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I
INTRODUCIÓN

Esta memoria, correspondente ao ano 2021, foi aprobada polo Pleno do
Consello Consultivo de Galicia na sesión que tivo lugar o 15 de xuño de
2022 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 2021,
no que se cumpren 25 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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O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
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1.- COMPOSICIÓN A 31 DE DECEMBRO DE 2021
- PLENO

Presidente:
José Luis Costa Pillado
Conselleiros electivos:
Ignacio de Loyola Aranguren Pérez
José Antonio Fernández Vázquez
Alberte Souto Souto
Nora María Martínez Yáñez
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 Antonio Fernández Vázquez
Alberte Souto Souto
Nora María Martínez Yáñez
Secretario Xeral:
José Ángel Oreiro Romar
Secretaria do Pleno e das Seccións:
Vanessa Brea Lago
Sección de Estudos e Informes
Resolución do 13.1.2021, 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 2021
(DOG núm. 16, do 26.1.2021).
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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 9.2.2017)
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 2021 o Consello Consultivo de Galicia contou co seguinte persoal:
Persoal letrado
Ana M.ª López Guizán
Pablo José López Paz
M.ª José Quintana Acebo
Carmen María Salgueiro Moreira
Juan José Gallego Fouz1
1

Cesamento o 31.7.2021

José Abelardo Blanco Serrano
2

Toma posesión o 26.1.2021

Persoal de servizos de apoio
Servizo de Administración e Xestión
Patricia Roiloa Rodríguez
Sección de Estudos e Comunicación
Vanessa Brea Lago
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Documentación e biblioteca
María José Fábregas Valcarce
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 2021

No seu conxunto o orzamento do Consello Consultivo de Galicia para o ano 2021
ascendeu á cantidade de 2.135.823,00 €, o que supuxo un incremento de 23.080,00 €,
que representa unha porcentaxe do 1,09 % respecto do exercicio de 2020.
É un orzamento reducido, representa o 0,0184 % 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
1.739.896,00 €, o que supuxo un incremento de 23.080,00 €, representando un 1,34 %
mais con respecto ao ano anterior.
Este incremento estivo motivado principalmente polas variacións que reflicten a
evolución da masa salarial do persoal recollendo as previsións que figuran na Lei de
orzamentos xerais do estado cun incremento nas retribucións do 0,9 %.
Aínda que as retribucións do Presidente e dos conselleiros non experimentarán ningún
incremento respecto das vixentes a 31.12.2020.
- Capítulo II.- Gastos correntes en bens e servizos. Este capítulo mantense en igual
contía que no exercicio de 2020, 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 €.
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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 2021 incluído.
- Capítulo VI.- Investimentos reais. Neste capítulo non se produciron variacións no
seu cómputo total nestes últimos anos, ao manterse 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 ao desenvolvemento do labor que
diariamente leva a cabo o persoal deste órgano. Con esta asignación, fíxose fronte á
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 2021, sometéronse a consulta deste órgano 422
expedientes correspondentes ao referido ano.
1.1.- Clasificación dos asuntos por órgano solicitante: total 422

– Administración Autonómica: 290

De acordo co Decreto 110/2020, do 6 de setembro, polo que se establece a estrutura
orgánica da Xunta de Galicia, o Decreto 130/2020, do 17 de setembro, polo que se
fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia,
modificado polo Decreto 71/2021, do 29 de abril, e tras a publicación do Decreto
114/2021, do 22 de xullo, polo que se modifica o Decreto 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 da Xunta de Galicia

3

Vicepresidencia primeira e Cª de Presidencia, Xustiza e Turismo

3

Vicepresidencia segunda e Cª de Economía, Emprego e Innovación

3

Cª de Facenda e Administración Pública

21

Cª do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

2

Cª de Infraestruturas e Mobilidade

4

Cª de Cultura, Educación e Universidade

12

Cª de Emprego e Igualdade

1

Cª de Sanidade

234

Cª de Política Social

3

Cª do Medio Rural

2

Cª do Mar

2

TOTAL

290

- Administración Local: 131
Deputacións provinciais

11

Concellos

120

Total

131
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- Administración universitaria: 0
Universidades

0

Total

0

- Entes públicos: 1
Fundación Pública Urxencias de Galicia – 061

1

Total

1

- Expedientes por Administración e porcentaxes ano 2021
Administración

Número

Porcentaxe

Administración autonómica

290

68,72 %

Administración local

131

31,04 %

1

0,24 %

422

100 %

Administración universitaria
TOTAL

Dentro da clasificación dos asuntos sometidos a consulta, en virtude da
procedencia da súa solicitude, a relación destes é a seguinte:
- ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: 290
Presidencia da Xunta de Galicia: 3
Informe (1)
Proxecto de decreto (2)
28
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Dentro da clasificación dos asuntos sometidos a consulta, en virtude da procedencia
da súa solicitude, a relación destes é a seguinte:
- ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: 290
Presidencia da Xunta de Galicia: 3
Informe (1)
Proxecto de decreto (2)
Vicepresidencia 1ª. Cons. Presid., Xust. e Turismo: 3
Proxecto de decreto (3)
Vicepresid. 2ª. Cons. Econ., Empresa e Innovac.: 3
Informe (1)
Proxecto de decreto (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
Cª de Facenda e Admon. Pública: 21
Proxecto de orde (2)
Responsabilidade patrimonial (1)
Revisión de oficio (18)
Cª. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda: 2
Proxecto de decreto (2)
Cª. de Infraestruturas e Mobilidade: 4
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (3)
Consellería de Cultura, Educac. e Universidade: 12
Proxecto de decreto (7)
Responsabilidade patrimonial (4)
Revisión de oficio (1)
Consellería de Emprego e Igualdade: 1
Recurso de revisión (1)
Cª de Sanidade: 234
Contratos administrativos (1)
Proxecto de decreto (1)
Responsabilidade patrimonial (232)
Cª de Política Social: 3
Proxecto de decreto (1)
Responsabilidade patrimonial (2)
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Cª do Medio Rural: 2
Revisión de oficio (2)
Cª do Mar: 1
Revisión de oficio (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
- ADMINISTRACIÓN LOCAL: 131
Deputacións: 11
Deputación da Coruña: 2
Contratos administrativos (2)
Deputación de Lugo: 1
Contratos administrativos (1)
Deputación de Ourense: 5
Contratos administrativos (5)
Deputación de Pontevedra: 3
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (2)
Concellos: 120
Concello de Ames (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Bergondo (A Coruña): 2
Informe (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Betanzos (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Boiro (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Camariñas (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Cambre (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
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Concello de Carballo (A Coruña): 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Carnota (A Coruña): 1
Recurso de revisión (1)
Concello de Cee (A Coruña): 2
Responsabilidade patrimonial (1)
Revisión de oficio (1)
Concello de Coruña (A) (A Coruña): 23
Concesión administrativa (1)
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (20)
Revisión de oficio (1)
Concello de Ferrol (A Coruña): 1
Concesión administrativa (1)
Concello de Noia (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Ordes (A Coruña): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Oroso (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Pontedeume (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Pontes de García Rodríguez (As) (A Coruña): 2
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Sada (A Coruña): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Santiago de Compostela (A Coruña): 9
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (8)
Concello de Chantada (Lugo): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
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Concello de Fonsagrada (A) (Lugo): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Foz (Lugo): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Lugo (Lugo): 2
Revisión de oficio (2)
Concello de Monforte de Lemos (Lugo): 2
Contratos administrativos (1)
Revisión de oficio (1)
Concello de Outeiro de Rei (Lugo): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Riotorto (Lugo): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Sarria (Lugo): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Saviñao (O) (Lugo): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Viveiro (Lugo): 3
Contratos administrativos (2)
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Barbadás (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Maceda (Ourense): 2
Revisión de oficio (2)
Concello de Ourense (Ourense): 6
Responsabilidade patrimonial (5)
Revisión de oficio (1)
Concello de San Cristovo de Cea (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Viana do Bolo (Ourense): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Xinzo de Limia (Ourense): 1
Responsabilidade patrimonial (1)

32

Memoria 2021
Concello de Arbo (Pontevedra): 2
Contratos administrativos (2)
Concello de Baiona (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Cambados (Pontevedra): 1
Contratos administrativos (1)
Concello de Cangas (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Gondomar (Pontevedra): 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Meis (Pontevedra): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Neves (As) (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Nigrán (Pontevedra): 1
Informe (1)
Concello de Pazos de Borbén (Pontevedra): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Ponteareas (Pontevedra): 2
Contratos administrativos (1)
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Pontevedra (Pontevedra): 3
Informe (1)
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Rosal (O) (Pontevedra): 1
Revisión de oficio (1)
Concello de Salvaterra de Miño (Pontevedra): 1
Recurso de revisión (1)
Concello de Sanxenxo (Pontevedra): 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Silleda (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
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Concello de Soutomaior (Pontevedra): 1
Responsabilidade patrimonial (1)
Concello de Tui (Pontevedra): 2
Responsabilidade patrimonial (2)
Concello de Vigo (Pontevedra): 18
Responsabilidade patrimonial (18)
- ENTES PÚBLICOS: 1
Fundac. Pública Urxencias de Galicia-061: 1
Contratos administrativos (1)
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1

Cª de Infraestruturas e Mobilidade

Cª de Cultura, Educación e Universidade

Cª de Emprego e Igualdade
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1
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2
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1
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2

1

2

1
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1
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0

1

1

IF.

100 %

0,68 %

0,69 %

1,03 %

80,69 %

0,34 %

4,14 %

1,38 %

0,69 %

7,24 %

1,03 %

1,03 %

1,03 %

% s/T

1

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

I

2

A

2

Cª do Medio Rural

1Cª do Mar

T

3

Cª de Política Social

234

2

O

2

PD

1

Cª do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

T

Outros

3

1

C.Ad

3

21

Cª de Sanidade

Co.Ad1

3

3

Cª de Facenda e Administración Pública

Vicepresidencia primeira e Cª de Presidencia, Xustiza e
Turismo
Vicepresidencia segunda e Cª de Economía, Emprego e
Innovación

Presidencia da Xunta de Galicia

Expedientes do ano 2021

TOTAIS
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- EXPEDIENTES ENVIADOS POLA ADMINISTRACIÓN LOCAL NO ANO
2021–
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

Núm. exp.

%

A Coruña

52

39,69 %

Lugo

14

10,69 %

Ourense

12

9,16 %

Pontevedra

42

32,06 %

Deputación da Coruña

2

1,53 %

Deputación de Lugo

1

0,76 %

Deputación de Ourense

5

3,82 %

Deputación de Pontevedra

3

2,29%

131

100 %

Concesión administrativa

2

1,53 %

Contratos administrativos

23

17,56 %

Informe

3

2,29 %

Recurso de revisión

2

1,53 %

Responsabilidade patrimonial

83

63,36 %

Revisión de oficio

18

13,74 %

TOTAL

131

100 %

DISTRIBUCIÓN POR DEPUTACIÓNS

TOTAL
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

2

0,47 %

Contratos administrativos

26

6,16 %

Proxecto de decreto

17

4,03 %

Proxecto de orde

2

0,47 %

Recurso de revisión

3

0,71 %

Responsabilidade patrimonial

327

77,49 %

Revisión de oficio

40

9,48 %

Informe

5

1,18 %

422

100,00 %

Total

Do total de expedientes remitidos para o seu exame por parte deste órgano consultivo,
de acordo coa materia obxecto de ditame, o maior número segue correspondendo a
reclamacións de responsabilidade patrimonial 327, seguidos das revisións de oficio
de actos administrativos, con 40 expedientes, dos contratos administrativos, con 26
expedientes, e dos proxectos de normas xerais, con 17.  
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1.3.- Conclusión ou sentido final dos ditames

Do total dos 422 expedientes remitidos para o seu ditame por parte deste Consello,
1.3.- Conclusión ou sentido final dos ditames
50 foron obxecto dun acordo de devolución, ao abeiro do Decreto 91/2015, do 18 de
xuño,
polodos
que se
aproba
o Regulamento
de organización
e funcionamento
do Consello
Do
total
422
expedientes
remitidos
para o seu
ditame por parte
deste
Consultivo de Galicia, que o faculta para devolver o correspondente expediente coa
Consello, 50 foron obxecto dun acordo de devolución, ao abeiro do Decreto
fin de que os defectos observados sexan emendados pola Administración activa
91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e
consultante, sen a emisión do preceptivo ditame, e se proceda ao arquivo de todo o
funcionamento
do Consello Consultivo de Galicia, que o faculta para devolver o
actuado.
A conclusión ou sentido final dos ditames28emitidos é a seguinte:
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"Sen conclusión"

1

0,24 %

"Acordo de devolución"

50

11,84 %

"Desfavorable"

87

20,62 %

"Favorable"

273

64,69 %

"Outros"

11

2,61 %

Total

422

100,00 %

"Outros"

11

Total

422

2,61 %
100,00 %Memoria 2021

1.4.- Comunicación das resolucións

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

131

31,04 %

Non comunicados

291

68,96 %

Total

422

100,00 %
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1.5.- Fórmula de incorporación dos ditames

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

104

79,39 %

Oído

9

6,87 %

Outros

18

13,74 %

Total

131

100 %

1.6.- Consultas formuladas polo trámite de urxencia

Foron un total de catro (4) 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 un prazo
menor.
1.7.- Asuntos aprazados

No ano 2021, dos 422 expedientes sometidos a consulta, foron aprazados 43, o que
significa un 10,18 %; sendo ditaminados en prazo 379 expedientes (89,82 %).
Iso 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.
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1.8.- Relación de asuntos sometidos a consulta (Anexo, páxina 175-207)
1.9.- Contía dos asuntos sometidos a ditame

A contía dos asuntos sometidos a ditame deste Consello Consultivo de Galicia no ano
2021 foi a seguinte, segundo as materias:
Contratación administrativa

202.054.298,08 €

Responsabilidade patrimonial
(incluída sanitaria)

116.140.378,9 €

Responsabilidade patrimonial sanitaria

55.053.612,99 €

1.10.- Prazo medio de emisión de ditames

O prazo medio de emisión de ditames no ano 2021 foi de 23,90 días, incluídas as
prórrogas.

2.- SESIÓNS REALIZADAS NO ANO 2021

No que ten sido o segundo ano de funcionamento deste órgano consultivo polo que
se refire ás dificultades organizativas e loxísticas a raíz da pandemia pola Covid-19 e
de acordo coa Instrución do 17 de xuño de 2020, do Pleno do Consello Consultivo de
Galicia, pola que se regula o teletraballo dos/as empregados/as públicos/as no ámbito
do Consello Consultivo de Galicia, realizáronse a distancia mediante a aplicación
corporativa Cisco Webex Meeting, cumpríndose co establecido no artigo 17.1 da Lei
40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público, todas as sesións deste
organismo.
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: 24
13 de xaneiro

28 de xaneiro

8 de febreiro

10 de febreiro

24 de febreiro

3 de marzo

10 de marzo

17 de marzo

29 de marzo

28 de abril

5 de maio

12 de maio

26 de maio

9 de xuño

30 de xuño

21 de xullo

28 de xullo

8 de setembro

22 de setembro

29 de setembro

18 de outubro

10 de novembro

17 de novembro

15 de decembro

– Sección de Ditames: 40
13 de xaneiro

28 de xaneiro

10 de febreiro

24 de febreiro

3 de marzo

10 de marzo

17 de marzo

24 de marzo

7 de abril

14 de abril

21 de abril

28 de abril

5 de maio

12 de maio

26 de maio

2 de xuño

9 de xuño

16 de xuño

23 de xuño

30 de xuño

7 de xullo

14 de xullo

21 de xullo

28 de xullo

4 de agosto

1 de setembro

8 de setembro

15 de setembro

22 de setembro

29 de setembro

6 de outubro

20 de outubro

27 de outubro

3 de novembro

10 de novembro

17 de novembro

24 de novembro

1 de decembro

15 de decembro

22 de decembro

– Sección de Estudos e Informes: 9
5 de abril

12 de maio

2 de xuño

4 de agosto

1 de setembro

15 de setembro

20 de outubro

17 de novembro

1 de decembro
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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 2021 a súa páxina do
sitio web, para facilitar o acceso e coñecemento da súa actividade, (www.ccgalicia.
es), en funcionamento desde principios do ano 2002.
Esta páxina, permite a consulta en liña 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.
Deste modo, facilítase ás persoas usuarias a consulta de toda a doutrina legal deste
órgano, complementando así a que xa podían facer a través das coleccións anuais de
ditames editadas en soporte papel.

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. No ano 2021 continuou a utilizar esta
ferramenta dixital.
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, que permite a descarga dos ditames máis relevantes.
O número de seguidores do noso perfil é de 269 (datos de marzo de 2022). E as nosas
publicacións contan con 1048 impresións (datos de marzo de 2022).
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3.- XORNADAS E SEMINARIOS

Os contactos cos órganos consultivos das diferentes comunidades autónomas e co
Consejo de Estado para tratar asuntos de común interese á función consultiva soen ser
habituais todos os anos.
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.

4.- CURSOS

No ano 2021 o Consello Consultivo de Galicia organizou seis 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.).
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.
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. Neste curso
realízase unha análise práctica dos diferentes supostos, partindo dos máis recentes
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pronunciamentos xurisprudencias na materia e estudo de criterios específicos de
órganos consultivos: Consejo de Estado e Consello Consultivo de Galicia.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do
sector público autonómico de Galicia. Preferentemente, persoal habilitado/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 3 de maio ao 1 de xuño de 2021, cunha proba
final o día 4 de xuño de 2021, ás 16.30 horas.
 Segunda edición: realizada do 18 de outubro ao 16 de novembro de 2021,
cunha proba final en liña o día 19 de novembro de 2021 ás 16.30 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.
 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.
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4.2.- Curso “A función consultiva do Consello Consultivo de Galicia para a
Administración local” (EGAP)

O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de
Administración Pública (en diante, EGAP)   dentro do plan de formación para o
persoal ao servizo das entidades locais e do sector público autonómico de Galicia.
O curso pretende, partindo da análise da normativa reguladora do Consello Consultivo
de Galicia, dar unha formación completa das especialidades máis relevantes para as
administracións locais nos procedementos nos que intervén o CCG e das relacións das
Administracións Locais (en diante, AALL) con este órgano.
O curso está dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector
público autonómico de Galicia. Tiña preferencia o persoal habilitado/a nacional
e os/as 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 30 horas por edición:
 Primeira edición: realizada do 23 de marzo ao 24 de abril de 2021, cunha
proba final o día 27 de abril de 2021 ás 16.30 horas.
 Segunda edición: realizada do 14 de setembro ao 14 de outubro de 2021,
cunha proba final en liña o día 19 de outubro de 2021 ás 16.30 horas.
Todos os relatorios foron impartidos por persoal do Consello Consultivo de Galicia.
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. Organización, competencias e
funcionamento.
 Tema 2. Elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral.
 Tema 3. Revisión dos actos en vía administrativa: declaración de lesividade.
 Tema 4. Recurso extraordinario de revisión.
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 Tema 5. A intervención do Consello Consultivo na nova Lei 9/2017, do 8
de novembro, de contratos do sector público.
 Tema 6. Reclamacións en materia de responsabilidade patrimonial.
Características, requisitos, presupostos.
 Tema 7. Reclamacións en materia de responsabilidade patrimonial sanitaria.
 Tema 8. Creación e supresión de municipios e alteración de termos
municipais.
 Tema 9. Ditames facultativos. A Sección de Estudos e Informes.
4.3.- Curso “A intervención do Consello Consultivo de Galicia na contratación
pública” (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
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
Administracións Públicas (en diante, 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.

49

CONSELLO CONSULTIVO

DE

GALICIA

O curso desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación cunha
duración de 21 horas por edición:
 Primeira edición: realizada do 16 de abril ao 6 de maio de 2021, cunha
proba final o día 11 de maio de 2021, ás 16.30 horas.
 Segunda edición: realizada do 14 de outubro ao 4 de novembro de 2021,
cunha proba final en liña o día 9 de novembro de 2021 ás 16.30 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.
 Tema 6. Responsabilidade patrimonial derivada da contratación pública.
Caso práctico.
4.4.- Curso “Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das Administracións Públicas” (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
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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.
Ademais, 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.
Así mesmo, trátase materia de grande interese xurídico e doutrinal, polo que no curso
se fixo unha pausada referencia ás novidades xurisprudenciais na materia, e fíxose
especial fincapé na doutrina do Tribunal Supremo e Tribunal Constitucional, do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como tamén do Consello Consultivo de
Galicia.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector
público autonómico de Galicia. Tiña preferencia o persoal habilitado/a nacional
e os/as 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 7 de xuño ao 28 de xuño de 2021, cunha
proba final o día 1 de xullo de 2021 ás 16.30 horas.
 Segunda edición: realizada do 8 de novembro ao 29 de novembro de 2021
cunha proba final en liña o día 2 de decembro de 2021 ás 16.30 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.
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 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.
4.5.- Curso “Elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral” (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 formación práctica en materia de redacción de todo
tipo de disposicións normativas, é dicir, Decretos, Ordes, Ordenanzas, Regulamentos,
etc… A materia presenta especial interese científico e técnico para aquel persoal
funcionario que participe na elaboración deste tipo de disposicións. A formación será
exclusivamente práctica, e consistirá no seguimento do procedemento de elaboración
de normas e a corrección de supostos reais. O coñecemento desta materia redunda no
mellor exercicio profesional da súa función, de xeito que a materia presenta múltiples
dimensións e na medida en que absolutamente todos os servizos públicos.
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 os/as 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 nunha edición, realizada do 27 de outubro ao 17 de novembro
de 2021, cunha proba final o día 22 de novembro de 2921 ás 10.00 horas.
No curso participaron persoas do ámbito da Administración local e os seus organismos
públicos, así como do sector público autonómico.
O curso constou dos seguintes módulos:
 Tema 1. O Consello Consultivo de Galicia. Organización, funcionamento
e réxime xurídico.
 Tema 2. A titularidade da potestade regulamentaria. A reserva de lei.
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 Tema 3. Procedemento de elaboración de regulamentos autonómicos.
 Tema 4. O procedemento de elaboración de ordenanzas municipais.
 Tema 5. Directrices de técnica normativa I.
 Tema 6. Directrices de técnica normativa II.
4.6.- Curso “A instrución dos procedementos en materia de responsabilidade
patrimonial sanitaria” (ACIS)

O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Axencia galega para
a xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS).
O curso tiña os seguintes obxectivos:
 Analizar as principais causas de devolución dos expedientes de
Responsabilidade Patrimonial derivada da asistencia sanitaria por parte do
Consello Consultivo.
 Optimizar a instrución dos expedientes de Responsabilidade Patrimonial
co obxecto de minimizar a porcentaxe de devolucións actual.
 Fomentar canais de comunicación entre o Consello Consultivo e a
Subdirección Xeral de Inspección de Servizos Sanitarios.
 Ofrecer aos profesionais da Inspección Médica unha formación xurídica
avanzada e especializada.
O curso estaba dirixido a persoal da Inspección Médica da Consellería de Sanidade.
O curso desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación:
 Primeira edición: realizada do 1 ao 12 de marzo de 2021.
 Segunda edición: realizada do 15 ao 29 de marzo de 2021.
Os relatorios foron impartidos por persoal do Consello Consultivo de Galicia e da
Universidade da Coruña.
Contidos:
 Tema 1. A intervención do CCG nos expedientes de responsabilidade
patrimonial sanitaria.
 Tema 2. A viabilidade da reclamación: Vicios ou defectos imputables ao
reclamante.
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 Tema 3. A instrución dos procedementos de responsabilidade patrimonial
sanitaria.
 Tema 4. A doutrina do Consello Consultivo de Galicia: criterios
interpretativos.
 Tema 5. A RPS na xurisdición contencioso-administrativa. A proba en sede
xudicial.
4.7.- 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 a responsabilidade patrimonial das entidades locais”:
 Calidade do curso: 1ª edición: 58 % moi boa e 42 % boa e 2ª edición: 31,3
% moi boa e 56,3 % boa.
 Satisfacción co curso: 1ª edición 4,8 e 2ª edición 4,2 sobre 5 (actualidade
e calidade dos contidos, interese do curso, mellora na propia formación e
aplicación práctica).
 A valoración global dos/as titores/as é de 3,9 a 4,8 sobre 5 en todos os
casos.
 Curso “A función consultiva do Consello Consultivo de Galicia para a
Administración local”:
 Calidade do curso: 1ª edición: 55 % boa e 41 % moi boa e 2ª edición: 61 %
moi boa e 33 % boa.
 Satisfacción co curso: 1ª edición 4,5 e 2ª edición 4,7 sobre 5 (actualidade
e calidade dos contidos, interese do curso, mellora na propia formación e
aplicación práctica).
 A valoración global dos/as titores/as é 4,4 a 4,7 sobre 5 en todos os casos.
 Curso “A intervención do Consello Consultivo de Galicia na contratación
pública”:
 Calidade do curso: 1ª edición: 35 % moi boa e 55 % boa e 2ª edición: 50 %
moi boa e 50 % boa.

