción interna será
requisito ostentar a titulación requirida e estar en servizo activo, e con nomeamento
como persoal estatutario fixo durante, polo menos dous anos na categoría de
procedencia.
Como consecuencia do exposto, o proceso de integración proxectado no número 3
da disposición transitoria primeira non respecta o marco normativo básico e legal
relativo ao acceso a unha categoría de persoal estatutario.
Disposición transitoria segunda

Nesta disposición se prevé que o persoal médico con nomeamento estatutario temporal
que estea adscrito á entrada en vigor do decreto ás unidades ou dispositivos de
hospitalización a domicilio no Servizo Galego de Saúde realizando funcións propias
da categoría de nova creación continuará no seu desempeño, con novación do vínculo
estatutario e expedición dun nomeamento estatutario temporal da nova categoría.
A disposición, tal e como está redactada, resulta aplicable a todo o persoal estatutario
temporal que se atope na situación prevista nela, “con independencia da categoría
orixinaria”, polo tanto, aínda que non cumpra os requisitos de titulación para o acceso
á nova categoría previstos no artigo 2 do proxecto.
Conforme o artigo 33.1 do EM, en todo caso o persoal estatutario temporal deberá
reunir os requisitos establecidos no artigo 30.5 do EM, isto é, os requisitos para poder
participar nos procesos de selección de persoal estatutario fixo de que se trate entre os
que se atopa o requisito relativo á titulación esixible.
En consecuencia, na disposición transitoria segunda a previsión relativa á novación do
vínculo e a expedición dun novo nomeamento na categoría que é obxecto de creación
debe quedar restrinxida a aquel persoal estatutario temporal que cumpra cos requisitos
de titulación do artigo 2 do proxecto.

3.- A REVISIÓN DE OFICIO
3.1.- Solicitude de nulidade de pleno dereito por expediente de sucesións por
notificación defectuosa (CCG 51/2019)

A pretensión da parte se fundamenta na concorrencia da causa prevista no artigo
217.1, letra a), da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria (en diante, LXT):
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actos “que lesionen os dereitos e liberdades susceptibles de amparo constitucional”,
alegando ao respecto que a falta de notificación dos actos de liquidación e execución
da débeda tributaria provocoulle a máis absoluta indefensión, con infracción do artigo
24 da Constitución española.
É de ter en conta que na escritura obxecto de liquidación se fai constar a autorización
do interesado para que a mercantil I. S.L. non só presente á Administración a referida
escritura, efectuando as declaracións, autoliquidación e liquidacións complementarias
exixidas pola normativa tributaria, senón ademais para dar cumprimento aos
requirimentos de emenda dos defectos advertidos nas presentacións das declaracións ou
autoliquidacións, interpor cantos procedementos ou recursos fosen convenientes e, en
xeral, cantas actuacións corresponderán aos representados no curso do procedemento.
Xa que logo, a administración tributaria, puido e debeu entender coa referida entidade
mercantil as actuacións sucesivas, de conformidade co disposto no artigo 46 da LXT.
No entanto, o trámite de audiencia do procedemento de comprobación limitada
tentouse notificar ao propio interesado (os días 6.4.2010, 8.4.2010, 10.6.2010 e
11.6.2010), pero non no domicilio sinalado no expediente, senón no domicilio fiscal
que constaba nas bases de datos da Axencia Estatal de Administración Tributaria, e as
notificacións resultaron devoltas, en todos os casos coa clave “ausente reparto”, polo
que se publicou o acordo no Diario Oficial de Galicia núm. 137 do 20.7.2010.
Posteriormente, tamén se intentou notificar, no domicilio fiscal, a liquidación
provisional aprobada o 27.8.2010; intento que se levou a cabo por unha soa vez, o día
3.9.2010, ao ser devolta coa clave “dirección incorrecta”.
O mesmo acto tentouse notificar deseguido, por dúas veces, á persoa física que,
actuando por conta de I. S.L. presentara a autoliquidación, e na dirección a tal efecto
sinalada no documento “modelo de representación voluntaria dos contribuíntes”
achegado con aquela. Pero este intento foi novamente defectuoso, por canto as
referidas notificacións remitíronse indebidamente, resultando devoltas coas claves
“ausente reparto” e “descoñecido” e non, como procedía, a I. S.L. persoa xurídica que
ostentaba a representación do contribuínte.
Sendo este un dato que constaba á administración, pois así figura recollido, tanto
no documento de notificación do trámite de audiencia do procedemento de inicio de
comprobación limitada, como no de notificación da liquidación provisional, como na
escritura notarial en que se documentou o negocio xurídico suxeito a gravame, resulta
evidente a contravención do prescrito polo artigo 110.1 da LXT.
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É inexacto, por tanto, o indicado no informe da delegación da ATRIGA, cando afirma
que no documento de autorización aportado non se clarificaba se a representación o
era só para presentar o imposto ou alcanzaba a máis actuacións.
Deste xeito, non foi senón até o 29.11.2017, cando recibiu a primeira comunicación
relativa ao expediente na que se lle anunciaba a inminente saída a poxa de dúas fincas
da súa propiedade, de non procederse ao aboamento das cantidades debidas por
principal, xuros, e custas da execución.
A proposta de resolución refire que o intento de notificación nesa dirección realizouse
ao “ter coñecemento dela por un informe solicitado ao Concello”, pondo así de
manifesto a ausencia da dilixencia esixible na práctica das anteriores notificacións,
tendo en conta que estes datos foran facilitados á administración, e figuraban no
expediente.
Esta omisión da dilixencia esixible ao tempo de notificar os actos de xestión tributaria
que nos ocupan, fai inoperante a presunción de que o obrigado tributario tivo
coñecemento dos actos sucesivamente ditados, e supuxo ademais unha indefensión
material e efectiva, ao privar ao contribuínte das posibilidades de formular alegacións
en trámite de audiencia; ingresar, de ser o caso, a pequena diferenza existente entre
a cantidade xa aboada en concepto de autoliquidación e a resultante da liquidación
provisional; oporse ao novo requirimento de pago da débeda tributaria polo seu total
importe, ou interpor, en definitiva os recursos que considerase convenientes.
No entanto, é preciso ter en conta que, como este Consello Consultivo ten precisado
(por todos os ditames CCG 215/2018, 242/2018, ou 306/2018), sendo incuestionable
que a notificación constitúe un trámite fundamental, esta non condiciona a validez
do acto administrativo, senón só a súa eficacia, que se verá demorada até a práctica
da notificación en debida forma, de xeito que os vicios en que a notificación poida
incorrer se proxectarán só sobre os efectos do acto, non sobre a súa validez.
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”.
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Consecuentemente co razoado, hai que concluír que os eventuais defectos de
notificación non son motivación suficiente para realizar un pronunciamento de fondo
no seo do procedemento de nulidade de pleno dereito dos actos administrativos que
nos ocupa, sendo o adecuado que, tratándose dunha notificación defectuosa, o órgano
autor desta considere a procedencia da notificación da liquidación en debida forma.
3.2.- Solicitude de declaración de nulidade de pleno dereito por vulneración do
principio de igualdade en expedientes tributarios (CCG 38/2020)

Alega a interesada que realizou a adquisición dunha finca pro indiviso con outro
adquirente, e que, con ocasión da comprobación de valores realizada ao respecto das
autoliquidacións practicadas do imposto de transmisións, a Administración tributaria
realizou dúas valoracións diverxentes do mesmo ben inmoble, a resultas da cal
correspondeu a aquela unha maior débeda tributaria que a establecida para o outro
coadquirente.
En concreto, alega a parte interesada que na liquidación que lle foi practicada a
finca de referencia é valorada no importe de 918.305,85 €, mentres que a valoración
realizada ao outro coadquirente, se rebaixou até 638.494,09 €, logo de ser estimado
un recurso de reposición interposto por este contra aquela inicial liquidación, que non
foi obxecto de recurso nin reclamación económico- administrativa en prazo por parte
da interesada, que ademais coñeceu a valoración á baixa cando xa ganara firmeza a
liquidación a ela practicada.
A Administración tributaria, pola contra, considera que non concorre vulneración
do principio de igualdade diante da distinta posición procedemental dunha e
doutro coadquirente, xa que a diferenza do sucedido co outro copropietario, a Sra.
P., no expediente que se examina, se aquedou fronte á liquidación practicada pola
Administración, presentando posteriormente un recurso extraordinario de revisión
que non prosperou en vía xudicial.
Tal como apunta o ditame CCG 38/2020, hai que considerar que a cuestión da
eventual creba do principio de igualdade en presenza dunha diferente valoración dun
mesmo ben por parte da Administración tributaria e diante da firmeza da liquidación
correspondente ao valor superior, foi xa obxecto de diferentes pronunciamentos por
parte deste Consello Consultivo.
Así, no ditame CCG 303/2018, no que se cuestionaba unha diverxencia de valoración
dun mesmo ben para distintos herdeiros –en vía administrativa e como consecuencia
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do emprego de métodos de valoración distintos– este Consello Consultivo considerou
que tal disparidade constituía unha creba do principio de igualdade ponderando
igualmente que a disimilitude poñía de manifesto, asemade, unha ponderación
afastada do valor de mercado.
Naquel ditame facíase propia a doutrina contida na Sentenza 2375/2017, do
28.11.2017, do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, da que se plasmaba unha
ampla transcrición, e na que se indicaba que conforme a un criterio de xustiza que
debe inspirar o sistema tributario (artigo 31 da Constitución española) e de acordo
coas esixencias do principio de igualdade (artigos 14 e 31 CE) que esixe tratar de
xeito igual supostos de feito iguais, resulta lóxico que un mesmo ben sexa valorado
da mesma forma para os distintos suxeitos pasivos, supoñendo o contrario unha
contravención daqueles principios.
A Administración tributaria practicou á parte interesada unha comprobación de valores
que estableceu unha valoración inadecuada, como así se desprende da estimación do
recurso de reposición presentado polo outro coadquirente, e o mantemento daquela
liquidación, aínda que firme, resulta contrario ao referido principio de igualdade, e
grava unha riqueza non existente e que é só froito dunha valoración desaxeitada.
Polo demais, o establecemento dun criterio unitario de valoración é un principio
recollido na propia LXT, que para un suposto non moi afastado, establece que se
da impugnación ou da taxación pericial contraditoria promovida por un obrigado
tributario resultase un valor distinto, o precitado valor será aplicable aos distintos
obrigados tributarios aos que lle fose de aplicación en relación coa Administración
tributaria actuante.
A firmeza da liquidación de referencia non é obstáculo para a aplicación do devandito
principio xurídico, en canto, por afectar a un dereito susceptible de amparo, o vicio
excede os límites da legalidade ordinaria, e pode ser depurado pola canle da revisión
de oficio.
Por outra parte hai que considerar, no caso analizado no ditame de referencia CCG
38/2020, que a Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 293/2018, do 16
de outubro, que denegou a procedencia do recurso extraordinario de revisión interposto
pola parte interesada, deixou salvado con rotundidade e claridade que, concorre
“desde luego” a infracción do principio de igualdade na liquidación de referencia,
asentando que a entón parte interesada pode sustentar a petición de nulidade en “vía
que mantiene abierta”, e considerándose que o idóneo sería que, en tales supostos, a
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Administración procedese de oficio á revisión das súas valoracións contraditorias, sen
necesidade de ser instada polos interesados.
Certamente os anteditos pronunciamentos constitúen un obiter dicta e non a ratio
decidendi da sentenza (o tribunal non tiña ao seu alcance un pronunciamento
resolutorio sobre a concorrencia do vicio de nulidade) mais a aqueles razoamentos
debe serlle recoñecido o seu importante valor que reforza o criterio defendido con
anterioridade sobre a concorrencia do vicio de nulidade referido.
A Administración na súa proposta de resolución cita un anterior pronunciamento deste
Consello Consultivo de Galicia (CCG 573/2013), no que, certamente, con asento na
distinta posición procedemental dos diferentes obrigados tributarios se consideraba
que non existía creba do principio de igualdade ante a diverxencia de valoracións, por
tratarse de situacións desiguais.
Ese criterio foi modulado no pronunciamento anteriormente referido, CCG
303/2018, no sentido que vai exposto e para os supostos de que chegue a establecerse
ulteriormente a inadecuación da valoración inicial por xustificarse que a máis axeitada
á capacidade contributiva é outra distinta, máis baixa e establecida con base en
criterios de valoración real motivados.
Quedan fóra, por tanto, e se mantén en plenitude a doutrina orixinal, naqueles supostos
nos que a posterior corrección da valoración primixenia da Administración obedece a
estritos motivos formais, como pode ser a falta de motivación, motivos que, en canto
directamente vinculados coa iniciativa de impugnación dun dos obrigados tributarios,
reforzan a disimilitude da posición procedemental duns e doutros, inclinando a
balanza na tensión de principios, en prol do recoñecemento de eficacia xurídica a tal
diferenza como elemento que exclúe a existencia de creba do principio de igualdade
(vide CCG 8/2020).
No caso sometido a exame, a rectificación á baixa da valoración inicial establecida
na comprobación de valores obedeceu a unha reconsideración dos criterios aplicados
pola propia Administración, e, en tales circunstancias, a fixación de valores distintos
para un mesmo ben e diferentes obrigados tributarios resulta contraria ao principio de
igualdade nos termos expostos.
En todo caso, e como xa se considerou no ditame CCG 303/2018, o feito de que a
parte interesada non impugnase en prazo a liquidación inicial si ten consecuencias a
respecto do abono de xuros, que se limitarán aos devindicados dende que se formulou
a solicitude de declaración de nulidade de pleno dereito.
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Como conclusión, este órgano consultivo informa desfavorablemente a proposta de
resolución, procedendo a revisión de oficio da liquidación de referencia.
3.3.- A revisión de oficio dos acordos de determinación do canon de concesión
de dominio público dos postos da praza de abastos dun Concello (CCG 443/2019)

Este Consello Consultivo analiza a concorrencia da causa de nulidade de pleno
dereito invocada polo Concello, que pretende basear aquela nas previstas no artigo
217.1.e) da LXT cando establece a nulidade dos actos “ditados prescindindo total e
absolutamente do procedemento legalmente establecido ou das normas que conteñen
as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados”.
A administración consultante considera que os acordos municipais adoecen deste
vicio procedemental, porque se ditaron sen a emisión de informe técnico-económico
e memoria económica-financeira que xustificase a contía da taxa proposta.
O mercado/praza de abastos do Concello constitúe un ben de servizo público cuxo
uso está suxeito á obtención de concesión administrativa en canto comporta un
uso privativo de bens de dominio público, que se outorgará previa licitación; a tal
efecto constan na documentación remitida os expedientes de licitación de concesión
demanial dos postos da praza. En relación ás concesións demaniais, cítase no ditame
o artigo 93.4 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das administracións
públicas e o artigo 80 do Regulamento de Bens Locais.
O Concello ten aprobada unha ordenanza reguladora da taxa por prestación do servizo
do mercado municipal onde un dos conceptos é “praza de Abastos de B.”.
O artigo 25 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais refírese aos informes técnicoeconómicos en que se poña de manifesto o valor de mercado ou a previsible cobertura
do custo daqueles, respectivamente, e o artigo 20 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de
taxas e prezos públicos recolle a memoria económico-financeira.
A xurisprudencia ten indicado que tanto o “informe técnico-económico” como a
“memoria económica-financeira” son documentos que teñen contido análogo, e que
se veñen a esixir como garantía para o administrado, ao tempo que como o contido
de ambos documentos é idéntico faise referencia de forma indistinta tanto á memoria
económica-financeira como aos informes técnicos-económicos (STS 18.3.2010).
Nos expedientes de licitación das concesións demaniais dos postos non consta a
emisión do informe técnico-económico esixido nos termos legais referidos, onde se
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ten que analizar o custe ou valor da actividade e xustificar a contía da taxa que non
é coincidente coa taxa fixada na Ordenanza Municipal, en canto excede da mesma.
A xurisprudencia vén configurando este trámite de emisión do informe técnicoeconómico cun carácter de esencial, imprescindible e irreparable, polo que deste
xeito, a falta de emisión do referido informe pode equipararse ao suposto de falta total
e absoluta do procedemento legalmente establecido.
Consecuencia inmediata da ausencia do mencionado trámite é a nulidade absoluta ou
radical do acto administrativo ditado, tal e como prevé para tales casos o artigo 217
da LXT.
En definitiva, existe causa suficiente para proceder á declaración de nulidade das
Resolucións da Alcaldía de datas 26.11.2013, 27.1.2015 e 4.6.2016, por canto
do exame realizado do expediente, resulta que os mencionados actos ditáronse
prescindindo total e absolutamente do procedemento, polo que resultan, xa que logo,
nulas de pleno dereito, falta esta reconducible pola vía da revisión de oficio do artigo
217 da LXT, tal e como se contén na proposta de resolución que o antedito Concello
somete a ditame.
3.4.- A revisión de oficio de dúas licenzas e a análise do tempo transcorrido desde
o outorgamento das licenzas a efectos do artigo 110 da LPAC (CCG 111/2020)

A proposta de resolución sometida a ditame preconiza a improcedencia de exercer
a potestade de revisión de oficio en atención ao tempo transcorrido dende o
outorgamento da licenza, estimando así as alegacións realizadas pola representación
da parte interesada no mesmo sentido.
Este órgano consultivo non comparte o criterio acollido pola entidade local na súa
proposta, e iso polas razóns que se expoñen no ditame de referencia.
O mero transcurso dun determinado prazo de tempo, aínda longo, non ten significado
en si mesmo para determinar a improcedencia de realizar unha declaración de nulidade
radical dun acto afectado por tal vicio, pois a revisión de oficio non está legalmente
suxeita a un prazo de prescrición nin de caducidade.
Se fose vontade do lexislador a de establecer un límite temporal polo transcurso dun
longo período de tempo, bastaría con establecelo legalmente, ao modo en que se fixan,
por exemplo, determinados prazos de notable duración para a prescrición de accións
ou para a usucapión.
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O deseño legal dos límites do artigo 110 da LPAC (tradicional no noso dereito
administrativo) non segue a opción da fixación aritmética dun determinado prazo, e nin
sequera a dunha regulación típica de supostos determinados e taxados, reconducindo
en troques a delimitación de tales límites a parámetros amplos que se proxectan
ademais sobre principios que igualmente posúen notable marxe de apreciación.
Pode afirmarse, así, que a cuestión do tempo como límite para o exercicio da potestade
de revisión, debe ser pesada, máis que contada ou medida, en canto a súa virtualidade
vai anoada a aspectos cualitativos máis que cuantitativos e a súa apreciación debe
realizarse en proxección sobre determinados principios que deben resultar afectados
polo lapso temporal: a equidade, a boa fe, o dereito dos particulares ou as leis.
É no xogo da proxección do transcurso do tempo sobre os ditos principios onde
aparece o “certo marxe de apreciación” ao que alude o Tribunal Supremo na sentenza
referida.
No caso analizado, nin a parte interesada nin a Administración achegan motivación
e xustificación suficiente que permita apreciar que o tempo transcorrido dende o
outorgamento das licenzas provoca unha afectación transcendente sobre os principios
de equidade, boa fe, dereitos de particulares ou as leis, que permita a aplicación
excepcional dos límites do artigo 110 da LPAC que impiden a depuración dun eventual
vicio tan transcendente como a nulidade radical dun acto administrativo, apreciación
non suxeita a prazo, como vai dito.
Atendendo ás circunstancias do caso entende este órgano consultivo que o tempo
transcorrido dende o outorgamento das controvertidas licenzas no ano 2006 non
produce unha afectación transcendente da equidade que exclúa a verificación da
posible nulidade dos ditos actos administrativos.
Así, a consolidación de feitos consumados polo simple transcurso do tempo socava
os intereses públicos que a legalidade urbanística protexe, dificultando notablemente,
cando non impedindo, o cumprimento da súa finalidade.
Neste sentido hai que indicar que os sensibles intereses públicos aos que obedece
a disciplina urbanística quedarían privados de tutela adecuada se se prima a
consolidación de actuacións contrarias á legalidade máis alá dos supostos legalmente
previstos de consolidación pola vía da prescrición.
Polas razóns expostas enténdese que non é axustado a dereito excluír a potestade de
exercicio da revisión das licenzas de referencia en aplicación duns límites que non
son apreciables no caso examinado, sendo procedente, pois, verificar a legalidade
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dos actos de referencia, aparentemente viciados dun vicio de nulidade radical ante o
incumprimento seguro das normas de recuamento e, segundo se informa nos termos
que van expostos, semella que tamén respecto do requisito de altura da edificación,
extremos ambos que, de seguir a entidade consultante o criterio exposto neste ditame
(o pronunciamento deste órgano consultivo so é habilitante para o caso de que se
pretenda a revisión) deberán ser determinados oportunamente no expediente.
3.5.- A revisión de oficio da Resolución pola que se concede unha axuda (CCG
115/2020)

A causa de nulidade de pleno dereito aducida no caso pola administración actuante é
a prevista no artigo 32.1.b) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
(en diante, LSG), en relación coa cláusula de remisión contida no artigo 47.1.g) da
LPAC. O aludido precepto (do mesmo xeito que o artigo 36.1.b) da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións) establece:
“Son causas de nulidade da concesión: […] b) A carencia ou insuficiencia de
crédito, de conformidade co establecido no artigo 57 do Decreto Lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e
orzamentario de Galicia. […]”.