54

Memoria 2021
 Satisfacción co curso: 1ª edición 4,4 e 2ª edición 4,8 sobre 5 (actualidade
e calidade dos contidos, interese do curso, mellora na propia formación e
aplicación práctica).
 A valoración global dos/as titores/as é de 4,2 e 4,9 sobre 5 en todos os
casos.
 Curso “Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas”:
 Calidade do curso: 1ª edición: 50 % moi boa e 50 % boa e 2ª edición:18 %
moi boa e 64 % boa.
 Satisfacción co curso: 1ª edición 4,9 e 2ª edición 4,0 sobre 5 (actualidade
e calidade dos contidos, interese do curso, mellora na propia formación e
aplicación práctica).
 A valoración global dos/as titores/as é de 3,9 e 4,8 sobre 5 en todos os
casos.
 Curso “Elaboración de disposición administrativas de carácter xeral”:
 Calidade do curso: 59,3 % moi boa e 33,3 % boa.
 Satisfacción co curso: 4,4 sobre 5 (actualidade e calidade dos contidos,
interese do curso, mellora na propia formación e aplicación práctica).
 A valoración global dos/as titores/as é de 4,4 a 4,6 sobre 5 en todos os
casos.
 Curso “A instrución dos procedementos en materia de responsabilidade
patrimonial”:
 As dúas edicións do curso foron valoradas moi positivamente polo
alumnado, e máis dun 50% respondeu “moi de acordo” a cuestións como
que os contidos do curso estaban claramente expostos, que as diferentes
actividades estaban claramente estruturadas, consideraban que aprenderan
e ampliaran os seus coñecementos na materia e que os contidos do curso
serían de utilidade para o seu ámbito de traballo, que o tempo de realización
do curso fora o adecuado, que globalmente o curso estivera ben organizado,
que os/as titores/as responderan con rapidez e claridade ás súas dúbidas
e que os apoiaron durante o desenvolvemento do curso, así como que as
consultas foran atendidas adecuadamente.
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5.- ACTOS E ACTIVIDADES INSTITUCIONAIS

No transcurso do ano 2021, 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:
- 25.1.2021 Acto de toma de posesión dos novos membros do Consello
Consultivo de Galicia.
- 30.3.2021 Acto entrega de Premios Traballos Fin de Grado. Valedora do
Pobo. Pazo Fonseca.
- 6.4.2021 Medallas do Parlamento de Galicia 2021. Pazo Parlamento de
Galicia.
- 12.4.202 Xornada conmemorativa do 40 aniversario da promulgación do
Estatuto de Autonomía de Galicia.
- 16.4.2021 FEGAMP e Consello Consultivo de Galicia asinan convenio de
colaboración.
- 2.6.2021 Presentación nova publicación dos Estatutos de Autonomía de
Galicia, 1936-1981. Capela Real. Hostal dos Reis Católicos.
- 8.6.2021 Encontro virtual de todos os Consellos Consultivos a efectos de
discutir impacto sobre as nosas institución. Pandemia COVID-19.
- 28.6.2021 Imposición das Medallas Castelao 2021. Palacio de Congresos e
Exposicións de Galicia.
- 25.7.2021 Entrega da Medalla de Ouro de Galicia. Museo Centro GaiásCidade da Cultura.
- 17.9.2021 Apertura Ano Xudicial en Galicia. Pazo de Xustiza.
- 3.11.202 Comparecencia orzamentos 2022. Parlamento de Galicia.
- 5.11.2021 Xornada del Congreso Internacional “Rural Renaissance IIACCIÓN, PROMOCIÓN Y RESILIENCIA”. Zamora.
- 30.11.2021 Reunión Plenaria con motivo de los XXV años de la Fundación
Círculo de Montevideo “El mundo en pandemia”. Cidade da Cultura.
- 19.12.2021 Solemne sesión conmemorativa do 40 Aniversario do Parlamento
de Galicia. Pazo do Hórreo.
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O presidente do Consello Consultivo de Galicia no Parlamento de Galicia.

O presidente do Consello Consultivo de Galicia, acompañado polo presidente e outros
membros do Consejo Consultivo de Castilla y León no “Congreso Internacional
Rural Renaissance II. Acción, Promoción y Resiliencia”. Zamora, novembro de 2021.
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TOMA DE POSESIÓN DO NOVO CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA
Un apartado especial merece a toma de posesión do Novo Consello Consultivo de
Galicia no ano 2021.
Con data 25.1.2021 publicouse no Diario Oficial de Galicia núm. 15 o Decreto
6/2021, do 21 de xaneiro, polo que se nomean conselleiros electivos do Consello
Consultivo de Galicia: José Luis Costa Pillado, Ignacio de Loyola Aranguren Pérez
e Alberte Souto Souto, por proposta do Parlamento de Galicia, e de Nora María
Martínez Yáñez, escoitado o Consello da Xunta de Galicia.
Con data 25.1.2021 o novo Consello Consultivo de Galicia toma posesión dos seus
cargos.
Así mesmo, con esa mesma data 25.1.2021, os conselleiros, por unanimidade, acordan
elixir a José Luis Costa Pillado como presidente do mesmo (Decreto 16/2021, do 1 de
febreiro, Diario Oficial de Galicia núm, 22, do 3.2.2021).

O presidente do Consello Consultivo de Galicia acompañado do presidente da Xunta
de Galicia e do presidente do Parlamento de Galicia
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Membros do Consello Consultivo de Galicia co presidente da Xunta de Galicia e co
presidente do Parlamento de Galicia

Toma de posesión do conselleiro electivo José Luis Costa Pillado
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Toma de posesión do conselleiro electivo Ignacio de Loyola Aranguren Pérez

Toma de posesión do conselleiro electivo Alberte Souto Souto
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Toma de posesión da conselleira electiva Nora Mª Martínez Yáñez

Membros do Consello Consultivo de Galicia co presidente da Xunta de Galicia.
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Membros do Consello Consultivo de Galicia co presidente da Xunta de Galicia e co
presidente do Parlamento de Galicia

Membros do Consello Consultivo de Galicia co presidente da Xunta de Galicia
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O presidente do Consello Consultivo de Galicia José Luis Costa Pillado
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O conselleiro electivo Ignacio de Loyola Aranguren Pérez
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O conselleiro electivo José Antonio Fernández Vázquez
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O conselleiro electivo Alberte Souto Souto
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A conselleira electiva Nora Mª Martínez Yáñez
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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 das competencias de ambas as
institucións.
O convenio vixente 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, 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.
En 2003 iniciouse un frutífero labor de colaboración entre a Escola Galega de
Administración Pública e o Consello Consultivo de Galicia, orientado á colaboración
desta institución na formación do persoal empregado público das Administracións
Públicas galegas en aquelas materias que entran no ámbito das súas competencias.
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.
O convenio vixente para o ano 2021 (asinado o 4.2.2021) persegue a eficacia e
eficiencia na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha
das institucións, para conseguir un mellor cumprimento dos seus fins, en beneficio
da cidadanía e da sociedade galega. Isto permite unha mellor conciliación da vida
laboral e familiar, ao tempo que favorece a formación continua do persoal ao servizo
da Administración pública en xeral e ao destinado no Consello Consultivo de Galicia
en particular.
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En concreto, e ademais de facilitar a participación do persoal dependente do Consello
Consultivo de Galicia nas actividades da Escola Galega de Administración Pública,
o convenio prevé a realización de cursos, xornadas e seminarios, a edición de
publicacións e documentos de traballo, e a realización de proxectos de investigación
conxuntos.
6.2.- Convenio de colaboración entre o Consello Consultivo de Galicia e a
Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP)

O presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, e o
presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), Alberto
Varela Paz, asinaron o 21.4.2021 un convenio de colaboración que permitirá habilitar
novas ferramentas para ampliar e reforzar as canles de asesoramento xurídico aos
concellos galegos.
No antedito convenio o Consello Consultivo comprométese a facilitar o acceso da
FEGAMP ás bases de datos de ditames do organismo, ademais de remitirlle resumos
da doutrina dimanante dos informes elaborados pola Sección de Estudos e Informes
que non son obxecto de publicación na páxina web do Consello Consultivo de Galicia,
e que poidan resultar de interese para as entidades locais. Así mesmo, remitiranse á
federación municipal os ditames máis relevantes e as memorias anuais da institución
consultiva.
Pola súa banda, a FEGAMP vai divulgar entre os concellos galegos os resumos de
doutrina dos ditames máis relevantes remitidos polo Consello Consultivo; exercerá
como canle de comunicación entre o Consello e as entidades locais galegas en todas
as materias que sexan de interese para estas; e tamén difundirá e fomentará entre os
entes municipais o uso das ferramentas de comunicación electrónica para a remisión
de solicitudes e consultas ao Consello Consultivo.
Ambas institucións tamén se comprometen á realización conxunta de cursos,
xornadas, seminarios e outras actividades de divulgación, sen desbotar outras que
sexan consideradas de interese común.
As dúas entidades pretenden promover una administración pública galega coordinada,
cohesionada, interrelacionada, e polo tanto eficiente e útil para a cidadanía.
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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,
en concreto, polo que corresponde ao exercicio vixente, o 22.9.2021, 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 soe 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.
No ano 2021 o alumnado estivo titorizado pola conselleira Nora Mª Martínez Yáñez
e pola letrada Carmen María Salgueiro Moreira.

8.- MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES

Coma todos os anos, editouse a memoria de actividades do Consello Consultivo de
Galicia correspondente ao ano 2020, en cumprimento do previsto no artigo 15 da Lei
3/2014, do 24 de abril.
A memoria de Actividades do 2020 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 do ano 2020 foi aprobada polo Pleno do Consello Consultivo de Galicia
con data 9.6.2021, recollendo, entre outras cousas, a composición e medios (persoal
e orzamento) co que conta o organismo para o desenvolvemento da súa actividade
e a actividade consultiva, presentado os datos estatísticos relativos aos ditames
solicitados, 368 expedientes no ano 2020 (269 da Comunidade Autónoma, 98 da
Administración local e 1 da Administración universitaria).
Así mesmo a memoria refírese á actividade non consultiva, ao resumo dos datos
da actividade desenvolvida nos 24 anos de funcionamento do Consello Consultivo
(1996-2020), relativos aos expedientes ditaminados e un epígrafe con observacións
e suxestións, no que tamén se recollen os ditames máis salientables, que pola
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súa repercusión social ou importancia xurídica estímase que 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.
Así, desde a doutrina da Sección de Estudos e Informes (Informe sobre AP-9 e
Informe sobre determinadas cuestións relativas á potestade sancionadora en relación
co COVID-19, entre outros) ás observacións sobre a elaboración de anteproxectos
normativos, ata precisións e recomendacións sobre aspectos formais e substanciais
do procedemento administrativo en materias competencia do Consello, como
revisión de oficio, recurso extraordinario de revisión, contratación administrativa,
responsabilidade patrimonial sanitaria ou por danos derivados doutros actos das
administracións públicas.
Ademais, este documento recolle a composición e os medios cos que conta este
organismo para desenvolver a súa actividade, así como a actividade consultiva con
datos estatísticos relativos aos ditames solicitados.
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 Facenda
e Administración Pública as que maior número de ditames solicitaron. Finalmente, o
presidente salientou que ao longo destes 24 anos de existencia, o Consello Consultivo
de Galicia informou máis de 16.600 expedientes.
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 a Axencia Galega para a Xestión do
Coñecemento en Saúde ou as Universidades Galegas, ademais de participar noutros
encontros e xornadas sobre a función consultiva organizadas noutras comunidades
autónomas.
A memoria pretende reflectir o que foi un ano de intensa actividade do Consello
Consultivo de Galicia, na súa tarefa de velar pola observancia da Constitución, o
Estatuto de Autonomía de Galicia e o resto do ordenamento xurídico, dentro da
situación xerada pola crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
Da devandita edición fíxose unha ampla distribución na Administración autonómica.
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9.- LIBRO ANIVERSARIO DOS XXV ANOS DE ACTIVIDADE DO CCG

Co gallo da efeméride dos 25 anos de actividade da creación do Consello Consultivo
de Galicia, publicouse un libro do 25 aniversario ao que lle dimos publicidade a través
da páxina web, do Linkedin e por correo postal, desexando que resulte de interese para
todo o público, e propicie información sobre este supremo órgano consultivo da Xunta
de Galicia e das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia,
que exerce o control previo do rigor xurídico das actuacións do órgano consultante,
velando pola observancia da Constitución, do Estatuto de Autonomía de Galicia e do
resto do ordenamento xurídico.
Da devandita edición fíxose unha ampla distribución na Administración autonómica.
A Dirección da publicación correspondeu á conselleira electiva Nora María Martinez
Yáñez.

72

Memoria 2021

V
VINTE E CINCO ANOS DA FUNCIÓN
CONSULTIVA
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1. D
 ATOS ESTATÍSTICOS RELATIVOS AOS EXPEDIENTES
DITAMINADOS DURANTE O PERÍODO 1996 – 2021 –

HISTÓRICO POR NÚMERO DE EXPEDIENTES E ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA
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HISTÓRICO POR MATERIAS
ANOS TOTAIS
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0

0

0

0
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0

0

0
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0
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0
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3
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INF: informes. REC.INC: recurso inconstitucionalidade. D.L.: decretos lexislativos. APL: anteproxectos lei. CA:
convenios. PR: proxecto decreto. RAR: recurso ex. revisión. RO: revisión oficio. CONT.AD: contratos administrativos.
CsAD: caducidade concesións. RRP: responsabilidade patrimonial. DTM: termos municipais. CF: consultas facultativas
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1.- DOUTRINA DO ANO 2021 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 un conselleiro electivo e por
unha conselleira ou un 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 revista (especial transcendencia para a Comunidade Autónoma de Galicia
nos termos establecidos no artigo 14.3 da Lei do Consello Consultivo.
No ano 2021 a Sección de Estudos e Informes do Consello Consultivo de Galicia
coñeceu dun total de 5 solicitudes:
1.1.- Informe CCG 92/2021, do 5 de abril. Informe sobre determinadas cuestións
relativas á constitucionalidade do artigo 18.4 do Proxecto de Lei de cambio
climático e transición enerxética

O presente informe ten por obxecto a análise de constitucionalidade do artigo 18.4
do Proxecto de Lei de cambio climático e transición enerxética (en diante, proxecto
de lei) en relación coa súa incidencia sobre o réxime de prórroga extraordinaria de
concesións sobre o dominio público marítimo terrestre previsto no artigo segundo da
Lei 2/2013, do 29 de maio, de protección e uso sustentable do litoral e de modificación
da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas (en diante, LC), e respecto da cal faise
referencia, na documentación que se acompaña xunto coa petición de informe, a tres
posibles infraccións constitucionais:
a) Vulneración da prohibición de retroactividade do artigo 9.3 da Constitución
española (en diante, CE), por canto afectaría a dereitos integrados xa no patrimonio
dos suxeitos afectados.
b) Vulneración do artigo 33.3 da CE, dado que pretende a extinción anticipada
do dereito ao uso privativo dos concesionarios, sen recoñecer dereito a unha
indemnización.
c) Vulneración do principio de seguridade xurídica do artigo 9.3 da CE, dado que
estariamos ante un cambio lexislativo non xustificado, imprevisible para un
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operador económico prudente e dilixente realizado mediante unha norma non
clara.
DOUTRINA:

1ª) O artigo 18.4 do proxecto de lei de cambio climático e transición enerxética, de
ser aprobado na súa versión actual, introducirá unha medida relativa á duración
dos títulos de ocupación do dominio público marítimo terrestre que vai afectar
ao actual réxime de prórroga extraordinaria do artigo segundo da Lei 2/2013, do
29 de maio, de protección e uso sustentable do litoral e de modificación da Lei
22/1988, do 28 de xullo, de Costas.
2ª) Dentro do ámbito da derrogación prevista na disposición derrogatoria única do
proxecto de lei quedaría incluído o réxime de prórroga extraordinaria do artigo
segundo da Lei 2/2013, do 29 de maio, ao ser un réxime que se opón á previsión
do artigo 18.4 do proxecto de lei.
3ª) O 18.4 do proxecto de lei ten unha evidente eficacia retroactiva tácita, de modo que
a súa afectación se proxectaría tanto sobre os prazos de duración das concesións e
das prórrogas outorgadas antes de que a norma entre en vigor como tamén sobre
a validez dos actos administrativos que se tivesen ditado ao abeiro da normativa
anterior e que incumprisen, na actualidade, o previsto no precepto proxectado.
4ª) A eficacia retroactiva da previsión do artigo 18.4 do proxecto de lei sobre as
concesións preexistentes cun prazo de duración derivado da aplicación do réxime
de prórroga extraordinaria previsto no artigo segundo da Lei 2/2013, do 29 de
maio, e superior ao previsto con carácter xeral na LC vulneraría o principio de
seguridade xurídica do artigo 9.3 da CE na vertente de protección da confianza
lexítima.
5ª) A eficacia retroactiva da causa de nulidade prevista no artigo 18.4 do proxecto
de lei sobre os actos de outorgamento de prórroga de concesións, ditados baixo o
réxime do artigo segundo da Lei 2/2013, do 29 de maio, que incumpran o disposto
naquel precepto por exceder o prazo de duración da prórroga, sumado ao de
duración inicial da concesión, de setenta e cinco anos, vulneraría o principio de
irretroactividade do artigo 9.3 da CE, e, en calquera caso, o principio de seguridade
xurídica do artigo 9.3 da CE na vertente de protección da confianza lexítima.
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1.2.- Informe CCG 141/2021, do 2 de xuño. Informe sobre a competencia para
sancionar denuncias COVID anteriores á modificación da Lei 8/2008, do 10 de
xullo, de saúde de Galicia operada pola Lei 8/2021, do 25 de febreiro

A consulta versa sobre a competencia municipal para sancionar os incumprimentos
das medidas de prevención aprobadas para a loita contra o COVID-19 acaecidos con
anterioridade á modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia operada
pola Lei 8/2021, do 25 de febreiro, e en concreto para sancionar os incumprimentos da
obrigación de uso de máscaras.
DOUTRINA:

O Concello considerou que tanto se aqueles incumprimentos foran subsumibles nos
supostos-tipo de infracción en materia de saúde pública definidos na Lei xeral de
saúde pública ou no Real decreto lei 21/2020, do 9 de xuño, como se o foran nalgún
dos definidos na da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia na súa versión
orixinal, sempre serían competentes para a súa sanción os concellos sen necesidade de
que estes contasen cunha ordenanza propia que lles habilitase para iso.
Así resulta, para os comportamentos constitutivos de infracción en materia de saúde
pública tipificados na Lei de saúde de Galicia, a disposición transitoria única da Lei
8/2021, do 25 de febreiro, ao dispor que “Corresponderá aos concellos a competencia
para resolver os procedementos sancionadores por feitos acaecidos antes da entrada
en vigor da presente lei que sexan constitutivos de infracción en materia de saúde
pública, sempre que tales infraccións afecten ás áreas de responsabilidade mínima
sobre as cales exercen competencias de control sanitario de acordo co artigo 42 de
la Lei 14/1986, de 25 de abril , xeral de sanidade, e co artigo 80 da Lei 8/2008, de 10
de xullo, de saúde de Galicia”.
Obsérvese que ese é o dereito competencial e adxectivo aplicable no momento actual
e que esa competencia outórgase directamente pola lei aos concellos, sen esixencia
de que tal potestade sancionadora se instrumente a través dunha ordenanza, sendo así,
por tal razón, que se aínda non transcorreu o prazo para resolver o procedemento de
acordo coa norma procedemental baixo a que se iniciou o expediente, como parece
suceder no caso do concello solicitante, a competencia para sancionar por feitos
acaecidos antes da entrada en vigor da Lei 8/2021, do 25 de febreiro, que sexan
constitutivos de infracción en materia de saúde pública, téñena atribuída os concellos.
De aí que non cabe facer remisión daqueles expedientes, como se consulta, á
Administración xeral da Xunta de Galicia, pois se quen resolvera o expediente fora un
órgano da mesma, esa decisión sería adoptada por un órgano carente de competencia.
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1.3.- Informe CCG 238/2021, do 15 de setembro. Informe sobre o réxime dos usos
e actividades das edificacións existentes ilegalmente executadas

A consulta que se formula suscita a cuestión en torno ás posibilidades de utilización
das edificacións que se atopan nas situacións descritas no artigo 90 da Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG). O Consello deixa constancia no
seu informe da existencia doutros sobre a mesma materia, elaborados pola mesma
Sección de Estudos e Informes, o que de por si é revelador do interese que suscita a
materia.
En relación co concepto de “uso preexistente”, sobre o que versa a consulta, a Sección
informa que os contornos dese concepto non son difíciles de precisar. É, en primeiro
lugar, un uso que ten una existencia previa a algo, o que, no contexto do artigo 90 da
LSG, vén a ser o uso que ten existencia previa á aprobación definitiva dun instrumento
de formulación urbanística. E, en segundo lugar, é un uso que o artigo 2.h) do Anexo
I do Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, aprobado polo
Decreto 143/2016, do 22 de setembro (en diante, RLSG) singulariza como aquel “ya
materializado en una parcela concreta o zona de ordenación urbana”, polo que non se
trata dun uso que afecte a un ámbito de carácter global, nin aínda dun uso concretado
nun nivel pormenorizado, senón do uso implantado nunha parcela concreta ou zona de
ordenación urbana, o que, posto en relación coas situacións contempladas no artigo 90
da LSG, vén a ser o uso implantado no concreto edificio, construción ou instalación
erixida con anterioridade á aprobación definitiva da formulación urbanística. Ese uso
singularizado, que constitúe o menor nivel de desagregación de uso a efectos dunha
regulación normativa-urbanística, identifícase coa concreta actividade desenvolvida
no edificio, construción ou instalación, pero non co uso pormenorizado ou co uso
global. Noutro caso non sería entendible o concepto de uso preexistente en relación
co implantado en edificios, construcións e instalacións que se atopen situadas en solo
rústico, unha clase de solo que non permite falar de usos globais ou pormenorizados
senón duns usos permitidos ou prohibidos.
En conclusión, o concepto de “uso preexistente”, no contexto do artigo 90 da
LSG, identifícase coa concreta actividade desenvolvida no edificio, construción ou
instalación de que se trate, e esa é a única actividade ou uso singularizado que pode
manterse en calquera das situacións contempladas naquel precepto legal.
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1.4.- Informe CCG 311/2021, do 20 de outubro. Informe sobre determinadas
cuestións relativas á posibilidade xurídica de modificación da zona de servizo
do Porto de Marín, por considerarse de transcendencia para a Comunidade
Autónoma de Galicia

A consulta formulada versa, resumidamente, sobre a posibilidade xurídica de
modificación da zona de servizo do Porto de Marín co fin de incorporar a esta o
tramo de dominio público marítimo-terrestre anteriormente descrito con destino aos
usos complementarios indicados, tendo en conta, en particular, a falta de continuidade
física entre aquel tramo e a actual zona de servizo do Porto, así como da ocupación
actual desa franxa de terreo polas instalacións da empresa ENCE.
DOUTRINA:
1ª) Os portos de interese xeral teñen unha importancia estratéxica en tanto coadxuvan
ao desenvolvemento económico e social do conxunto do Estado. A súa xestión
ha de realizarse con criterios de calidade e eficacia na prestación dos servizos
portuarios, máxima rentabilización socioeconómica, eficiencia na explotación e
fomento do investimento privado.
2ª) Os portos de interese xeral quedan fóra do ámbito de aplicación da Lei de Costas,
pois, aínda que forman parte dos bens de dominio público marítimo-terrestre de
titularidade estatal, deben rexerse pola súa lexislación específica, en atención á
súa substantividade e peculiaridades. Esta normativa específica vén constituída
esencialmente polo Real decreto lexislativo  2/2011, do 5 de setembro, polo  que
se aproba  o texto refundido da Lei de portos do Estado e da mariña mercante. (en
adiante, TRLPEMM).
3ª) A regulación actualmente vixente da zona de servizo dos portos de interese
xeral é resultado dunha evolución normativa caracterizada por unha progresiva
ampliación do concepto de zona de servizo que foi parella á progresiva ampliación
dos usos previstos pola lexislación portuaria ante a importancia estratéxica do
sistema portuario estatal e a necesaria rendibilidade económica e eficiencia deste.
A zona de servizo configúrase, así, como algo consubstancial á existencia do porto
sendo a súa finalidade a de determinar o ámbito no que ha de aplicarse un réxime
xurídico específico que permita que a xestión portuaria poida desenvolverse de
xeito eficaz, eficiente e acorde cos restantes principios que presiden o sistema
portuario estatal, sen perturbacións nin interferencias.
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4ª) Na zona de servizo dos portos de interese xeral han de incluírse, por mandato do
artigo 69.1 do TRLPEMM, os espazos necesarios para o desenvolvemento dos
usos portuarios do artigo 72.1 do TRLPEMM, entre os que se inclúen, na súa letra
d), os usos complementarios ou auxiliares “incluídos los relativos a actividades
logísticas y de almacenaje y los que correspondan a empresas industriales o
comerciales cuya localización en el puerto esté justificada por su relación con el
tráfico portuario, por el volumen de los tráficos marítimos que generan o por los
servicios que prestan a los usuarios del puerto”.
5ª) Conforme o artigo 69 do TRLPEMM, a determinación da zona de servizo dos
portos de interese xeral ha de efectuarse mediante a Delimitación dos Espazos
e Usos Portuarios, que ten por obxecto a delimitación da zona de servizo e a
asignación de usos, debendo estar xustificada a necesidade ou conveniencia de
tales usos, segundo criterios transparentes, obxectivos, non discriminatorios e de
fomento da competencia na prestación de servizos.
6ª) A emisión do acordo de iniciación do expediente de proposta de Delimitación
dos Espazos e Usos Portuarios é de exclusiva competencia da correspondente
Autoridade Portuaria, e a súa aprobación efectuarase a través de Orde Ministerial.
7ª) En atención ao exposto pola Dirección do porto de Marín no escrito que se xunta
á solicitude de informe, e desde o carácter limitado da nosa análise, cabería
considerar xustificada a necesidade de ampliación da zona de servizo do porto
de Marín con destino a usos complementarios do artigo 72.1.d) do TRLPEMM
relativos á localización de empresas que permitan un importante incremento do
tráfico portuario, tendo en conta tanto as necesidades actuais xa presentes no porto
como a eventualidade futura de diminución do tráfico portuario que se derivaría
da supresión do tráfico de pasta de papel xerado pola empresa ENCE. Así, a
xustificación ofrecida pon de manifesto a dita necesidade baseándose en criterios
obxectivos, transparentes e non discriminatorios nos que ha de asentarse a xestión
dos portos de interese xeral, singularmente os relativos á eficacia, eficiencia,
competitividade e autosuficiencia económico-financeira, polo que non cabería
cualificar a dita xustificación como irrazoable, arbitraria ou ilóxica.
8ª) No que atinxe á alternativa de que o espazo obxecto de ampliación con destino a
eses usos sexa o tramo de dominio público marítimo terrestre no que actualmente se
atopan as instalacións da empresa ENCE, estímase que a xustificación ofrecida ao
respecto pola Dirección do porto de Marín responde, tamén neste eido, a criterios
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obxectivos e acordes cos que han de presidir a xestión do sistema portuario estatal
e a determinación da zona de servizo do porto, sen que se presente como unha
alternativa arbitraria ou manifestamente irrazoable.
9ª) A falta de continuidade física entre ese tramo de dominio público marítimo terrestre
e a actual zona de servizo do porto non constitúe un óbice para a incorporación
daquel tramo á zona de servizo do porto ao non existir esixencia legal de tal
continuidade física, sendo o determinante neste caso a xustificación de tratarse de
espazos necesarios para o desenvolvemento de usos portuarios do artigo 72.1 do
TRLPEMM.
10ª) Tampouco constituiría un óbice para esa incorporación a circunstancia de que
o espazo en cuestión estea actualmente ocupado polas instalacións da empresa
ENCE ao abeiro dunha concesión anulada por sentenza que aínda non é firme pois:
-

Esa sentenza, ao non atoparse en fase de execución, non obriga ao seu
cumprimento actual, polo que no momento presente non cabe manter
que aquela incorporación puidera supoñer un incumprimento da mesma,
directo ou indirecto.

-

De revogarse a sentenza, a subsistencia da concesión non constituiría, per
se, un obstáculo á inclusión do terreo na zona de servizo do porto de Marín,
estando esa eventualidade prevista nos artigos 69.5 e 71 do TRLPEMM.

-

De confirmarse a anulación xudicial da resolución de prórroga da concesión,
e producirse, obviamente, a desaparición de tal concreto acto administrativo,
ese efecto nunca se vería obstaculizado por unha incorporación ao porto de
Marín dos terreos hoxe ocupados polas instalacións de ENCE, pois esa
incorporación do terreo deixaría sempre incólume o contido dispositivo da
sentenza, co cal ningunha relación inmediata tería o acto de incorporación.

Quedarían tales terreos, iso si, sometidos ao réxime específico do dominio público
portuario e aos límites de usos que lles afecten, debendo suxeitarse a súa utilización ao
disposto no dito réxime xurídico específico, pero iso non pugnaría cos pronunciamentos
dunha sentenza cuxos efectos, que non se verían menoscabados pola incorporación
dos terreos á zona de servizo do porto, non acadan a eliminar ou conxelar a facultade
que ostenta a Administración estatal de ordenar especialmente a zona de servizo dos
portos de interese xeral a través da Delimitación dos Espazos e Usos Portuarios.
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Polo tanto, non sendo susceptible de contradicir os pronunciamentos da sentenza nin
de eludir o seu cumprimento á inclusión na zona de servizo do porto dos terreos
de dominio público marítimo-terrestre hoxe ocupados polas instalacións de ENCE, é
perfectamente viable realizar, a dita inclusión mediante a modificación desa zona de
servizo, sempre que eses terreos sexan necesarios para o desenvolvemento dos usos
portuarios a que se refire o artigo 72.1 do TRLPEMM, así se xustifique conforme
ao disposto no artigo 69.3 do TRLPEMM, e se observen os trámites legalmente
establecidos para a dita modificación.
1.5.- Informe CCG 359/2021, do 1 de decembro. “Informe sobre os usos autorizables
en solo rústico de acordo co previsto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia”

A consulta versa sobre os usos autorizables en solo rústico, ao abeiro da recente
normativa, tanto estatal coma autonómica. En concreto, sobre a posible implantación
de instalacións complementarias ás autorizacións de servizo previstas no artigo 35.1.l)
da LSG.
DOUTRINA:
Sobre a cuestión relativa á concreta posibilidade de autorizar en solo rústico
instalacións complementarias ás estacións de servizo, como serían as de venda de
alimentos, bebidas ou outros artigos non relacionados coa actividade principal,
instalacións de aspirado e lavado de vehículo e máquinas vending de produtos de
bebida e alimentación, a resposta obriga a precisar previamente que se entende por
“estacións de servizo”.
O concepto de estación de servizo non é urbanístico, senón que a súa definición debe
buscarse na lexislación de hidrocarburos, á que se remite, precisamente, o artigo 67
do Regulamento Xeral de Estradas, aprobado polo Real decreto 1812/1994, do 2 de
setembro, cando establece que “son estaciones de servicio las definidas como tales
por la normativa vigente ordenadora del sector petrolero”.
Atendendo a esa normativa, a definición da estación de servizo a proporcionan
os artigos 43, 44 e disposición adicional trixésimo quinta da Lei 34/1998, do 7 de
outubro, do sector de hidrocarburos, que veñen a considerar como estacións de servizo
a aquelas instalacións habilitadas para a distribución ou subministración polo miúdo
de combustibles e carburantes a vehículos.
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A súa vez, o capítulo IV da instrución técnica complementaria MI-IP 04 “Instalacións
para subministro a vehículos”, aprobada polo Real decreto 706/2017, do 7 de xullo,
concreta os elementos que forman ou poden formar parte de tales instalacións e fai
unha enumeración das actividades susceptibles de desenvolverse nelas. En tal sentido
distingue nas estacións de servizo dúas distintas superficies ou zonas: por unha
banda, a chamada «área de instalación de subministración a vehículos», constituída
pola superficie que engloba a área de almacenamento, a área de descarga, a zona de
subministración, a zona en que se atopan as tubaxes conectadas a aparellos chafarices/
dispensadores e a tanques de almacenamento e a estación de bombeo, de existir; e por
outra banda, as superficies non incluídas na área das instalacións de subministración
a vehículos, citando expresamente á superficie comercial destinada a tenda, a zona de
lavados e aspirados e as zonas dedicadas a hostalería e restauración.
Á vista do disposto en tales normas, e da definición que nas mesmas mesmas se
ofrece sobre as estacións de servizo e sobre a súa conformación, non existen dúbidas
acerca de que tales instalacións, que o artigo 35.1.i) da LSG recolle entre os usos e
actividades admisibles en solo rústico, permiten o exercicio, dentro da súa superficie,
de actividades de venda de alimentos, bebidas ou outros artigos non relacionados coa
actividade principal, instalacións de aspirado e lavado de vehículos e máquinas de
vending, coa a única limitación de quedar excluídas do que a instrución técnica antes
aludida denomina área de instalación de subministración a vehículos.
Agora ben, é preciso indicar que esas actividades deben estar vinculadas directa e
funcionalmente coa estación de servizo, formando parte da superficie da mesma como
instalacións accesorias ou complementarias da principal, de xeito que un eventual
cesamento da actividade de subministración de combustibles e carburantes a vehículos
impediría que puidese subsistir aquel uso pois, como actividades independentes e
específicas, non figuran entre os usos admisibles en solo rústico.

2.- PROXECTOS NORMATIVOS

Os datos que constan neste apartado son datos de ditames emitidos no ano 2021, que
non coinciden cos datos do anexo da memoria porque existen expedientes do ano
2020 ditaminados no ano 2021 e expedientes do ano 2021 que quedaron pendentes de
emisión de ditame para o ano 2022.
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DECRETOS: 20 ditames emitidos no 2021.

No ano 2021 tiveron entrada 17 Proxectos de Decreto.
O Pleno do Consello Consultivo de Galicia ditaminou no exercicio 2021 un total de 20
Proxectos de Decreto (4 expedientes pendentes do ano 2020 e 16 que entraron no ano
2021 e foron ditaminados neste ano, quedando 1 expediente do ano 2021 pendente
para ditame no 2022), ordenados cronoloxicamente segundo a data de emisión do
ditame:
Pendente do ano 2020 e que foron ditaminados no ano 2021: 4 decretos
 CCG 356/2020, do 13 de xaneiro. 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. Sesión do 13.1.2021.
 Ditame CCG 357/2020, do 13 de xaneiro. 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. Sesión do 13.01.2021.
 Ditame CCG 353/2020, do 28 de xaneiro. 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. Sesión
do 28.01.2021.
 Ditame CCG 342/2020, do 28 de xaneiro. Proxecto de decreto polo que se
crea e regula o Rexistro de instalacións deportivas de Galicia. Sesión do
28.1.2021.
Ano 2021: 16 Proxectos de decretos emitidos que entraron no 2021:
 Ditame CCG 4/2021, do 10 de febreiro. Proxecto de decreto polo que se
modifica o Estatuto da Axencia Galega das Industrias Culturais, aprobado
polo Decreto 150/2012, do 12 de xullo.
 Ditame CCG 14/2021, do 24 de febreiro. Proxecto de decreto polo que se
desenvolve o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na
Comunidade Autónoma de Galicia.
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 Ditame CCG 20/2021, do 24 de febreiro. Proxecto decreto polo que se
establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao
título de técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas.
 Ditame CCG 21/2021, do 24 de febreiro. Proxecto decreto polo que se
establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao
título de técnico superior en ensinanza e animación sociodeportiva.
 Ditame CCG 22/2021, do 24 de febreiro. Proxecto de decreto polo que se
establece o currículo do ciclo formativo de formación profesional básica
correspondente ao título profesional básico en acceso e conservación en
instalacións deportivas.
 Ditame CCG 23/2021, do 24 de febreiro. Proxecto de decreto polo que se
establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao
título de técnico superior en xestión da auga.
 Ditame CCG 24/2021, do 24 de febreiro. Proxecto de decreto polo que se
establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao
título de técnico superior en acondicionamento físico.
 Ditame CCG 42/2021, do 24 de febreiro. Proxecto de decreto polo que
se regula a actividade de control de acceso aos espectáculos públicos e
actividades recreativas, así como aos establecementos ou espazos abertos
ao público en que se celebren.
 Ditame CCG 47/2021, do 10 de marzo. Proxecto de decreto polo que
se regula o Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia e
o Rexistro autonómico de persoas titulares de determinados órganos ou
cargos.
 Ditame CCG 114/2021, do 28 de abril. Proxecto de decreto polo que se
crea o Consello de Cooperación de Consumo de Galicia.
 Ditame CCG 191/2021, do 30 de xuño. Proxecto de decreto polo que se
crea a Comisión de Garantía e Avaliación da eutanasia na Comunidade
Autónoma de Galicia, e se modifica o Decreto 177/2000, do 22 de xuño,
polo que se regula a creación e autorización dos comités de Ética Asistencial.
 Ditame CCG 202/2021, do 21 de xullo. Proxecto de decreto polo que se
regula o Marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en
competencias dixitais.
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 Ditame CCG 269/2021, do 29 de setembro. Proxecto de decreto polo que
se regula a formación e as condicións esixibles para o desempeño das
funcións de prevención e socorrismo nos espazos acuáticos naturais e
instalacións acuáticas na Comunidade autónoma de Galicia.
 Ditame 367/2021, do 15 de decembro. Proxecto de decreto polo que se
crea e regula a Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio
e Urbanismo.
 Ditame CCG 385/2021, do 15 de decembro. Proxecto de decreto polo que
se modifica o Decreto 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se establecen
as bases e os criterios para a elaboración dos regulamentos electorais que
deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas
galegas.
 Ditame CCG 383/2021, do 15 de decembro. Proxecto de decreto polo que
se modifica o Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula
o Observatorio Galego da Familia e da Infancia.
Ano 2021: 1 Proxecto de decreto do 2021 queda pendente para 2022:
 Ditame CCG 416/2021, do 19 de xaneiro. Proxecto de decreto polo que
se regula a admisión de alumnado en centro docentes sustentados con
fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación
infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de
bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
ANO 2021: ORDES: 3 ditames emitidos en total (1 Proxecto de orde do ano
2020 que estaba pendente de emisión de ditame e 2 Proxectos de ordes do ano 2021,
ordenados cronoloxicamente segundo a data de emisión do ditame):
Pendente do ano 2020 e que foron ditaminados no ano 2021: 1 orde
 CCG 350/2020, do 13 de xaneiro. 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 pagamento e presentación, así como determinadas
obrigas formais e de subministración de información tributaria.
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Ano 2021: 2 Proxectos de orde emitidos que entraron no 2021:
 Ditame CCG 53/2021, do 3 de marzo. Proxecto de orde polo que se modifica
o Anexo do Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que se establece
o procedemento para a adquisición da condición de persoal funcionario de
carreira polo persoal laboral fixo do Convenio colectivo único do persoal
laboral da Xunta de Galicia.
 Ditame CCG 402/2021, do 15 de decembro. Proxecto de orde pola que se
modifica a Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes
modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e
actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia [...].
NÚMERO TOTAL DE DITAMES 2021 DECRETOS E ORDES: 23.
3.- A REVISIÓN DE OFICIO
3.1.- 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 (CCG 337/2020)

No expediente examinado no ditame CCG 337/2020, do 13.1.2021, o Pleno da
Corporación acordou a incoación dun procedemento de revisión de oficio do Convenio
urbanístico aprobado polo Pleno da Corporación en sesión do 30.5.2002 e asinado o
10.6.2002 polo representante do Arcebispado de Santiago de Compostela e o Alcalde
do Concello.
A pretensión da parte se fundamenta na concorrencia das causas de revisión
previstas no artigo 47.1, letras c) e f) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións publicas (en diante, LPAC), por
considerarse que a actuación administrativa ten un contido imposible e a través dela
se adquiriron dereitos con infracción do ordenamento xurídico e carecéndose dos
requisitos esenciais para tal adquisición.
Acordouse paralelamente a suspensión da execución das actuacións administrativas e
do aval bancario de garantía.
No trámite de audiencia a representación do Arcebispado de Santiago de Compostela
invocou a concorrencia dos límites previstos no artigo 110 da LPAC, por entender
que a revisión contrariaría a interdición que deriva do tempo transcorrido, que serían
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mais de 18 anos, conectado coa vulneración da equidade e a boa fe, alegando que a
incoación do expediente é unha reacción do concello fronte ao ultimatum establecido
polo Arcebispado ante a falta de execución das previsións urbanísticas do convenio,
resaltando a boa fe coa que actuou aquel, confiando na lexitimidade da situación que
se renovaba ano a ano sen oposición por parte dos técnicos municipais, aducindo
que o único que pretende o concello é evitar a execución do aval, sen ocuparse da
legalidade urbanística.
O ditame de razón fai particular cita da doutrina casacional establecida polo Tribunal
Supremo na súa sentenza 1026/2019, do 10 de xullo.
En todo caso, e como este Consello Consultivo xa considerou no ditame CCG
111/2020, 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 mesmo de notable duración para a prescrición de
accións ou para a usucapión.
Pode afirmarse, así, que a cuestión do tempo como límite para o exercicio da potestade
de revisión, debe ser pesada, mais que contada ou medida, en canto a súa virtualidade
vai anoada a aspectos cualitativos mais que cuantitativos.
E 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
xa referida.
Por outra parte, a xustificación da concorrencia dunha transcendental afectación de
tales principios polo transcurso do tempo como circunstancia excepcional que impide
a verificación dunha eventual nulidade de pleno dereito, corresponde a quen a alega,
por mandato legal do artigo 217.3 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento
civil (en diante, LAC), que grava á parte interesada coa carga de probar os feitos que,
conforme ao artigo 110 da LPAC impidan, extingan ou enerven a eficacia xurídica dos
feitos dos que se derivaría a eventual nulidade de pleno dereito do acto de aprobación
do convenio urbanístico de referencia, e do convenio mesmo.
Certamente, en aplicación do principio de oficialidade, nada impediría que a
Administración apreciase de oficio a concorrencia dos ditos límites e motivase a súa
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resolución en tal sentido e de conformidade cos criterios expostos na consideración
anterior. Está habilitada para tal proceder pola previsión do artigo 75.1 da LPAC
segundo o cal, os actos de instrución necesarios para a determinación, coñecemento
e comprobación dos feitos en virtude dos que deba pronunciarse a resolución,
realizaranse de oficio polo órgano que tramite o procedemento, sen prexuízo do
dereito dos interesados a propoñer aquelas actuacións que requiran a súa intervención.
A facultade de apreciación dos límites pola propia Administración deriva igualmente
da propia natureza do procedemento para a depuración dos actos nulos de pleno
dereito, por ser un expediente no que se produce a revisión de oficio.
Mais non foi este o caso, por canto a Administración non acolle a tese aducida pola
interesada, e que agora se analiza, resultando que non foi achegada motivación
e xustificación suficiente que permita apreciar que o tempo transcorrido dende a
aprobación do acto provoca unha afectación transcendente sobre os principios de
equidade e boa fe, alegados pola interesada 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.
Así, polo que respecta á equidade, entendida como a xustiza e proporción do caso
concreto que mesmo permite a exclusión da norma xeral, é sabido que só é aplicable
como razón exclusiva da solución xurídica nos supostos nos que a lei o habilita
expresamente, se ben a ponderación da dita proporción debe ser observada sempre na
aplicación das leis (artigo 3.2 do Código Civil).
Atendendo ás circunstancias do caso entendemos que o tempo transcorrido dende
a aprobación e posterior sinatura do convenio, no ano 2002, non produce unha
afectación transcendente da equidade que exclúa a verificación da posible nulidade
dos ditos actos administrativos.
A tal efecto procede reparar no alcance da renovación anual do aval, que non
propiamente do convenio, que se realizaba coa reiterada obxección formulada
dende a intervención municipal no atinxente á improcedencia da constitución do
aval e á ausencia de informes técnicos municipais previos á aprobación do convenio
urbanístico, realidade esta que de xeito sostido e tenaz alertou en todo momento da
existencia de graves vicios de axuste á legalidade, cuxa ignorancia non pode ser
razoadamente invocada pola interesada no expediente. E é que a ese posicionamento
tenaz da intervención municipal alertando da existencia de vicios de legalidade
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debe serlle recoñecida a proxección dunha eficacia cautelar sobre a consolidación
da validez xurídica do convenio, que non será inmune á depuración dos vicios mais
radicais, os determinantes de nulidade de pleno dereito, polo simple transcurso do
tempo empregado pola Administración para afrontar a cuestión da legalidade daquel
acordo.
Por outra parte, e proxectándose os efectos do convenio sobre o ámbito urbanístico,
de sensible protección na esfera municipal, hai que considerar, como xa se fixo no
citado ditame CCG 111/2020, que 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.
E se a parte interesada non pode invocar a afectación da equidade polo paso do tempo,
o mesmo sucede coa proxección deste sobre o principio da boa fe.
Dificilmente pode argumentarse que se descoñece a existencia de vicios de legalidade
do acto ante a contundente posición da intervención municipal, como vai exposto,
pero ademais, no curso do tempo foise consolidando un posicionamento pasivo por
ambas partes do convenio, que se limitaron a renovar a garantía establecida –fronte ao
sinalado criterio da intervención municipal– pero sen abordar unha posición activa de
desenvolvemento das previsións urbanísticas do convenio ou a procura de eventuais
fórmulas alternativas que puidesen sortear os obstáculos legais existentes, non sendo
ata datas recentes cando a parte interesada parece poñer termo a tal situación de
aquedamento fixando un ultimatum ao concello.
Esa pendencia dunha situación de inexecución do convenio nun contexto de informes
municipais que cuestionan a súa legalidade impediron razoablemente que a parte
interesada puidese adquirir unha situación de confianza merecedora de tutela, sendo así
que os intereses xerais aos que serve a actividade administrativa deben ser antepostos
ás situacións individuais carentes de asento e consumación xurídicos.
En tal sentido, a vixencia do convenio ao longo do tempo non deu lugar a actuacións
de execución en favor da parte interesada que desen lugar a unha realidade xurídica
autónoma á propiamente xerada polo convenio en cuestión, e non se aprecia polo
tanto que exista unha situación xurídica cuxa tutela deba antepoñerse ao exercicio da
potestade revisora, excluíndo a posibilidade de que esta se leve a efecto.
Polas razóns expostas enténdese que non é axustado a dereito excluír a potestade de
exercicio da revisión do acordo de aprobación do convenio de referencia en aplicación
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duns límites cuxa proxección non é apreciable no presente caso, sendo procedente,
pois, verificar a legalidade do acto cuestionado para determinar se está afectado por
un vicio de nulidade radical.
Avanzando no exame das cuestións, o ditame de razón entra a verificar,  en primeiro
lugar, se como sostén a entidade local, por medio do convenio aprobado polo pleno
municipal, se adquiriron dereitos con infracción do ordenamento xurídico e carecendo
dos requisitos esenciais para a súa adquisición.
O primeiro punto analizado é que nos atopemos ante actos que vulneren o ordenamento
xurídico.
Aquí este órgano consultivo considera que o acordo plenario de aprobación do
convenio de referencia non foi precedido de informe nin tramitación oportuna, que se
esgotou na referida aprobación dunha proposta de convenio redactado por arquitecto
e achegado polo Arcebispado de Santiago de Compostela.
Produciuse de tal xeito unha creba do elemental principio que esixe unha tramitación
previa aos acordos municipais e a intervención dos técnicos competentes, recollido
en normas como o artigo 172 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro polo
que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das
Entidades Locais.
E ao respecto de tales vicios formais hai que considerar que este Consello Consultivo
xa ten apreciado que a ausencia de tramitación municipal previa á aprobación dun
convenio urbanístico constitúe un vicio de nulidade radical. Así, no ditame CCG
463/2015, en relación cun suposto no que con carácter previo á aprobación do convenio
non se emitiran os preceptivos informes técnicos nin xurídicos, considerouse que
“ningunha dúbida cabe albergar verbo da procedencia da declaración de nulidade
interesada”, entendéndose en aquel suposto que concorría a causa prevista na letra
e) dos supostos de nulidade, que sanciona de tal xeito os actos que foran ditados
prescindindo total e absolutamente do procedemento establecido.
Sucede no caso do ditame de razón que, malia reiterarse nos diferentes informes a
sinalada ausencia absoluta de tramitación previa ao acordo municipal de tramitación
do convenio, o acordo de inicio do expediente de revisión de oficio non recolle a
causa de revisión prevista no artigo 47.1.e) da LPAC, o que impide apreciar neste
procedemento a referida causa.
Con todo, esa omisión na incoación do procedemento non impide verificar se,
apreciada a clara conculcación do procedemento nos termos expostos, se produce
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ademais o efecto de que se teñan adquirido dereitos carecendo dos requisitos esenciais
para a súa adquisición, sendo apreciable, entón, o motivo de nulidade previsto no
referido artigo 47.1.f) da LPAC, si invocado no acordo de inicio do expediente de
revisión de oficio e na posterior proposta de resolución.
A este respecto hai que indicar que se debateu polo miúdo no expediente sobre o
axuste á legalidade das previsións urbanísticas contidas no convenio.
Pero mais alá da cuestión do limitado alcance dos convenios de planeamento –que
en efecto, non vinculan ao planificador que conserva a súa discrecionalidade (entre
outras STS 462/2019, do 4 de abril)– e con independencia dos compromisos de
execución asumidos no convenio (obras de urbanización), existe unha circunstancia
que claramente constitúe unha adquisición de dereitos real e efectiva por parte da
interesada, que é a percepción da cantidade asegurada polo aval renovado ano a ano,
por un importe de 153.402,33 €, que aboou, segundo consta no expediente, unha
entidade mercantil por conta da entidade local.
Tal importe percibido pola interesada, non se corresponde coa valoración da finca
percibida polo Concello en execución do convenio urbanístico, senón que deriva da
garantía do cumprimento de todos os compromisos asumidos pola entidade local no
dito instrumento.
Por tal razón, como consecuencia dun acto no que se prescindiu absolutamente do
procedemento establecido, e con preterición absoluta das garantías de legalidade e
oportunidade que achega a preceptiva tramitación administrativa, a interesada adquiriu
o dereito á execución dunhas determinacións de planeamento e de execución, ou en
todo caso, a unha indemnización substitutiva carecendo dos requisitos esenciais para
tal adquisición, por faltar os presupostos elementais de custodia daquelas garantías
de legalidade e oportunidade, elementos definitorios da causa e o obxecto dos actos
administrativos, atendido o sometemento da actuación das Administracións públicas
á lei e o dereito, e considerado o deseño legal das potestades administrativas, ou
principio de legalidade da actuación da Administración (artigo 103.1 da Constitución
española).
En tales circunstancias, descoñecéndose a legalidade dos compromisos asumidos pola
Administración ao aprobar o convenio urbanístico, ante a ausencia de tramitación, os
dereitos adquiridos a resultas de tal acto viciado, carecen de tutela xurídica e están
afectados por tal vicio radical que determina a nulidade de pleno dereito do acto e
correlativamente dos dereitos por el recoñecidos, sendo apreciable, polo tanto, a
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nulidade do acordo plenario de aprobación do convenio urbanístico de referencia, e
correlativamente a do convenio asinado entre as partes e os dereitos a elas recoñecidos.
E a concorrencia palmaria deste vicio de nulidade radical determina a innecesariedade
de análise do outro dos motivos de nulidade invocados, a existencia dun acto de
contido imposible, cuxo exame non é preciso para a declaración de nulidade prevista
na proposta.
No tocante aos efectos da dita nulidade apréciase no ditame que en ocasións, como
sucede no caso, o acto inválido xera unha aparencia de legalidade que pode orixinar
a realización de actuacións xurídicas de execución, como foi o caso da adquisición
por parte do Concello da finca na que posteriormente se construiría a instalación
deportiva, e que configuraba o compromiso en favor da entidade municipal.
No caso de situacións consolidadas e nas que a
consecuencias da invalidez absoluta pode dar lugar
ou ilóxicas xuridicamente, é apreciable un límite ao
restitución das prestacións vinculado a tal declaración
nos ocupa non deberá obviar o Concello.