En efecto, a existencia e adecuación de crédito constitúe un presuposto de validez
e eficacia de toda actuación administrativa que dea lugar á realización dun gasto.
Así resulta do disposto polo artigo 57 da Lei de réxime financeiro e orzamentario de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, ao que, se remite
o artigo 32.1.b) da LSG, e consonte ao que:
“Artigo 57. Nulidade de obrigas. 1. Non poderán adquirirse compromisos de gastos
por contía superior ó importe dos créditos figurados nos estados de gastos, sendo nulos
de pleno dereito os actos administrativos e as disposicións xerais con rango inferior a
lei que infrinxan a expresada norma, sen prexuízo das responsabilidades a que haxa
lugar […]”.

Queda así patente que na concesión da subvención que nos ocupa infrinxiuse o disposto
na lexislación mencionada en canto ao requisito de previa existencia de crédito, polo
que é obrigado concluír que concorre a causa de nulidade establecida no artigo 32.1.b)
da LSG, o que determina a procedencia da revisión de oficio do acto analizado.
Por todo o anteriormente exposto, o Consello Consultivo de Galicia, con carácter
preceptivo e vinculante informa favorablemente a proposta de resolución do
expediente.
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3.6.- A revisión de oficio do contrato de servizo de mantemento do ascensor
situado na Casa da Cultura (CCG 189/2020)

O acto a revisar foi ditado polo alcalde, pero, de acordo coa proposta, a revisión vai
a ser sometida á aprobación do Pleno, polo que este órgano consultivo lembra no
ditame de referencia doutrina deste Consello Consultivo en relación coa competencia
para revisar actos administrativos nos municipios de réxime común (por todas, CCG
175/2015) conforme a cal a competencia para a revisión dos actos corresponde aos
órganos que os ditaron, apoiando a devandita tese en previos ditames deste organismo
e outros órganos consultivos.
Esta doutrina ten que ser matizada no caso analizado, por canto que estamos a falar
dun contrato administrativo e existe unha previsión específica ao respecto na vixente
Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen
ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26.2.2014 (en diante, LCSP).
Así, de acordo coa disposición transitoria primeira da LCSP, os contratos administrativos
adxudicados con anterioridade á entrada en vigor da dita lei rexeranse, en canto aos
seus efectos, cumprimento e extinción, incluída expresamente a súa modificación,
pola normativa anterior. A Sección de Ditames do Consello Consultivo de Galicia,
na súa reunión do 13.2.2019, acordou, por unanimidade, interpretar esta disposición
no sentido de que a remisión normativa se cingue aos aspectos substantivos da lei,
regulándose os aspectos procedementais pola nova normativa (CCG 250/2018 e CCG
319/2019).
Sendo a competencia un aspecto netamente procedemental e non substantivo, conclúe
este órgano consultivo que resulta de aplicación neste concreto aspecto a nova LCSP,
cuxo art. 34 establece que “será competente para declarar a nulidade o órgano de
contratación”.
Pois ben, o órgano de contratación para os contratos coma o presente, de carácter
plurianual e de duración superior a 4 anos, é o Pleno (número 2 da disposición
adicional segunda da LCSP), polo tanto será o Pleno o órgano competente para a
declaración de nulidade.
A proposta de resolución remitida propugna a nulidade do acto administrativo de
referencia dun contrato administrativo celebrado por órgano incompetente (art.
47.1.b) da LPAC) e con ausencia total do procedemento previsto na normativa de
aplicación (art. 47.1.e) da LPAC).
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Así as cousas, e tal e como resulta do expediente, no presente contrato, a relación
contractual a través da cal a empresa Z. presta o servizo de mantemento ao concello
V, susténtase unicamente nun documento de formalización do contrato, asinado polo
alcalde e un representante da empresa. O informe da Secretaría constata a inexistencia
de licitación e adxudicación do contrato, polo que queda de forma manifesta e evidente
que hai unha ausencia total do procedemento legalmente establecido.
A outra causa de nulidade invocada que incorre no contrato é ter sido ditado por un
órgano manifestamente incompetente por razón de materia. Neste sentido, o artigo
23.1.c) do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o
texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, atribuía
ao Pleno da Corporación a competencia para a contratación de obras, servizos e
subministracións cuxa duración exceda dun ano ou esixa créditos superiores aos
consignados no presuposto anual. A duración inicial prevista no contrato era de
10 anos, incluíndo prórrogas tácitas ilimitadas por sucesivos períodos de 10 anos
(cláusula 10 – Duración), polo que o vicio competencial tamén resulta manifesto.
A todo o anterior, cabería engadir unha nova causa de nulidade non citada polo
concello, cal é a da adquisición dunha facultade carecendo dos requisitos esenciais
para a súa adquisición (art. 62.1.f) da LRXPAC, actual 47.1.f) da LPAC), por canto
que o contrato, contravindo a práctica totalidade dos principios e normas reguladoras
da contratación pública, faculta á empresa adxudicataria a prestar un servizo e percibir
un prezo de forma indefinida, sen acreditar solvencia económica, técnica e incluso
xurídica, e sen someterse a un procedemento de licitación público.
En todo caso, o ditame de referencia CCG 189/2020 fai particular referencia a que
abonda acreditar a existencia dunha das causas de nulidade de pleno dereito para
que sexa obrigatoria a súa declaración, polo que o xuízo deste órgano consultivo é
favorable á revisión de oficio proposta polo concello.
3.7.- A revisión de oficio dunha licenza de obra concedida cando xa se tiña
aprobado inicialmente unha Modificación puntual das Normas Subsidiarias e se
tiña producido a suspensión automática do procedemento de outorgamento de
licenzas (CCG 164/2020)

Con ocasión do expediente CCG 164/2020, este Consello Consultivo tivo ocasión
de pronunciarse sobre un expediente administrativo de revisión de oficio da licenza
concedida o 20.2.2019 pola causa de nulidade prevista no artigo 47.1, letra f) da LPAC.
No suposto analizado é claro que nos atopamos diante dun acto expreso, cal é a
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licenza, mais cómpre determinar que debe entenderse por “requisito esencial” para a
adquisición de facultades ou dereitos, e isto co fin de constatar se no caso concorre, ou
non, tal presuposto da causa de nulidade alegada.
Precisamente é a falta dun requisito esencial, relativo ao obxecto, o motivo que invoca
o Concello para instar a revisión da licenza do 20.2.2019, e isto ao considerar que
a parcela sobre a que se concedeu a licenza carecía dos requisitos esenciais para
que os interesados adquirisen as facultades edificatorias outorgadas, de acordo co
planeamento vixente.
En efecto, como refire o informe do arquitecto municipal do 20.2.2020 a licenza
foi concedida o 20.2.2019 sen respectar as esixencias establecidas no planeamento
vixente, logo da aprobación da Modificación puntual núm. 5 das Normas Subsidiarias
do Planeamento Municipal do Concello, publicada no Diario Oficial de Galicia o
9.11.2018 e inscrita no Rexistro de Planeamento da Xunta de Galicia o 19.11.2018.
Abonda neste sentido o informe do arquitecto municipal referindo as distintas
discordancias da licenza concedida co planeamento vixente no intre da súa concesión.
Sinálase que a solicitude de licenza foi presentada o 3.5.2018, cando xa se tiña
aprobado inicialmente a Modificación puntual núm. 5 das Normas Subsidiarias e, polo
tanto, se tiña producido a suspensión automática do procedemento de outorgamento
de licenzas ao que se refire o artigo 47.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, de solo de
Galicia (en diante, LSG), consonte co cal:
“[…] 2. O acordo de aprobación inicial dos instrumentos de planeamento urbanístico
determinará, por si só, a suspensión do procedemento de outorgamento de licenzas
naqueles ámbitos do territorio obxecto de planeamento no caso en que as novas
determinacións deste supoñan a modificación da ordenación urbanística vixente. Para
estes efectos, determinará expresamente as áreas afectadas pola suspensión.
Esta suspensión terá unha duración máxima de dous anos, contados desde a devandita
aprobación inicial, e, en calquera caso, extinguirase coa aprobación definitiva do
planeamento. […]”.

Un dato que é transcendental é que cando os interesados presentaron a súa solicitude,
o procedemento de outorgamento de licenzas xa se atopaba suspendido ope legis por
mor da aprobación inicial da modificación puntual o 31.3.2017, sendo así que, cando
se levantou a suspensión coa aprobación definitiva da modificación, o que procedía
era o exame e, de ser caso, a concesión da licenza ao abeiro das novas previsións
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urbanísticas que, como puxo de manifesto o arquitecto municipal no seu informe do
20.2.2020, mudaron substancialmente a cualificación urbanística da parcela.
3.8.- A revisión de oficio da Resolución da adxudicación dun contrato
administrativo ao terse realizado unha práctica colusoria (CCG 199/2020)

No caso analizado, o Concello alicerza a revisión de oficio da adxudicación dun
contrato administrativo de obras de renovación das instalacións de alumeado exterior
na causa de nulidade prevista no artigo 47.1, letra f) da LPAC.
No suposto examinado é claro que nos atopamos diante dun acto expreso, cal é a
adxudicación do contrato, mais cómpre determinar que debe entenderse por “requisito
esencial” para a adquisición de facultades ou dereitos, e isto co fin de constatar se no
caso concorre, ou non, tal presuposto da causa de nulidade alegada.
Precisamente é a falta dun requisito esencial, relativo ao principio de concorrencia que
debe presidir toda contratación pública, o motivo que invoca o Concello para instar a
revisión da adxudicación, por canto que a empresa adxudicataria e tres empresas máis
que presentaron ofertas deberían ter sido excluídas da licitación ao teren realizado
unha práctica colusoria en orde a alterar o resultado do concurso, producindo un
prexuízo económico para o concello.
Así, e de acordo co informe do secretario–interventor do concello, do 23.12.2019,
as catro empresas teñen a mesma persoa como administradora única nas escrituras
notariais de constitución e apoderamento, formulan ofertas asinadas pola mesma persoa
e presentadas no mesmo día e hora –cunha diferenza de minutos–, coincidencia que se
estende aos datos de contacto, obxecto social e sede social das devanditas empresas.
De acordo coa proposta de resolución, estes indicios revelan unha creba da cláusula 18
do prego de cláusulas administrativas particulares (“Cada licitador no podrá presentar
más de una propuesta… La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión
de todas las propuestas por las cuales está suscrito”), dos artigos 132 e 139 da LCSP,
da doutrina de tribunais de recursos contractuais e xurisprudencia que cita. O Concello
advirte estes indicios cando, tras unha primeira proposta de adxudicación a favor de I.
S.L.U., esta empresa presenta escrito no que por motivos de carga de traballo renuncia
á execución da obra, renuncia que dá lugar á adxudicación a favor de M. S.A., cunha
oferta económica que supón un prezo máis elevado para o Concello.
A adxudicataria rexeita estas imputación, e alega na súa defensa, á marxe dos vicios
procedementais xa analizados con anterioridade, que o feito de que as catro empresas
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teñan unha mesma administradora non constitúe irregularidade per se, nin creba
do artigo 139 da LCSP; que deste feito non pode inferirse de forma automática a
existencia dunha conduta colusoria; que as empresas teñen personalidade xurídica
independente; e que o Concello non achega medios de proba suficientes para acreditar
vinculación entre as mesmas.
No caso examinado o feito obxecto de proba ou dedución –vinculación entre as
empresas a modo de práctica colusoria vulneradora do principio de concorrencia–
baséase nunha serie de feitos probados e non discutidos, entre os que cómpre
salientar: as catro empresas teñen a mesma persoa como administradora única nas
escrituras notariais de constitución e apoderamento, formulan ofertas asinadas pola
mesma persoa e presentadas no mesmo día e hora –cunha diferenza de minutos–, as
catro empresas indican os mesmos datos de contacto, e teñen o mesmo obxecto social
e sede social.
A estes feitos cabe engadir outros, como que a primeira empresa proposta e que
renuncia por carga de traballo non realiza esforzo algún en acreditar este feito, nin no
momento da súa renuncia, nin no transcurso do procedemento de revisión de oficio, ou
que a adxudicataria tampouco achega proba algunha da existencia dunha actividade
diferenciada con respecto ás outras tres coas que comparte as coincidencias expostas
(ex. relación diferenciada de traballadores, de provedores, de clientes, de traballos,
patrimonio separado, etc…).
A xuízo deste Consello Consultivo, cada un dos feitos descritos de forma individual
non poden constituír base de convicción suficiente, pero conxuntamente considerados
e relacionados si poden constituír unha base fáctica suficiente para deducir,
conforme as regras básicas da lóxica e obrar humano, que houbo unha coordinación
entre as empresas na presentación de ofertas, vulnerando así a normativa exposta,
particularmente, a cláusula 18 do prego de cláusulas administrativas particulares e os
artigos 132 e 139 da LCSP.
Atendendo a todo o exposto, debe concluírse, xa que logo, na concorrencia da causa de
nulidade de pleno dereito prevista no artigo 47.1, letra f), da LPAC, ao terse producido
coa adxudicación en cuestión a adquisición de facultades –execución dun contrato–
carecendo dos requisitos esenciais para o efecto.
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3.9.- A revisión de oficio de resolución de transmisión de concesión administrativas
de nichos do cemiterio municipal (CCG 235/2020)

O acordo de revisión de oficio ten asento nun previo informe da Secretaría municipal,
do 22.6.2020, emitido logo de que o 13.11.2018, M. –neta da titular–, solicitase o
cambio de titularidade da dita concesión ao seu favor.
Invócase como motivo da nulidade a adquisición por parte da beneficiaria –anterior
cotitular da concesión– de dereitos e intereses carecendo dos requisitos esenciais para
tal adquisición (causa prevista no artigo 47.1, letra f) da LPAC).
Entende a Administración consultante que tal é o caso do cambio de titularidade
de determinados nichos outorgado no ano 2003 a favor da viúva do titular e que
se produciu sen respectar os dereitos hereditarios dispostos nas últimas vontades do
concesionario defunto, que instituíu herdeiros aos seus 3 fillos.
Tal como apunta o ditame de razón, fronte á consideración que no expediente se dá á
concesión dos nichos como en propiedade e a perpetuidade –criterio tradicional, no
seu día–, o réxime propio da titularidade recoñecida polo Concello sobre os nichos do
cemiterio municipal debe ser o dunha concesión de dominio público, que non outorga
un dereito de propiedade sobre as construcións, en canto bens fóra do comercio, e
que, en todo caso, está necesariamente acoutada no tempo, cun máximo de 75 anos
por disposición da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do patrimonio das administracións
públicas (art. 93.3).
Tal é o criterio claramente establecido na xurisprudencia do Tribunal Supremo, da que
é mostra a sentenza do 28.9.2001, en xuízo doutrinal que se foi ditando en supostos
próximos ao que se analiza no expediente CCG 235/2020, nos que téndose adquirido
o dereito a enterramento a perpetuidade en data relativamente remota –cando non
se atopaba apurada a delimitación técnica do alcance de tal dereito–, se pretende
logo un troco de titularidade en termos que implican unha sucesión na propiedade
dos nichos en termos tales que implicaba unha sucesión na propiedade da sepultura,
presupoñendo o carácter perpetuo da cesión.
E non é óbice para tal conclusión o feito de que o artigo 97 da Lei 33/2003, do 3 de
novembro, do patrimonio das administracións públicas, atribúa ao titular da concesión,
os dereitos e obrigas sobre as obras, construcións e instalacións fixas durante o prazo
de validez da concesión e dentro dos límites establecidos na propia lei, antes ben,
lonxe de establecer un carácter dominical dos dereitos funerarios, remarca os límites
de tal titularidade ao contexto da concesión, constituíndo un réxime só aplicable ao
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caso de que sexa o titular e non a Administración, quen teña realizado as obras, que,
polo demais, quedan a disposición da Administración titular cando expira o prazo da
concesión.
Ante o silencio da Administración sobre o requirimento indicado procede considerar
que non existe un réxime xurídico municipal particular sobre a transmisión da
titularidade das ditas concesións, que estarían suxeitas, pois, a transmisión por
vía sucesoria de conformidade co previsto no artigo 98.1 da Lei 33/2003, do 3 de
novembro, de patrimonio das administracións públicas e dende tal perspectiva si sería
apreciable a existencia dunha conculcación na transmisión en revisión, ao preterir aos
fillos instituídos herdeiros polo finado causante.
No caso examinado no expediente CCG 235/2020, afectando o vicio de legalidade á
condición xurídica propia da persoa que se considera como sucesora, á que se outorga
tal condición en exclusiva e con manifesta preterición dos herdeiros instituídos,
procede considerar que en efecto concorre a afectación dun requisito esencial,
circunstancia que en concorrencia coa infracción legal determina a existencia dun
vicio de nulidade radical no acto revisado.
3.10.- A revisión de oficio da Resolución de recoñecemento de trienios e a
discriminación indirecta (CCG 238/2020)

A cuestión foi obxecto de estudo no ditame CCG 238/2020, coa remisión dun
expediente de revisión de oficio da Resolución da Dirección Xeral da Función Pública
de recoñecemento do 1º e 2º trienios a M. no que a Administración autonómica insta
a revisión da resolución referida na consideración de que sofre dun vicio esencial, por
infracción da regulación contida no Real decreto 1461/1982, do 25 de xuño, polo que
se ditan normas de aplicación da Lei 70/1978, do 26 de decembro, de recoñecemento
de servicios previos na Administración pública.
Como recolle o acordo de inicio do procedemento revisorio, a aplicación práctica
desta normativa implica que se nos períodos de servizos prestados tidos en conta
para o recoñecemento dun trienio, existen diferentes niveis de proporcionalidade de
cada corpo, escala ou praza, o que a proposta de resolución equipara a que no período
considerado a persoa interesada estivera traballando en virtude dun contrato a tempo
parcial.
Xa que logo, e sendo así que na data de vencemento dese primeiro trienio, o
12.5.2003, a traballadora prestaba servizos cun contrato de obra ou servizo a tempo
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parcial 50 %, o trienio, considera a proposta, debeu serlle recoñecido nesa mesma
porcentaxe de perfeccionamento.
No que se refire a cualificación como requisito de “carácter esencial”, se ben é certo
que este Consello Consultivo considera que a prestación de servizos por parte do
funcionario público é un “requisito esencial” para o recoñecemento de trienios e de
sexenios (vide, CCG 154/2016, CCG 431/2017 e CCG 112/2018), cómpre subliñar
que non ten examinado a transcendencia da prestación de servizos a tempo parcial a
respecto deste cómputo.
E así pode observarse que esta cuestión tampouco é examinada expresamente na
disposición legal invocada pola proposta de resolución, que, neste caso, é obxecto
dunha interpretación analóxica e extensiva, para aplicarse a un suposto non
expresamente previsto na norma, o que a xuízo deste Consello Consultivo non resulta
suficiente para cualificar como esencial o requisito de que o servizo se prestase a tempo
completo, circunstancia que, no seu caso, daría lugar a un suposto de anulabilidade e
non de nulidade de pleno dereito.
A este respecto debe terse en conta o presente cambio de doutrina do Tribunal
Supremo, posto de manifesto pola súa sentenza do 19.11.2019 ditada en unificación de
doutrina coma no sentido de que para o cómputo de antigüidade a efectos de trienios
debe terse en conta todo o tempo de duración da relación laboral e non unicamente o
tempo efectivamente traballado, e se ben o suposto examinado da sentenza se refire
ao persoal fixo descontinuo, existiría identidade de razón para a súa aplicación ao
persoal con contratos a tempo parcial con fundamento na infracción das directivas
comunitarias sobre igualdade de trato.
Efectivamente o trato menos favorable do persoal con contrato a tempo parcial verbo
daquel con contrato a tempo completo ten sido considerado como unha discriminación
indirecta por razón de sexo, na medida en que resulta notorio que os traballos a
tempo parcial son desempeñados na meirande parte dos casos por persoal do sexo
feminino. Así a Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 8.5.2019,
asunto C-161/18, e o Auto do mesmo tribunal do 15.10.2019, ditado no procedemento
prexudicial do asunto examinado pola sentenza do Tribunal Supremo antes citada.
O artigo 2, apartado 1, da Directiva 2006/54/CE, do Parlamento Europeo e do
Consello do 5.7.2006, relativa á aplicación do principio de igualdade de oportunidades
e igualdade de trato entre homes e mulleres en asuntos de emprego e ocupación,
establece:
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“a efectos de la presente directiva se entenderá por …. b) ‘discriminación indirecta’:
la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, sitúan
a personas de un sexo determinados en desventaja particular con respecto a personas
del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse
objetivamente con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad
sean adecuados y necesarios…”.