aplicación maximalista das
a situacións antieconómicas
principio xeral de recíproca
de nulidade que no caso que

3.2.- Revisión de oficio dun convenio de colaboración interadministrativo entre
dous Concellos para o para o reforzo do persoal da Policía Local durante a festa
local (CCG 176/2021)

A proposta de resolución do 20.5.2021 propugna a revisión de oficio do convenio de
colaboración asinado o 5.8.2019 entre o Concello O. e o Concello C. para o reforzo
do cadro de persoal da Policía Local durante a festa do polbo, con base na causa de
nulidade de pleno dereito prevista no artigo 47.1, letra f) da LPAC.
Este órgano consultivo entra a determinar en primeira instancia se o convenio de
colaboración asinado o 5.8.2019 pode ser configurado como un “acto administrativo”,
tal e como esixe o artigo 106.1 para a utilización pola Administración da vía
excepcional da revisión de oficio.
A este respecto ha de notarse que o artigo 47.1 da LRXSP define os convenios como
“os acordos con efectos xurídicos adoptados polas Administracións públicas, os
organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes ou
as Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito privado para un fin
común”.
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No suposto sometido a ditame o obxecto do procedemento de revisión é un convenio
de colaboración subscrito entre o Concello O. e o Concello C., tratándose, xa que
logo, dun convenio interadministrativo.
Esta figura dos convenios interadministrativos, como subcategoría dos convenios,
atópase regulada no artigo 47.2, letra a), da LRXSP, que os define como aqueles
convenios
“asinados entre dúas ou máis Administracións públicas, ou entre dous ou máis
organismos ou entidades de dereito público vencellados ou dependentes das
administracións públicas, e que poderán incluír a utilización de medios, servizos e
recursos doutra administración pública, organismo público ou entidade de dereito
público vencellada ou dependente, para o exercicio de competencias propias ou
delegadas”.

Atopámonos, polo tanto e tal e como resulta da definición legal destes convenios
interadministrativos, ante unha actuación bilateral de dúas Administracións Públicas,
organismos ou entidades de dereito público, no que existe unha converxencia
de vontades de dúas Administracións, de xeito que a actuación administrativa
desenvolvida non pode ser unicamente imputada a unha das administracións actuantes
nin, polo tanto, ser declarada nula unilateralmente por unha delas.
Así o sinalou o Tribunal Supremo na sentenza do 11.3.2020, rec. 1534/2016, ao rexeitar
a posibilidade de revisar de oficio un convenio celebrado entre dúas administracións
públicas.
“Es obligado recordar que conforme a su naturaleza convencional surgida de la
voluntad coincidente de dos Administraciones dando lugar al convenio, supone que en
esa voluntad concordada ambas partes ejercitan potestades administrativas; es decir,
en puridad de principios, ambas partes que suscriben el convenio ejercitan potestades
públicas, por lo que no puede considerarse que el resultado de esa voluntad coincidente
pueda serle imputada a solo una de las Administraciones, sino que constituye un
negocio jurídico que ha de serle imputado a ambas Administraciones conjuntamente.
La consecuencia de lo expuesto es que respecto de dicho convenio ninguna de las
Administraciones puede ejercer sus potestades como si de un acto administrativo
propio se tratase, porque frente a esas potestades ejercidas unilateralmente, siempre
sería oponible las potestades de la otra Administración, que no puede considerarse se
pierdan sobre el convenio.
(...)

100

Memoria 2021
Y ante esa problemática es procedente la decisión adoptada por la Sala de instancia
de que, en los supuestos de convenios interadministrativos, las potestades públicas han
de ejercitarse de manera que se haga compatible las de todas las Administraciones que
conciertan el convenio”.

Consonte co que vén de sinalarse, non resulta consonte a Dereito a pretensión do O.
de revisar de oficio o convenio de colaboración asinado o 5.8.2019, sendo así que os
eventuais vicios de nulidade de pleno dereito do convenio haberán de facerse valer, de
ser o caso, en sede xurisdicional.
3.3.- A revisión de oficio das Resolucións de recoñecemento dos servizos prestados
nas Administracións Públicas previos á adquisición da condición de persoal
funcionario de carreira da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia. Tratamento dos salarios de tramitación. Carácter restritivo da aplicación
das causas de nulidade de pleno dereito (CCG 167/2021, CCG 168/2021, CCG
169/2021 e 170/2021)

Este Consello Consultivo analiza nos ditames CCG 167/2021, CCG 168/2021, CCG
169/2021 e CCG 170/2021 a revisión de oficio de varias resolucións administrativa de
recoñecemento de servizos previos á adquisición da condición de persoal funcionario
de carreira da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, por estimar
que as ditas resolucións incorren na causa de nulidade do artigo 47.1.f) da LPAC, ao
terse incluído nelas o período correspondente á percepción de salarios de tramitación.
Así, no ditame CCG 168/2021 (de forma similar aos restantes) preténdese e
fundaméntase a proposta de resolución na consideración de que os salarios de
tramitación teñen natureza indemnizatoria, non salarial, e que durante o período no
que se perciben non se prestan efectivamente servizos polo que non procede incluír
ese período ao ser un requisito esencial, para adquirir o dereito ao recoñecemento do
trienio e para o pagamento do correspondente complemento salarial de antigüidade, a
prestación de servizos efectivos.
A resolución pon fin á vía administrativa ao ser ditada pola Dirección Xeral de Función
Pública e nela recoñécense determinados servizos previos e concrétanse, sobre a base
dos servizos previos recoñecidos, os trienios que resultan acreditados.
Resulta así mesmo de interese ter en conta que no caso o traballador, tras o
despedimento, foi readmitido como persoal laboral indefinido non fixo.
Trátase esta dunha precisión de relevancia na medida na que o concepto de
“antigüidade” é complexo e non ten un sentido unívoco nin desenvolve sempre a
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mesma función polo que, se ben sempre vai referido a un período de tempo, as regras
para a determinación dese período poden ser distintas segundo os efectos aos que
aquel concepto se refira. Neste caso, atopámonos ante unha normativa que atende á
antigüidade do persoal funcionario a efectos retributivos; antigüidade que se plasma
no concepto retributivo de trienios. É por iso necesario traer tamén a colación a
configuración deste concepto retributivo na normativa de emprego público.
Se ben como regra xeral ese tempo “de servizo” ha de corresponder con tempo de
prestación real e efectiva de traballo, tamén pode abranguer períodos máis ou menos
longos de interrupción da dita prestación efectiva, como sería o caso, por exemplo,
dos períodos de goce de vacacións, permisos ou licenzas nos que o persoal funcionario
permanece na situación de servizo activo (artigo 166 da Lei 2/2015, do 29 de abril,
do emprego público de Galicia (en diante, LEPG) ou dos supostos de excedencia por
coidado de fillo ou familiar (artigo 89.4 do Texto refundido da Lei do Estatuto Básico
do Empregado Público (en diante TRLEBEP) e artigo 176 LEPG), de excedencia por
razón de violencia de xénero ou de violencia terrorista (artigo 89, números 5 e 6, do
TRLEBEP, e artigos 177 e 177 bis da LEPG) ou de excedencia forzosa (artigo 179.2
da LEPG).
Polo tanto, conforme á normativa de emprego público citada, o período computable
como “de servizo” para os efectos de trienios non é en todo caso un período de
prestación real e efectiva de traballo senón que pode incluír lapsos temporais que
han de entenderse xuridicamente como de prestación de servizos para os efectos de
trienios aínda que neles non se presten servizos efectivamente. Incluiría períodos nos
que tal prestación material se vexa interrompida pero que, atendidas as circunstancias,
deben estimarse como períodos de prestación de servizos para os efectos indicados
(é dicir, trataríase, como no caso da normativa de emprego público citada, de atender
a un concepto de prestación de servizos en sentido xurídico e non só estritamente
material).
Agora ben, non existe norma que delimite tales supostos para o caso de recoñecemento
de servizos previos e, en particular, no que aquí interesa, que prevexa de modo expreso
que consideración ha de ter para eses efectos o período de percepción dos salarios
de tramitación; período no que, aínda que non existe unha prestación material de
servizos, a ausencia de traballo débese a motivos independentes á vontade da persoa
traballadora ao vir motivada por unha decisión empresarial de despedimento que,
posteriormente, é declarada xudicialmente como improcedente ou nula.
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Esta ausencia de previsión normativa expresa tampouco ten sido colmada ata o de
agora pola xurisprudencia, se ben é obrigado advertir de que na actualidade se atopan
pendentes de resolución dous recursos de casación sobre a materia.
En efecto, os recentes Autos da Sala 3ª, do Contencioso-Administrativo, do Tribunal
Supremo, do 18.3.2021, Rec. 1677/2020, e do 13.5.2021, Rec. 1676/2020, admitiron
senllos recursos de casación, sendo a cuestión na que, en principio, se entende que
existe interese casacional obxectivo para a formación de xurisprudencia. Como
sinalan expresamente os referidos autos “no existe jurisprudencia que resuelva la
cuestión suscitada”.
É dicir, a cuestión non está nin legal nin xurisprudencialmente resolta, de aí que se
estime necesario, a xuízo da Sala 3ª, do Contencioso-Administrativo, do Tribunal
Supremo, a formación de xurisprudencia ao respecto.
Tampouco existe doutrina xurisprudencial consolidada da orde xurisdicional social,
se ben teñen recaído pronunciamentos xudiciais, posteriores aos citados na proposta
de resolución, que revisten interese.
Con posterioridade a estas sentenzas, teñen recaído pronunciamentos xudiciais de
interese nos que se diferencia, ao analizar o alcance do despedimento a determinados
efectos, entre os supostos de despedimento improcedente con aboamento de
indemnización (que son precisamente os supostos aos que se refiren as sentenzas da
Sala do Social do Tribunal Supremo e do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ás
que se acaba de facer referencia) e os supostos de despedimento improcedente ou de
despedimento nulo con readmisión da persoa traballadora (como o caso que agora nos
ocupa).
Así, a sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo do 27.5.2019, Rec. 1518/2017,
estimou que o traballador despedido de maneira improcedente e posteriormente
readmitido tiña dereito ao goce das vacacións ou á súa compensación en metálico
durante o tempo correspondente á percepción de salarios de tramitación sobre a base
de que, nos supostos de readmisión, ese tempo ha de ser considerado como tempo
de traballo que, tras a readmisión, “ha de ser considerado como tiempo de actividad
laboral, puesto que si en ese lapso de tiempo no ha habido trabajo efectivo, no ha sido
precisamente por la voluntad del trabajador, sino que la inactividad se debe a un acto
extintivo de la empresa que después se declara ilícito”.
Se ben as sentenzas citadas abordan a cuestión relativa á incidencia do período
correspondente á percepción dos salarios de tramitación sobre o dereito ao goce de
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vacacións, o certo é que nelas se conteñen pronunciamentos xerais respecto do alcance
que ha de ter o restablecemento da relación laboral previa no caso de readmisión que
poden ter incidencia no eido concreto do cómputo da antigüidade a efectos retributivos,
sentenza da Sala do Social do Tribunal Supremo do 27.5.2019 antes citada, a sentenza
da Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana do
25.11.2019, Rec. 3942/2018, concluíu que: debiendo considerarse como tiempo de
trabajo efectivo a efectos del cómputo de la antigüedad del trabajador (…)”.
O mesmo tribunal, nas sentenzas do 18.11.2019, Rec. 3943/2018, e do 12.2.2020,
Rec. 3944/2018, sinalou, en supostos tamén de despedimento nulo, que: “si tiene
derecho a cobrar los salarios, tiene también derecho a percibir el complemento
salarial asociado a ese tiempo de trabajo. Por consiguiente, procede estimar este
motivo en los términos solicitados en el escrito de recurso”.
Do exposto resulta que, no actual estado da cuestión, non pode apreciarse como
patente, manifesta e notoria a ausencia dun requisito esencial que determine, por
aplicación do artigo 47.1.f) da LPAC, a nulidade da resolución que nos ocupa.
Senón que resulta que o tratamento que ha de darse ao período de percepción de
salarios de tramitación para os efectos do recoñecemento de servizos previos, regulado
na Lei 70/1978, do 26 de decembro, e no Real decreto 1461/1982, do 25 de xuño, se
presenta na actualidade como unha cuestión de interpretación de normas xurídicas,
con diversas solucións razoablemente posibles, que non se atopa resolta nin legal nin
xurisprudencialmente.
En consecuencia, dada a cautela e a prudencia coas que debe ser aplicadas as causas
de nulidade de pleno Dereito, este Consello Consultivo emite un parecer desfavorable
á revisión de oficio ao non poder afirmarse a concorrencia de modo indubidable da
causa de nulidade de pleno Dereito invocada na proposta de resolución.
3.4.- A revisión de oficio dunha licenza de actividade (CCG 111/2020)

A proposta de resolución sometida a ditame relativa ao expediente de revisión de oficio
das licenza de actividade propugna “Declarar que no procede cambio de la Licencia
de actividad número xx/2015, otorgada a D. C debido a que no existió cambio de
Grupo de explotación cuando se otorgó la Licencia, perteneciendo la explotación al
Grupo I, por tanto no concurre en nulidad y fue otorgada conforme a derecho”.
Este órgano consultivo parte, para o exame do asunto sometido a ditame, da sentenza
do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ourense (procedemento ordinario
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xx/xxxx) que examinando a revisión das licenzas concedidas o 27.4.2015 a C. (licenza
de actividade e licenza de obra), sinala que:
“ante la falta de tramitación del procedimiento de revisión de oficio, la condena
del Ayuntamiento debe limitarse a que tramite el procedimiento de revisión de
oficio, respecto de la licencia de actividad exclusivamente, para que se pronuncie
expresamente sobre si ha existido un cambio de grupo de la explotación al otorgarse
la licencia de actividad, en cuyo caso, efectivamente, podría apreciarse una causa de
nulidad de pleno derecho por carecer del requisito del cumplimiento de las distancias
mínimas de la explotación objeto de ampliación, sin perjuicio de que, en su caso,
pudiera legalizarse la licencia de actividad a los límites que corresponda según la
legislación vigente en cada momento”.

Así as cousas, o ditame deste Consello Consultivo debe limitarse a examinar as
cuestións indicadas con carácter firme pola xurisdición contencioso-administrativa.
Polo tanto, a cuestión a debater no procedemento administrativo será se existiu cambio
de grupo de explotación “en cuyo caso, efectivamente, podría apreciarse una causa
de nulidad de pleno derecho”, sinala a sentenza citada.
Agora ben, sobre esta cuestión, que é o cerne da posible declaración de nulidade
de pleno dereito da licenza de actividade concedida polo Concello, concorre unha
circunstancia singular como é a resolución do xefe territorial da Consellería do
Medio Rural en Ourense do 13.5.2021 na que se acordou inscribir a modificación da
explotación porcina de C. no REGA no grupo primeiro cunha capacidade autorizada
de 390 reprodutoras, con leitóns ata 20 quilos, 2 verróns, 16 prazas de reposición e
1890 prazas de leitóns ata 20 quilos (capacidade total 119,84 UGM).
Polo tanto, non existe dúbida de que no momento actual a explotación está incluída no
grupo primeiro, é dicir, o mesmo grupo no que estaba incluída antes do outorgamento
da licenza municipal de actividade 2/2015. Neste senso a capacidade en equivalencia
UGM para determinar a inclusión ou non no devandito grupo primeiro (ata 120 UGM)
non ten variado nas normativas, anterior e vixente, anteriormente mencionadas.
Este Consello Consultivo ten considerado que nos supostos de revisión de oficio dun
acto a Administración debe examinar sempre a normativa vixente no preciso momento
de efectuar a revisión; así indica o CCG 539/2009.
É dicir, non procederá a declaración de nulidade de pleno dereito cando o acto
administrativo obxecto do procedemento non é contrario ao ordenamento xurídico no
momento en que deba efectuarse esta declaración “sequera o sexa sobrevidamente”.
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Polo demais, a sentenza do xulgado antes citada dá pé a esta interpretación ao indicar
que de ser o caso a declaración de nulidade sería “sin perjuicio de que en su caso
pudiera legalizarse la licencia de actividad a los límites que corresponda según la
legislación vigente en cada momento”.
Quere isto dicir que a día de hoxe o fundamental para decidir sobre a nulidade de
pleno dereito da licenza concedida non é, como indica a proposta, se no seu día existiu
un cambio de grupo, do primeiro ao segundo, da explotación, senón se no momento
actual a licenza concedida ampara a actividade que pode realizar a explotación porcina.
Polo tanto, acreditado que a explotación cumpre coa normativa vixente no momento
actual, carecería de sentido declarar a nulidade dunha licenza de actividade que
podería ser volta a solicitar nese mesmo momento e tería que ser concedida polo
Concello nos termos en que figura actualmente polo que a pretensión de declaración
de nulidade desta licenza non pode prosperar con independencia de que no seu día
puidese considerarse irregular.
Procede, entón, a desestimación da solicitude da declaración de nulidade de pleno
dereito da licenza de actividade.
3.5.- A revisión de oficio do acordo de adxudicación do contrato do Proxecto
de aforro e eficacia enerxética na iluminación pública por falta de solvencia da
empresa por acreditación externa. Responsabilidade do Concello (CCG 254/2021)

No caso examinado, o Concello alicerza a revisión de oficio da adxudicación dun
contrato administrativo de subministro das instalacións de alumeado exterior na causa
de nulidade prevista no artigo 39.2.a da LCSP –“falta de solvencia técnica”–, en
relación co artigo 47.1.g da LPAC “calquera outro que se estableza expresamente
nunha disposición con rango de lei”, alegándose igualmente a concorrencia da
causa de adquirir o adxudicatario facultades e dereitos carecendo dos requisitos
imprescindibles para a súa adquisición (art. 47.1.f da LPAC).
E entrando no fondo da cuestión sometida, o primeiro que destaca este órgano
consultivo é o carácter marcadamente técnico da mesma. En efecto, a cerna do debate
consiste en verificar a acreditación documental dos requisitos exixidos no apartado 11
do Anexo I do PCA. Para realizar esta valoración a mesa de contratación recorreu aos
servizos dun especialista técnico independente, a través dun convenio de colaboración
coa FAEPAC, entidade sen ánimo de lucro creada pola Deputación da Coruña co fin
de promover a nivel provincial a utilización eficiente da enerxía e uso dos recursos
enerxéticos provinciais.
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A mercantil discrepa do contido do devandito informe, afirmando en esencia, que o
técnico especialista, a Secretaría e a XGL do Concello actuaron con mala fe por ter
mudado o seu criterio desde o acordo de adxudicación definitiva até a revisión do
mesmo.
O ditame de razón destaca que os incumprimentos en materia de solvencia técnica
relatados no informe do especialista da FAEPAC van máis aló da mera inexistencia
dos certificados ISO.
En numerosos ditames este Consello Consultivo vén poñendo de manifesto o
cualificado valor probatorio que, nos expedientes teñen as consideracións técnicas
contidas nos informes dos especialistas (por todos, CCG 233/2020, CCG 88/2021,
CCG 95/2021).
Neste sentido, a designación do técnico foi realizada nominalmente no propio PCA
(cláusula 26) polo que calquera tipo de obxección en relación coa súa cualificación
ou imparcialidade debería terse realizado no momento procedemental oportuno.
Pero nada se manifestou a este respecto nin nun eventual recurso contra o PCAP nin
tampouco cando, tras unha primeira valoración, a mercantil resultou ser adxudicataria,
polo que non cabe agora formular de xeito extemporáneo valoracións subxectivas
sobre o seu proceder.
Deste xeito, este Consello Consultivo non atopa elementos que poidan desvirtuar o
criterio técnico do especialista designado para tal fin.
E constituíndo tal documentación o punto de apoio necesario da solvencia técnica do
contratista, a falta de acreditación leva consigo a falta mesma da solvencia técnica
imprescindible para optar á adxudicación, polo que o vicio de nulidade do acto de
adxudicación do contrato previsto no artigo 39.2.a da LCSP é evidente, motivo abondo
para proceder á revisión de oficio do acto de adxudicación do contrato de referencia.
Finalmente, en relación cos efectos da nulidade e tendo en conta as peticións
formuladas pola mercantil, que se concretan na devolución do aval e a indemnización
de danos e perdas, o ditame que nos ocupa sinala expresamente que deberá terse en
conta que a “parte culpable” é inequivocamente o Concello, por canto que foi un erro
do técnico designado no PCA - recoñecido expresamente no seu informe de 9.3.2021
(folio 2340)-, e por extensión da Mesa de Contratación e XGL, a que determinou
a adxudicación definitiva a favor dunha empresa que carecía da solvencia técnica
precisa e unha oferta que non reunía os requisitos do prego. Unha actuación dilixente
e axustada a dereito tería excluído á empresa da licitación, e evitado tanto a proposta
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de adxudicación, coma os actos posteriores, concretados na adxudicación definitiva,
constitución dunha garantía definitiva e a sinatura do contrato.
Sendo evidente a culpabilidade do Concello, a devolución do aval deberá ser
automática e sen agardar a un ulterior expediente contraditorio de liquidación, xa que
desaparecido o acto adxudicatario e conforme a teoría xeral da nulidade dos contratos,
deben desaparecer todos os efectos do mesmo, e non existe causa legal algunha que
permite reter a garantía. Polo tanto, o propio acto resolutorio deberá acordar a súa
devolución.
Unha vez resolto o contrato, e cancelada a garantía, deberá, previo expediente
contraditorio, liquidarse o contrato indemnizando ao contratista todos os danos e perdas
producidos e acreditados, e particularmente os derivados da constitución e mantemento
do aval, os derivados da presentación da oferta no concurso, as subministracións ou
obras executadas no seu caso e conforme ao principio de prohibición de enriquecemento
inxusto da Administración, así como calquera outros danos que eventualmente poida
acreditar, todo iso en aplicación do precitado artigo 42.1 da LCSP.
3.6.- Solicitude de declaración de nulidade de pleno dereito o expediente de
sucesións por non tradución ao español (CCG 282/2021)

No caso analizado, os interesados solicitan a declaración de nulidade de pleno dereito
das liquidacións e providencias de constrinximento a eles xiradas, con invocación
expresa das causas de nulidade previstas no artigo 217, letras a) e e) da LXT. Así,
os interesados denuncian que as propostas de liquidación trasladadas con ocasión
do trámite de audiencia que lles foi concedido no procedemento de comprobación
de valores relativo ao imposto de sucesións, e as liquidacións provisionais que
posteriormente lles foron notificadas, estaban redactadas en lingua galega cando,
como lle constaba á Administración á vista das autoliquidacións por eles presentadas,
tiñan a súa residencia na Comunidade Autónoma de Canarias. Esta circunstancia,
sinalan, constitúe unha infracción do disposto no artigo 36.3 da LRXPAC, vixente no
intre das actuacións cuxa nulidade agora pretenden, e cunha redacción idéntica á do
actual artigo 15.3 da LPAC.
Certamente, á vista da documentación que consta no expediente remitido, resulta
acreditado que tanto as propostas de liquidación trasladadas con ocasión do trámite
de audiencia no procedemento de comprobación de valores, como as liquidacións
provisionais que se lles notificaron posteriormente, estaban redactadas en lingua
galega cando, de acordo co artigo 36.3 da derrogada LRXPAC, debían estalo en
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castelán ao tratarse de documentos con efectos fóra do territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia, dado o domicilio fiscal dos interesados.
Agora ben, o feito de que as anteditas actuacións estivesen redactadas na lingua galega
non pode entenderse, no concreto caso examinado, que comporte unha falta absoluta
e total do procedemento legalmente establecido ou dun trámite esencial daquel, nin
tampouco que lles teña ocasionado indefensión ou a imposibilidade para defenderse
e alegar o que estimasen pertinente na defensa dos seus dereitos. E isto porque, como
tamén se reflicte na documentación que consta no expediente, o trámite de audiencia
no procedemento de comprobación de valores, coas conseguintes propostas de
liquidación, e tamén as liquidacións provisionais, foron notificadas persoalmente aos
interesados, constando nos pertinentes acuses de recibo que foron eles mesmos os
que recolleron as ditas notificacións, sen realizar posteriormente ningunha actuación
tendente a poñer de manifesto a intelixibilidade para eles das actuacións que lles foran
notificadas, ben solicitando a súa tradución, ben reaccionando coa interposición dos
recursos ordinarios pertinentes.
Esta inactividade dos interesados, tanto ante a notificación do trámite de audiencia no
procedemento de comprobación de valores, como ante a notificación da liquidación
provisional, obriga a entender que aqueles chegaron a ter un cabal coñecemento do
contido das actuacións notificadas, o que impide de seu apreciar a indefensión de
carácter material á que aluden os reclamantes e, conseguintemente, a prosperabilidade
da declaración de nulidade de pleno dereito que solicitan.
Atendendo ao que vén de sinalarse, o xuízo deste órgano consultivo é desfavorable á
declaración de nulidade de pleno dereito dos actos administrativos en cuestión.
3.7.- A Revisión de oficio da Resolución da alcaldía, pola que se resolve o
expediente de reposición de legalidade urbanística, ordenando legalizar o parque
eólico (CCG 171/2021)

A única causa de nulidade obxecto de análise no ditame é a contida no artigo 47.1.e) da
LPAC, referida aos actos “ditados prescindindo total e absolutamente do procedemento
legalmente establecido…”. En efecto, R S.L.U., considera que a resolución é nula por
ter sido ditada unha vez caducada a acción para a reposición da legalidade urbanística,
por canto que as obras foron rematadas no ano 2003, e o procedemento foi iniciado
o 26.5.2020; é dicir, unha vez decorrido o prazo de caducidade de 6 anos establecido
no artigo 153 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (en diante, LSG).
En apoio da súa pretensión invoca as sentenzas do Tribunal Supremo do 19.3.2018
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(rec. 2054/2017 e rec. 2412/2015), –sentenzas ratificadas máis recentemente pola
STS 12.3.2019 (rec. 676/2018)–, nas que se lle outorga ao instituto da caducidade o
carácter invalidante propio dos actos nulos de pleno dereito.
Pola súa banda o Concello afirma que o dies a quo debe situarse o día 27.4.2018, data
na que lle foi notificada a sentenza da Audiencia Nacional pola que se confirma a Orde
HAP/662/2015, do 25 de marzo, pola que se aproba o deslindamento entre os termos
municipais da Fonsagrada (Lugo) e Grandas de Salime (Asturias); en tanto que non é
até ese intre que o Concello ten unha “determinación jurídica suficientemente clara
que sustentase su ámbito competencial en el parque eólico objeto de conflicto”(sic). É
dicir, que o Concello considera que non é até ese momento que puido exercitar as súas
competencias en materia de disciplina urbanística por canto que con anterioridade
non tiña unha constancia xurídica clara e plena do termo municipal ao que pertencían
os terreo onde se atopaba instalado o parque eólico, que ambos os dous concellos –A
Fonsagrada e Grandas de Salime– vindicaban como propios.
Con todo, cómpre precisar a terminoloxía empregada e o seu significado e alcance
concretos, dado que, malia estarmos a utilizar un mesmo vocábulo (a caducidade), no
eido administrativo ha de distinguirse entre dous tipos claramente diferenciados: por
unha banda, a caducidade da acción referida á perda dun dereito ou á realización dun
acto polo transcurso do prazo fixado para o seu exercicio; e, doutra, á caducidade do
procedemento administrativo, que se refire ao incumprimento do prazo máximo que
ten a administración para resolver.
Esta distinción ten a súa orixe na propia xurisprudencia do Tribunal Supremo (STS
24.4.1992, rec. 6063/1990).
É evidente que estamos ante un prazo de caducidade da acción ao aludir ao prazo
dentro do cal a administración pode instar á legalización das obras, análogo á
prescrición establecida noutros ámbitos do dereito administrativo sancionador como
o tributario ou con carácter xeral o sancionador, e a analoxía máis apropiada sería a
relativa á caducidade da acción ou prescrición.
O ditame de razón sinala expresamente que resulta esencial para os efectos de resolver
o debate analizar, con carácter previo a calquera outra cuestión, se a prescrición é
unha causa de nulidade de pleno dereito identificable coas vulneracións máis graves
dos requisitos procedementais e formais do procedemento.
Pois ben, esta cuestión non acaba de ter un tratamento homoxéneo nos tribunais de
xustiza.
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O Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade de Madrid, en sentenza do 19.6.20219
(rec. 262/2018), e nunha controversia xurídica análoga á presente, posiciónase a prol
da consideración da prescrición como causa de nulidade de pleno dereito, se ben non
pola causa do artigo 47.1.e) da LPAC, senón pola prevista no artigo 47.1.a) da LPAC:
lesión de dereitos susceptibles de amparo constitucional.
En sentido radicalmente oposto, existen pronunciamentos previos no eido tributario
–que pode considerarse plenamente aplicábel no eido administrativo xeral dado que
o artigo 217.1 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, reproduce con
fidelidade a numeración contida no artigo 47.1 da LPAC–, nos cales se desbotan
como causa de nulidade de pleno dereito a alegación da prescrición. Así a sentenza da
Audiencia Nacional, Sec. 4.ª, 5.12.2017, rec. 769/2015.
Tamén o Consejo de Estado semella toma posición en contra da consideración da
prescrición como causa de nulidade de pleno dereito nos ditames 568/2019, 592/2016,
2515/2003.
Nesta tesitura, cómpre reiterar que a nulidade absoluta, radical ou de pleno dereito,
grao máximo de invalidez dos actos administrativos, se reserva polo ordenamento
xurídico para aqueles supostos nos que a legalidade se ve transgredida de xeito
singularmente grave, motivo polo que unicamente procederá a súa declaración en
situacións excepcionais, que han de ser apreciadas con suma cautela e prudencia, sen
que poida ser obxecto de interpretación extensiva.
E, no concreto suposto, non se aprecia vulneración das normas que disciplinan
o procedemento ou do dereito de defensa, por canto que o procedemento de
reposición de legalidade foi tramitado dentro do prazo legalmente establecido, con
todos os trámites preceptivos e garantindo a contradición e audiencia de R. S.L.U,
que formulou alegacións, achegou documentación, recibiu cumprida resposta
debidamente notificada, e interpuxo recurso de reposición contra a resolución, se ben
dun xeito extemporáneo, o que motivou a súa inadmisión. Así, como conclusión, ha de
desbotarse a aplicación analóxica para o caso do expediente obxecto deste ditame da
recente xurisprudencia ditada en unificación de doutrina a respecto da consideración
da caducidade de procedemento como integrable na nulidade de pleno dereito do
artigo 47.1.e) da LPAC.
E, a respecto da concreta inclusión das infraccións cometidas con ocasión da
caducidade da acción ou prescrición, non existe un pronunciamento unificado, polo
que ha de estarse ás circunstancias concretas de cada caso.
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Dese xeito, este órgano consultivo reitera que, no caso que se analiza non se aprecia
que as vulneracións denunciadas na solicitude de nulidade de pleno dereito acaden
unha entidade de gravidade ou absoluta grosería xurídica que impediran á empresa R.
S.L.U. actuar a través das vías de impugnación e recursos ordinarios, dado ademais
que non se alegan vulneracións na tramitación do concreto expediente de reposición
da legalidade urbanística que observou as formalidades procedementais exixibles.
Á vista do exposto, ao non concorrer causa de nulidade de pleno dereito, coincídese na
desestimación da solicitude que se expresa na proposta de resolución.
3.8.- A solicitude de declaración de nulidade de pleno dereito en relación ao
expediente revisión de oficio de sucesións por incompetencia territorial da
ATRIGA (CCG 43/2021)

A cuestión foi obxecto de estudo no ditame CCG 43/2021, coa remisión dun
expediente no que a parte solicita, en relación coa herdanza da súa nai, “Que habiendo
imposibilidad material y jurídica para ser declarada residente fiscal en España, se
declare la nulidad de pleno derecho de todos y cada uno de los actos derivados de
la liquidación sucesoral arriba mencionada, conforme a lo establecido en el artículo
217 de la Ley General Tributaria”.
Debe entenderse que, invocada a condición de non residente, a causa de nulidade sería
a incompetencia manifesta da ATRIGA para efectuar a liquidación do imposto.
Pois ben, como se desprende da literalidade do artigo 47.1.b) da LPAC, tal causa de
nulidade esixe que a incompetencia sexa manifesta. Isto é, debe manifestarse, como
sinala a Sentenza do Tribunal Supremo do 18.5.2001, recurso de casación 2678/1995,
“de modo ostensible, patente, claro e incontrovertido”; ou, coma sinala o Consejo de
Estado (ditame 1592/2011, do 17 de novembro).
Neste mesmo sentido tense pronunciado este Consello Consultivo de Galicia (entre
outros, CCG 457/2015 ou CCG 197/2016).
Así as cousas, a parte reclamante alicerza a nulidade de pleno dereito pretendida
na circunstancia de que a interesada tiña no intre da devindicación do imposto a
condición de non residente, circunstancia non desvirtuada en ningún momento pola
administración actuante, e que a parte acredita coa achega da documental acreditativa
certificado de residencia en Caracas, emitido polo Consulado Xeral de España en
Caracas, onde consta a súa residencia nesa demarcación consular dende o 28.10.2002.
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Sentada, xa que logo, a condición de non residente da interesada, suxeito pasivo
do imposto, circunstancia que, como xa se sinalou, en ningún intre cuestionou
a administración actuante, resulta clara a incompetencia territorial manifesta da
ATRIGA para a xestión, liquidación, recadación e inspección do imposto, de acordo
co establecido no artigo 32.1 da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula
o sistema de financiamento das comunidades autónomas de réxime común e cidades
con estatuto de autonomía e se modifican determinadas normas tributarias (norma
legal aplicable ao suposto sometido a ditame de acordo co previsto na súa disposición
derradeira quinta).
Polo tanto, á vista da claridade da dicción legal, debe concluírse na concorrencia da
causa de nulidade de pleno dereito esgrimida pola parte reclamante, ao ser manifesta
a falta de competencia territorial da Comunidade Autónoma de Galicia para a xestión,
liquidación, recadación e inspección do imposto de sucesións no caso de suxeitos
pasivos non residentes en España.
Polo que o xuízo deste órgano consultivo debe ser favorable á declaración de nulidade
de pleno dereito en cuestión ao concorrer a causa prevista artigo 217.1.b) da LXT.
3.9.- A revisión de oficio dos actos administrativos de pagamento de retribucións
a M. no período comprendido entre o 4.4.2017 e o 24.8.2018, instada por M. e E.
ante o Concello de Camariñas. Delito de prevaricación. Reparos da intervención.
Inhabilitación ope legis (CCG 160/2021)

Os actos administrativos cuxa revisión se pretende son os que determinaron o
pagamento de retribucións a M. no período comprendido entre o 4.4.2017 e o
24.8.2018, debendo entenderse por tales os actos administrativos nos que se acordaron
as distintas fases de execución (autorización do gasto, disposición ou compromiso
do gasto, recoñecemento e liquidación da obriga e ordenación do pagamento),
e que veñen constituídos polos decretos da Alcaldía de aprobación das nóminas
correspondentes aos meses comprendidos entre abril de 2017 e agosto de 2018 (ambos
meses incluídos); actos que poñen fin á vía administrativa (artigo 52 da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local (en diante, LBRL); posto en relación
co artigo 106.1 da LPAC, respecto dos actos susceptibles de revisión de oficio).
A declaración de nulidade dos referidos decretos solicitada é só parcial, na parte
referida a  M., sendo a causa de nulidade invocada a prevista no artigo 47.1.f) da LPAC,
con fundamento en que se trata de actos expresos contrarios ao ordenamento xurídico
polos que aquel adquiriu dereitos económicos como alcalde logo de ter perdido a dita
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condición, pois, desde que se ditou a sentenza do 4.4.2017, aquel incorreu en causa de
incompatibilidade do artigo 6.2.b) da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime
electoral xeral (en diante, LOREG).
Pretende a revisión de oficio dos decretos de aprobación das nóminas correspondentes
ao período comprendido entre os meses de abril de 2017 e agosto de 2018 (ambos
incluídos), na parte referida a M., ao determinar os referidos actos a percepción
por este, entre o 4.4.2017 e o 24.8.2018, de retribucións como alcalde, pese a non
ostentar a dita condición ao ter incorrido na causa de incompatibilidade do artigo
6.2.b) da LOREG en virtude da sentenza do Xulgado do Penal número 3 da Coruña,
do 4.4.2017, que o condenou como autor dun delito de prevaricación administrativa
continuado á pena de 4 anos de inhabilitación para emprego ou cargo público.
Pois ben, é claro que os referidos decretos constitúen actos expresos en virtude dos
cales M. adquiriu o dereito á percepción de determinadas cantidades económicas, así
como que un requisito para a adquisición daquel dereito é ter a condición de alcalde;
requisito que cabe cualificar de esencial na medida na que as cantidades, procedentes
dos orzamentos municipais e incluídas nos referidos decretos ao seu favor, estaban
“directa e indisolublemente” unidas a aquela condición.
Sobre esta base, procede analizar se, como consecuencia da condena pola sentenza do
Xulgado do Penal número 3 da Coruña, do 4.4.2017, e aínda que esta sentenza non
fose firme, por terse interposto recurso de apelación, M. perdeu a condición de alcalde
e, polo tanto, o requisito esencial para gozar do dereito á percepción das cantidades
contidas ao seu favor nos decretos de aprobación de nóminas indicados.
O artigo 73.1 da LBRL dispón, respecto dos membros das Corporacións Locais, que
“los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad se regularán en la legislación
electoral”. En sentido similar se pronuncia o artigo 6.1 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, aprobado polo Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro (en diante, ROF), dispoñendo o artigo 9 do mesmo
regulamento que: “El Concejal, Diputado o miembro de cualquier entidad local
perderá su condición de tal por las siguientes causas: (…) 5. Por incompatibilidad,
en los supuestos y condiciones establecidos en la legislación electoral”.
Tamén conteñen unha remisión á lexislación electoral en materia de incompatibilidade
dos membros das Corporacións Locais os artigos 221.1 e 223.5ª da Lei 5/1997, do 22
de xullo, de Administración Local de Galicia (preceptos de dicción similar ao artigo
73.1 da LBRL e ao artigo 9.5 do ROF, respectivamente).
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Acudindo, pois, á lexislación electoral, conforme o artigo 6.2.b) da LOREG, na
redacción dada pola Lei orgánica 3/2011, do 28 de xaneiro, son inelixibles: “b)
Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de
terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado
cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión
para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.
E, de acordo co artigo 6, número 4 da LOREG (introducido pola Lei orgánica 3/2011,
do 28 de xaneiro), parágrafo primeiro: “Las causas de inelegibilidad lo son también
de incompatibilidad. Las causas de incompatibilidad se regirán por lo dispuesto para
cada tipo de proceso electoral”.
O artigo 6 forma parte das disposicións comúns para as eleccións por sufraxio
universal directo, contidas no título I da LOREG. No título III da lei se recollen as
disposicións especiais para as eleccións municipais, das que procede traer a colación
a contida no artigo 177.2 conforme a cal: “2. Son inelegibles para el cargo de Alcalde
o Concejal quienes incurran en alguno de los supuestos previstos en el artículo 6 de
esta Ley (…)”.
E tamén o disposto no artigo 178.1 a tenor do cal: “1. Las causas de inelegibilidad a
que se refiere el artículo anterior, lo son también de incompatibilidad con la condición
de Concejal”.
A regulación citada resulta así clara respecto de que a causa de inelixibilidade do
artigo 6.2.b) da LOREG é causa de incompatibilidade da condición de concelleiro
e, polo tanto, da condición de alcalde tendo en conta a esixencia legal, á que antes
se aludiu, de ser concelleiro para ostentar tal condición conforme o artigo 196 da
LOREG.
Resulta tamén clara a redacción do artigo 6.2.b) da LOREG á hora de descartar a
necesidade de que, para que opere esta causa, a sentenza que impón a condena sexa
firme, ao recollerse nel expresamente o inciso “aunque no sea firme”. Neste sentido,
a recente STS do 20.7.2021, Rec. 8/2020, salientou como a aplicación desta causa
de incompatibilidade no suposto de condena por sentenza non firme constitúe un
“supuesto previsto con precisión en la misma”.
Respecto do alcance desta causa de incompatibilidade, tamén procede traer a colación
o sinalado na STS do 1.4.2019, Rec. 5590/2017, na que se fixa como doutrina que:
“la causa de inelegibilidad e incompatibilidad establecida en el art. 6.2 b) en relación
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con el art. 6.4. de la LOREG debe ser entendida en el sentido de que afecta a los
condenados por los delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública
o contra las Instituciones del Estado, cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya
impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo
público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera
dicha pena”.
Pois ben, no presente caso, M. foi condenado, por sentenza do Xulgado do Penal
número 3 da Coruña, do 4.4.2017, como autor dun delito de prevaricación
administrativa continuado. Este delito está tipificado no artigo 404 do Código Penal;
precepto situado dentro do seu título XIX, relativo aos delitos contra a Administración
Pública. A pena imposta foi de 4 anos de inhabilitación para emprego ou cargo público
(alcalde, tenente, concelleiro ou de natureza electiva ou participación en goberno
municipal e incapacidade para obtelos durante o tempo de condena). En consecuencia,
a condena en virtude da referida sentenza, pese a non ser firme por interpoñerse contra
ela recurso de apelación, determinou a concorrencia da causa de incompatibilidade do
artigo 6.2.b) da LOREG.
Sentado o anterior, procede a continuación analizar a cuestión relativa ao dies a quo ou
momento a partir do cal tivo efectos a dita causa de incompatibilidade e a conseguinte
perda, por M., da condición de concelleiro e alcalde do Concello.
A normativa electoral non contén unha regulación especifica ao respecto, se ben a
resposta á cuestión indicada pode atoparse tendo en conta o conxunto da regulación
en materia de incompatibilidades dos membros das Corporacións locais, así como a
configuración xurisprudencial da concreta causa de incompatibilidade que nos ocupa.
Comezando polo primeiro aspecto, tanto da regulación que contén o artigo 178 da
LOREG (respecto doutras causas de incompatibilidade suxeitas ao deber de optar)
como das previsións da normativa de réxime local en materia de incompatibilidades
dos membros das Corporacións locais, resulta que, neste eido, imponse á persoa
afectada un deber de adopción dunha postura activa e dilixente ante a concorrencia
dunha causa de incompatibilidade. Como principal manifestación deste deber, o artigo
10.1 do ROF dispón: “1. Los Concejales y Diputados deberán observar en todo
momento las normas sobre incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la
Corporación cualquier hecho que pudiera constituir causa de la misma”. O deber de
observancia “en todo momento” das normas sobre incompatibilidade recóllese tamén
no artigo 230 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia, a teor
do cal.
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No que atinxe ao segundo extremo, debe partirse da doutrina do Tribunal Constitucional
sobre a operatividade das causas de inelixibilidade como causas de incompatibilidade.
Neste sentido, sinala a STC 155/2014, do 25 de setembro:
“(…)os supuestos de inelegibilidad se transforman en causas de incompatibilidad
por expresa previsión del legislador si, aun no concurriendo la tacha cuando el
representante concurrió a las elecciones como candidato, una vez electo y, mientras
ostente la condición de parlamentario, pretendiera acceder a algunos de los cargos
calificados como inelegibles que, en ese momento, se transformarían en causas de
incompatibilidad (…)”.