Con base nesta disposición o Tribunal de Xustiza da Unión Europea entende que é
contraria á normativa europea a normativa ou practica nacional que computa para os
efectos do cálculo de antigüidade só o tempo efectivamente traballado.
Esta circunstancia leva a unha interpretación aínda máis restritiva da valoración dun
suposto de trato menos favorable da prestación de servizos a tempo parcial como
fundamento da nulidade de pleno dereito dun acto de recoñecemento de dereitos no
ámbito do emprego público.
En conclusión, considérase que non procede a revisión instada pola Administración
autonómica.
3.11.- Declaración de nulidade de pleno dereito por contido imposible e a
imposibilidade sobrevida (CCG 266/2020)

Este Consello Consultivo (por todos, CCG 346/2004, CCG 383/2005, CCG
459/2006, CCG 1555/2008 ou CCG 214/2015), ten razoado que o aspecto material da
imposibilidade require que esta se evidencie á marxe de valoracións xurídicas, ou da
ponderación ou transcendencia que en Dereito corresponda a unha situación fáctica
determinada, o cal non quere dicir que determinadas situacións cualificables como de
“imposibilidade xurídica”, non se poidan asimilar ou encadrar na “imposibilidade
material”, como sen dúbida ocorre cando o acto de que se trate entra en clara e
patente contradición lóxico-xurídica co propio ordenamento xurídico, alén da simple
vulneración ou transgresión xurídica.
No caso analizado non pode concluírse que a liquidación practicada constitúa un acto
de contido imposible. Así, segundo resulta do expediente, a liquidación en cuestión
trae causa do contrato de compravenda da finca descrita no expositivo I da devandita
escritura. Concorreron, pois, en principio, os dous requisitos (título e modo ou
entrega- neste caso a entrega instrumental ex artigo 1462 do Código Civil-, a través da
formalización da escritura pública) para que operase a transmisión da devandita finca;
estando precisamente constituído o feito impoñible polo que se xirou a liquidación
(imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, na
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modalidade de transmisións patrimoniais onerosas) por “las transmisiones onerosas
por actos ‘inter vivos’ de toda clase de bienes y derechos que integren el patrimonio
de las personas físicas o jurídicas”, (artigo 7.1.a) do Texto refundido da Lei do
imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, Real
decreto lexislativo 1/1993, do 24 de setembro), e estando obrigado ao pagamento
do precitado imposto a título de contribuínte, a persoa que os adquire (artigo 8. a) do
mesmo texto refundido).
A causa de nulidade de pleno dereito examinada no ditame de referencia CCG
266/2020 (ter un contido imposible) ten sido apreciada sempre con suma prudencia
pola xurisprudencia que trata de evitar que se amplíe inadecuadamente o suposto
legal a calquera acto desprovisto de fundamento xurídico para ser ditado. Por acto
de contido imposible non se entende a súa imposibilidade xurídica, que en principio
só levaría, se for o caso, á anulabilidade. A imposibilidade do contido dun acto é a
natural, física e real; e, ademais, de carácter orixinario, xa que unha imposibilidade
sobrevida leva de seu a simple ineficacia do acto.
Ao respecto do anterior, a doutrina xurisprudencial, cando non é posible o cumprimento
da prestación, vén distinguindo se a imposibilidade existe no momento da perfección
contractual (no intre da formación do contrato) á que se cualifica como imposibilidade
orixinaria, en cuxo caso o efecto xurídico que procede é o da nulidade de conformidade
co artigo 1272, en relación co artigo 1261, ámbolos dous do Código Civil; ou, con
posterioridade a súa perfección, imposibilidade sobrevida, no que procedería a súa
resolución, tal e coma aconteceu no caso analizado, no que mediante a Sentenza do
Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de V., de data 25.10.2012, se resolveu
declarar a resolución do contrato de compravenda do ben en cuestión. No fundamento
xurídico segundo sinala expresamente:
“[…]en el caso de autos, la entrega efectiva del bien inmueble adquirido, a lo que se
obligó la transmitente, no resultaba factible, por lo que no siendo posible la traditio
(entrega de la posesión jurídica) para que opere la tramitación jurídica real (arts.
609 y 1095 del C.C), procede estimar la demanda en lo relativo a la inexistencia de
la enajenación por falta de objeto del bien inmueble transmitido, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 1273 del CC en relación con el art. 1445 del mismo Código,
debiendo la entidad demandada restituir a la mercantil actora el precio pagado por el
inmueble rústico citado cuya transmisión jurídica posesoria no se ha podido realizar,
atendida la contradicción de los títulos dominicales presentados y la posesión de hecho
por quien figura como titular catastral de las fincas mencionadas, y el incumplimiento
de su obligación de entrega por parte de la entidad vendedora (arts. 1461 y 1462 del
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CC), por lo que la sociedad demandada abonará a la entidad actora el importe del
precio de la venta del inmueble de litis recibido, que asciende a la cantidad de 60.000
euros, con los intereses legales desde la interposición de la demanda, entendiendo
resuelta la venta (art. 1506 del CC), procediendo en consecuencia, a la cancelación del
asiento registral contradictorio […]”.

Por tanto, en atención a tales circunstancias, non pode concluírse, no caso examinado
no CCG 266/2020, que a liquidación practicada constitúa un acto de contido imposible,
atopándonos, en todo caso, diante dun suposto de imposibilidade sobrevida, o que nos
leva a considerar a non concorrencia da nulidade de pleno dereito prevista no artigo
217.1, letra c) da LXT.

4.- O RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
4.1.- Recurso extraordinario de revisión no que se alega a aparición de documentos
novos que non o son en realidade (CCG 511/2019)

Este Consello Consultivo constata que a fotografía aérea achegada polos recorrentes
co escrito de interposición do recurso de revisión do 13.12.2016, cualificándoa como
documento de recente aparición, é substancialmente idéntica a outra que os propios
interesados xa presentaran no Concello o 19.4.2012 formando parte dun expediente
elaborado pola arquitecta colexiada, coa finalidade de instar a declaración municipal
de incursión da edificación na situación de fora de ordenación.
Así, cabe concluír que o seu contido tamén foi obxecto de valoración, conxuntamente
coas demais probas practicadas, tanto no procedemento administrativo de reposición
da legalidade, como no posterior proceso contencioso-administrativo, no que os
recorrentes puideron facer valer os argumentos que agora esgrimen.
En calquera caso, non cabe ter por acreditado que a fotografía aérea do ano 2005,
achegada co escrito de interposición do recurso extraordinario de revisión, fose un
documento previamente descoñecido polos interesados, do que estes só terían noticia
recente (producida, en concreto, dentro dos tres meses anteriores á interposición do
recurso extraordinario, como esixe o artigo 125.2.d) da LPAC). E esta constatación
debe conducir, no sentido ao que se orienta a proposta de resolución á desestimación
do recurso extraordinario de revisión analizado, ao non concorrer os requisitos a que
se refire o artigo 125.1, letra b), da LPAC.
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5.- A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
5.1.- Resolución de contrato no que o Concello prorroga de facto o contrato (CCG
110/2020)

O cerne da cuestión radica en determinar se é imputable á empresa un incumprimento
contractual que xustifique a resolución contractual pretendida, cos efectos accesorios
previstos na proposta, isto é, incautación total da garantía e aplicación da mesma á
indemnización de danos.
Esta análise ten un carácter estritamente xurídico por canto que non existe discrepancia
en relación cos feitos, que poden resumirse en que a empresa considera que o contrato
finalizou o 1.12.2019 unha vez transcorridos os tres anos de duración estipulados,
e pola contra, o Concello considera que a empresa abandonou o servizo que tiña a
obriga de seguir prestando por ter sido prorrogado o prazo de duración do mesmo.
Exposto o debate, é preciso analizar as circunstancias de feito e de dereito que
determinaron a cesación da prestación do servizo pola empresa e a prórroga prevista
no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (en diante, PCAP).
En canto aos fundamentos xurídicos da controversia, a cláusula sexta do PCAP sinala
que “si hubiese finalizado el plazo de duración del contrato sin que se realizara nueva
licitación, o la misma se retrasase, el contrato se entenderá prorrogado mientras dure
el procedimiento licitatorio”.
A interpretación deste precepto debe facerse sempre de acordo coa normativa aplicable,
en concreto, co art. 23.2 do TRLCSP, que prohibe totalmente as prórrogas tácitas, e
esixe que calquera prórroga prevista no contrato deba ser acordada polo órgano de
contratación. Complementa este precepto o art. 303 do TRLCSP, que, especificamente
para os contratos de servizos, esixe que a prórroga se produza por mutuo acordo das
partes antes da finalización daquel.
Unha vez expostos os fundamentos, podemos afirmar inequivocamente que a prórroga
comunicada pola Alcaldía do concello incumpre a normativa exposta por múltiples
razóns.
A empresa dirixiu un escrito o 24.10.2019 comunicando a intención de finalizar o
contrato ao cumprirse os tres anos de duración, como finalmente fixo. Este feito
exclúe calquera tipo de prórroga tácita. Dunha banda deixouse de prestar o servizo ao
finalizar o prazo estipulado, e doutra houbo unha manifestación expresa e inequívoca
anunciando tal cesación.
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A pesar do anterior, o 14.11.2019, o alcalde asina unha comunicación á empresa
na que, despois de citar a cláusula sexta do PCAP, conclúe que o contrato “se
entenderá prorrogado mentres dure o procedemento licitatorio” (sic). Dificilmente
tal comunicación, realizada polo alcalde sen tramitación algunha e sen pé de recurso,
podería ter a consideración formal dun acto administrativo de prórroga. As devanditas
“comunicacións” conteñen unha interpretación contra legem da cláusula sexta do
PCAP (arts. 23.2 e 323 do TRLCSP), ao establecer unha prórroga obrigatoria para o
contratista que non vén acordada polo órgano de contratación -a Xunta de Goberno
Local- e que non ten o seu consentimento.
Neste sentido, a nova LCSP resulta máis taxativa na regulación das prórrogas dos
contratos en xeral, e dos contratos de servizos en particular, por canto que ademais
de prohibir do mesmo xeito que o TRLCSP as prórrogas tácitas (art.29.2), para os
supostos en que no momento do vencemento do contrato estivese formalizado o novo
que garanta a continuidade do servizo, permite prorrogar o contrato orixinario, sempre
que o anuncio de licitación do novo contrato se publicase cunha antelación mínima
de tres meses respecto da data de finalización do contrato orixinario, e por un período
máximo de nove meses.
A proposta de resolución sometida a ditame reproduce a pacífica e reiterada doutrina,
acollida por este órgano en múltiples ocasións (recentemente, CCG 264/2018,
33/2019, 25/2020) en relación coa obrigatoriedade e vinculación dos pregos, e a
súa consideración como lei do contrato, pero este principio xeral da contratación
administrativa non está en discusión, senón a interpretación dunha cláusula que, de
acordo coas razón expostas, este Consello Consultivo non pode compartir.
A cláusula sexta ten por único obxecto garantir a prestación do servizo namentres
se está a producir unha nova licitación e soamente durante o tempo estritamente
preciso para que a mesma sexa resolta de acordo a dereito, debendo ser acordada polo
órgano de contratación conforme ao previsto no art. 23.3 do TRLCSP. Esta é a única
interpretación que non contravén a normativa aplicable, e este órgano consultivo non
pode compartir, como parece afirmar a proposta de resolución, que o PCAP permite
o que a lei prohibe.
O contratista alega que nin no momento en que presenta o seu escrito comunicando a
súa vontade de non prorrogar o servizo unha vez transcorrido o prazo contractualmente
estipulado, nin no momento en que o alcalde ordena a prórroga, a licitación do novo
servizo estaba iniciada. 2 meses e medio antes, ten coñecemento de que a empresa
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pretende finalizar a prestación do servizo na data estipulada no contrato (1.12.2019) e
non se inician os trámites para unha nova contratación.
A interpretación da proposta de resolución, considerando que a cláusula sexta do
prego permite prorrogar o contrato “de facto”, sen acordo do órgano de contratación,
e sen supeditalo ao inicio previo do novo procedemento de licitación é lexitimar un
fraude de lei e consecuente abuso de dereito, empregando unha norma – o prego é a
lei do contrato – para fins diferentes dos previstos na mesma, dando lugar un resultado
contrario ao ordenamento xurídico (arts. 23.2, 25 e 303 do TRLCSP).
5.2.- Resolución de contrato por incumprimento contractual por non ter a calidade
esixida (CCG 122/2020)

Con carácter previo, o ditame sinala que o Consello Consultivo soamente terá
competencia legal para elaborar o ditame cando conste a oposición por parte do
contratista.
No caso examinado, o contratista fai constar a súa expresa “oposición a la resolución
del contrato por culpa del contratista” (sic), manifestando a este respecto que non
tivo coñecemento en tempo e forma do informe de control de calidade dos traballos,
e que, con independencia do anterior, estima que serían precisos un mínimo de catro
meses para levar a cabo a emenda dos defectos postos de manifesto no devandito
informe, e remata solicitando a resolución, pero por mutuo acordo e sen culpa do
contratista.
Así as cousas, e tendo en conta que é a oposición do contratista a que determina
a competencia deste órgano para o coñecemento do asunto, no caso examinado
podería entenderse que non existe tal oposición á resolución en si, e unicamente ás
consecuencias da mesma. Agora ben, o contratista oponse no caso á causa de resolución
invocada pola Administración sendo esta circunstancia determinante da competencia
deste órgano aínda cando non exista a oposición á resolución do contrato.
E o ditame de razón CCG 122/2020 lembra que ao respecto da solicitude do contratista
de proceder á resolución do contrato por mutuo acordo, tal vía, por imperativo legal do
artigo 212.4 da LCSP está condicionada, entre outros presupostos, a que non concorra
outra causa de resolución imputable ao contratista como ocorre no CCG 122/2020,
polo que non resulta procedente no caso (CCG 491/2019).
Este Consello  Consultivo ten reiterado (por todas, CCG 491/2019) a necesidade de
xustificar que a resolución é mais adecuada ao interese público que o sería a adopción
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da medida de imposición de penalidades, e que non abonda calquera incumprimento
contractual para que se produza o efecto resolutivo, senón que debe ser grave e de
natureza substancial, doutrina tamén acollida pola xurisprudencia do TS.
A este respecto hai que considerar que a Administración consultante invoca como
causa da resolución do contrato a falta de entrega dos traballos nas condicións de
calidade contractualmente establecidos.
Opoñéndose á concorrencia de resolución culpable e a el imputable, o contratista
alega que non tivo coñecemento en tempo e forma do informe de control de calidade
dos seus traballos, e recoñece a imposibilidade de emendar os defectos observados
nun prazo inferior a catro meses.
A Administración rexeita a primeira das alegacións, achegando diversas comunicacións
e actas de reunións cos representantes da empresa, das que resultan advertencias e
requirimentos sobre a demora e deficiencias nos traballos, e considera que a segunda
alegación constitúe un recoñecemento implícito do incumprimento da empresa.
Logo dun estudo da documentación remitida, á vista dos informes dos responsables
do contrato que obran no expediente, non semella ofrecer ningunha dúbida que a dita
causa resolutoria se evidencia no caso analizado dunha forma clara e terminante e que
ademais se atopa nunha circunstancia allea completamente ao círculo de actuación da
Administración e polo tanto imputable exclusivamente á contratista.
En efecto, as referencias que constan no expediente en torno a que a empresa contratista
non entregou os traballos en tempo e forma resultan acreditadas documentalmente,
pero a mellor proba é o recoñecemento que a empresa realiza deste extremo, sen que
poida servir de escusa o feito de non ter sido notificado en tempo e forma do informe
de control de calidade que relata os vicios observados, informe realizado unha vez
entregados os traballos –e finalizado o prazo para a devandita entrega–.
Dunha banda, constan diversas comunicacións notificadas vía correo electrónico aos
representantes da empresa, e actas de reunións, das que resulta que os traballos non
están a ser executados e entregados en tempo e forma. Doutra, a empresa entrega os
traballos –insistimos, defectuosamente realizados– cando xa finalizara, con moito, o
prazo de entrega dos mesmos. E finalmente, as prescricións técnicas e condicións de
calidade dos traballos a executar estaban descritas polo miúdo nos pregos reguladores
da contratación, polo que non cabe alegar descoñecemento das mesmas.
Tendo en conta os documentos e condicións que rexeron a contratación, pódese
comprender facilmente como o feito motivador da resolución é esencial, ata o punto
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de que o fai inviable en si mesmo o cumprimento do obxecto do contrato. Deste xeito,
este órgano consultivo considera que queda cuberta formalmente a causa lexitimadora
do acordo de resolución.
5.3.- Análise do procedemento e dos informes emitidos no procedemento de
resolución dun contrato (CCG 243/2020)

No expediente CCG 243/2020 analízase a Resolución do contrato de alugamento sen
opción de compra dun vehículo furgoneta mixta de carga e con capacidade para 5
pasaxeiros con destino ao Centro Municipal de Emprego do Concello C. adxudicado
á Empresa M., SAU.
De conformidade coa oferta do adxudicatario formulada o 15.5.2020, o prazo de
entrega do vehículo é de 15 días naturais. O prazo máximo para a entrega do vehículo
é o 28.7.2020.
Por medio de escrito presentado no rexistro municipal con data 27.7.2020, o
adxudicatario comunica que o vehículo non poderá ser entregado en prazo e solicita
que se acorde conceder unha prórroga do prazo de entrega até o día 3.8.2020 e que se
acepte, durante eses dias, a substitución por un vehículo de similares características
ao ofertado.
Motiva a súa solicitude na suspensión de actividades non esenciais declarada polo
Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a
xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
Con data 4.9.2020 a concelleira delegada correspondente, por delegación da Xunta de
Goberno Local propón resolver o contrato por incumprimento da condición esencial
do mesmo como é o prazo de entrega do vehículo polo adxudicatario, tal e coma
consta na oferta do contratista.
A prerrogativa legal de resolución dos contratos administrativos corresponde ao
órgano de contratación (artigo 212 da LCSP), no caso analizado, a Xunta de Goberno
Local, que delegou as súas competencias na concelleira correspondente.
Do mesmo xeito, o prazo para tramitar o procedemento de resolución contractual sería
de oito (8) meses -conforme á vixente LCSP-, prazo non esgotado na data de remisión
do expediente a este órgano consultivo.
Tamén constan os preceptivos informes da Secretaría e a Intervención exixidos polo
artigo 321.2 da LALG.
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En todo procedemento administrativo, a concesión do trámite de audiencia debe
incorporar a totalidade dos trámites levados a cabo pola entidade que o tramitou;
isto é, unha vez rematada a súa instrución, segundo sinala o artigo 82 da LPAC.
Outros aspectos formais que disciplinan a tramitación dos expedientes desta
natureza, de conformidade co artigo 109 do Regulamento xeral da Lei de contratos
das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de
outubro, son o cumprimento dos imprescindibles trámites que garanten a necesaria
contradición propia dos expedientes desta natureza; é dicir, o circunstanciado
reproche do incumprimento contractual, dirixido ao contratista, por parte do órgano
de contratación, con cita das causas determinantes da pretendida resolución, e como a
súa preceptiva audiencia sobre este particular.
Así as cousas, é lóxico que a audiencia deba facilitar toda a relación das actuacións
seguidas ata o momento inmediatamente anterior da resolución administrativa, e que
de existir informes previos á referida proposta deban ser obxecto de comunicación ao
interesado, pois o trámite de audiencia o é en relación con todo o proceso instruído
ata a data, non o é menos que outorgar efectos invalidantes ao procedemento seguido
antóllase excesiva.
Pero no expediente examinado, os informes xurídico e de fiscalización da intervención
veñen asinados electronicamente o día 3.9.2020 e 11.9.2020, e polo tanto foron
incorporados con posterioridade ao trámite de audiencia, que foi acordado o día
4.8.2020, presentándose escrito pola interesada en 13.8.2020.
Non obstante, este órgano consultivo considera, en liña con pronunciamentos
anteriores, que esta circunstancia non vicia o expediente. En primeiro lugar porque as
resolucións contractuais véñense desenvolvendo nun dilatado período temporal con
abundantes informes dos servizos técnicos, xurídicos e de fiscalización e porque estes
informes veñen precedidos por outros de contido idéntico, sen modificación algunha
sobre as causas de resolución pretendidas, informes dos que si tivo cabal coñecemento
o interesado.
Doutro lado, cabe diferenciar aqueles informes que sirvan de base ou fundamento á
proposta, daqueles outros que teñen por obxecto fiscalizar a idoneidade xurídica ou
económica daquela, en aras da súa legalidade, que se ben podería ser conveniente
dar coñecemento aos interesados, non supoñen, en principio, inclusión de cuestións
distintas as que serven de base á resolución mesma do contrato, senón que semellan
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ter una finalidade revisora da legalidade, conforme á normativa do ente, de aspectos
procedementais ou orgánicos.
A posición de cada unha das partes en conflito está determinada ao longo do
procedemento, e no caso da postura sostida polo Concello, xustificada en multiplicidade
de informes (técnicos e xurídicos) obrantes no expediente.
Nestas circunstancias é doutrina deste Consello Consultivo (CCG 465/2015, CCG
555/2015) que as irregularidades procedementais haberán de ser valoradas en función
das circunstancias concorrentes do caso en concreto, de xeito e maneira que o criterio
substancial para determinar se esa posible irregularidade puidera invalidar ou facer
aconsellable a retroacción do procedemento virá determinada pola posible indefensión
que eses defectos puideran ocasionar aos interesados, non atopándose, no presente
procedemento, deficiencia que puidera ocasionar a indefensión.
En última instancia, a posibilidade de ter coñecemento do actuado podería tamén
facerse efectiva pola vía da audiencia solicitada ante este Consello ao amparo do
artigo 36.1 do Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de
organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, en vía de recurso
administrativo ordinario, e, en última instancia, en sede xurisdicional. Non pode, pois,
considerarse que a situación descrita sexa creadora dunha situación de indefensión
material á vista dos documentos e actuacións -en especial o trámite de audienciaobrantes no expediente.