Polo tanto, a concorrencia deste tipo de causas de incompatibilidade sobrevidas
unha vez que se accedeu ao cargo (como a do artigo 6.2.b) da LOREG) dá lugar
automaticamente a supostos de incompatibilidade xeradores do cesamento no cargo,
sen que caiba ningunha posibilidade de opción que permita resolvelas –como sucede
noutros supostos, por exemplo, os do artigo 178 LOREG–.
Ao anterior únese a doutrina sentada recentemente polo Tribunal Supremo respecto
da concreta causa de incompatibilidade do artigo 6.2.b) da LOREG, conforme a cal
estamos ante unha causa que opera ope legis, como efecto extrapenal da condena
de natureza imperativa (STS do 9.4.2021, Rec. 110/2020, STS do 28.4.2021, Rec.
18/2020, e a posterior STS do 20.7.2021, Rec. 8/2020).
Estamos, polo tanto, ante unha causa de incompatibilidade da condición de concelleiro
que opera ex lege. A eficacia extrapenal da condena é imperativa, por disposición da
LOREG, polo que non pode facerse depender do coñecemento ou da declaración da
concorrencia da dita causa polo Pleno da Corporación ou pola Xunta Electoral Central,
sen prexuízo de que sexa preciso que si se produza unha toma de coñecemento co fin
de arbitrar os mecanismos que garantan o restablecemento do normal funcionamento
da Corporación ante a vacante producida.
Advírtase como, do contrario, isto é, de ser a toma de coñecemento polo Pleno
ou pola Xunta Electoral Central requisito sine qua non para que aquela causa de
incompatibilidade produza efectos, ante a falta de previsión legal expresa que garanta
o coñecemento directo da sentenza condenatoria por aqueles, a eficacia quedaría
á vontade da persoa condenada ou ao eventual coñecemento que, por outras vías
distintas da comunicación da persoa condenada, puidesen ter o Pleno ou a Xunta
Electoral Central, o que atentaría contra a natureza imperativa e ope legis da causa
de incompatibilidade que nos ocupa, así como cos fins aos que esta responde, postos
de manifesto polo Tribunal Supremo. Así, xa na STS do 1.4.2019, Rec. 5590/2017,
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referiuse á “ejemplaridad social exigible a quien ejerce función pública, máxime si es
representante de los ciudadanos”.
O exposto no ditame de razón leva a concluír que, desde que a persoa condenada
ten coñecemento da sentenza condenatoria nace o seu deber de observar a norma
que impón, como efecto extrapenal imperativo desa condena, a concorrencia ex lege
dunha causa de incompatibilidade, así como o seu deber de poñer en coñecemento
da Corporación municipal esa causa coa debida dilixencia e, polo tanto, sen demora.
A partir dese momento, pois, ha de entenderse que a causa de incompatibilidade do
artigo 6.2.b) da LOREG desprega a súa eficacia, sen que a actitude pasiva ou obstativa
da persoa condenada, impedindo, atrasando ou dificultando a toma de coñecemento
pola Corporación municipal ou pola Xunta Electoral Central da concorrencia daquela
causa, poida evitar a eficacia desta.
Trasladando as anteriores consideracións ao caso, ha de estimarse que, desde o día
seguinte á notificación a M. da sentenza condenatoria ditada Xulgado do Penal
número 3 da Coruña, produciu os seus efectos a causa de incompatibilidade do artigo
6.2.b) da LOREG e, polo tanto, tivo lugar ex lege a perda da súa condición de alcalde.
En consecuencia, desde ese día e ata a data da toma de coñecemento polo Pleno da súa
renuncia (o 24.8.2018), aquel careceu dun requisito esencial para adquirir o dereito
á percepción das cantidades recollidas ao seu favor nos correspondentes decretos de
aprobación de nóminas, os cales estarían así afectados pola causa de nulidade do
artigo 47.1.f) da LPAC; nulidade só parcial, limitada á parte referida a M. e ao período
indicado, en aplicación do artigo 49.2 da LPAC, conforme o cal: “2. A nulidade ou
anulabilidade en parte do acto administrativo non implicará a das partes deste
independentes daquela, salvo que a parte viciada sexa de tal importancia que sen ela
o acto administrativo non tería sido ditado”.
3.10.- A revisión de oficio dos acordos da Xunta de Goberno Local relativos ao
Proxecto de Compensación do Sector 7 “Recinto feiral” solicitada por X. e por J.
(CCG 11/2021)

A Xunta de Goberno Local do Concello da Coruña, adoptou proposta de resolución do
procedemento de revisión de oficio dos acordos da Xunta de Goberno Local relativos
ao proxecto de compensación do sector 7 “Recinto Feiral”, pola concorrencia das
causas de nulidade de pleno dereito no art. 47.1.e) e f) da LPAC, pero declarando que
non procede revisar de oficio os referidos acordos por estimar aplicables os límites da
revisión de oficio previstos no art. 110 da LPAC pola concorrencia das circunstancias
detalladas no informe-proposta da Área de Rexeneración Urbana e do Servizo de
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Planeamento e Xestión do Solo do 3.4.2019 e do Informe da Directora da Asesoría
Xurídica Municipal do 30.4.2020. En conclusión, realiza proposta desfavorable á
revisión de oficio dos acordos nulos descritos e propón á Asesoría Xurídica Municipal
o exercicio das accións que legalmente procedan con respecto a determinadas parcelas
ao abranguer accións de índole civil.
A primeira das causas de nulidade que invoca o interesado é a contida no artigo
62.1.e) da LRXPAC, e consonte a que son nulos de pleno dereito os actos “ditados
prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente establecido”.
Sobre a primeira das denuncias realizadas, hai que referir que a normativa prevista na
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural
de Galicia (en diante, LOUGA), establecía unha serie de deberes para os propietarios
de solo urbanizable, así no artigo 22 prevía o deber de cederlle gratuitamente e libre
de cargas á Administración o solo correspondente ao 10 % do aproveitamento tipo da
área de reparto. Esta disposición foi modificada posteriormente pola Lei 15/2004, do
29 de decembro.
A principal novidade introducida na modificación deste precepto da LOUGA foi a
imposición do concurso público por procedemento aberto para o alleamento ou
permuta dos bens do patrimonio municipal do solo.
Para o suposto examinado, se ben coa modificación se eliminou a posibilidade de
substituír cesión de terreos correspondentes ao 10 % do aproveitamento lucrativo por
cantidade en metálico neste artigo, a referencia á substitución da cesión polo pago en
metálico mantívose noutros preceptos da propia LOUGA, despois da modificación
operada pola Lei 15/2004, do 29 de decembro.
Deste xeito resulta que a modificación da LOUGA -pola Lei 15/2004 do 29 de
decembro- deste artigo 177.2 non impide a substitución da cesión correspondente
ao 10 % do aproveitamento urbanístico polo pago de cantidade en metálico, ao estar
prevista noutros preceptos da mesma norma. Neste senso cómpre referir a sentenza
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 15.5.2008, recurso contenciosoadministrativo número 4295/2005.
Polo exposto, no ditame de razón considérase que se ben o acordo do 30.9.2005 foi
adoptado logo da modificación normativa do artigo 177.2 da LOUGA, a posibilidade
de substituír a cesión obrigatoria de solo polo pagamento en metálico ten cobertura
xurídica noutros preceptos da Lei, polo que no caso concreto, non se aprecia a
concorrencia da causa de nulidade invocada polo solicitante da revisión de oficio.
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O interesado invoca a causa de nulidade de omisión total e absoluta do procedemento
en relación ao alleamento do aproveitamento urbanístico das parcelas municipais en
dous momentos distintos, así nos trámites previos ao alleamento, e en segundo lugar,
no procedemento empregado para o alleamento, porque segundo expón no escrito,
incumpre manifestamente as previsións do artigo 109 e seguintes do Real decreto
1372/1986, do 13 de xuño polo que se aproba o Regulamento de bens das Entidades
Locais (en diante, RBEL), e do artigo 177 da LOUGA na redacción vixente no intre
da aprobación definitiva do Proxecto de Compensación que tivo lugar o 30.9.2005.
a) Sobre a primeira das cuestións formuladas, o ditame pon de manifesto que os
informes municipais que obran no expediente sinalan que no caso dos terreos de
titularidade municipal previamente obtidos por expropiación que foron incluídos no
ámbito do sector S-7 “Recinto ferial”, o Concello non levou a cabo a depuración
física e xurídica das fincas de titularidade municipal antes de iniciar os trámites
conducentes ao alleamento, tampouco inscribiu no Rexistro da Propiedade os bens
inmobles adquiridos nin efectuou a súa incorporación formal ao inventario municipal
de bens inmobles e tampouco tramitou a alta no catastro. Deste xeito incumpríronse
as previsións do Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que foi aprobado o
regulamento de bens das entidades locais (en diante, RBEL) no artigo 113.
A maior abastanza, os informes refiren que o Concello non tramitou o exercicio do
dereito de reversión segundo o artigo 54 da Lei do 16.12.1954, de Expropiación
Forzosa antes de iniciar os trámites para o alleamento dos terreos expropiados, xa que
estaba obrigada a notificar aos primitivos propietarios expropiados da existencia de
terreos sobrantes e do propósito de non executar a obra de construción do campo de
fútbol, para que puidesen exercer o seu dereito a reversión no prazo de tres meses a
contar desde a data na que a Administración efectuase esta notificación.
As solicitudes de reversión presentadas antes de aprobarse o proxecto de compensación
foron desestimadas e continuouse cos trámites para o alleamento dos terreos
expropiados. Finalmente, os interesados acudiron á vía contencioso-administrativa
e, en todos os casos, obtiveron sentenzas estimatorias que recoñeceron o dereito de
reversión.
Agora ben, o ditame fai particular cita de que a causa de nulidade recollida no artigo
62.1.e) da LPAC ten sido interpretada pola doutrina e a xurisprudencia circunscribíndoa
ás vulneracións máis graves dos requisitos procedementais e formais (sentenza do
Tribunal Supremo do 16.3.1992, recurso 9830/1991 e sentenza do Tribunal Supremo
de data 15.10.1991, recurso 1524/1988).
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No caso examinado, este órgano consultivo considera que esta falta de trámites
previos ao alleamento das parcelas non ten a entidade para ser equiparada a unha falta
total e absoluta do procedemento, en canto tipo legal invocado polo reclamante como
sustento legal da nulidade que pretende, atendendo neste caso á postura municipal
que consideraba que os terreos expropiados foran adquiridos mediante contrato de
compravenda, razón pola que non se procedeu segundo as previsións normativas da
Lei do 16.12.1954 sobre expropiación forzosa (en diante, LEF)
b) A continuación, o ditame analiza a segunda das cuestións formuladas polo interesado
que invoca a omisión total e absoluta do procedemento en relación ao alleamento
directo das parcelas municipais.
O alleamento de bens do patrimonio público do solo está suxeito a un réxime xurídico
propio, así o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime
local, aprobado polo Real decreto lei 781/1986, do 18 de abril, de carácter básico,
artigo 80. E no mesmo senso o artigo 112.2 do Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño
polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades locais. Pola súa banda, o
artigo 277.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia regula
os alleamentos de bens patrimoniais.
Da normativa anterior, derívase que a regra xeral é a poxa pública sendo que as únicas
excepcións previstas son o alleamento mediante permuta con outros bens de carácter
inmobiliario (art. 80 do texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
réxime local, aprobado polo Real decreto lei 781/1986, do 18 de abril; artigo 112.2
do Regulamento de bens das entidades locais; e artigo 277.1 da Lei 5/1997, do 22
de xullo, de Administración Local de Galicia) e o alleamento de parcelas sobrantes
que poden ser alleadas por venta directa a propietarios ou propietarios lindeiros ou
permutadas con terreos dos mesmos prevista no artigo art.115 do Regulamento de
bens das entidades locais.
Ao tratarse de bens que forman parte integrante do patrimonio municipal do solo
(artigo 176.2 da LOUGA) son así mesmo de aplicación a lexislación urbanística nas
súas determinacións estritamente urbanísticas e en concordancia coa lexislación de
patrimonio das Administracións Públicas, consonte a reiterada xurisprudencia do
Tribunal Constitucional. A este respecto, o ditame lembra os razoamentos da Sentenza
do Tribunal Constitucional 94/2013, do 23 de abril.
No caso analizado, o alleamento dos bens do patrimonio municipal de solo debería
terse feito mediante concurso público por procedemento aberto na forma prevista
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na lexislación de contratación das administracións públicas de aí que o acordo da  
Xunta de Goberno Local do 30.9.2005 resulte contrario a dereito por vulneración da
normativa de aplicación, en concreto no artigo 112.2 do Real decreto 1372/1986, do
13 de xuño polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades locais e no artigo
177.2 LOUGA.
O tipo legal exposto no artigo 62.1.e) foi interpretado e desenvolvido pola doutrina
e a xurisprudencia en relación coas vulneracións máis graves dos requisitos
procedementais e formais e coa utilización dun procedemento distinto ao legalmente
establecido, neste senso, a sentenza do Tribunal Supremo do 17.1.2006, rec. de
casación 776/2001.
Aplicando a doutrina exposta ao suposto, conclúese coa afirmación de que o acordo
municipal do 30.9.2005 ao prever unha adxudicación directa dos bens do Patrimonio
Municipal do Solo, incorreu nun vicio causante de nulidade de pleno dereito por
vulneración absoluta do procedemento de concorrencia legalmente establecido.
En efecto, considerase que a omisión do “concurso público por procedemento
aberto, na forma establecida na lexislación de contratación das administracións
públicas” constitúe un vicio causante de nulidade de pleno dereito por infracción
do procedemento legalmente establecido, ao utilizar un procedemento totalmente
diferente ao previsto legalmente.
Neste senso, o ditame de razón trae a colación a sentenza do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, do 12.3.2008, rec. 8138/2002, en relación a un alleamento de bens
patrimoniais realizado á marxe do procedemento de poxa pública.
Este órgano consultivo reitera ao longo do ditame que trala reforma da LOUGA, pola
Lei 15/2004, do 29 de decembro, a redacción do artigo 177.2 refire expresamente
que o alleamento ou permuta dos bens do patrimonio público realizarase mediante
concurso público por procedemento aberto, sendo a norma aplicable cando foi
aprobado o acordo municipal en setembro de 2005.
Sobre este aspecto este Consello Consultivo coincide co criterio exposto no informe
do director da Área de Rexeneración Urbana (do 2.4.2019), no senso de entender que
o artigo non constituía unha excepción á regra xeral establecida na lexislación de
réxime local e na lexislación reguladora do patrimonio das administracións públicas.
Do artigo 177.2 da LOUGA na súa redacción orixinaria -antes da reforma operada
pola Lei 15/2004, do 29 de decembro- só se infire que a transmisión dos bens do
patrimonio municipal podía realizarse mediante o instrumento de equidistribución ou
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mediante o convenio urbanístico que constituirían os títulos xurídicos de adquisición
a favor dos adxudicatarios, ou sexa, o negocio xurídico mediante o que recibían a
plena propiedade dos bens (art. 122 do Regulamento de xestión urbanística, aprobado
polo Real decreto 3288/1978, do 25 de agosto).
E como salienta acertadamente o referido informe antes da aprobación do instrumento
de equidistribución ou o convenio urbanístico, era necesario efectuar a selección do
adxudicatario mediante un procedemento que garantise a libre concorrencia. E así
a falta de regulación expresa era necesario acudir ao Texto refundido da Lei sobre
réxime do solo e ordenación urbana, aprobado polo Real decreto 1346/1976, do 9
de abril, en virtude do seu carácter de lexislación supletoria (STC 61/1997, do 20 de
marzo). Así, segundo o artigo 168.1 do Real decreto 1346/1976, a regra xeral é a poxa.
O alleamento directo ten carácter excepcional e só se admite nos supostos previstos
nos artigos 168.2, 169 e 170 do dito TRLS/1976.
A continuación analízase a segunda das causas de nulidade alegada polo interesado,
así alega a concreta causa de nulidade do artigo 62.1.f) da LRXPAC, referida a
“actos expresos ou presuntos contrarios ao ordenamento xurídico polos cales se
adquiren facultades ou dereitos cando se careza dos requisitos esenciais para a súa
adquisición”.
A súa interpretación, como o resto das causas de nulidade de pleno dereito, debe de
ser realizada dunha forma restritiva.
Nos acordos municipais obxecto do procedemento de revisión se dan as circunstancias
previstas no artigo 62, letra f) da LRXPAC.
Pois ben, neste caso considerase que a “especial aptitude do solo” ao formar parte do
Patrimonio Municipal do Solo lle atribúe un carácter esencial, xa que non se pode obter
un dereito a edificación de vivenda libre se o solo, “o substratum da edificación”, non
é apto para esa finalidade atendendo ao seu carácter finalista previsto no artigo 177.1
LOUGA que predetermina o fin ou destino público deste patrimonio.
Neste caso verificase unha colisión cualitativa cualificada entre as previsións dos
acordos municipais coa ordenación urbanística. Coincídese así, co criterio exposto na
proposta de resolución no senso de que o acordo de alleamento de bens patrimoniais
do patrimonio municipal do solo con destino á construción de vivenda libre vulnera
dun xeito evidente os fins establecidos na lexislación urbanística, xa que o destino do
solo era indispoñible para o Concello ao quedar afectado por mandato legal aos fins
do Patrimonio Municipal do Solo.
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A maior abastanza e como indican os informes municipais, no expediente constátase
que o alleamento foi realizado sen cumprir as condicións sinaladas no dito art. 177.2 da
LOUGA, xa que non se estableceron prezos finais máximos de venda ou alugamento.
Cómpre lembrar que o acordo da Xunta de Goberno Local, adoptado en sesión do
30.9.2005, de aprobación definitiva do proxecto de compensación e de alleamento do
aproveitamento municipal de cesión obrigatoria a favor da xunta de compensación,
foi realizado baixo a vixencia do dito art. 177.2 da LOUGA, trala modificación pola
Lei 15/2004, do 29 de decembro (DOG 31.12.2004), polo que debería ter observado
os requisitos anteriormente sinalados.
Polo exposto, considérase que concorre a causa de nulidade de pleno dereito prevista
no artigo 62.1, apartado f), da LPAC, por tratarse dun acto expreso contrario ao
ordenamento xurídico polo que se adquiren facultades ou dereitos cando se carece
dos requisitos esenciais para a súa adquisición, ao faltar o presuposto inherente ao
acto de alleamento que é o destino a algún dos fins previstos no artigo 177.1 e sen
cumprir os requisitos de alleamento contemplados no artigo 177.2 da LOUGA para o
referido patrimonio.
Unha vez considerado que concorren as causas de nulidade invocadas, finalmente, o
ditame entra a analizar se son de aplicación, como sinala a proposta de resolución, os
límites da revisión de oficio establecidos no artigo 106 da LRXPAC.
Conforme reiterada doutrina xurisprudencial, este precepto regula unha cláusula
de peche que limita a posibilidade de revisión pola concorrencia das circunstancias
excepcionais que nel se prevén, limitando a posibilidade de expulsar do ordenamento
xurídico un acto que incorre nun vicio de especial gravidade ponderando as
circunstancias concorrentes e os bens xurídicos en xogo, polo que a decisión última
sobre a procedencia ou non da aplicación do precepto dependerá do caso concreto.
Así, a STS do 17.1.2006, rec. 776/2001 e a STS do 14.6.2016, rec. 849/2014.
Este órgano ten declarado (CCG 337/2020) que os presupostos da excepcional
aplicación dos límites do artigo 106 da LRXPAC deben constar debida e cumpridamente
acreditados seguindo a xurisprudencia do Tribunal Supremo, así tráese a colación a
sentenza 1026/2019, do 10 de xullo.
Deste xeito saliéntase que a proposta de resolución emitida no procedemento de
revisión pola Administración debe aportar non só aqueles datos, feitos e documentos
relevantes para o pronunciamento sobre a cuestión de fondo, senón os que poden
representar limitacións para a súa aplicación.
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Trasladando estas consideracións ao caso, cómpre advertir un aspecto da proposta de
resolución remitida polo Concello da Coruña que invoca como un dos argumentos
para a aplicación dos límites do artigo 106, as repercusións económicas derivada da
restitución das prestacións que tería que afrontar a consecuencia da declaración de
nulidade dos acordos municipais que levaría consigo a un resultado que cualifica como
“desmesurado, desproporcionado e antieconómico para o Concello e lesivo para o
interese público municipal.” A este respecto, este órgano consultivo non comparte
que o custo económico poida ser utilizado como un argumento impeditivo cara a
facultade administrativa de revisión dos seus actos por parte do Concello, coincidindo
así co criterio manifestado por outros órganos consultivos autonómicos en expedientes
deste tipo. Neste senso pronunciouse o Consejo Consultivo de Andalucía, nos ditames
543/2006, e 429/2009, así neste último en relación á revisión de oficio dun convenio
do 28.6.1995 do Concello de Marbella.
O anterior non empece que este órgano consultivo se atope de acordo con varios dos
motivos esgrimidos polo Concello da Coruña no seu extenso e motivado informe,
especialmente cando se analiza o transcurso do período de tempo dende os acordos
municipais cuxa revisión se pretende, aprobados en 29.10.2004, 30.9.2005 e 3.2.2006
ata que se solicita a súa revisión. En efecto, a acción de nulidade foi presentada polo
señor C, en data 8.2.2013 e polo señor S. o día 25.6.2015, transcorridos nove anos, no
primeiro caso, e once anos, no segundo. Se ben a acción de nulidade ten por obxecto
actos firmes, respecto dos que transcorreu o prazo ordinario de recurso, a xurisprudencia
ten destacado que o artigo 102 da LRXPAC non pode constituír unha escusa para
abrir un novo período que posibilite o exercicio da acción do recurso administrativo
ou xudicial de impugnación do mesmo, cando o administrado tivo oportunidade de
intentalo no intre oportuno (STS 15.10.2012, rec. 3493/2011). Non podemos deixar
de mostrar a nosa conformidade cando se afirma polo Concello e certamente non
consta, que o señor C. non presentou alegacións no trámite de exposición pública do
proxecto de compensación nin recorreu a aprobación definitiva do mesmo; pola súa
banda o señor S, non impugnou a desestimación do recurso de reposición interposto
contra o acordo de aprobación definitiva do proxecto de compensación do Sector-7.
O exame do expediente pon de manifesto en definitiva que os interesados tiveron
oportunidades claras de reaccionar fronte a aprobación dos acordos municipais, e
pola contra deixaron transcorrer os prazos de impugnación voluntariamente ata que
exercitaron a acción de revisión (STS do 1.7.2008, rec. de casación 2191/2005).
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No caso dende a data da actuacións que se pretende revisar ata o momento actual
transcorreron mais de dezaseis anos e neste prolongado período de tempo se teñen
consolidado sobre as fincas resultantes distintas situacións patrimoniais, froito da
transformación e desenvolvemento urbanístico do que foron obxecto e incluíndo a
persoas que teñen a condición de terceiros hipotecarios polo que, de ser exercidas as
facultades revisorias, a seguridade xurídica (especialmente isto é así polo que respecta
á inmatriculación de bens rexistrais) podería verse afectada.
A seguridade xurídica esixe de acordo coa sentenza do Tribunal Supremo do
23.10.2000 (RJ Ar. 9001) que se manteñan situacións crearon dereitos a favor de
suxeitos determinados, suxeitos que confían na continuidade das relacións xurídicas
xurdidas de actos firmes da Administración, que non foron impugnados en tempo e
forma.
Nesta situación e atendendo ás razóns expostas, a anulación dos acordos municipais
e en particular o amplo e detallado informe municipal emitido a fin de clarificar o
contido da proposta de resolución de data 12.8.2021, non pode senón concluírse que
o exercicio das facultades revisorias polo Concello da Coruña colisionaría cos límites
que o artigo 106 da LRXPAC establece para o a revisión de oficio, límites explicitados
no tempo transcorrido e no principio de seguridade xurídica, e motivan e xustifican
suficientemente a improcedencia no suposto a exame de exercitar as facultades
revisorias con respecto aos acordos sinalados no ditame.
3.11.- A revisión de oficio do acordo sobre a transmisión da parcela M1-A, , en
virtude do convenio asinado entre este concello e a dita entidade (CCG 335/2021)