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
(279 ditames).
O seu peso, no conxunto da actividade do Consello Consultivo de Galicia, é do 75,82 %
de todos os ditames emitidos.
Tendo en conta o seu peso específico, a materia de responsabilidade, en concreto a
sanitaria, foi obxecto dunha especial atención por parte deste Organismo de Galicia
no ano 2020.
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6.1.- A responsabilidade patrimonial sanitaria por danos que o estado da ciencia
non permite prever (CCG 34/2020, CCG 59/2020, CCG 2/2020 e CCG 480/2019,
entre outros)

Con ocasión da análise de varios expediente de responsabilidade patrimonial sanitaria,
este Organismo tivo ocasión de pronunciarse sobre a responsabilidade patrimonial da
Administración sanitaria por danos que o estado da ciencia non pode prever (Essure,
entre outros, CCG 34/2020, CCG 59/2020, CCG 2/2020, CCG 480/2019, emitido
o 8.7.2020 e no mesmo sentido os ditames CCG 161/2020, CCG 145/2020, CCG
179/2020, CCG 221/2020, CCG 230/2020, CCG 257/2020, CCG 307/2020 e CCG
317/2020).
CCG 34/2020: permanencia de restos de níquel.
O expediente parte dunha reclamación de responsabilidade patrimonial sanitaria
polos danos que entende producidos á interesada a consecuencia da implantación do
dispositivo anticonceptivo Essure realizada o 2.2.2015 no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela (en diante, CHUS) e posteriormente retirado
no mesmo centro o día 1.12.2017.
Repróchase que a implantación do dispositivo xerou problemas de saúde á interesada,
tales como sangrado excesivo, xaquecas, aumento de peso, perda de visión e memoria,
e depresión.
Igualmente se reprocha que na retirada do dispositivo se tivo que practicar a extirpación
das trompas de Falopio da paciente, e que permaneceron no útero restos metálicos do
material retirado, que provocan que persistan os problemas xerados coa implantación.
Alégase que a doente non foi informada das actuacións médicas practicadas nin do
risco das complicacións descritas, reclamándose unha indemnización por importe non
inferior a 100.000,00 €.
A Administración formula proposta de resolución en sentido desestimatorio da
reclamación.
Verificando os reproches que se formulan ao respecto da atención sanitaria o ditame de
referencia analiza, en primeiro termo, a alegada aparición dun cadro de sintomatoloxía
adversa que identifica con sangrado excesivo, xaquecas, aumento de peso, perda de
visión e memoria, e depresión.
Ao respecto de tales alegacións, no informe emitido polo xefe do Servizo de
Xinecoloxía do CHUS, datado o 17.12.2018, dáse conta de que existen antecedentes
de atención na Unidade de Saúde Mental por problemas de depresión que cuestionan
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a vinculación alegada pola parte reclamante entre a implantación do dispositivo e a
aparición de complicacións psicolóxicas.
Paralelamente se cuestiona o reproche de abondosos sangrados, por canto nas consultas
posteriores á implantación do dispositivo se recolle a existencia de menstruacións
normais e paralelamente se afirma que a paciente “no parece tener” alerxia ao metal,
o que desbotaría a aparición de complicacións por tal vía.
En tal estado de proba non pode establecerse con seguridade a existencia de
complicacións certas vinculadas á implantación do dispositivo de referencia, mais
cando, como sucede no caso analizado, os servizos sanitarios negan a creba da lex
artis alegada pola parte reclamante, e esta non proba o dano, de acordo coa Lei 1/2000,
do 7 de xaneiro, de axuizamento civil (en diante, LAC).
Polo que respecta á permanencia de restos metálicos logo da retirada do dispositivo,
consta no expediente que se trata dun risco típico da intervención, e así aparece
recollido no actual consentimento informado para a retirada do Essure elaborado a
partir das indicacións do protocolo aprobado polo Servizo Galego de Saúde no ano
2018, con posterioridade, pois, á data de retirada do dispositivo á interesada, e cun
grao de evidencia científica que non estaría a disposición dos facultativos naquela
data.
Por outra parte, como xa se indicou, no informe de Xinecoloxía (17.12.2018)
cuestiónase que a permanencia de tales restos teñan repercusión para a saúde da
paciente sobre a base de que semella que non padece alerxia ao metal. Na consulta de
Xinecoloxía do Hospital do Salnés –distinto centro– se considerou que os remanentes
metálicos non tiñan importancia.
A soa circunstancia da permanencia de restos do dispositivo, en tales circunstancias,
non constitúe un dano antixurídico e, neste sentido, e por maior abastanza do dito,
cómpre salientar que é abondosa a xurisprudencia do Tribunal Supremo que recoñece
a compatibilidade entre a inexistencia de responsabilidade patrimonial e a existencia
dun resultado non desexado dunha atención sanitaria (STS do 9.10.2012).
Polo que respecta á ausencia no consentimento informado do risco de permanencia de
restos metálicos logo da retirada, o certo é que non se acreditou que tal circunstancia
teña producido un menoscabo na saúde da paciente; e, por outro lado, apréciase a
circunstancia de xustificación de que o coñecemento de tal complicación se estableceu
en protocolo de data posterior á dos consentimentos asinados pola paciente, polo que
a ausencia de tal mención naqueles está xustificada.
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En ausencia de xustificación dun dano antixurídico vinculado coa asistencia sanitaria,
procede a desestimación da reclamación.
CCG 59/2020:
Dos escritos de reclamación e alegacións formulados pola reclamante despréndese
como esta imputa aos servizos sanitarios unha deficiente asistencia, imputación que
concreta nos seguintes reproches:
-

Unha insuficiente información á paciente verbo doutros métodos contraceptivos
alternativos e verbo dos riscos do dispositivo Essure,

-

Unha demora no ofrecemento da retirada do dispositivo Essure e na realización da
intervención de retirada, e

-

A falta de realización de probas diagnósticas, en concreto dunha determinación de
sensibilidade e alerxia ao níquel.

Así as cousas, da historia clínica e informes médicos obrantes no expediente, resulta
como a interesada, de 37 anos de idade no intre dos feitos, acudiu ao Servizo de
Xinecoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, (en diante, CHUF)
o 18.3.2016, remitida desde o Centro de Orientación Familiar, para a implantación
dun dispositivo Essure, incluíndose en lista de agarda e asinando o documento de
consentimento informado nesa data.
Con posterioridade, ante a persistencia de sintomatoloxía que a interesada achaca
ao Essure, consta nas follas de curso clínico a decisión da paciente de retirar os
dispositivos e a asunción dos riscos inherentes á retirada.
A retirada tivo lugar o 22.1.2019 mediante laparoscopia, non sendo posible a
extracción completa no lado esquerdo, polo que se realizou unha histerectomía total
con salpinguectomía bilateral.
A evolución postcirúrxica da doente foi favorable, non constando na historia clínica
incidencias relevantes.
O ditame de referencia entra a continuación na análise dos distintos reproches por ela
formulados e nos que alicerza a súa pretensión indemnizatoria.
Así, polo que atinxe á falta de información sobre os métodos contraceptivos alternativos,
é preciso sinalar que na historia clínica consta que a paciente foi informada no Centro
de Orientación Familiar do dispositivo Essure o 20.1.2015.
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A paciente foi novamente informada verbo deste dispositivo en Consultas Externas
de Xinecoloxía do CHUF o 18.3.2016, onde se lle entregou e asinou o documento
de consentimento informado para a súa implantación, no que claramente se sinala a
opción doutros métodos anticonceptivos eficaces e reversibles.
No mesmo documento asinado o 18.3.2016 constan tamén as complicacións e riscos
típicos dos dispositivos (dor tipo regra, perdas de sangue pola vaxina, síndrome vagal,
lesión do útero e trompas, infeccións, movemento do dispositivo), sen mención, como
refire a parte reclamante, aos efectos adversos do dispositivo que finalmente levaron
á Agencia Española do Medicamento y Productos Sanitarios a instar aos centros
sanitarios a cesar na súa utilización no mes de agosto de 2017.
Agora ben, a implantación do dispositivo, no suposto obxecto de ditame, tivo lugar
en marzo de 2016, antes de que as autoridades sanitarias alertasen dos riscos da súa
implantación.
Certamente, no ano 2016 a Sociedade Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO)
publicou unha “Guía de actuación ante una paciente que refiera poblemas con el
Essure”, na que se establecía o xeito de actuar ante “toda mujer que refiera efectos
adversos ante el Essure”. No entanto, no expediente instruído non consta a data de
publicación desta guía, malia ter recadado o xefe da Sección de Xinecoloxía esta
información en repetidas ocasións á SEGO (informe do 23.3.2020). Esta circunstancia
impide establecer se na data de implantación dos dispositivos á paciente eran xa
coñecidos aqueles efectos adversos pois, en caso contrario, atopariámonos ante un
suposto dun dano non indemnizable de acordo co artigo 34.1 da Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de réxime xurídico do sector público (en diante, LRXSP), que establece que:
“1. Só serán indemnizables as lesións producidas ao particular provenientes de
danos que este non teña o deber xurídico de soportar de acordo coa lei. Non serán
indemnizables os danos que deriven de feitos ou circunstancias que non se puidesen
prever ou evitar segundo o estado dos coñecementos da ciencia ou da técnica existentes
no momento de produción daqueles, todo isto sen prexuízo das prestacións asistenciais
ou económicas que as leis poidan establecer para estes casos”.

Neste sentido se pronunciou o ditame CCG 60/2020.
En todo caso, o certo é que a paciente recibiu información dos dispositivos Essure
tanto en Consultas Externas de Xinecoloxía como no Centro de Orientación Familiar,
manifestando neste último, na consulta do 8.3.2016, “dudas en cuanto a efectos 2º a
Essure”, de xeito que pode entenderse que, aínda que non plasmado no consentimento
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informado por ela asinado, á paciente si se lle informou naquela consulta daqueles
efectos adversos.
Xa polo que atinxe á demora no ofrecemento de retirada do dispositivo e na demora da
súa retirada, o informe do servizo do 10.10.2019 rexeita este reproche sinalando que
os protocolos da SEGO recomendan desbotar primeiro outras causas de dor da pelve e
como, ante a falta de melloría, a doente foi operada cun tempo de espera de 110 días.
Finalmente, polo que respecta á falta de realización de probas de sensibilidade e alerxia
ao níquel, na historia clínica da paciente xa constaba “no alergia a metales” (consulta
do 18.3.2016), sen que, por outra banda, conste que este aspecto teña influído de xeito
ningún nas doenzas da interesada.
Considerando todo o exposto, este Consello Consultivo conclúe que, malia as secuelas
que lle restan á paciente, a asistencia sanitaria prestada axustouse en todo momento
á lex artis.
6.2.- A responsabilidade patrimonial e a interrupción da prescrición por proceso
penal (CCG 154/2020)

A proposta de resolución prevé o arquivo das actuacións por prescrición da reclamación
porque considera que ao terse presentado a reclamación o día 2.11.2018 está prescrita
porque o sobresemento provisional das actuacións penais é de data 25.4.2017,
constando na asesoría xurídica do Servizo Galego de Saúde a interposición dun
recurso de apelación con data 9.5.2017 “polo que, aínda que a data de comunicación
á interesada non consta expresamente, pódese asumir esta, dado que necesariamente
tiña que coñecer a sentenza de instancia para realizar o recurso de apelación”
considerándose que “o inicio do novo prazo de prescrición vén determinado pola
notificación da sentenza do Xulgado de Instrución núm. 1 de Lugo, que puxo termo
ao proceso penal encamiñado a fixación dos feitos ou do alcance da responsabilidade
civil da Administración e non, como pretende a interesada, pola data na que se
declara a firmeza da referida sentenza (03/11/2018)”.
O Consello Consultivo non pode compartir o antedito criterio polas razóns que seguen.
En primeiro lugar hai que considerar que é cuestión pacífica na xurisprudencia a da
interrupción da prescrición polo exercicio de accións penais con potencial repercusión
sobre a responsabilidade obxecto de reclamación.
En tal sentido pode considerarse o apreciado polo Tribunal Supremo na Sentenza do
1.6.2011, na que pode lerse que “aceptando que hasta tanto no se resolviera la causa
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penal había quedado interrumpida la prescripción para el ejercicio de la acción
de responsabilidad patrimonial, producida la absolución comenzó el plazo para el
ejercicio de la acción”.
Debe notarse que o dies a quo é fixado polo Tribunal de casación no momento da
absolución, o que, en termos de analoxía e para supostos distintos do alí axuizado
equivale ao sobresemento en canto fito xurídico do que se deriva a eliminación da
pendencia penal que permite -non impón- demorar á reclamación en vía administrativa.
6.3.- A responsabilidade patrimonial e a análise da inadmisión por
extemporaneidade. Doutrina do Consello Consultivo de Galicia (CCG 194/2020)

No ditame CCG 194/2020 este Organismo tivo ocasión de pronunciarse sobre unha
proposta de resolución de inadmitir por extemporánea a solicitude de reclamación de
responsabilidade patrimonial sanitaria e proceder ao arquivo do expediente.
A competencia do Consello Consultivo debe cinguirse aos aspectos descritos na
lexislación reguladora dos procedementos de reclamación de responsabilidade
patrimonial e excluírse cando a falta de competencia resulta “manifesta”.
En efecto, o ditame preceptivo do Consejo de Estado ou dos órganos consultivos
equivalentes, só é esixible nos supostos en que o procedemento administrativo
de reclamación por responsabilidade patrimonial da Administración por culpa
extracontractual, finalice mediante proposta de resolución do órgano instrutor ditada
nos termos e co alcance establecido no artigo 91.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas (en diante, LPAC),
cun pronunciamento “…sobre a existencia ou non da relación de causalidade entre
o funcionamento do servizo público e a lesión producida e, se for o caso, sobre a
valoración do dano causado, a contía e o modo da indemnización, cando proceda, de
acordo cos criterios que para calculala e aboala se establecen no artigo 34 da Lei de
réxime xurídico do sector público”.
O obxecto do ditame do órgano consultivo competente vén expresado, en lóxica
coherencia, no artigo 81, apartado 2, da LPAC, ao establecer que “…deberase pronunciar
sobre a existencia ou non de relación de causalidade entre o funcionamento do servizo
público e a lesión producida e, se for o caso, sobre a valoración do dano causado e a
contía e modo da indemnización, de acordo cos criterios establecidos nesta lei...”.
O artigo 91, apartado 2, da LPAC sinala que nos casos de procedementos de
responsabilidade patrimonial, será necesario que a resolución se pronuncie sobre a
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existencia ou non da relación de causalidade entre o funcionamento do servizo público
e a lesión producida e, no seu caso, sobre a valoración do dano causado, a contía e
o modo da indemnización, cando proceda, de acordo cos criterios que para calculala
e abonala se establecen no artigo 34 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime
xurídico do sector público. No expediente tramitado, a Consellería de Sanidade non
se pronunciou sobre ningún deses extremos, propoñendo simplemente a inadmisión
ad limine da solicitude por extemporaneidade.
Para estes supostos, a proposta de resolución a que se refire o artigo 91.2 queda
excluída e, como consecuencia, tamén o ditame do órgano consultivo competente
ao que se refire o articulo 81.2, establecendo o artigo 21.1 da LPAC que se substitúa
a proposta de resolución por unha resolución que “… consistirá na declaración da
circunstancia que concorra en cada caso, con indicación dos feitos producidos e das
normas aplicables” e que será recorrible en vía contencioso-administrativa.
Polo tanto, no caso examinado podería entenderse que o que procede é a inadmisión a
limine da reclamación presentada e o arquivo do expediente, por extemporaneidade da
reclamación exercitada, sen necesidade de solicitar ditame deste Consello Consultivo
de Galicia.
Non obstante o anterior, tamén hai que ter en conta que o precitado art. 33.2 do RCCG
exixe, para apreciala, que “a falta de competencia” do Consello Consultivo sexa
“manifesta”, o que daría lugar a unha resolución de incompetencia da Presidencia do
Consello Consultivo.
Pois ben, no caso analizado observase a necesidade de realizar un xuízo xurídico
previo á inadmisión, no que deben de terse en conta unha serie de elementos fácticos
que dan lugar a unha conclusión xurídica. Proba do exposto son os pronunciamentos
xurisprudenciais sobre reclamacións análogas á presente, citados na proposta de
resolución.
En definitiva, estas operacións de interpretación normativa e fáctica, esixen un xuízo
xurídico previo que exclúe, ao entender deste organismo, a posibilidade de apreciar
a “manifesta incompetencia” do Consello Consultivo, e en consecuencia, obriga a
analizar a legalidade da proposta de resolución sometida a ditame. Neste sentido
cómpre ademais lembrar que este órgano actúa como unha garantía de legalidade
para os administrados en relación coa actuación da Administración, polo que a súa
intervención non pode constituír vicio ou defecto algún na tramitación do expediente.
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6.4.- A responsabilidade patrimonial e a análise da vía adecuada de reclamación
en caso de accidente laboral (CCG 226/2020)

A competencia para coñecer das pretensións que, como ocorre no caso examinado,
versen sobre o cumprimento das obrigas en materia de prevención de riscos laborais,
corresponde aos órganos xurisdicionais da orde social.
Así resulta do artigo 2, Ámbito da orde xurisdicional social, alínea e), da Lei 36/2011,
do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social.
No caso examinado, a reclamación susténtase en que a “Administración incumplió el
deber de seguridad consistente en que el suelo del trabajo no tenga irregularidades”;
e, en definitiva, no incumprimento da normativa de prevención de riscos laborais que
nela se cita. Este feito xustificou a intervención dos organismos con competencias
na materia - Unidade de Prevención de Riscos Laborais da EOXI Pontevedra e
Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social - e da propia Xurisdición
social, que admitiu a demanda e requiriu ao Servizo Galego de Saúde a remisión do
expediente administrativo e a fixación do día da vista oral para o 11.2.2021.
Tratándose, por tanto, dunha pretensión atribuída á orde xurisdicional social, e que
xa está sendo coñecida por un órgano xudicial desa xurisdición, previo control da
súa propia competencia, non debe tramitarse coma un expediente de responsabilidade
patrimonial da Administración.
Finalmente, cómpre engadir que unha vez que a LPAC, ten suprimido da súa regulación
a reclamación previa á vía xurisdicional laboral, a reclamación da parte interesada
tampouco pode ser obxecto de resolución pola referida canle.
En conclusión, a Administración debería ter declarado a inadmisión a trámite da
reclamación, por canto a referida solicitude debe ser, e está a ser exercida, diante
da xurisdición social, competente para o coñecemento das accións derivadas do
incumprimento da normativa de prevención de riscos laborais no accidente laboral
referido. Deste xeito, evitase a posibilidade de que dúas ordes xurisdicionais diferentes
coñezan en canto á cerna do asunto da mesma pretensión: a orde social no marco da
demanda interposta e en trámite; e, a contenciosa-administrativa en vía de recurso
contra a resolución que finalice o procedemento de responsabilidade patrimonial.
Neste punto, o ditame de referencia CCG 226/2020 matiza que a proposta é un tanto
confusa, por canto que, en tres apartados sucesivos, propón “declarar desistido”,
“desestimar” e “arquivar o expediente”.
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O certo é que, a pesar de que procedía a inadmisión polas razóns antes expresadas,
a Administración tramitou integramente o procedemento de responsabilidade
patrimonial, e non pode resolverse a inadmisión cando a reclamación xa foi admitida
e instruída.
Nestes casos, e como xa ten sinalado este órgano consultivo noutras ocasións (por
todas, CCG 324/2019), é preferible que a resolución que finalmente se dite sexa
desestimatoria da reclamación presentada, e non de inadmisión, xa que a inadmisión
debe ter lugar a limine, e non unha vez tramitado todo o procedemento, que foi o que
aconteceu no suposto sometido a ditame.

7.- A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
7.1.- A responsabilidade patrimonial por expropiación forzosa (Ditame CCG
257/2019)

Como veu advertindo este órgano consultivo en numerosos ditames (por todos,
CCG 264/2015) non procede canalizar unha petición de indemnización pola vía
da responsabilidade extracontractual da Administración, cando o feito causante e a
correspondente reparación do dano teñen outra vía procedemental específica.
No caso do expediente de responsabilidade patrimonial iniciado de oficio pola
Administración que se analiza no ditame de referencia CCG 257/2019, non aparecen
convenientemente xustificados os motivos polos que foi esta a vía elixida para o
resarcimento da lesión dos dereitos da parte reclamante, tendo en conta a finalidade,
tamén expresada na proposta de resolución, de incorporar o solo indemnizado ao
monte da propiedade da Deputación. Non se esqueza que, a parte interesada sempre
manifestou a súa lexítima pretensión de ser indemnizada pola irregular ocupación da
parcela, e de que esta lle fose devolta unha vez reposta ao seu estado anterior, o que é
plenamente incompatible coa transmisión do dominio implícita na referida proposta.
En particular, non consta que tivera lugar a previa iniciación dun expediente
expropiatorio que fose declarado nulo de pleno dereito, circunstancia que, de ser
o caso, podería habilitar para a tramitación dun procedemento de responsabilidade
patrimonial de acordo coas previsións da disposición adicional da Lei do 16 de
decembro de 1954, de expropiación forzosa (introducida pola disposición final
segunda da Lei 17/2012, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado e cuxas
pautas de aplicación foron interpretadas polas SSTS do 12.6.2018 e 27.6.2019).
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Por conseguinte, se, como parece deducirse tanto da proposta de resolución como do
informe pericial de parte, a desnaturalización do terreo derivada do movemento de
terras levado a cabo con ocasión da ocupación temporal da finca foi de tal entidade
que a súa reposición ao estado anterior xa non é posible, e de acordo coa reiterada
doutrina da que se deixa feita mención no corpo do ditame de razón, o procedente
será a tramitación dun procedemento de expropiación forzosa, en cuxo seo poderá
concretarse a indemnización correspondente á parte interesada e a correlativa
transferencia da titularidade dos terreos á administración provincial.
Polo anterior, este Consello Consultivo informa desfavorablemente a proposta de
resolución da Administración, procedendo tramitar un expediente de expropiación
forzosa en relación co inmoble referido.
7.2.- A responsabilidade patrimonial por bloqueo de conta corrente (CCG
475/2019)

O relato fáctico parte dunha reclamación de responsabilidade patrimonial polos
danos e perdas derivados dos embargos practicados, no mes de xuño de 2016, pola
Axencia Tributaria de Galicia (no sucesivo, ATRIGA) sobre a conta bancaria e os
bens inmobles integrantes do patrimonio da Fundación, por unha débeda dun terceiro
alleo a esta.
Afirman que a referida actuación supuxo o bloqueo financeiro e patrimonial
da Fundación, que se mantivo dende o 8.6.2016 até o 4.9.2018, data en que os
embargos foron alzados, logo de ser anulados por resolución do Tribunal Económico
Administrativo Rexional de Galicia (en diante, TEAR) de data 15.3.2018.
Recorridas ante o TEAR as anteriores dilixencias de embargo sobre as fincas XX e
sobre o crédito en Bankinter, o 15.3.2018 o Tribunal estimou a reclamación, anulando
os actos impugnados, por canto na vista da documentación remitida e das alegacións da
parte reclamante non cabía ter por acreditado que a Administración actuase consonte
ás disposicións legais establecidas en relación coa práctica do embargo.
O ditame de referencia fai apuntamento de que o primeiro dos requisitos para o
recoñecemento da responsabilidade patrimonial é que o dano sexa efectivo, é dicir,
que se teña producido ao tempo de formular a reclamación.
E tendo en conta que recae sobre os interesados a carga de probar a realidade e certeza
dos danos que invocan, o certo é que a argumentación dirixida a concretar o importe
das indemnizacións que se solicitan, no que atinxe aos ingresos deixados de obter
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pola Fundación, en concepto de alugueiro das vivendas sitas na Rúa XX, que estiman
na cantidade de 214.500 €, carece dun mínimo sustento probatorio que acredite a
efectividade do dano, debendo coincidirse neste punto coa proposta de resolución,
ao non achegarse certificación ou proba ningunha respecto dos presuntos danos
soportados máis aló de simples previsións de rendibilidade de difícil materialización.
Do mesmo xeito debe desbotarse a procedencia de indemnizar á Fundación reclamante
polas recargas, incumprimentos económicos no pagamento de impostos municipais,
ou deterioro do patrimonio, cuantificado no importe total de 7.193,06 €, pois tampouco
se acredita que a Fundación non dispuxese doutros medios para facer fronte a estes
gastos, na contía sinalada.
Diferente é o caso do bloqueo da conta corrente, titularidade da Fundación na entidade
Bankinter.
O certo é que o embargado foi o crédito da conta corrente, a nome da Fundación,
privando así a esta do acceso a tales fondos, sendo esta unha situación que se prolongou
dende o 8.6.2016 até o 29.8.2018, data na que a Recadación de Zona deixou sen efecto
o embargo, como consecuencia da estimación do recurso perante o TEAR.
Debe, por tanto estimarse neste aspecto a reclamación formulada en canto a
procedencia dunha indemnización polo importe do xuro legal do diñeiro bloqueado
durante o devandito período.
7.3.- A responsabilidade patrimonial por caída en zona de dominio público
marítimo (CCG 84/2019)

Co gallo da análise do expediente CCG 84/2019, cuxo ditame foi emitido o 22.1.2021,
este Consello Consultivo tivo ocasión de pronunciarse sobre unha reclamación de
responsabilidade patrimonial interposta polos danos sufridos como consecuencia
dunha caída sufrida no paseo marítimo ao tropezar cuns lastros, en mal estado e sen
sinalizar.
O Concello dita unha proposta de resolución na que, por unha banda, se sostén a falta
de lexitimación pasiva do Concello e, por outra, se desestima a reclamación presentada
ao entender que as irregularidades no pavimento resultaban perfectamente visibles, de
ter empregado a accidentada unha mínima dilixencia na súa deambulación.
Con carácter previo ao exame do fondo do asunto, o ditame de referencia analiza a
corrección dos presupostos procesuais da reclamación presentada e, en concreto, a
lexitimación pasiva do Concello.
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Efectivamente, na proposta de resolución sometida a ditame a administración actuante
suscita unha cuestión procesual previa, cal é a súa falta de lexitimación pasiva do
Concello ao situarse o lugar onde aconteceu a caída da interesada dentro do dominio
público marítimo - terrestre, demanio de titularidade da Administración do Estado en
virtude do artigo 132.2 da Constitución española.
Do informe do técnico de Administración xeral do 7.10.2019 resulta que as
actuacións desenvolvidas polo Concello no paseo non se limitaron a labores puntuais
de conservación e mantemento como refería o informe do 30.11.2018, senón que
supuxeron unha remodelación do paseo marítimo “substituíndo os pavimentos
empregando pedra do país e colocando novas luminarias”, e isto sen mediar ningún
título conferido pola Administración do Estado – titular daquel espazo –, nin ter sido
as obras recepcionadas por aquela administración.
Nestas circunstancias, téndose realizado aquelas obras – que excedían dun mero
mantemento – sen amparo en título ningún que lles permitise actuar sobre o
demanio estatal, nin ter recepcionado, tampouco, a administración titular as obras
desenvolvidas, debe ser o Concello o que asuma a responsabilidade polos danos
ocasionados por aqueles elementos que, pola súa conta e risco, instalou no paseo
marítimo de titularidade estatal.
En consecuencia, debe rexeitarse a falta de lexitimación pasiva do Concello que
esgrime a proposta de resolución do 12.12.2019.
7.4.- A responsabilidade patrimonial por segregación de parcelas (CCG 49/2020)

No caso examinado, a propia conduta do terceiro peticionario (alleo a este procedemento
de responsabilidade patrimonial) inducindo ao erro da administración na concesión
da licenza constitúe causa de exoneración da responsabilidade administrativa
de conformidade co establecido no artigo 48 do Texto refundido da Lei do solo e
rehabilitación urbana aprobado por Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro,  
pola concorrencia de dolo, culpa ou neglixencia grave imputable ao solicitante da
licenza de parcelación, ao reflectir unha parcela matriz que en realidade carecía da
superficie mínima requirida para a súa segregación en dous parcelas de resultado que
reunisen a condición de solar consonte ao plan, e “sen que naquel momento – no ano
2007 – se dispuxese dos medios técnicos e informáticos actuais que permiten, cunha
simple comprobación de coordenadas, verificar a realidade do reflectido”, segundo
precisa a proposta de resolución.
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Concorrendo, por tanto, a responsabilidade do solicitante da licenza de parcelación
declarada nula, as reclamacións de resarcimento que correspondan aos reclamantes
deberán dirixirse fronte ao transmitente da parcela, e non fronte á Administración
municipal.
Para maior abastanza, e como tamén sinala a proposta de resolución, a desaparición
da parcela que foi obxecto da compravenda, consecuencia da nulidade da licenza de
parcelación, de ningún xeito implicaría que o prezo abonado poida ser reclamado
á administración. Antes ben, o procedente será que os adquirentes insten, polas
canles que corresponda, fronte ao transmitente da finca, a nulidade, anulabilidade ou
resolución do contrato, e a restitución recíproca do entregado, xunto co resarcimento
dos danos e prexuízos irrogados.
A este respecto, non pode deixar de observarse, igualmente, que na actualidade a parte
reclamante é, propietaria en proindivisión, na cota correspondente, da finca matriz,
á que corresponde un aproveitamento urbanístico e edificabilidade susceptible de
materialización ou venda, de xeito que o dano susceptible de reclamación en ningún
caso sería o prezo total aboado pola adquisición do soar, senón, de existir, a diferenza
de valor entre o que se adquiriu e a titularidade actual.
En definitiva, por tanto, acreditado que o dano producido á parte reclamante obedeceu
ao feito dun terceiro alleo á administración, que obtivo a licenza posteriormente
declarada nula mediante a presentación dunha documentación inexacta, o que induciu
a erro á administración, esta circunstancia determina a ruptura do nexo de causalidade
entre o actuar administrativo e o resultado danoso, coa conseguinte procedencia da
desestimación da reclamación, como propugna a proposta de resolución examinada.
7.5.- A responsabilidade patrimonial por accidente laboral (CCG 121/2020)

En relación con esta cuestión, a doutrina consultiva e a xurisprudencia veñen
entendendo que, incluso nos casos de funcionamento anormal, cando a persoa
que sofre o dano está ligada coa administración fronte á que reclama mediante un
peculiar vínculo xurídico, debe buscarse o resarcimento no seo do propio vínculo, de
xeito que a vía da responsabilidade patrimonial se presenta como complementaria,
operando ante a insuficiencia do réxime específico funcionarial. En consecuencia,
tan só procederá indemnización por responsabilidade patrimonial cando, ademais da
concorrencia dos requisitos esixibles de xeito xeral, aos que xa se fixo referencia na
consideración anterior, sexa preciso cubrir danos derivados dos mesmos feitos e non
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reparados por aquela vía específica. O contrario levaría a un enriquecemento inxusto
non permitido polo ordenamento xurídico.
Neste sentido poden citarse, entre outros, os ditames do Consejo de Estado números
937/2001, 11/2006, e 884/2013, así como os deste órgano consultivo CCG 374/2010,
108/2012, e 766/2013.
Como este Consello Consultivo xa ten considerado nos 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.
Finalmente, este órgano consultivo entra a analizar o quantum indemnizatorio a
satisfacer á parte reclamante, sinalando que non pode compartirse o criterio da
proposta de deducir os importes correspondentes ao recargo das prestacións pola
natureza non so indemnizatoria senón punitiva que posúen as cantidades percibidas en
tal concepto, que se consolidan no haber da empregada e non poden ser detraídas da
indemnización sen baleirar de contido o dito concepto de gravame para o empregador.
Hai que indicar a este respecto que, como xa considerou este Consello Consultivo no
noso ditame CCG 325/2017, 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 diante, TRLXSS), é unha medida 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.
De tales presupostos tírase unha conclusión 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 indemnización por danos coa que é
perfectamente compatible en principio segundo a xurisprudencia máis recente, e que,
en outro caso, deixaría sen efecto o carácter tamén punitivo e preventivo do recargo,
razóns polas que non procede que sexan detraídas as cantidades percibidas por tal
concepto.
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7.6.- A responsabilidade patrimonial e o acordo transaccional en execución de
sentenza (CCG 228/2020)

Con motivo dun expediente de reclamación de responsabilidade patrimonial, este
Consello Consultivo tivo ocasión de pronunciarse sobre a responsabilidade patrimonial
interposta por A. e E. por mor dos danos patrimoniais e morais como consecuencia
das actuacións de reposición da legalidade que fora preciso realizar en execución da
sentenza do Tribunal Supremo do 28.3.2006, que confirmou a anulación da licenza de
obras de rehabilitación do edificio acordada previamente na instancia (CCG 228/2020).
No curso da instrución do expediente, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
actuando na peza separada do incidente de execución núm. XX, ditou o auto núm.
XX, cuxa parte dispositiva establece:
“ACORDAMOS la homologación judicial de los Acuerdos de Mediación adoptados
por las partes en el presente incidente en virtud de mediación intrajudicial, en los
términos expuestos en el antecedente de hecho tercero de la presente resolución, al
no ser los mismos manifiestamente contrarios al ordenamiento jurídico, ni lesivos
del interés público o de terceros, por lo que no existiendo motivos que justifiquen la
continuación del proceso, se declara finalizado, acordándose su archivo, por haberse
alcanzado un acuerdo que le pone fin”.

Este Auto é firme.
Como parte do Acordo de mediación homologado, e nunha das súas bases, o Concello
asume o compromiso de promover a finalización transaccional dos procedementos
administrativos de reclamación de responsabilidade patrimonial, cos propietarios
interesados.
Para o efecto, con data 12.12.2019 se aprobaron as directrices para a determinación
das indemnizacións.
Con data 20.8.2020 asinouse unha proposta de resolución no sentido de acordar a
finalización convencional do procedemento, recoñecendo á parte reclamante unha
indemnización en concepto de danos morais pola contía de 21.000,00 €, dos que
12.000,00 € se corresponden coa súa condición de propietarios de vivenda habitual no
edificio de referencia, e os 9.000,00 € restantes obedecen á titularidade dun local de
oficinas no mesmo inmoble.
Á vista do anterior, este órgano consultivo acorda devolver o expediente de razón
por mor da falta da de competencia deste órgano consultivo para a emisión do ditame
solicitado.
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Así, no caso sometido a consulta non procede a emisión do ditame requirido por
non ser da competencia deste Consello Consultivo o asunto sobre o que se formula a
controversia.
A proposta que debe ser obxecto da nosa análise suscita a singularidade de dar acollida
a un acordo transaccional que foi homologado xudicialmente por auto núm. XX, do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, actuando na peza separada do incidente de
execución núm. XX, polo que se incorporaron ao proceso os Acordos de Mediación
adoptados polas partes no incidente en virtude de mediación intraxudicial, poñendo
termo ás actuacións xudiciais no sentido indicado polo artigo 77.3 da Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa (en diante,
LXCA), que prevé que se as partes chegaran a un acordo que implique a desaparición
da controversia, o Tribunal ditará auto declarando terminado o procedemento, sempre
que o acordado non fora manifestamente contrario ao ordenamento xurídico nin lesivo
do interese público ou de terceiros.
Nos devanditos acordos, e como base do negocio xurídico, o Concello asume o
compromiso de promover cos propietarios interesados a finalización transaccional
dos procedementos administrativos en curso a partir de previas reclamacións de
responsabilidade patrimonial, engadindo, que os propietarios que non acepten a
transacción poderán exercitar, ou, se for o caso, continuar as accións que consideren
oportunas.
Da homologación xudicial do dito acordo resulta que non é dado a este órgano
consultivo entrar a verificar os aspectos que constitúen os presupostos da procedencia
da indemnización, como o son a existencia de nexo causal; a antixuridicidade do
dano; a concorrencia dos supostos indemnizatorios do artigo 48 do Real decreto
lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
solo e rehabilitación urbana; ou o alcance da indemnización.
Tal é así porque tales elementos legais da responsabilidade patrimonial foron superados
no proceso xudicial co auto de homologación referido, no que se deu acollida a unha
transacción –a do artigo 77.3 da LXCA– pola que os propietarios renunciaban a unha
serie de expectativas xurídicas entre as que se atoparía a eventual obtención dunha
indemnización pola vía da responsabilidade patrimonial, para poñer fin ás procelosas
actuacións realizadas en execución de sentenza cun ulterior acordo de indemnización
materializado no seo daquela transacción xudicial, e xa non no ámbito propio dos
expedientes de responsabilidade patrimonial abertos.
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Por medio da transacción intraxudicial operouse pois unha mutación do procedemento
polo que os propietarios obteñen un determinado resarcimento, que aínda vinculado
ás orixinarias reclamacións de responsabilidade patrimonial, ten o seu título de
lexitimación no referido acordo transaccional, de contido máis amplo e natureza
distinta aos acordos, pactos ou convenios que poden pór termo convencional a un
procedemento de responsabilidade patrimonial nos termos do artigo 86.5 da LPAC.
Así as cousas, o ámbito de verificación xurídica do acordo que se somete a ditame
non é xa o que se corresponde cos xa aludidos presupostos da responsabilidade
patrimonial (dano antixurídico, nexo causal co funcionamento do servizo público ...)
senón o propio do alcance e contido do referido acordo transaccional.
Así pode apreciarse, polo demais, nos propios termos da proposta de resolución que
se somete a ditame, e na que se prevé expresamente “Estimar la concurrencia de los
requisitos y condiciones requeridos para llevar a efecto el acuerdo transaccional que
pone fin a la reclamación patrimonial”, de onde se desprende con claridade que o
parámetro regulador da proposta está referenciado polo cumprimento dos termos do
acordo transaccional e non á verificación dos presupostos legais e xurisprudenciais da
responsabilidade patrimonial.
E, constituíndo a verificación do cumprimento dos requisitos do acordo transaccional
un ámbito alleo ao da responsabilidade patrimonial e sobre o que este Consello
Consultivo carece de competencia legal para a intervención demandada, non procede
emitir un pronunciamento sobre o fondo da cuestión sometida a consulta.
7.7.- A responsabilidade patrimonial cando o contrato pode ser nulo de pleno
dereito (CCG 247/2020)