O acto sometido a revisión é o Acordo da Xunta de Goberno Local do 16.9.2020
polo que se aproba a transmisión da parcela M1-A dunha superficie de 1200 metros
cadrados á mercantil C. S.L.
A administración municipal considera que o acordo adoece do vicio procedemental
exposto no artigo 47.1.e) da LPAC, tanto pola omisión do informe de fiscalización,
preceptivo en todos os procedementos administrativos que levan consigo gasto, como
“pola omisión de calquera tipo de valoración comparativa entre as parcelas obxecto
do convenio de cara precisamente a súa execución, dada a finalizade indemnizatoria
que se presupón ao convenio do que trae causa como actual acordo para a transmisión
da parcela”.
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Pois ben, en relación coa primeira das eivas invocadas, a propia Intervención municipal
pon de manifesto a ausencia de fiscalización previa en relación cun acto de evidente
contido económico e con consecuencias innegables para o patrimonio municipal.
Polo tanto, a cerna da cuestión reside en determinar se esta omisión ten como
consecuencia inevitable a nulidade de pleno dereito do acto de transmisión das
parcelas.
A pesar de que todos os informes incorporados ao procedemento de revisión –Asesoría
Xurídica e Servizo de Patrimonio, ademais da propia Intervención– recoñecen a
omisión da función interventora, existe certa confusión en determinar a concreta
infracción xurídica e procedemental producida por esta omisión.
Sobre as consecuencias da omisión da función interventora, a xurisprudencia é
certamente casuística, sendo maioritaria, que non unánime, a liña que non considera
tal vicio como causa de nulidade de pleno dereito senón un vicio emendable –SSTS
do 26.4.1995, rec. 2109/91); 16.9.1995 (rec. 7527/1991); 5.11.1998 (rec. 7937/1992);
13.11.2000 (rec. 6803/1995); 24.11.2011 (rec. 1523/2008)–. Esta liña xurisprudencial
maioritaria é compartida polos tribunais superiores de xustiza.
Non obstante o anterior, no caso, estamos perante un acto de contido eminentemente
económico, cal é a transmisión da titularidade dunha parcela municipal como
compensación en especie por un dano presuntamente antixurídico.
Polo tanto, a ausencia da fiscalización vai máis aló da mera irregularidade formal,
equiparándose a unha omisión dun trámite esencial, por canto que o propio sentido do
acto –a compensación dun dano– realízase sen ter a máis mínima valoración económica
do prexuízo producido e da contraprestación á que se compromete o Concello.
Aínda que o convenio transaccional subscrito entre o Concello e a mercantil C.S.L.
e ratificado polo Pleno o 3.12.2001, non é obxecto do procedemento, o ditame CCG
335/2021 considera imprescindible facer algunhas consideracións respecto ao mesmo,
na medida na que o acto sometido a revisión ten a finalidade de executar o pacto
plasmado no devandito convenio.
Así, o contido do convenio resulta confuso, xa que emprega de xeito indistinto dous
termos claves na transacción que se pretende regular –aproveitamento urbanístico e
edificabilidade– e que non son sinónimos.
Pero, ademais, non define co rigor esixible o concepto que debe indemnizarse, ou, en
terminoloxía do vixente Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se
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aproba o texto refundido da Lei de solo e rehabilitación urbana (en diante, TRLSRU), o
suposto indemnizatorio no que nos atopamos. Polo tanto, os conceptos indemnizables
non consisten na privación dun terreo ou da totalidade do aproveitamento urbanístico,
senón na vinculación singular que supón a catalogación do inmoble, e que se concreta
no deber de conservación do mesmo, e nunha presunta restrición do aproveitamento.
Mais, cómpre subliñar o seu carácter presunto, precisamente porque a valoración
económica destes conceptos non existe.
Polo tanto, o análise da suposta nulidade do acto sometido a ditame, non pode
centrarse en exclusiva na ausencia do informe da Intervención, senón que, máis aló
desta irregularidade procedemental, resulta que non hai ningún tipo de valoración das
cargas impostas sobre a propiedade da edificación catalogada.
En resumo, amais da omisión do informe da intervención, este Consello Consultivo
observa a ausencia de valoracións técnicas municipais, de xeito que a Xunta de
Goberno Local, con competencia de aprobación pero non de habilitación técnica,
adopta un acordo sen asento en previas valoracións integrantes da canle formal que
garante a legalidade e, tamén neste caso, a oportunidade das actuacións administrativas,
tendo en conta os seus efectos para o patrimonio municipal. Ao respecto de tales
vicios formais hai que considerar que este Consello Consultivo xa ten apreciado que
a ausencia de tramitación municipal previa á aprobación dun convenio urbanístico
constitúe un vicio de nulidade radical (CCG 337/2020). Así, no ditame CCG 463/2015,
en relación cun suposto no que con carácter previo á aprobación do convenio non se
emitiran os preceptivos informes técnicos nin xurídicos, se considerou que “ningunha
dúbida cabe albergar verbo da procedencia da declaración de nulidade interesada”,
entendéndose en aquel suposto que concorría a causa prevista na letra e) dos supostos
de nulidade, que sanciona de tal xeito os actos que foran ditados prescindindo total e
absolutamente do procedemento establecido.
Tal omisión non pode ser suplida pola valoración económica “a posteriori” da parcela
municipal cedida, por canto que o primeiro que debe valorarse é a carga imposta á
mercantil como consecuencia da vinculación singular en forma de catalogación do
sanatorio.
O ditame de razón lembra que o acto revisado, como acto de execución dun convenio
transaccional de natureza urbanística, debe participar dos principios e fins inspiradores
de todas as actuacións urbanísticas.
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A mercantil interesada adquiriu unha indemnización en especie en ausencia dos
presupostos elementais de custodia daquelas garantías de legalidade e oportunidade,
elementos definitorios da causa e o obxecto dos actos administrativos, atendido o
sometemento da actuación das Administracións públicas á lei e ó dereito, e considerado
o deseño legal das potestades administrativas, ou principio de legalidade da actuación
da Administración (artigo 103.1 da Constitución española).
En tales circunstancias, descoñecéndose a equivalencia dos compromisos asumidos
pola Administración ao aprobar o convenio urbanístico, os dereitos adquiridos a
resultas de tal acto de execución daquel, carecen de tutela xurídica e están afectados por
tal vicio radical que determina a nulidade de pleno dereito do acto e correlativamente
dos dereitos por el recoñecidos, sendo apreciable, polo tanto, a nulidade do acordo
obxecto de revisión..

4.- O RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
4.1.- Recurso extraordinario de revisión cando procede interpoñer recurso
ordinario (CCG 236/2021)

No caso analizado no ditame CCG 236/2021, a recorrente denuncia á indebida
valoración realizada polo Tribunal de Selección, por canto que este órgano aplica dous
criterios que, ao seu entender, supoñen unha vulneración das bases da convocatoria,
ou cando menos, non están contemplados nas mesmas. Reclama pola valoración
da formación e da experiencia profesional, alegando que ambos os dous criterios
interpretativos, sempre segundo o relato da recorrente, “no se recogen en las bases de
la convocatoria, lo que supone una absoluta indefensión”.
A esencia da impugnación, de acordo co seu contido, é a lexítima discrepancia dunha
interpretación das bases do proceso –lei do concurso– realizada polo Tribunal de
Selección. Este Consello non pode entrar a valorar a legalidade ou acerto do acordo
impugnado, por tratarse de criterios interpretativos da norma reguladora do proceso
que en uso das súas potestades discrecionais realiza o Tribunal. Este debate é propio
dun recurso ordinario, e en consecuencia transcende do ámbito do mecanismo
excepcional obxecto do presente ditame.
Non quedan claros os motivos polos que a interesada non acudiu aos medios ordinarios
para recorrer o acto impugnado. Neste sentido, non pode aceptarse como argumento
válido o de que “en las bases de la convocatoria se indica que no caben recursos
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administrativos”, por canto que a presente impugnación non se dirixe contra as bases,
senón contra una resolución do Tribunal, ditada posteriormente, e precisamente con
fundamento na vulneración ou afastamento das bases.
En definitiva, os motivos de impugnación non teñen encaixe material en ningún
dos motivos do artigo 125.1 da LPAC, e este Consello carece de competencias para
pronunciarse sobre actuacións do Tribunal alén das devanditas causas taxadas.
4.2.- Recurso extraordinario de revisión e análise da posible extinción dun relación
laboral (CCG 235/2021)

No caso analizado no ditame CCG 235/2021, resulta acreditado que a sentenza do
Xulgado do Penal da Coruña condenou ao alcalde e tenente de alcalde do Concello,
como autores penalmente responsables dun delito de prevaricación administrativa do
artigo 404 do Código Penal pola contratación como administrativa de apoio á Alcaldía
do Concello de M. o 10.9.2007, e as súas sucesivas prórrogas, así como a modificación
da relación laboral do 1.2.2010, concedendo a M. a categoría laboral de técnico xurídico
urbanístico e a conversión do contrato temporal en indefinido o 9.9.2010.
Así as cousas, sendo firme a sentenza penal que declarou que as citadas resolucións
administrativas da Alcaldía do Concello eran constitutivas dun delito de prevaricación
administrativa, resulta acreditada a concorrencia da circunstancia prevista no artigo
125.1.d) da LPAC polo que procede a estimación do recurso extraordinario de revisión
interposto contra elas.
Aínda que a parte interesada formule dúas peticións como obxecto do recurso, o certo
é que debemos distinguir a nulidade das resolucións administrativas impugnadas, que
si son a cuestión de fondo sobre a que debe pronunciarse a resolución do recurso,
necesariamente en sentido favorable á súa estimación, dunha posible consecuencia
desta declaración de nulidade, como sería a extinción da relación laboral da señora
interesada co Concello.
Certamente a extinción desta relación laboral non pode ser obxecto da resolución do
recurso extraordinario de revisión, nin polo tanto, obxecto do ditame do Consello
Consultivo de Galicia.
En calquera caso o ditame de referencia subliña, como xa quedou indicado no
ditame CCG 875/2013, referido á declaración de nulidade destes mesmos actos
administrativos, que debe distinguirse entre os actos preparatorios da contratación
laboral e a propia relación laboral.
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En consecuencia o ditame de razón fai especial referencia a que da anulación daquelas
resolucións administrativas que determinan a contratación da interesada non se deriva
necesariamente a extinción da súa relación laboral, cuestión para a que debe terse
en conta a evolución posterior da relación, especialmente o seu recoñecemento pola
sentenza do Xulgado do Social, que declarou nulo o despedimento do 21.6.2012.
Así as cousas, se ben a petición de extinción da relación laboral da interesada debe
ser resolta polo Concello, tal pretensión non é obxecto do recurso extraordinario de
revisión e non procede un pronunciamento deste Consello Consultivo ao respecto.

5.- A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
5.1.- Resolución de contrato por incumprimento do contratista ao non presentar
o Plan de seguridade (CCG 13/2021)

O contrato do expediente trae causa do convenio de colaboración celebrado entre a
Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Lugo o 30.12.2016 e da addenda do
31.12.2018.
En virtude do disposto no convenio o Concello de Lugo asumiu compromisos
relacionados co contrato, entre os que se atopan o de encargarse da dirección
facultativa das obras e da coordinación de seguridade e saúde así como o de achegar
os terreos precisos. Respecto deste último extremo cabe indicar que no expediente de
contratación quedou constatada a falta de dispoñibilidade dos terreos necesarios para
a execución das obras.
En atención a esta circunstancia, por unha banda, na cláusula 18.1 do PCAP preveuse
que a falta de dispoñibilidade dos terreos sería considerada como causa suficiente
de interese público para decidir non adxudicar ou non asinar o contrato. Por outra
banda, na cláusula 21.1 do mesmo prego contemplouse expresamente como causa
xustificativa para demorar o prazo dun mes para a comprobación do reformulo “a
imposibilidade de realizar a ocupación efectiva dos terreos”. E na cláusula 21.2 do
PCAP contempláronse previsións para o caso de demora.
O contrato formalizouse o 21.5.2019.
O 26.8.2020 o contratista instou a resolución do contrato sinalando que, en virtude
do disposto na cláusula 21.2 do PCAP, téndose superado sobradamente o prazo de
seis meses desde a formalización do contrato sen que se iniciase a prestación e se
emitise a correspondente acta de reformulo positiva, debía entenderse que existía unha
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imposibilidade de execución conforme ao artigo 211.1.g) da LCSP. Subsidiariamente,
invocou a causa de resolución do artigo 245.b) da LCSP (suspensión da iniciación das
obras por prazo superior a catro meses).
O 6.11.2020 a Xunta de Goberno da Deputación acordou inadmitir a petición de
resolución formulada polo contratista “por non proceder a súa tramitación, téndose
verificado posible concorrencia dunha causa de resolución previa esencial e imputable
ao contratista”. Estimouse, en concreto, que existiu un incumprimento previo por
parte do contratista consistente en non presentar en prazo o plan de seguridade e
saúde, debendo estarse, en aplicación do réxime de prelación do artigo 211.2 da LCSP,
á causa de resolución que aparecera con prioridade no tempo. Contra este acordo o
contratista formulou recurso de reposición, que foi desestimado o 21.1.2021.
Previos os trámites preceptivos, o 23.2.2021 ditouse proposta de resolución favorable
á resolución do contrato por incumprimento por parte do contratista da obriga esencial
consistente en presentar en tempo e forma o Plan de Seguridade e Saúde, artigo
211.1.f) da LCSP, posta en relación coa obriga prevista na cláusula 22.2.3 do PCAP.
Pola súa banda, a cláusula 22.2 do PCAP recolle dentro das “Condicións especiais
ás que se lles atribúe o carácter de obrigas contractuais esenciais aos efectos de
resolución contractual do artigo 211.1.f, en cumprimento do art. 202, ambos da
LCSP” a seguinte:“3.- Elaboración e presentación no Rexistro da Deputación do
Plan de Seguridade e saúde elaborado en base ao estudo de seguridade e saúde
incluído no proxecto técnico, antes da comprobación do reformulo”.
No penúltimo parágrafo da mesma cláusula 22.2 do PCAP sinálase expresamente,
en coherencia co título da dita cláusula, que: “O incumprimento destas condicións
especiais de execución, cualificadas como obrigas contractuais esenciais aos efectos
do artigo 211, letra f da LCSP, constitúe causa de resolución contractual”.
Do exposto resulta, por unha banda, que o PCAP cualifica expresamente como obriga
esencial do contratista, cuxo incumprimento constitúe causa de resolución do contrato,
a consistente en elaborar e presentar no Rexistro da Deputación o Plan de Seguridade
e Saúde “antes da comprobación do reformulo”. A dita cláusula non fixa, polo tanto,
de maneira directa, un prazo ou unha data concretos para o cumprimento desta obriga,
nin tampouco contempla unha antelación mínima para o cumprimento de tal obriga
respecto da data de comprobación do reformulo.
Tampouco estes extremos quedan determinados directamente pola cláusula relativa á
comprobación do reformulo pois a dita cláusula, antes transcrita, seguindo o disposto
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no artigo 237 da LCSP, prevé como regra xeral que a comprobación do reformulo
deberá efectuarse no prazo non superior a un mes desde a data de formalización
do contrato, se ben recolle a posibilidade de que ese prazo poida ser superado de
concorrer “casos excepcionais xustificados”, contemplando expresamente como un
deses casos a imposibilidade de realizar a ocupación efectiva dos terreos necesarios
para a execución das obras. Respecto desta posibilidade é necesario diferenciar con
claridade entre a causa que pode xustificar a demora na comprobación do reformulo
(que, pode ser a imposibilidade de realizar a ocupación efectiva dos terreos necesarios
para a execución das obras) e o efecto da concorrencia desa causa (que sería que
a comprobación do reformulo se demore máis dun mes desde a formalización do
contrato), e iso porque tal efecto, de producirse, tería incidencia tamén na obriga
do contratista da cláusula 22.2.3 do PCAP xa que, conforme ao disposto na dita
cláusula, o Plan de Seguridade e Saúde deberá presentarse “antes da comprobación
do reformulo” o que, á vista do disposto na cláusula 21 do PCAP, non é o mesmo que
indicar que a presentación do plan debe producirse necesariamente antes do prazo dun
mes desde a formalización do contrato.
En consecuencia, da literalidade de ambas cláusulas cabe entender que o límite máximo
para o cumprimento da obriga do contratista de presentar o Plan de Seguridade e
Saúde viría dado polo momento no que se efectúe a comprobación do reformulo, cuxa
determinación concreta, tendo en conta as regras previstas na cláusula 21 do PCAP,
corresponde á Administración.
En todo caso, o que é claro é que, ante a falta de determinación directa no prego do
concreto dies ad quem para o cumprimento da obriga, é necesario que a determinación
se produza, unha vez formalizado o contrato, a través da actuación da Administración
nalgún dos sentidos indicados (fixación da data de comprobación do reformulo ou
fixación da antelación, respecto da data de comprobación do reformulo, coa que
debe presentarse o Plan de Seguridade e Saúde). Esta determinación constitúe,
así, un elemento necesario para apreciar o posible incumprimento da obriga que
nos ocupa, pois só determinado ese concreto dies ad quem poderá verificarse se o
Plan de Seguridade e Saúde foi elaborado e presentado polo contratista “antes da
comprobación do reformulo”.
Estímase que esta conclusión resulta a máis acorde tanto coa interpretación literal
e sistemática das cláusulas 21 e 22 do PCAP, como coa natureza e finalidade da
comprobación do reformulo e do Plan de Seguridade e Saúde.
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Considérase, en cambio, que non cabe entender, como semella facer a proposta de
resolución, que o inciso “antes da comprobación do reformulo” , contido na cláusula
22.2.3 do PCAP, implique que o prazo para a presentación do Plan de Seguridade e
Saúde é dun mes desde a formalización do contrato de modo que o mero transcurso
deste prazo sen terse presentado o plan determinaría a concorrencia da causa de
resolución por incumprimento polo contratista desa obriga esencial. E iso porque,
por unha banda, conforme o antes indicado, a cláusula 22.2.3 do PCAP non alude a
que a presentación do plan deba efectuarse no prazo dun mes desde a formalización
do contrato senón que se refire a que ha de realizarse “antes da comprobación do
reformulo” (o que implica ter en conta todas as previsións sobre esta materia contidas
na cláusula 21 do PCAP, incluída, polo tanto, a posible demora para a comprobación
do reformulo polo concorrencia de causa xustificada). E, por outra banda, porque
esas interpretacións do inciso indicado supoñen erixir o Plan de Seguridade e
Saúde en requisito indispensable para a comprobación do reformulo, á marxe da
concorrencia doutros e previo a estes, o que non se acomoda á natureza e á finalidade
da comprobación do reformulo e do Plan de Seguridade e Saúde, tal e como se pasa
a analizar.
Resulta, pois, que antes de comezar a execución das obras ha de procederse á
comprobación do reformulo, do que deberá levantarse a correspondente acta.
Constitúe ademais un trámite necesario para dar inicio ao prazo de execución do
contrato.
Xunto ao anterior, ha de terse en conta que é á Administración a quen compete o
levantamento da acta de comprobación do reformulo, quedando, polo tanto, á súa
iniciativa a determinación da data de comprobación do reformulo, tendo en conta os
límites temporais do artigo 237 da LCSP, e debendo citar formalmente ao contratista
para estes efectos.
No que atinxe ao Plan de Seguridade e Saúde, trátase dun documento que ha de estar
aprobado “antes del inicio de la obra”. Agora ben, do precepto transcrito non resulta
unha supeditación da comprobación do reformulo á presentación e á aprobación
do plan (sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Canarias, do 29.1.2018 (Rec.
78/2017)). No mesmo sentido a posterior sentenza do mesmo tribunal do 5.2.2019
(Rec. 223/2018) acolle integramente os razoamentos e a fundamentación xurídica da
sentenza de instancia relativos a que a existencia do Plan de Seguridade e Saúde non
condiciona o levantamento da acta de comprobación do reformulo.
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Na mesma liña de considerar que a falta de presentación do Plan de Seguridade e
Saúde non impide a comprobación do reformulo poden citarse os recentes ditames do
Consello Consultivo de Andalucía núm. 386/2020 e da Comisión Xurídico Asesora
de Euskadi núm. 40/2019.
Seguindo os anteriores razoamentos, e tendo en conta, así mesmo, os principios de
mantemento do contrato, de equidade e de boa fe aos que antes se aludiu, é polo que
se estima que no caso examinado no ditame CCG 13/2021 non cabe entender que a
previsión da cláusula 22.2.3 do PCAP poida levar consigo que a falta de presentación
do Plan de Seguridade e Saúde constitúa un impedimento para que por parte da
Administración se leven a cabo as actuacións tendentes á comprobación do reformulo
e mesmo que se celebre o dito acto con levantamento da acta correspondente, nin
tampouco que a dita cláusula poida amparar a resolución do contrato sen terse efectuado
a comprobación do reformulo nin terse realizado pola Administración algunha
actuación relacionada ou tendente á comprobación do reformulo ou á especificación
ao contratista da antelación coa que debía presentar o Plan de Seguridade e Saúde
da que poida desprenderse a vontade daquel contraria ao cumprimento da obriga de
presentación do plan “antes da comprobación do reformulo”.
Do expediente resulta, en primeiro lugar, que a Administración, con posterioridade á
formalización do contrato, non comunicou ao contratista ningunha antelación mínima,
respecto da comprobación do reformulo, para que aquel cumprise coa súa obriga de
presentar o Plan de Seguridade e Saúde, nin tampouco formulou ningún requirimento
ao contratista en relación co cumprimento da dita obriga do que puidera inferirse tal
antelación.
En segundo lugar, debe terse en conta que neste caso concorreu a causa xustificada
prevista na cláusula 21.1 do PCAP para a demora da comprobación do reformulo ante
a imposibilidade de ocupar os terreos necesarios para executar as obras transcorrido o
prazo de un mes desde a formalización do contrato.
En consecuencia, non sendo aplicable o prazo máximo dun mes desde a formalización
do contrato para a comprobación do reformulo por concorrer a causa xustificada prevista
na cláusula 21.1 do PCAP, o dito prazo tampouco pode entenderse que fose aplicable
como prazo máximo para o cumprimento polo contratista da obriga de presentación
do Plan de Seguridade e Saúde, pois, transcorrido o dito prazo, o contratista podía
seguir presentando o dito plan “antes da comprobación do reformulo”.
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Do expediente despréndese a ausencia de toda actuación da Administración dirixida á
comprobación do reformulo o que, polo que resulta do expediente, estaría relacionado
coa falta de dispoñibilidade dos terreos necesarios para a execución das obras e, en
todo caso e no que aquí interesa, non garda relación algunha coa falta de presentación
polo contratista do Plan de Seguridade e Saúde.
Nótese, a maior abastanza, que os correos electrónicos que o contratista achegou
coas súas alegacións (singularmente o do 7.6.2019), aínda que dirixidos a persoal
do concello de Lugo, reflicten cando menos, e ante a falta doutros elementos debido
á practicamente nula actividade desenvolvida polas partes con posterioridade
á formalización do contrato, unha mínima actitude do contratista tendente ao
cumprimento da obriga de presentación do Plan de Seguridade e Saúde, que contrasta
coa ausencia de actuación da Administración á que se acaba de aludir.
En atención ao exposto, e en contra do previsto na proposta de resolución, procede
manifestar o parecer desfavorable do Consello Consultivo de Galicia á resolución do
contrato.
Procede efectuar, por último, unha consideración adicional. No caso examinado, en
cambio, como se vén de indicar, nin existiu convocatoria para a comprobación do
reformulo, nin se procedeu ao levantamento de acta de comprobación do reformulo nin
se realizou pola Administración ningunha actuación relacionada coa comprobación
do reformulo nin ningún requirimento ao contratista que permitan ter por acreditado o
incumprimento por parte deste da súa obriga de presentación do Plan de Seguridade e
Saúde “antes da comprobación do reformulo”.
5.2.- Restablecemento do equilibrio económico-financeiro da concesión do
servizo público de residencia e centro de día do Concello. Falta de competencia
(CCG 146/2021)