A primeira cuestión que se aborda é a relativa á idoneidade do procedemento seguido
no suposto obxecto de ditame, en tanto que, segundo reiterada e pacífica doutrina deste
Consello Consultivo, o procedemento de responsabilidade patrimonial, entendida
como responsabilidade pública extracontractual, só caberá naqueles casos nos que
non existan outras vías específicas de reclamación en virtude dunha relación que una
ao particular, neste caso adxudicatario dun contrato de servizos, coa Administración
(CCG 226/2020, CCG 111/2015, CCG 234/2005, CCG 332/2005, CCG 508/2014 e
CCG 687/2014), doutrina seguida pola totalidade dos órganos consultivos.
No caso examinado, o concello incoou de oficio un procedemento de responsabilidade
patrimonial co obxecto de aboar unha serie de facturas presentadas pola mercantil
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en virtude dunha orde de continuidade do servizo e un acordo da Xunta de Goberno
Local polo que se suspendeu temporalmente o cobro ás familias usuarias da escola
dos prezos públicos pola prestación do servizo, e a asunción polo concello deses
prezos públicos.
O informe da Intervención repara o pagamento e considera que o servizo vénse
prestando “con ausencia de vínculo contractual” coa Administración municipal
e remite en consecuencia a un procedemento de responsabilidade patrimonial
extracontractual para facelas efectivas.
Este órgano consultivo non pode compartir tal conclusión, por canto que o vínculo
contractual si existe. Así consta no expediente o contrato orixinal, adxudicado, cuxa
vixencia finaliza en 14.11.2017. Consta a orde de continuidade do servizo, contrato
do 21.5.2018, na que se estipula o réxime xurídico de aplicación ao mesmo. Consta
a orde de continuación dos servizos do 23.3.2020, e finalmente consta o acordo do
25.3.2020 polo que se suspende unha das cláusulas contractuais –non cabe suspender
o que non existe–, relativa ao cobro dos prezos públicos aos usuarios, e asunción por
parte do concello destes importes.
Polo tanto, é obvio que existe unha relación contractual entre o Concello e T. S.L..
Cousa ben diferente, e igualmente obvia, é que o contrato existente sexa nulo de pleno
dereito en aplicación das causas de nulidade establecidas na vixente Lei 9/2017, do 8
de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento
xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e
2014/24/UE, do 26.2.2014 (en diante, LCSP) e na LPAC (artigo 47.1).
Excluída a vía da responsabilidade patrimonial extracontractual, non procede que
este Consello Consultivo analice a posible existencia de responsabilidade contractual
por canto a cuestión sometida a ditame non foi formulada neses termos senón
como un suposto de responsabilidade patrimonial extracontractual, á marxe de que
a vía da responsabilidade patrimonial contractual non está prevista para contratos
nulos de pleno dereito senón para a liquidación de contratos válidos e eficaces con
independencia da data da adxudicación destes.
7.8.- A responsabilidade patrimonial por imposibilidade de materializar a
edificabilidade prevista para unha parcela (CCG 86/2020)

No caso examinado, a imposibilidade de materializar a edificación na parcela nº 4
do Polígono nº 8 do PXOM derivou da resolución da Consellería de Cultura que
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denegou a autorización para a construción dun aparcadoiro público na Finca B. que
foi confirmada pola sentenza xudicial do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de
data 7.4.2016 logo de ser recorrida pola parte interesada.
Deste xeito, considérase que os danos que invoca a parte reclamante forman parte
da esfera do deber xurídico de soportar daquela, ante a ausencia de antixurídicidade
do feito causante da lesión que se reclama, pois a Administración exercitou as súas
potestades dun xeito axustado a dereito seguindo, en definitiva, as pautas establecidas
polo Tribunal de Xustiza.
Únase ao anterior o feito de que tanto o Catálogo de Edificios e Conxuntos do
Concello e o PXOM son mencionadas na escritura de compravenda outorgada en
data 25.6.2004, onde constan dun xeito expreso o nivel de protección outorgado polo
Catálogo á propiedade, así figura: “Manifiestan los vendedores que la finca transmitida
ha sido incluída recientemente en el catálogo de edificios y conjuntos de protección
especial del concejo (...), concretamente con un nivel de protección integral, el jardín
y la biblioteca, y un nivel ambiental, el muro” e non eran polo tanto descoñecidos para
a entidade reclamante.
Á vista de todas estas circunstancias, as anteriores consideracións non permiten
abeirar a pretensión indemnizatoria da entidade reclamante, polo que procede a
desestimación da reclamación.
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ÍNDICE NUMÉRICO DE ASUNTOS
SOMETIDOS A CONSULTA
1/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. e S. por mor do falecemento de
M., pai e esposo dos reclamantes, no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense.
2/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por H. por mor dos danos e perdas tras
intervención cirúrxica de colocación de dispositivo
Essure realizada no Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense.
3/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
G. e B., polos danos e perdas trala realización
dunha cesárea a G. no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo.
4/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de L.,
polos danos e perdas tras intervención cirúrxica
e posterior amputación do MID no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.
5/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de V.,
M. e M., polos danos e perdas polo falecemento
de R., esposo e pai dos reclamantes, no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela.
6/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de H.,
polos danos e perdas tras intervención cirúrxica
realizada no Hospital Modelo da Coruña.
7/2020
Declaración de nulidade de pleno dereito
formulada por R. en relación as providencias de
constrinximento X e Y.

8/2020
Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito presentada por Q., no expediente de
sucesións X.
9/2020
Resolución do contrato administrativo de
construción de nova biblioteca municipal subscrito
coa empresa C., SL.
10/2020
Proxecto de decreto polo que se regula a
ampliación dos prazos de presentación de
solicitudes, escritos, comunicacións e documentos
no caso de determinadas incidencias técnicas que
imposibiliten o funcionamento ordinario da sede
electrónica da Xunta de Galicia.
11/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. polos danos sufridos como
consecuencia da hostilidade laboral dunha
compañeira de traballo no Centro Educativo I.E.S.
As Telleiras no Concello de Narón.
12/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos prexuízos que considera
derivados do que considera unha errónea
formulación do suposto práctico (opción 1) do
segundo exercicio do proceso selectivo para o
ingreso no corpo de axudantes facultativos da Xunta
de Galicia, subgrupo C1, escala de delineantes.
13/2020
Revisión de oficio, formulada por B., da licenza de
obras concedida o 15.9.2009 a V. para a legalización
de edificación auxiliar de vivenda unifamiliar na
Rúa Peralto X, tramitada en execución da sentenza
ditada polo xulgado do Contenciso-Administrativo
de Pontevedra nº 1 do 12.5.2017.
14/2020
Revisión de oficio da licenza de obra núm. X a
favor de S. para reforma de vivenda unifamiliar
no camiño da Cana, X Cesantes pertencente ao
Concello de Redondela.
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15/2020

22/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., e o seu cónxuxe I., polos danos
sufridos como consecuencia da perda do ril dereito
que, doado pola súa esposa, fora transplantado
a este último, logo do tratamento dispensado no
Complexo Hospitalario de Pontevedra.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na beirarrúa da rúa
Rosalía de Castro do Concello de Lalín.

16/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia da colocación dun dispositivo
anticonceptivo
intrauterino
no
Hospital
Universitario Cristal de Ourense.
17/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia do transplante penetrante de córnea
no Hospital de Valdeorras en Ourense.
18/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en nome e representación de
C., polos danos sufridos como consecuencia da
intervención cirúrxica dun xoanete no Hospital
POVISA de Vigo.
19/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
L. polos danos sufridos como consecuencia
do tratamento dunha fístula anal no Hospital
Universitario da Coruña.
20/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun infarto de bazo no
Hospital do Salnés de Vilagarcía de Arousa.
21/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. en nome e representación
de F., e de D. e J., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de B., cónxuxe
e pai respectivamente, pola asistencia recibida
na Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061 en Lugo.
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23/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída no paso de peóns entre
as rúas San Vicente e San Rosendo do Concello da
Coruña.
24/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por H., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída polo mal estado do
pavimento na rúa Baltasar Pardal Vidal do Concello
da Coruña.
25/2020
Resolución de interpretación do contrato de
servizos consistente na realización das verificacións
administrativas e a verificación sobre o terreo
previstas no artigo 125.5 do Regulamento (UE)
1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello,
relativo as operacións correspondentes ao
programa de cooperación transfronteiriza EspañaPortugal, área de cooperación Galicia-Rexión norte
de Portugal, 2014-2020.
26/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E. e D., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa nai P. na
Residencia Domus VI de Bembrive no Concello
de Vigo.
27/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída pola falta dunha lousa
na beirarrúa da Rúa Santa Clara no Concello de
Santiago de Compostela
28/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J. e M., por mor dos danos
derivados pola demora no tratamento no Hospital
Universitario Álvaro Cunqueiro e posterior
falecemento do seu pai E.

Memoria 2020
29/2020

36/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos e perdas tras
intervención de retirada de prótese total de cadeira
dereita e colocación de espazador, e posteriores
intervencións,
no
Hospital
Universitario
Montecelo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de M.
polos danos derivados tras intervención cirúrxica
realizada no Hospital Policlínico La Rosaleda.

30/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta V., polos danos derivados polo
tratamento dos seus problemas de vista no
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense e
posterior perda de vista e ollo dereito.
31/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., E. e J. e A., por mor do falecemento
de T., (marido, fillo e pai respectivamente dos
reclamantes) no Hospital Universitario de Ourense.
32/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. e D. no seu nome propio e en
representación da súa filla menor de idade L. polos
danos persoais, morais e materiais ocasionados
durante o parto realizado no Hospital Universitario
Montecelo.
33/2020

37/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
V., L. e V. por mor do falecemento G. (esposo e
pai dos reclamantes) no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo.
38/2020
Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito formulada por P. no expediente de
transmisión X.
39/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída na rúa Gran Vía
ao baixar da beirarrúa no Concello de Vigo.
40/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída no paso de peóns
na avenida do Fragoso no Concello de Vigo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de F. e
S. por mor do falecemento de S. (fillo e irmá dos
reclamantes) no Complexo Hospitalario Xeral
Calde de Lugo

41/2020

34/2020

Resolución de contrato de obra Construción dunha
nave para viveiro de empresas no P.E. do Corgo,
Lugo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
R., polos danos e perdas tras intervención para
implantación de dispositivos ESSURE realizada no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela.
35/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de R.
e A., por mor do retraso diagnostico e posterior
falecemento da súa nai D. no Hospital Universitario
da Coruña.

Revisión de oficio do título de doutoramento da
alumna J. na Universidade de Vigo.
42/2020

43/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos por unha
caída cando camiñaba pola beirarrúa da Avda.
Monterreal no Concello de Baiona.
44/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. e B e O. por mor dos danos
sufridos como consecuencia do falecemento de
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A., cónxuxe e pai respectivamente, no Hospital de
Monforte.
45/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. por mor dos danos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa nai C. no
Hospital Universitario da Coruña.
46/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun traumatismo
lumbosacro no Hospital Universitario Cristal de
Ourense.

Proxecto de decreto polo que se aproba o
Regulamento dos procedementos de mobilidade do
persoal funcionario de carreira da Administración
Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das
entidades públicas instrumentais integrantes do
sector público autonómico.
53/2020
Revisión de oficio por nulidade de pleno dereito
da resolución do 25.10.2013 da alcaldesa
presidenta do Concello de Melón, F., por afirmar
arbitrariamente que a denominada Pista do Ponte é
pública a petición de F.
54/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. por mor dos danos sufridos
como consecuencia falecemento da súa nai R. no
Hospital de Verín.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por O. en nome e representación de
E. polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha fractura pechada transcervical
fémur-trazo
intracapsular
no
Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.

48/2020

55/2020

Proxecto de orde pola que se establece a ordenación
da Ruta dos Xardíns da Camelia e se crea o Comité
Camelia Galicia.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de M.
e P., polos danos sufridos durante o embarazo de
P. ao seu fillo J. no Hospital Universitario Cristal
de Ourense.

47/2020

49/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. e F., pola lesión antixurídica
causada nos seus bens e dereitos, pola declaración
de nulidade dunha parcelación a través dun
expediente de revisión de oficio.
50/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída ao tropezar cunhas
lousas cando camiñaba pola Avda. Cidade de Vería
no Concello de Cospeito.
51/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída, por mor da existencia
dunha tapa dun rexistro de auga que estaba
afundido, cando transitaba pola Avda. García
Barbón do Concello de Vigo.
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52/2020

56/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun trastorno de
identidade de xénero no Hospital Álvaro Cunqueiro
de Vigo.
57/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun hemanxioma de
estruturas intracraneais no Hospital Universitario
da Coruña.
58/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
N. polos danos sufridos como consecuencia
do falecemento da súa cónxuxe C no Hospital
Universitario da Coruña.

Memoria 2020
59/2020

66/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos sufridos como
consecuencia da retirada en trompa de falopio de
dispositivo intraluminal no Hospital Universitario
Arquitecto Marcide de Ferrol.

Revisión de oficio da Aprobación inicial da
modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do
Imposto sobre o incremento do valor dos terreos de
natureza urbana do Concello da Cañiza.

60/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos sufridos como
consecuencia da colocación de dispositivo
intrauterino no Hospital Universitario Álvaro
Cunqueiro de Vigo.
61/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha torsión de
testículo no Hospital Universitario Montecelo de
Pontevedra.
62/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída cando paseaba pola
rúa Arcebispo Xelmírez, á altura das escaleiras que
unen dita rúa coa rúa Ecuador, esvarou e tropezou
contra a balaustrada por mor do mal estado do
pavimento e estar desprovista de toda protección e
precipitarse ao baleiro, na cidade de Vigo.
63/2020
Resolución de contrato administrativo de obras de
reforma e ampliación de centro sociocultural para
auditorio entre a mercantil O., SL e o Concello de
Oroso.
64/2020
Revisión de oficio da Aprobación inicial da
modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora do
Imposto sobre Construcións Instalacións e Obras
do Concello da Cañiza.
65/2020
Revisión de oficio da Aprobación inicial da
modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora
do Imposto sobre Actividades Económicas do
Concello da Cañiza.

67/2020
Revisión de oficio da Aprobación inicial da
modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora
do Imposto sobre Bens Inmobles do Concello da
Cañiza.
68/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por O. en nome e representación de B. e
G. por mor dos danos polo falecemento da súa nai
G. no Hospital Universitario Arquitecto Marcide.
69/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de R.
e L. por mor dos danos e perdas tras intervencións
cirúrxicas realizadas a señora R. no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.
70/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., F. e G., polos danos e perdas polo
falecemento de G., filla e irmá dos reclamantes, tras
intervención cirúrxica no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro.
71/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de C. e J.,
J., Ó e S., polos danos polo falecemento de C., esposo
e pai dos reclamantes no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela.
72/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta M. por mos dos danos derivados tras
intervención cirúrxica en Clínica Santa Teresa
(COSAGA) e posteriores intervencións.
73/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., polos danos derivados tras
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intervención cirúrxicas realizadas no Hospital
Universitario Álvaro Cunqueiro.

intervención cirúrxica realizada no Complexo
Hospitalario Universitario de Pontevedra.

74/2020

81/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., A. e M., por mor dos danos
pola mala actuación nas dependencias do CHUO
responsables da custodia das mostras sanguíneas
recollidas, tras o accidente de circulación no
que faleceu M. e que conducía P., que alí foron
entregadas con fin de que foran examinadas na
procura de determinar si contiñan alcohol ou
drogas.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., D., A., M., P. e P., polo falecemento
de D. (esposa, nai e filla dos reclamantes) no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro.

75/2020
Informe sobre a solicitude de indemnización por
razón de servizo polos danos sufridos a causa
dunha terceira persoa declarada insolvente por un
policía local no exercicio das funcións propias do
seu posto de traballo no Concello de Pontevedra.
76/2020
Proxecto de orde pola que se determina o horario
xeral de apertura e peche dos establecementos
abertos ao público e de inicio e finalización dos
espectáculos públicos e das actividades recreativas
na Comunidade Autónoma de Galicia.
77/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. en nome e representación de
M., polos danos sufridos como consecuencia de
lanzarse por un tobogán no Parque Acuático de
Cerceda cos brazos estendidos por fóra de este no
Concello de Cerceda.
78/2020
Declaración de nulidade de pleno dereito formulada
por R. e R. no expediente de sucesión X e Y.
79/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., por mor dos danos e perdas tras
o que considera un erro diagnóstico, da súa doenza,
realizado no Hospital Universitario Lucus Augusti.
80/2020
Reclamación de responsabilidade Patrimonial
interposta por I. en nome e representación de C.
por mor dos danos durante o parto e posterior
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82/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. por mor do erro de diagnóstico
da súa doenza realizado no Hospital da Costa de
Burela e a conseguinte perda de oportunidade.
83/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. por mor dos danos e perdas
derivados de intervención cirúrxica realizada
no Hospital General Juan Cardona de Ferrol e
posterior amputación de membro inferior dereito.
84/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación de
G., polos danos e perdas polo erro e retraso do
diagnóstico da súa doenza no Hospital Universitario
Lucus Augusti.
85/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. en nome e presentación de L.,
polos danos e perdas tras intervención cirúrxica
realizada no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
86/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. en nome e representación da
entidade mercantil C., SL polos danos e perdas
derivados da non concesión de licenza de obras para
construción de aparcadoiro no polígono 8 do Plan
Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Poio.
87/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de R.
e da súa esposa e fillas, V. e N. e V., polos danos
sufridos como consecuencia do tratamento dunha
neoplasia pulmonar padecida polo primeiro, no
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

Memoria 2020
88/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha diverticulite no
Hospital Universitario Cristal de Ourense.
89/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
G., polos danos sufridos como consecuencia
do tratamento dunha incontinencia urinaria non
especificada no Hospital Universitario Lucus
Augusti de Lugo.
90/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de P.
e o seu cónxuxe N., polos danos sufridos por este
último como consecuencia do tratamento dunha
hernia umbilical no Hospital Universitario Álvaro
Cunqueiro de Vigo.
91/2020
Proxecto de decreto polo que se regulan os
aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza,
de pastos, micolóxicos e de resinas de montes ou
terreos forestais de xestión privada na Comunidade
Autónoma de Galiza.
0092/2020
Informe sobre a aplicación dos preceptos en vigor
do Convenio Colectivo de Persoal Laboral e do
Acordo Marco de Persoal Funcionario do Concello
de Viveiro.
93/2020
Informe sobre cuestións relacionadas coa
aplicación do Real Decreto 1733/2011, do 18 de
novembro, polo que se aproba o Convenio para
a ampliación da capacidade de diversos tramos
da Autopista do Atlántico (AP-9) e Real Decreto
1359/2018, do 29 de outubro, polo que se aproba a
addenda ao convenio anterior.
94/2020
Resolución de contrato de obras de axardinamento
e recuperación de elementos históricos no recinto
do Gran Hotel de Mondariz.

95/2020
Proxecto de decreto polo que se aproba o
regulamento da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de
protección da paisaxe de Galicia.
96/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos e perdas por mor
dunha caída na área recreativa do Lg. VillagudínLesta, de Ordes.
97/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. como consecuencia dos danos
sufridos polo acoso laboral sufrido por parte dos
seus compañeiros e responsables do centro de
traballo na Escola Oficial de Idiomas da Coruña.
98/2020
Proxecto de decreto polo que se regulan os
instrumentos para a avaliación e mellora da
calidade no sector público autonómico de Galicia.
99/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída por mor dunha baldosa
levantada e en mal estado na rúa Alcalde Pérez
Ardá da cidade da Coruña.
100/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento da amputación da
perna esquerda no Hospital Universitario Álvaro
Cunqueiro de Vigo.
101/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha taquicardia
paroxística no Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela.
102/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. en nome e representación
de F. e M., L. e J., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de F., cónxuxe e pai
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respectivamente, no Centro de Saúde A Milagrosa
de Lugo.
103/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha tenosinovite na
man dereita no Hospital Universitario da Coruña.
104/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de V.,
polos danos sufridos por esta como consecuencia
do proceso diagnóstico e de tratamento dunha
neoplasia pulmonar.
105/2020
Reclamación de
interposta por C.,
consecuencia do
maligna de recto
Vilagarcía.

responsabilidade patrimonial
polos danos sufridos como
tratamento dunha neoplasia
no Hospital do Salnés de

106/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en nome e representación de V.,
pai de J., polos danos e prexuízos sufridos por
este como consecuencia do acoso escolar sufrido
durante a súa escolarización no IES Miraflores do
Concello de Oleiros.
107/2020
Proxecto de decreto polo que se determina o
procedemento para autorizar a celebración dos
espectáculos públicos e das actividades recreativas
que se desenvolvan en máis dun termo municipal
da Comunidade Autónoma de Galicia.
108/2020
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110/2020
Resolución do contrato de servizo de SAF (servizo
de axuda no fogar), por incumprimento culpable
do contratista, adxudicado á mercantil S., SL, no
Concello de Portomarín.
111/2020
Revisión de oficio das licenzas de obras 1/2006 e
2/2006 outorgadas a S. para a construción dunha
vivenda vivenda unifamiliar.
112/2020
Proxecto de decreto polo que se regula o pago
de recursos xestionados pola Axencia Tributaria
de Galicia a través de entidades de crédito
colaboradoras e mediante tarxeta de crédito e débito
a través de sistemas Terminal Punto de Venda.
113/2020
Modificación de contrato coa empresa V., SLU
incorporando ao mesmo a explotación das
instalacións incluídas na denominada III fase da
EDAR de Silvouta executadas por A. no Concello
de Santiago de Compostela.
114/2020
Resolución do contrato de obras de ‘Melloras no
Polígono Industrial de Arbo: Mellora beirarrúas’
adxudicado á empresa N., S.L., por demora na súa
execución.
115/2020
Revisión de oficio da Resolución do 9.9.2019 da
Consellería do Mar pola que se concede unha axuda
ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento
Local Participativo ao proxecto ‘Da aula do mar’
presentado pola Asociación Club Náutico de Raxó.
116/2020

Resolución de contrato para a construción dun
centro residencial no Concello de Pobra do
Brollón.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída por mor dun oco no
pavimento na praza da Palloza da cidade da Coruña.

109/2020

117/2020

Resolución de contrato de obras correspondente
ao proxecto técnico de peatonalización e mellora
comercial da rúa Diego Pazos en Sarria.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia da revisión e declaración de

Memoria 2020
nulidade dunha licenza municipal de obra dunha
vivenda unifamiliar no Concello de Tui.
0118/2020
Resolución de contrato de concesión de servizos
da xestión do matadoiro municipal de Quiroga á
Asociación de Carniceiros Valle do Sil.
119/2020
Recurso extraordinario de revisión presentado
por C. fronte á resolución do recurso de alzada do
3.5.2016 da Consellería de Política Social, pola
que se confirma a resolución de denegación dunha
RISGA.
0120/2020

125/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos e perdas por mor
do atraso terapéutico da súa doenza e posteriores
intervencións cirúrxicas realizadas no Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense.
126/2020
Resolución do contrato relativo ao proxecto de obra
‘DP 1405.- Ponte sobre o Río Anllóns.- PQ 3+800.De Pazos a Leas por Beres (Ponteceso e Cabana de
Bergantiños) Código de obra: 2017.1110.0005.0,
Código
Expediente:
PCO.001.2018.00133’,
adxudicado á entidade G., S.A.
127/2020

Revisión de oficio por nulidade de pleno dereito da
resolución de autorización para compra do inmoble
sito na rúa Barrera, nº X na cidade da Coruña.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de C. e
G., polos danos e perdas polo atraso diagnóstico da
doenza de C. realizada no Centro de Saúde de Verín.

121/2020

128/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dun accidente laboral pola falta
de medidas de seguridade e saúde no traballo no
Concello de Cambre.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de G.,
polos danos e perdas tras intervención cirúrxica
vertebral realizada no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro.

122/2020

129/2020

Resolución do contrato relativo ao servizo para a
obtención das ortofotografías históricas de Galicia
correspondentes ao voo interministerial (IET
3/2018) entre o Instituto de Estudos do Territorio
e a empresa N., SA.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos e perdas tras
intervención cirúrxica realizada no Hospital Virxe
da Xunqueira.

123/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación da
mercantil G., SA de Seguros e Reaseguros polas
cantidades pagadas en concepto de seguro de
vida a un traballador do Instituto Municipal de
Deportes, falecido cando o contrato de seguro
estaba suspendido, do Concello de Vigo.
124/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de L.,
polos danos e perdas tras sufrir un accidente co
resultado de fractura de ombreiro e da que foi
tratada no Hospital Público de Monforte.

130/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de F.
e F., polo danos e perdas polo atraso diagnostico
e terapéutico, realizada no Hospital Universitario
Arquitecto Marcide, da doenza de F.
131/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., en nome e representación de S., V.
e M., polo falecemento de C., esposo e pai da parte
reclamante, no Hospital Universitario da Coruña.
132/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. en nome e representación de
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B. e S., polos danos e perdas por mor do erro
diagnóstico e atraso terapéutico da doenza do
seu fillo E., realizada no Hospital Provincial de
Pontevedra.
133/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de A.,
D. e S., por mor do falecemento de C., esposa e nai
respectivamente da parte reclamante, no Hospital
da Costa de Burela.
134/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., no seu propio nome e no de N.,
polo falecemento de F. no Hospital Juan Cardona.
135/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J. e B. en nome e representación do
seu fillo I., polos danos sufridos por este último
como consecuencia dunha punción espiñal no
Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela.
136/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por A., en nome e representación de M.,
polos danos sufridos como consecuencia dunha
caída na rúa Lepanto da cidade de Pontevedra.
137/2020
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140/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., F. e J., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento do seu pai S.,
que atribúen a unha deficiente atención no Centro
de Saúde Matogrande da Coruña.
141/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., O. e A., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de M., cónxuxe
e pai respectivamente, no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro de Vigo.
142/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por O., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha neoplasia
benigna de colon no Hospital Universitario
Arquitecto Marcide de Ferrol.
143/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en representación de J., polos
danos sufridos como consecuencia do seguimento
dunha enfermidade neoplásica maligna de
cuadrante superior externo da mama dereita no
Hospital Meixoeiro de Vigo.
144/2020

Resolución do contrato de obras coa empresa P.,
SA, para a rehabilitación dun inmoble para 3 VPP e
1 local na rúa Cervantes, 14 na cidade de Ourense.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun carcinoma de
mama esquerdo no Hospital Comarcal da Barbanza.

138/2020

145/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. e F, polos danos sufridos por P. como
consecuencia da realización dunha hernioplastia e
vasectomía no Hospital Universitario Montecelo
de Pontevedra.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como
consecuencia da implantación dun dispositivo
anticonceptivo
intrauterino
no
Hospital
Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo.

139/2020

146/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun corte nun
nervio dun dedo da man esquerda no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
P., J., M., E. e D., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de F., cónxuxe, nai
e avoa respectivamente, no Hospital Universitario
Lucus Augusti de Lugo.

Memoria 2020
147/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída no entorno da igrexa da
Peregrina na cidade de Pontevedra.
148/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na rúa do Hórreo na
cidade de Santiago de Compostela.
149/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída na beirarrúa da
Avda. Gregorio Espino da cidade de Vigo.

consecuencia do tratamento dunha somnolencia no
Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.
155/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. en nome e representación de
D., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha neoplasia maligna de tiroides no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela.
156/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento do seu fillo M. no
Hospital Teresa Herrera da Coruña.
157/2020

Proxecto de decreto do turismo activo na
Comunidade Autónoma de Galicia.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha neoplasia maligna
de tórax no Hospital Universitario da Coruña.

151/2020

158/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
R., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha neo maligna de corpo uterino
excepto o istmo no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., R., M. e R., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de J., cónxuxe
e pai respectivamente, na EOXI da Coruña.

150/2020

152/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. en nome e representación
de F., M., E. e M., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de L., cónxuxe e pai
respectivamente, no Hospital Universitario Cristal
de Ourense.
153/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en nome e representación de J.
e M., polos danos sufridos como consecuencia
do falecemento do seu pai G. no Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.
154/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación da súa
irmá F., polos danos sufridos por esta última como

159/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos sufridos como
consecuencia da demora no diagnóstico e
tratamento dunha xestación ectópica esquerda
accidentada no PAC de Vigo.
160/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento do seu cónxuxe A.,
pola asistencia recibida na Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061 en Lugo.
161/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
R., polos danos sufridos como consecuencia
dunha complicación mecánica de dispositivo
anticonceptivo intrauterino (Essure) no Hospital
Universitario Cristal de Ourense.
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162/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos por mor da
súa detención con forcéxeo cuns axentes da policía
local no paseo do Lagares na cidade de Vigo.

170/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas sufridos
por mor dunha caída na beirarrúa da Avda. García
Barbón da cidade de Vigo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. por mor do retraso terapéutico da
súa doenza (inicialmente tratamento conservador
e posteriormente aconsellando cirurxía) no
Hospital do Salnes e no Complexo Hospitalario
Universitario de Pontevedra, tendo que acudir a
sanidade privada.

164/2020

171/2020

Revisión de oficio da licenza de obra promovida
por L. para construción de edificación destinada
a 2 vivendas e local comercial para farmacia na
rúa Baiñas A, parroquia de Baiñas no Concello de
Vimianzo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. por mor dos danos e perdas por
mor do erro e retraso terapéutico e posteriores
intervencións cirúrxicas no seu membro inferior
esquerdo, realizadas no Centro de Saúde Rúa Cuba.

165/2020

172/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas por mor dun
accidente laboral (caída) no Complexo Hospitalario
de Montecelo en Pontevedra.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. no seu nome propio e como titor e
en representación de D. (damnificado) polos danos
e perdas polo erro fármaco-terapéutico da doenza
do damnificado no Hospital Universitario Cristal.

163/2020

166/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos e perdas por mor da
caída accidental que sufriu no Servizo de Cirurxía
Xeral do Hospital Universitario de Ourense.
167/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
I., polos danos e perdas polo mor do erro/retraso
no diagnóstico da súa doenza no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela.

173/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de B.
polos danos e perdas por mor do falecemento de S.,
esposo da reclamante, logo de caerlle unha arbore
encima e ser atendido pola Fundación Pública
Urxencia Sanitarias de Galicia-061.
174/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos e perdas polo erro
diagnóstico e retraso terapéutico da súa doenza no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro.

Revisión de oficio da Resolución do 12.2.2019,
da Dirección Xeral de Función Pública, pola
que se fixeron públicas as listas definitivas para
o desempeño transitorio de prazas reservadas a
persoal funcionario e a contratación temporal de
persoal laboral da Xunta de Galicia en relación á
inclusión de G. na lista definitiva da categoría 050
(técnico/a especialista en xardín de infancia) do
grupo III, de persoal laboral.

169/2020

175/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de C.,
polos danos e perdas por mor do erro e retraso

Proxecto de Decreto polo que se regula o censo
de solo empresarial de Galicia e o seu réxime
sancionador.

168/2020
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no tratamento recibido no Hospital Povisa como
consecuencia dun accidente de moto.

Memoria 2020
176/2020
Resolución de contrato da obra ‘Renovación da
rede de saneamento, abastecemento e construción
da rede de pluviais, mellora de eficiencia enerxética
no alumeado público e renovación do pavimento
distinguindo zonas peonís de ambas marxes da
rúa Curros Enríquez no Concello de Moaña’ coa
empresa L., SA.
177/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
L., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha neoplasia benigna de cerebro na
EOXI de Coruña.
178/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de C.
e da súa esposa M. polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha estenose
vertebral no Hospital Universitario da Coruña.
179/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como
consecuencia dunha complicación mecánica de
dispositivo anticonceptivo (Essure) no Hospital
Universitario Cristal de Ourense.
180/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de V.
e F., polos danos sufridos polo seu fillo D. como
consecuencia do tratamento dunha ferida punzante
sen corpo estraño no xeonllo esquerdo no Hospital
Universitario Montecelo de Pontevedra.
181/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha aterosclerose de
arterias nativas de perna esquerda con ulceración
doutra parte do pe no Centro de Saúde de Moaña
en Pontevedra.
182/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun infarto agudo

de miocardio no PAC+USM edificio C. Esp. de
Ourense.
183/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. e M., polos danos sufridos polo seu
fillo M. como consecuencia do tratamento dunha
torsión de testículo esquerdo no Centro de Saúde A
Parda en Pontevedra.
184/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
S., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dun infarto cerebral no Hospital Povisa
de Vigo.
185/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos pola súa
nai M. como consecuencia do tratamento dunha
diverticulite de colon con perforación e absceso no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo.
186/2020
Interpretación da cláusula 2ª C do prego de
prescricións técnicas reguladora do contrato de
servizo de conserxería nas instalacións deportivas
municipais de xestión directa, que fomente na súa
execución a estabilidade e calidade no emprego
realizado entre a empresa S., SL e o Concello da
Coruña.
187/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída na rúa Urzáiz por
mor do mal estado do pavimento e ausencia de
sinalización na cidade de Vigo.
188/2020
Proxecto de decreto polo que se regula o deporte
de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento
deportivo de base en Galicia.
189/2020
Revisión de oficio do contrato de servizo de
mantemento do ascensor situado na Casa de
Cultura de Río Maior, subscrito o 18.7.1994, entre
Z., SA e o Concello de Vilaboa.
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190/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa nai Á. no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo
191/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa tía P. nos centros
dependentes da EOXI de Santiago de Compostela.
192/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
B. e F., polos danos sufridos polo seu fillo I. no
momento do seu nacemento no Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.
193/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en representación de M., polos danos
sufridos como consecuencia do diagnóstico tardío
da esclerose múltiple que padece nos complexos
hospitalarios universitarios de Ferrol e da Coruña.
194/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. e O., polos danos sufridos pola
súa filla N. durante o seu nacemento no Hospital
Universitario Montecelo de Pontevedra.
195/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en nome e representación de
B. e R., quen actúa no seu nome e no do seu fillo,
J. polo atención prestada á Sra. R. no Hospital
Universitario Arquitecto Marcide de Ferrol.
196/2020
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consecuencia do tratamento dunha intervención
cirúrxica e desprendemento de retina en ambos
ollos no Hospital Universitario Cristal de Ourense.
198/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. e B., polos danos sufridos pola
súa filla L. durante o seu nacemento no Hospital
Universitario A Coruña.
199/2020
Revisión de oficio da Resolución da Alcaldía
de data 12.12.2019 pola que se adxudicou o
contrato administrativo de obras de renovación das
instalacións de alumeado exterior do Concello de
Guntín dos seguintes lugares: San Cibrao de Monte
de Meda, San Román da Retorta, Santa Cruz da
Retorta, Vilameá e Zolle.
200/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. e T., polos danos persoais
causados polo pasamento de G., pai e cónxuxe
respectivamente, como consecuencia dunha caída
no regato ‘O Regueiral’ no Concello de Quiroga.
201/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de V. e
M., polos danos causados á súa filla E. no proceso
diagnóstico e tratamento da súa axenesia renal
esquerda no Hospital Comarcal de Monforte de
Lemos.
202/2020
Proxecto de decreto polo que se crea a especialidade
en dietética dentro da categoría estatutaria de
técnico/a especialista do Servizo Galego de Saúde.
203/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
C., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dun embarazo tubárico no Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. como titora de F., polos danos e
perdas sufridos por F. como consecuencia dunha
caída por mor do mal estado dunha das tapas da
rede de sumidoiros cando transitaba polo camiño
dos Rosais na cidade de Vigo.

197/2020

204/2020

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

Reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por Q., polos danos sufridos como

Memoria 2020
consecuencia dunha caída no Paseo Marítimo
Alcalde Francisco Vázquez da cidade da Coruña.

desprendemento de retina no Hospital Universitario
Cristal de Ourense.

205/2020

212/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. por mor dos danos e perdas
sufridos como consecuencia dunha caída cando
transitaba pola Avda. do Fragoso á altura do núm.
47 como consecuencia do mal estado no que se
atopaba unha arqueta que non estaba ao mesmo
nivel que o resto do pavimento da beirarrúa.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., S. e S. e J., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de L., cónxuxe
e pai respectivamente, pola asistencia recibida
na Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061 da Coruña.

206/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de R., polos
danos sufridos como consecuencia do tratamento
dunha neoplasia maligna de ósos de pelve, sacro e
cóccix no Hospital Universitario A Coruña.
207/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., M. e J. e M., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de P., cónxuxe,
nora e nai respectivamente, no Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.
208/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa nai P. no
Hospital Universitario Arquitecto Marcide de Ferrol.
209/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., polos danos sufridos como
consecuencia dunha complicación mecánica de
dispositivo anticonceptivo intrauterino (Essure) no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo
210/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun hallux valgus
(adquirido) no pé esquerdo no Centro Médico El
Carmen de Ourense.
211/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. e V., polos danos sufridos polo
seu fillo como consecuencia do tratamento dun

213/2020
Resolución do contrato subscrito coa entidade ‘P.,
SL’ para a organización e realización da ‘Xuntanza
do maior’ a celebrar no Concello de Cambre nos
meses de outubro dos anos 2019 e 2020.
214/2020
Revisión de oficio tramitada pola Consellería
do Mar en relación co cambio de motor da
embarcación de pesca S. de D.
215/2020
Resolución do contrato das obras de
‘Acondicionamento de edificio municipal para
punto de Atención á Infancia’ adxudicadas á UTE
S. polo Concello de Friol.
216/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por G., por mor dos danos sufridos
como consecuencia dunha caída provocada por
unha lousa rota e afundida no pavimento da rúa
Benito Corbal na cidade de Pontevedra.
217/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos derivados da
asistencia no Servizo de Traumatoloxía do Hospital
POVISA de Vigo.
218/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha neoplasia maligna
de próstata no Centro de Saúde de Teis en Pontevedra.
219/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
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consecuencia do falecemento da súa nai P. no
Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.
220/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
R., polos danos sufridos por esta última como
consecuencia do tratamento dun cálculo de vesícula
biliar con colecistite crónica sen obstrución no
Hospital Universitario da Coruña.
221/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia da implantación do dispositivo
anticonceptivo (Essure) no Hospital Universitario
Cristal de Ourense.
222/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de R. e
S. e A., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento de B., cónxuxe e pai respectivamente,
no Hospital Público da Mariña de Lugo.
223/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., polos danos sufridos polo seu
cónxuxe A. como consecuencia do tratamento
dunha diverticulite de intestino groso con
perforación e absceso no Hospital POVISA de
Vigo.
224/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa nai R. no
Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela.
225/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia dunha escisión de nervio trixemino
no Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela.
226/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
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L., polos danos sufridos como consecuencia dun
accidente de traballo por mor do funcionamento
dos servizos públicos no Complexo Hospitalario
Universitario de Pontevedra.
227/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na beirarrúa da rúa
Betanzos no Concello de Tui.
228/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. e G., por mor dos danos
patrimoniais e morais susceptibles de ser causados
nas fincas da súa propiedade no edificio denominado
‘Conde de Fenosa’ sito na rúa Fernando Macías nº
2, 4, 8 e 10 da cidade da Coruña.
229/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída por mor de pisar unha
reixa de recollida de augas pluviais que se afundiu
ao seu paso na Avenida García Barbón, á altura do
cruce coa rúa Alfonso XIII na cidade de Vigo.
230/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia da colocación do dispositivo
anticonceptivo Essure no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro de Vigo.
231/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. en nome e representación de
C., polos danos sufridos como consecuencia do
diagnóstico tardío dunha neoplasia maligna de
parede anterior na vexiga no Hospital Universitario
Lucus Augusti de Lugo.
232/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento da reparación de
tendón de man esquerda no Hospital Universitario
da Coruña.

Memoria 2020
233/2020

241/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. e M., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de L., cónxuxe e nai
respectivamente, no Hospital Universitario Cristal
de Ourense.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., en representación de M., quen á
súa vez actúa en nome propio e en representación
da súa filla menor de idade V., como consecuencia
dunha situación de acoso escolar no CEIP de
Vilaxoán no Concello de Vilagarcía de Arousa.

234/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de N.,
D. e E., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento do seu pai P. no Hospital Universitario
Cristal de Ourense.
235/2020
Revisión de oficio de resolución de transmisión de
concesión administrativa dos nichos 364, 365 e 366
da mazá b bloque 4 do cemiterio municipal.
236/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por G., polos danos económicos pola
tramitación na transmisión da licenza municipal de
taxi núm. X.
237/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por T., polos danos económicos polo
incendio o 25.9.2015 do galpón que ocupaba a
escola de vela.
238/2020
Revisión de oficio da Resolución da Dirección
Xeral de Función Pública, de data 14.5.2008, de
recoñecemento do 1º e 2º trienios á A.
239/2020

242/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B. en representación da Comunidade
de Propietarios Milladoiro I, polos danos
presuntamente sufridos por filtracións tras as
obras de urbanización realizadas na rúa que linda
o edificio (Travesía do Porto e Rúa Pardiñeiros) no
Milladoiro.
243/2020
Resolución do contrato de alugamento sen opción
de compra dun vehículo furgoneta mixta de carga
e con capacidade para 5 pasaxeiros con destino
ao centro municipal de Emprego adxudicado á
empresa M., SAU no Concello da Coruña.
244/2020
Reclamación de
interposta por C. e
consecuencia do
Administración na
de adopción.

responsabilidade patrimonial
B., polos danos sufridos como
anormal funcionamento da
tramitación do seu expediente

245/2020
Revisión de oficio, a instancia de C., das bases
específicas para o acceso en propiedade dunha
praza de celador de colexios públicos reservada a
discapacitados.
246/2020

Resolución do contrato de obra de ‘Saneamento en
Cruz do Sar’ (exp. X) no Concello de Bergordo coa
empresa G., SLU.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., alumna do IES Montecelo de
Pontevedra, polos danos sufridos nos dedos dunha
man cando limpaba unha máquina offset nese
centro.

240/2020

247/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. e C., polos danos sufridos pola
súa filla U. como consecuencia dunha situación
de acoso escolar no CEIP Plurilingüe Domaio no
Concello de Moaña.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
polos eventuais prexuízos causados á mercantil
T., SL, debido á non compensación económica
pola suspensión do cobro dos prezos públicos
pola prestación de servizos da Escola Municipal
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de Música e por non aplicar a compensación pola
exención daqueles prezos públicos a familias
numerosas no Concello de Santiago de Compostela.
248/2020

255/2020

Revisión de oficio da resolución do día 27.9.2019,
pola que se legaliza a plantación de carballo
americano, da que é propietario B., na parcela con
referencia catastral 15092A018000010001ZT, na
superficie clasificada como solo de núcleo rural no
concello de Vilarmaior.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. polos danos sufridos como
consecuencia do pautamento de diversos fármacos
no Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo.

249/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. e D. e M., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de S., cónxuxe
e pai respectivamente, no Hospital Universitario da
Coruña.

Procedemento de nulidade de pleno dereito iniciado
de oficio de acordo coa resolución da directora
da Axencia Tributaria de Galicia do 27.11.2019
en relación aos expedientes sancionadores X
(interesado: G.); e Y (interesada: R.).
250/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída por mor dun lastro
levantado na rúa República Arxentina á altura do
Bar L. na cidade de Santiago de Compostela.
251/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de G.
e S., M., D., M., D., M. e A., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de G., cónxuxe
e pai respectivamente, no Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.
252/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha hemicolectomía
dereita no Hospital Universitario Cristal de Ourense.

256/2020

257/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. polos danos sufridos como
consecuencia da implantación do dispositivo
anticonceptivo (Essure) no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro de Vigo.
258/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de S., e
L. e J., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento de L., fillo e irmán respectivamente, no
Hospital Universitario Montecelo de Pontevedra.
259/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
G. polos danos sufridos como consecuencia
do tratamento dun desprazamento de disco
intervertebral na rexión lumbosacra no Hospital
Universitario Arquitecto Marcide de Ferrol.
260/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun shock séptico no
Hospital Universitario Cristal de Ourense.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
C., F. e J., M. e R., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de F., parella de
feito, pai e irmán respectivamente, no Hospital
Universitario da Coruña.

254/2020

261/2020

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

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. polos danos sufridos como

0253/2020
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O. e R., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento de L., cónxuxe e nai respectivamente,
no Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela.

Memoria 2020
consecuencia do tratamento dunhas verrugas
(venéreas) anoxenitais no Hospital Povisa de
Pontevedra.
262/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de S. e
N. e P., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento de S., fillo e irmán respectivamente,
no Hospital Universitario Cristal de Ourense.
263/2020
Informe sobre determinadas cuestións relativas á
potestade sancionadora en relación co COVID-19.
264/2020
Resolución do contrato administrativo de concesión
para a xestión do Castelo de Maceda adxudicada á
sociedade ‘H., SL’.
265/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., polos danos sufridos como
consecuencia do golpe recibido ao desprenderse
unha póla dunha árbore no Parque de Castrelos
no Concello de Vigo mentres se atopaba facendo
deporte.
266/2020
Revisión de oficio da declaración de nulidade de
pleno dereito presentada por F., en calidade de
administrador de D., SL, en relación as actuacións
derivadas do expediente X.
267/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída por mor dun oco nun
sumidoiro parcialmente asfaltado na rúa Aguieira
no Concello do Grove.
268/2020
Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito de presentada por V. en relación a
Resolución do 1.4.2009, do expediente X, de
comprobación limitada e regularización en relación
co Imposto sobre o Incremento de Valor dos Terreos
de natureza urbana.

269/2020
Revisión de oficio da concesión dunha axuda para
a promoción do emprego autónomo, convocadas
pola Orde do 30.12.2019, a J.
270/2020
Revisión de oficio das resolucións do 27.6.2019
e 24.1.2020 da Xefatura Territorial da Coruña da
Consellería do Mar polas que, respectivamente, se
resolvía desfavorablemente a renovación do recurso
específico percebe no permiso de explotación da
embarcación V. para o ano 2019, e se inadmitía a
solicitude de renovación para o ano 2020.
271/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en calidade de administrador único
da mercantil A., S.L, polos danos causados os días
19 e 20.12.2019 no local comercial denominado
A., sito na rúa Médico Duran 18 baixo, como
consecuencia da entrada no local de augas fecais
provenientes dun atasco da rede de sumidoiros
pública na rúa Pasadizo Pernas na cidade da
Coruña.
272/2020
Informe respecto do alcance dun aspecto concreto
do réxime xurídico urbanístico previsto no artigo
40 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia (LSG), para as denominadas ‘Edificacións
tradicionais’ emprazadas en solo calificado como
núcleo rural e rústico.
273/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de O.
e M., que interveñen no seu propio nome e en
representación da súa filla menor de idade J., polo
danos físicos (amputación traumática do 5º dedo
da man esquerda a nivel da interfalanxe proximal)
e perdas sufridos pola menor ao xogar no parque
infantil situado no Paseo Marítimo do termo
municipal de Sada.
274/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación de M.,
J., J. e D., polos danos sufridos como consecuencia
do falecemento do seu pai G. no Hospital
Universitario Lucus Augusti de Lugo.
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275/2020

282/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento do seu pai O. pola
asistencia recibida na Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061 de Ourense.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., F., V. e M. e T., J., M. e S., polos
danos sufridos como consecuencia do falecemento
de D., cónxuxe, pai e irmán respectivamente, no
Hospital Universitario Montecelo de Pontevedra.

276/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha perforación de
intestino no Hospital Universitario Montecelo de
Pontevedra.
277/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de P.,
polos danos sufridos como consecuencia dunha
intervención programada de gonartrose dereita no
Hospital Público de Valdeorras en Ourense.
278/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento do síndrome de túnel
carpiano na extremidade superior dereita no
Hospital Polusa de Lugo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha neoplasia
maligna de endocervix no Hospital Povisa de Vigo.
284/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. actuando en nome propio e do seu
fillo menor de idade U., C., A., F. e C., nai (en nome
propio e do seu fillo), pai, avó paterno, avó materno
e avoa materna, respectivamente, de R., polos danos
sufridos como consecuencia do falecemento desta
última no Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña.
285/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha artrose de
cadeira primaria unilateral no Hospital Público de
Valdeorras en Ourense.

279/2020

286/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., B. e A., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento do seu fillo
e irmán, respectivamente, A. durante o parto no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
M., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento da súa nai S., pola asistencia recibida
na Fundación Pública Urxencias Sanitarias de
Galicia-061 da Coruña.

280/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en representación de S., polos
danos sufridos como consecuencia dunha caída no
Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña.
281/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., M. e M., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento da súa nai A.
no Centro de Saúde Fontenla Maristany de Ferrol.
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283/2020

287/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha fractura non
especificada do quinto metacarpiano da man dereita
no Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela.
288/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunhas fracturas

Memoria 2020
múltiples de costelas do lado dereito no Hospital
Clínico Universitario da Coruña.
289/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
V., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha ferida penetrante con corpo
estraño de globo ocular dereito no Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.
290/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. en nome e representación de J., S.,
M., I., M., B. e S. e M., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de V., cónxuxe, nai e
irmá respectivamente, no Hospital Universitario de
Santiago de Compostela.
291/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun desgarro do tendón
de aquiles esquerdo no Hospital Povisa de Vigo.
292/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos sufridos como
consecuencia da implantación do dispositivo
anticonceptivo (Essure) no Hospital Universitario
Lucus Augusti de Lugo.
293/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa nai L. no
Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela.
294/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polo danos ocasionados por
mor da caída sufrida na beirarrúa da rúa Ferrolana,
concretamente nunha beirarrúa que discorre entre
dous edificios, en sentido perpendicular a Rúa
Ferrolana fronte ao núm. 8.

G., polos danos sufridos como consecuencia dun
accidente de tráfico por supostas deficiencias na
sinalización da vía pública na estrada N-525, lugar
de Bendoiro, que pasa polo lugar de Vila e vai ao
lugar de O Seixo no Concello de Lalín.
296/2020
Resolución do contrato mixto de obras,
subministro e servizo denominado ‘Proxecto de
instalación dunha caldeira de biomasa de 300 KW
para calefacción, piscina e A.C.S. nas instalación
da piscina municipal de Viveiro e prestación
do subministro enerxético e mantemento das
instalacións’.
297/2020
Proxecto de decreto polo que se crea o Rexistro de
empresas instaladoras de fontanaría de Galicia e o
Rexistro de instalacións interiores de subministro
de auga de Galicia.
298/2020
Proposta de Orde pola que se aproban os
diferentes modelos de autoliquidación do
imposto sobre transmisións patrimoniais e
actos xurídicos documentados na Comunidade
Autónoma de Galicia e se regula o procedemento
e condicións para o seu pago e presentación, así
como determinadas obrigacións formais e de
subministración de información tributaria.
299/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., por una caída na rúa Veiguiña
da vila de Marín, ao esvarar sobre o pavimento
mollado.
300/2020
Revisión de oficio da Resolución da Alcaldía
liquidación do Imposto sobre o incremento do
valor dos terreos de natureza urbana P., SL.
301/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., por mor da caída sufrida ao
introducir un pé nun oco da beirarrúa.

295/2020

302/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación de

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
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consecuencia dunha caída por mor duns chanzos en
mal estado na beirarrúa da Estrada de Castela no
Concello de Narón.
303/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por O. polos prexuízos derivados da
non superación do primeiro exercicio nos procesos
selectivos para o ingreso no subgrupo A1 e no A2
da Administración xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia.
304/2020
Revisión de oficio da declaración de nulidade de
pleno dereito presentada por F. no expediente X.
305/2020
Revisión de oficio da Resolución da Dirección
Xeral da Función Pública de data 20.11.2017, en
virtude do disposto na Disposición transitoria
oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do empregado
público de Galicia, de recoñecemento a E. o
grao persoal consolidado nivel 20, con data de
consolidación 22.10.2017.
306/2020
Proxecto de decreto polo que se desenvolve
o réxime de concertos sociais no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia.
307/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
J., polos danos sufridos como consecuencia
dunha complicación mecánica de dispositivo
anticonceptivo intrauterino (Essure) no Hospital
Universitario Cristal de Ourense.
308/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de G.
e G., polos danos sufridos como consecuencia
do falecemento do seu fillo V. no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.
309/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída no seu posto de traballo
como auxiliar administrativa no Centro de Saúde
Concepción Arenal de Santiago de Compostela.
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310/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento do seu cónxuxe B. no
Hospital Universitario A Coruña.
311/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa filla E. no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo.
312/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Q. en nome e representación de O. e
M. e I., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento de B., cónxuxe e pai respectivamente,
no Hospital Provincial de Pontevedra.
313/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento un traumatismo no
brazo dereito no Hospital Universitario Cristal de
Ourense.
314/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. e S., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha neoplasia
maligna de cerebro do seu fillo N. no Hospital
Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo.
315/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunhas parestesias
de repetición (ACVA) síndrome de anticoagulante
lupico no Hospital Universitario Cristal de
Ourense.
316/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. en nome e representación de J. el
M. e J., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento de P., cónxuxe e nai respectivamente,
no Hospital Universitario Arquitecto Marcide de
Ferrol.

Memoria 2020
317/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T., polos danos sufridos como
consecuencia da implantación do dispositivo
anticonceptivo (Essure) no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro de Vigo.
318/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun glaucoma agudo
bilateral no Centro de Saúde Fontenla Maristany
de Ferrol.
319/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
F., e M., Á. e J., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de R., cónxuxe e pai
respectivamente, no Hospital de Monforte.
320/2020

representación dos seus fillos A. e M., polos danos
e perdas polo falecemento de P., esposo e pai
respectivamente dos reclamantes, no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela.
325/2020
Proxecto de decreto polo que se adoptan medidas
sobre a subministración directa de caza maior
silvestre abatida na Comunidade Autónoma de
Galicia.
326/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., por mor dos danos sufridos ao
caer da súa cadeira de rodas no paso de peóns
entre a Avenida de Finisterre e a Rúa Barcelona da
Cidade da Coruña.
327/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., por mor do retraso diagnóstico
e terapéutico da súa doenza no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos e perdas por mor
dunha caída ao tropezar cunha reixa da rede de
sumidoiros na rúa Real, á altura do seu número 82,
na cidade da Coruña.

321/2020

328/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de Á.,
J., O. e M., polos danos e perdas tras a intervención
cirúrxica da doenza de Á. no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela.

Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito formulada por P., no expediente X.

322/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., por mor dos danos e perdas
tras intervencións cirúrxicas da súa doenza no
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol e
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.
323/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en representación de M., por mor
das secuelas que lle restan trala realización dunha
artroscopia de xeonllo dereito.
324/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. no seu propio nome e en

329/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos e perdas por mor do
accidente nas escaleiras mecánicas na Estación de
Autobuses da cidade da Coruña.
330/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. en nome e representación de L.,
polos danos e perdas sufridos por mor dun accidente
de tráfico ocorrido na rúa Terceira Travesía da
Pastora, na súa intersección coa rúa Pastora, debido
á presenza dunha substancia esvaradía na calzada.
331/2020
Proxecto de decreto polo que se crea a categoría
estatutaria de persoal médico de hospitalización a
domicilio do Servizo Galego de Saúde.
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332/2020

339/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha diverticulite
de colon no Hospital Universitario Arquitecto
Marcide de Ferrol.

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
228/2008, do 2 de outubro, sobre a prestación de
servizos de transporte marítimo de persoas en
augas interiores de Galicia.

333/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. en nome e representación de
P., polos danos sufridos como consecuencia
do tratamento da súa infertilidade no Hospital
Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo.
334/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos sufridos como
consecuencia do presunto acceso indebido ao seu
historial clínico no Servizo de Facturación da Área
Sanitaria de Santiago de Compostela.
335/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. en representación de V. e R., polos
danos sufridos como consecuencia do falecemento
de R., parella e pai respectivamente, no Hospital
Povisa de Vigo.
336/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
L., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha fractura do maleolo lateral de
peroné dereito no Hospital Virxe da Xunqueira da
Coruña.
337/2020
Revisión de oficio do Convenio urbanístico
aprobado polo Pleno da Corporación en sesión do
30.5.2002 e asinado o 10.6.2002 entre o Arcebispado
de Santiago de Compostela e o Alcalde do Concello
de Cee en representación do mesmo.
338/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos e perdas recibidos
polo funcionamento normal ou anormal da
Administración como consecuencia da caída, con
resultado de falecemento, do seu marido, C., nos
xardíns municipais do concello da Estrada.
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340/2020
Proxecto de orde pola que se modifican as ordes
de aplicación de impostos propios e da taxa fiscal
sobre o xogo.
341/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., por mor dunha caída na rúa
Camelias da cidade da Coruña debido ao mal
estado dunhas lastras.
342/2020
Proxecto de decreto polo que se crea e regula o
Rexistro de instalacións deportivas de Galicia.
343/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha neoplasia
maligna de trompa de falopio dereita no Hospital
Universitario Arquitecto Marcide de Ferrol.
344/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
R., M., M. e M., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de R., cónxuxe e pai
respectivamente, no Hospital Universitario Álvaro
Cunqueiro de Vigo.
345/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa nai G. no
Hospital Universitario Arquitecto Marcide de
Ferrol.
346/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun cálculo de conduto
biliar con colecistite no Hospital do Salnés.

Memoria 2020
347/2020

354/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia dunha complicación mecánica de
dispositivo anticonceptivo intrauterino (Essure) no
Hospital Universitario Cristal de Ourense.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos como consecuencia
dunha caída ao meter un pé nunha das arquetas de
desaugadoiro que estaba sen sinalizar e cuberta
polas follas caídas das árbores no Parque Castrelos
de Vigo.

348/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha artrose de
cadeira non especificada no Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela.
349/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. e B., polos danos e perdas que se
lle terían causado a súa filla, C., como consecuencia
de ter sufrido, presuntamente, acoso escolar no IES
María Casares de Oleiros.
350/2020

355/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por U., no seu nome e no da súa filla
A., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento da súa outra filla L. no Centro de
Atención a Discapacitados Psíquicos de Sarria.
356/2020
Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
237/2007, do 5 de decembro, polo que se crea a
Xunta Consultiva de Contratación Administrativa
da Comunidade Autónoma de Galicia e se regulan
a súa composición e función.

Proxecto de orde pola que se aproban os diferentes
modelos de autoliquidación do imposto de
sucesións e doazóns na Comunidade Autónoma de
Galicia e se regula o procedemento e condicións
para o seu pago e presentación, así como
determinadas obrigas formais e de subministración
de información tributaria.

357/2020

351/2020

358/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., no seu propio nome e en
representación de P., SL, polos danos e prexuízos
económicos derivados da nulidade do contrato
para a xestión do servizo público da Escola Infantil
Municipal da Agra do Orzan.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha embolia
e trombose de extremidade inferior na EOXI
Santiago.

352/2020
Resolución do contrato para execución das obras de
‘Melloras no Polígono Industrial de Arbo: Melloras
Beirarrúas’ -Tipoloxía Infraestruturas Viariassubscrito entre o Concello de Arbo e a empresa
adxudicataria N., SL, a causa de incumprimento
contractual imputable ao contratista.
353/2020
Proxecto de decreto polo que se crean e regulan os
rexistros de intermediarios de crédito inmobiliario
e de prestamistas inmobiliarios da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Proxecto de decreto polo que se suprime o Centro
Informático para a Xestión Tributaria, Económicofinanceira e Contable (Cixtec) e se modifican
os estatutos da Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia.

359/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. en nome e representación de
C., polos danos sufridos como consecuencia
do tratamento da súa incontinencia urinaria no
Hospital Universitario da Coruña.
360/2020
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha luxación
pechada de nocello no Complexo Hospitalario de
Pontevedra.
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361/2020

365/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de Q., S.,
L. e M. (damnificada, filla e netos respectivamente)
polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha estenose da válvula aórtica non
reumática no Hospital Universitario da Coruña.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T. quen actúa en nome propio e
dos seus fillos Z. e G., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de L., cónxuxe e
pai respectivamente, no Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense.

362/2020

366/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en nome e representación de
C., polos danos sufridos como consecuencia
do tratamento dunha tirotoxicose no grupo
Quironsalud de Pontevedra.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación V., polos
danos sufridos como consecuencia do tratamento
dunha neoplasia maligna de ril esquerdo no Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

363/2020

367/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. por mor dos danos e perdas tras
intervención cirúrxica de colocación de dispositivo
Essure realizada no Hospital Universitario
Arquitecto Marcide de Ferrol.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun quiste mesentérico
no hipocondrio esquerdo no Hospital Universitario
Montecelo de Pontevedra.

364/2020

368/2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
A. e P., polos danos sufridos como consecuencia
do falecemento do seu fillo A. no Hospital
Universitario da Coruña.

Resolución do contrato de xestión indirecta,
mediante concesión, do servizo de tratamento de
residuos industriais non perigosos na plataforma
loxística inversa do polígono industrial “Sete Pías”
(Cambados).
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