Con carácter previo, o acordo sinala que como consecuencia da situación pandémica
ocasionada polo coronavirus COVID-19, o Consello da Xunta de Galicia acordou,
con data 12.3.2020, a suspensión de toda actividade nos centros de día, suspensión
que foi prorrogada até o 15.7.2020.
Nesta situación, con data 3.9.2020 a concesionaria do servizo público da residencia
e centro de día do Concello de Foz, Servicios Sociosanitarios de Galicia, S.L.,
presentou unha solicitude para o restablecemento do equilibro económico-financeiro
do contrato do centro de día.
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Con data 6.5.2021 o Pleno do Concello de Foz aprobou unha proposta de resolución
na que acorda unha compensación económica a prol da concesionaria por importe de
36.064,57 €.
O expediente foi devolto polo Consello Consultivo de Galicia por mor da falta de
competencia deste órgano consultivo para a emisión do ditame solicitado.
Así, o acordo parte de que o artigo 34 do Real decreto-lei 8/2020, de medidas urxentes
extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19, regula
unha serie de medidas en materia de contratación pública para paliar as consecuencia
da pandemia, indicando o seu apartado 4:
“4. Nos contratos públicos de concesión de obras e de concesión de servizos vixentes
no momento da entrada en vigor deste real decreto lei, celebrados polas entidades
pertencentes ao sector público no sentido definido no artigo 3 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, a situación de feito creada polo COVID-19 e as medidas adoptadas polo
Estado, polas comunidades autónomas ou pola Administración local para combatelo
darán dereito ao concesionario ao restablecemento do equilibrio económico do
contrato mediante, segundo proceda en cada caso, a ampliación da súa duración
inicial ata un máximo dun 15 por 100 ou mediante a modificación das cláusulas de
contido económico incluídas no contrato.
O dito reequilibrio en todo caso compensará os concesionarios pola perda de ingresos
e polo incremento dos custos soportados, entre os cales se considerarán os posibles
gastos adicionais salariais que efectivamente aboasen, respecto aos previstos na
execución ordinaria do contrato de concesión de obras ou de servizos mentres dure a
situación de feito creada polo COVID-19. Só se procederá á dita compensación logo de
solicitude e acreditación fidedigna da realidade, efectividade e importe dos ditos gastos
por parte do contratista.
A aplicación do disposto neste punto so procederá cando o órgano de contratación,
por instancia do contratista, apreciase a imposibilidade de execución do contrato como
consecuencia da situación descrita no seu primeiro parágrafo”.

Segundo recolle a exposición de motivos da norma o obxecto destas medidas é
evitar os efectos negativos sobre o emprego e viabilidade empresarial derivadas da
suspensión de contratos públicos.
Trátase, polo tanto, dunha norma con rango de Lei, de efectos temporais limitados,
aprobada para dar resposta a unha situación excepcional, a crise derivada da pandemia
polo COVID-19, polo que o seu contido debe entenderse de aplicación preferente
namentres duren as circunstancias nel previstas.
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Así as cousas, o artigo 34 do precitado Real decreto-lei debe considerarse unha norma
especial que se aplica con preferencia á normativa ordinaria en materia de contratación
pública.
A solicitude de ditame que se presentou polo Concello sitúa no marco da
responsabilidade contractual da Administración a pretensión de restablecemento do
equilibrio económico financeiro que é formulada pola concesionaria.
E tal solicitude formúlase con apoio no disposto no artigo 191.3.c) da 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), do que resulta que para facerse precisa a
intervención preceptiva dos órganos consultivos deben concorrer tres circunstancias:
1) que se formulase pola concesionaria unha pretensión indemnizatoria, 2) que esa
pretensión tivese encaixe na denominada responsabilidade contractual, e 3) que a
indemnización reclamada fose de contía igual ou superior a 50.000 euros.
Deixando á marxe o requisito referente á contía, o relevante no caso examinado é
que pola concesionaria formulouse unha pretensión para o restablecemento do
equilibrio económico financeiro do contrato ao abeiro dunha norma (o citado artigo
34 do Real decreto-lei 8/2020, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte
ao impacto económico e social do COVID-19) promulgada especificamente para
regular os efectos económicos nos contratos administrativos unha vez apreciada a
súa imposibilidade de execución por mor do COVID-19. Dese xeito, a pretensión do
contratista non ten encaixe na responsabilidade contractual á que se refire 191.3.c) da
LCPS, en razón a que non se fundamenta en danos causados como consecuencia do
incumprimento, por parte da Administración, das obrigacións recollidas no contrato
que vincula a ambas partes.
Non procede, polo tanto, considerar responsabilidade contractual do artigo 191.3.c) da
LCSP, un suposto de compensación ao contratista cando o suposto de feito causante é
a correspondente reparación dos danos e perdas que teñen unha canle procedemental
específica prevista nunha norma con rango de Lei que recolle os conceptos que
poden ser obxecto de compensación, o procedemento, e os requisitos para o seu
recoñecemento.
Polas razóns que se veñen de expor este Consello Consultivo de Galicia considera
que carece de competencia para a emisión do ditame que se solicita e non procede
ditaminar sobre o fondo do asunto en cuestión.
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5.3.- Resolución de contrato por incumprimento de obrigas en materia de
subrogación de traballadores (CCG 113/2021)

No expediente CCG 113/2021 analízase a resolución do contrato “Servicio de limpieza
del colegio CEIP”, por causa imputable ao contratista, en concreto, por incumprimento
das obrigacións establecidas en materia de subrogación dos traballadores, a teor do
disposto na cláusula 42 do PCAP, en consonancia co disposto nos artigos 130.4 e
192.2 da LCSP  e a incautación da garantía definitiva.
O ditame de razón advirte que nos procedementos de adxudicación de contratos
de prestación de servizos dáse unha singular complexidade xurídica derivada da
converxencia de obrigas procedentes de diversas ramas do ordenamento xurídico,
en especial da administrativa e da social. Entre as devanditas obrigacións pode
figurar a de que o adxudicatario asuma as persoas traballadoras que estivesen a
prestar os servizos que son obxecto do contrato administrativo con anterioridade á
súa adxudicación. Tal obriga de subrogación forma parte da institución laboral de
sucesión ou transmisión de empresa, regulada con carácter xeral no artigo 44 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) –disposición que traspón a Directiva
2001/23/CE do Consello, do 12.3.2001, sobre a aproximación das lexislacións dos
Estados membros relativas ao mantemento dos dereitos dos traballadores en caso de
traspasos de empresas, de centros de actividade ou de partes de empresas ou de centros
de actividade–, e abordada de maneira particular por numerosos convenios colectivos.
Por tanto, a subrogación do adxudicatario na posición de empregador nos contratos
de traballo vinculados á contrata é unha cuestión de orde laboral que concirne única
e exclusivamente ao devandito adxudicatario e aos traballadores afectados pola
mesma, sen que os seus efectos xurídicos se estendan máis aló destes suxeitos, fóra
das responsabilidades que o propio artigo 44 do ET atribúe ao anterior contratista.
Por outra banda, desde a perspectiva do procedemento de licitación, a presenza da
obriga de subrogación é un elemento esencial para que os interesados poidan decidir
se concorren ou non ao procedemento e en que termos deben formular as súas ofertas
(artigo 130.1 da LCSP).
Así pois, a concorrencia da obriga de subrogación sobre o adxudicatario do contrato
non depende en absoluto dos pregos de contratación, que en ningún caso poden impoñer
esa medida por si mesmos, ao tratarse dunha obrigación de contido estritamente
laboral que afecta ao status xurídico de terceiros alleos ao contrato administrativo,
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como son as persoas traballadoras. Só unha disposición legal –o artigo 44 do ET– ou
un convenio colectivo estatutario poden determinar a súa aplicación no caso concreto
e, sendo así, xurde o deber do órgano de contratación de informar aos licitadores a
través dos pregos de condicións contractuais da preexistencia da devandita obrigación,
así como da fonte xurídica da que emana (STS do 18.6.2019, rec. 702/2016).
A posición do órgano de contratación é, con todo, delicada, pois esíxelle facer un
xuízo previo acerca da concorrencia ou non da obriga de subrogación do adxudicatario
nos contratos dos traballadores, á luz do artigo 44 do ET ou do convenio colectivo
aplicable, operacións que non sempre resultan sinxelas, dada a acusada complexidade
desta materia, que foi obxecto dun prolixo desenvolvemento xurisprudencial tanto
a nivel europeo como interno. Se, como resultado desa análise previa, o órgano de
contratación entende que no caso concreto concorre a obriga de subrogación, debe
facer constar este extremo no prego de condicións, en cumprimento do disposto no
artigo 130 da LCSP, mais sen que iso condicione a verdadeira concorrencia ou non da
obriga de subrogación, que como xa se dixo, despréndese única e exclusivamente do
ordenamento laboral de aplicación (na mesma liña, Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuais, Resolución 99/2019, do 8 de febreiro e Xunta Consultiva
de Contratación Administrativa Estatal, Informe núm. 126/2018 do 30.12.2019).
Iso explica tamén o deber que o artigo 130.1 da LCSP impón ao órgano de contratación
de facer constar nos pregos que esa información se facilita en cumprimento do
previsto nese mesmo precepto; advertencia mediante a que se pretende deixar claro
que a obrigación de subrogar provén do ordenamento laboral e non das condicións do
contrato administrativo (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais,
Resolución nº 680/2020, do 11 xuño).
En resumidas contas, pesa sobre a Administración un deber de información,
conforme ao cal debe analizar se a lei ou o convenio colectivo aplicable establece
a dita obrigación, e nese caso, advertir de que é así, para cumprir coa esixencia de
información do artigo 130 da LCSP, e particularmente os artigos 100.2, 101.2 e 102.3
da LCSP, que se refiren á determinación do prezo do contrato, pero a inclusión destes
datos non prexulga se en virtude do ordenamento laboral hai unha obriga do novo
contratista de subrogarse nos contratos dos traballadores.
No caso analizado no ditame CCG 113/2021, o Concello entende que concorre sobre
B., S.L., adxudicatario do contrato de servizos, a obriga de subrogación verbo da
traballadora que ata o momento realizaba as tarefas de limpeza no Colexio CEIP. Nos
pregos elaborados para a licitación do contrato de servizo de limpeza do Colexio CEIP,
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menciónase a existencia de persoal a subrogar en dous lugares. Por unha banda, nas
cláusulas 4 e 12 do PPT inclúese entre os custos do persoal o custo dunha traballadora
para subrogar, en cumprimento do artigo 102.3 da LCSP. E, por outra banda, a Cláusula
24.19 do PCAP advirte da obriga que existe de subrogación dunha traballadora que
vén prestando servizos no centro de traballo e conta con recoñecemento xudicial da
relación laboral co Concello, segundo o disposto no prego de condicións técnicas.
O ditame de razón subliña que esta cláusula non se cingue aos requisitos impostos
polo artigo 130.1 da LCSP.
Aínda que nos apartados 4 e 12 do PPT si se fixeron constar os custos, a xornada e a
antigüidade do contrato, atendendo ás condicións impostas ao Concello pola sentenza
que declarou a relación laboral da traballadora, os demais aspectos exixidos polo
artigo 130.1 da LCSP non foron reflectidos nos pregos, sendo especialmente relevante
a falta de mención ao convenio colectivo de aplicación, xa que, segundo o Concello,
del –ademais do artigo 44 do ET– despréndese a obriga de subrogación.
Doutra banda, a cláusula 24.19 do PCAP tampouco indica que tal información sobre
a obriga de subrogación se facilita en cumprimento do previsto no artigo 130.1 da
LCSP, tal e como resulta preceptivo.
Por estas razóns o Consello Consultivo de Galicia aprecia unha deficiencia na
información dispensada nos pregos sobre o suposto deber de subrogación que
afectou á transparencia do procedemento de adxudicación (sobre estas cuestións,
pode consultarse a Resolución 152/2019, do 24 xuño, do Tribunal Administrativo de
Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia).
A continuación, o ditame entra a determinar a transcendencia dun eventual
incumprimento da obriga de subrogación sobre o contrato administrativo que xa foi
adxudicado, e a trasladar tales consideracións xerais ao suposto sometido a ditame.
O feito de que o adxudicatario do contrato haxa ou non de subrogarse nas relacións
laborais dos traballadores que prestaban servizos con anterioridade é por completo
alleo ao contrato administrativo, pois a súa orixe está na normativa laboral aplicable ao
contratista na súa condición de empregador e por tanto os efectos da súa concorrencia
ou ausencia, así como do seu cumprimento ou incumprimento, despréganse
unicamente na esfera de dereitos da persoa traballadora e de obrigacións da empresa
empregadora (Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, Resolución
1155/2020, do 23.10.2020).
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É obvio, pois, que, máis aló da obrigación de informar da posible presenza da obriga
de subrogación nos pregos, as potestades do órgano de contratación non alcanzan
a determinar, unha vez adxudicado o contrato, se esa obrigación verdadeiramente
existe, a teor da normativa laboral aplicable, ou non. É preciso deslindar nitidamente
a relación xurídico-laboral que liga ao contratista cos traballadores, por unha banda,
e a relación administrativa contractual entre o poder adxudicador e o contratista,
por outra. Aínda que a Administración mantén certo deber de vixilancia en torno
ao correcto cumprimento das obrigacións laborais e de Seguridade Social do
adxudicatario, en ningún momento é responsable dos eventuais incumprimentos e
tampouco lle corresponde axuizalos. O ditame fai particular cita da Xunta Consultiva
de Contratación Administrativa Estatal, no Informe núm. 126/2018 do 30.12.2019.
De forma específica, sobre a obriga de subrogación, o Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuais sinalou recentemente que “a obrigación de subrogar aos
traballadores … imponse nos convenios colectivos aplicables non ao órgano de
contratación senón aos empresarios e traballadores que negociaron e concluíron
o convenio, sendo aquela obrigación e o seu cumprimento estraños ao contrato
público” (Resolución 1155/2020, do 23.10.2020).
Precisamente, sobre este último extremo ten sinalado o Tribunal Supremo que, na
medida en que a obriga de subrogación e o seu eventual incumprimento afecta ao
status xurídico dos traballadores e da empresa contratista, “non corresponde coñecer
nin á Administración contratante nin á xurisdición contencioso-administrativa, senón
aos órganos da xurisdición social” (STS do 18.6.2019, rec. 702/2016. Véxase, no
mesmo sentido, Xunta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal, Informe
núm. 126/2018 do 30.12.2019 e Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuais, Resolución 99/2019, do 8 de febreiro).
No caso examinado, unha vez adxudicado e subscrito o contrato administrativo de
servizos, a empresa adxudicataria rexeita subrogar á traballadora por considerar
que nin se dan os requisitos legais do artigo 44 do ET, nin os do convenio colectivo
aplicable para levar a cabo tal subrogación. O certo é que, a teor da doutrina do
Tribunal Supremo, a sucesión do cadro de persoal non sempre comporta unha sucesión
de empresa a efectos de determinar a aplicabilidade do artigo 44 do ET (STS do
27.9.2018, rec. 2747/2016) e, doutra banda, o artigo 13.1.b) do Convenio Colectivo
provincial para o sector da limpeza de edificios e locais de Lugo establece a obriga
de subrogación cando se produza un cambio de contratista na concesión do servizo,
pero non contempla en puridade un suposto como o presente no que se produce a
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subcontratación do servizo mediante unha primeira adxudicación. Por todo iso, non
resulta patente neste suposto que a empresa adxudicataria, B., S.L., estea obrigada a
subrogarse no contrato da traballadora do Concello de Viveiro, cuestión que, como se
acaba de advertir, só poden dilucidar os órganos xudiciais da orde social.
Así pois, no marco do contrato administrativo adxudicado, en tanto non exista un
pronunciamento xudicial da orde xurisdicional social, o Concello non pode soster que
a empresa adxudicataria incumprise a obriga de subrogación imposta pola normativa
laboral e sobre a que unicamente informa a cláusula 24.19 do PCAP.
Sentado o anterior, o ditame de razón entra a analizar se a negativa da empresa B.,
S.L. verbo da subrogación constitúe causa suficiente para a resolución do contrato por
vontade unilateral do Concello.
A causa que o Concello alega para a devandita resolución é, como se viu, a negativa da
empresa para subrogarse como empregador no contrato de traballo da persoa que viña
prestando servizos de limpeza nas instalacións obxecto do contrato administrativo,
negativa que o Concello identifica cun incumprimento contractual.
Con todo, a análise das circunstancias deste suposto á luz do exame das causas legais
de resolución dos contratos administrativos, permite concluír que non se dan as
condicións necesarias para a resolución do contrato.
Así, en primeiro lugar, hai que volver insistir en que a discrepancia de B., S.L. sobre a
interpretación das normas legais e convencionais que regulan a obriga de subrogación,
e a consecuente negativa a suxeitarse á devandita obrigación non constitúe un
incumprimento das condicións do contrato administrativo subscrito. Trátase dunha
cuestión completamente allea ao contrato administrativo de servizos que en nada
atinxe á súa execución.
O feito de que neste suposto a empregada afectada sexa persoal laboral indefinido
non fixo do Concello e que a negativa de B., S.L. a subrogarse no seu contrato poida
causar ao Concello un problema relativo á ocupación efectiva desta traballadora é
igualmente alleo ao contrato de servizos adxudicado e por tanto non pode interferir
na súa execución.
En segundo lugar, o suposto de feito do artigo 192.2 da LCSP, invocado polo Concello,
é que “… o contratista, por causas imputables a el, incumprise parcialmente a
execución das prestacións definidas no contrato…”. É evidente que neste caso non
houbo ningún incumprimento parcial da execución das prestacións contractuais por
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parte do contratista. A subrogación dunha empregada non pode identificarse coa
execución dunha prestación contractual e ademais B., S.L. mostrou a súa intención
de iniciar a prestación do contrato na data pactada, sen que puidese facelo, non por
causas imputables ao mesmo, senón por causas imputables á Administración, que non
asinou a acta de inicio da prestación e comezou a tramitación do procedemento de
resolución do contrato.
Para maior abastanza, tampouco concorre ningunha das causas de resolución
enumeradas no artigo 211 da LCSP, pois a obrigación de subrogarse no contrato de
traballo da traballadora, en caso de concorrer de acordo co disposto na lexislación
laboral, nin é a obrigación principal do contrato, nin foi considerada esencial nos
pregos.
Engadidamente, e como este Consello Consultivo de Galicia xa sinalou no CCG
243/2020, a proposta non xustifica cumpridamente o interese público que leva ao
Concello a optar pola resolución, fronte outras alternativas, como a imposición de
penalidades, menos gravosas para ámbalas dúas partes. A resolución é unha opción da
Administración perante os incumprimentos do contratista, e non hai na proposta de
resolución sometida a ditame xustificación ningunha de porqué esta opción é idónea
para, insistimos, o interese público que debe presidir toda contratación administrativa.
En conclusión, a luz de todo o exposto, considérase que non concorren os requisitos
esixidos pola LCSP para que o Concello proceda á resolución do contrato administrativo
de servizos.
5.4.- Interpretación do acordo plenario no marco da concesión administrativa do
matadoiro municipal (CCG 175/2021)

O ditame parte do ano 1986, no que o Pleno do Concello adxudicou á empresa C. S.A.
a concesión administrativa do matadoiro municipal por un prazo de 50 anos.
O ditame resalta a vontade manifestada polas partes no contrato administrativo que
as vincula, considerado o documento en que se formaliza e o contido dos pregos que
se asumen como contido contractual e a relevancia dos pregos, que constitúen a “lei
do contrato”.
O exame de fondo iníciase profundando na doutrina nesta materia, no sentido de que
en materia de interpretación dos contratos é norma de xeral aceptación que este debe
cinguirse ao contido dos pregos, por ser as normas que deben rexer o contrato, por ser
a lei do mesmo.
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A cuestión sometida ao coñecemento do Consello non é a interpretación dunha cláusula
contractual, senón dun acordo do Pleno do 11.7.1994, adoptado moi posteriormente
á adxudicación do contrato o 15.12.1986, e que vén a novar outros ditados con
anterioridade -acordos do Pleno do 23.10.1987; 11.1.1988; 19.10.1991-.
O ditame de razón sinala que o acordo sometido á interpretación do Consello supón
unha contravención en beneficio do concesionario do establecido, entre outras
e sen ánimo exhaustivo, nas cláusulas quinta (abono de obras e melloras polo
Concello), oitava (obrigas do concesionario) e décimo segunda (pago do canon),
dando continuidade a unha serie de “acordos interpretativos” que en realidade son
modificacións encubertas das cláusulas da concesión.
En efecto, o acordo plenario do 11.1.1988, resolve modificar o acordo do 23.10.1987,
no sentido de esixir a xustificación do gasto, certificacións de obra e facturas dos
materiais adquiridos e subministro da maquinaria.
Os acordos plenarios do 19.10.1991 e 11.7.1994 porfían nas irregularidades descritas,
dando carta de natureza a uns mecanismos de compensación do canon que supoñen
unha alteración do contido obrigacional, e en definitiva, das condicións esenciais que
en teoría rexían a licitación. Estas irregularidades veñen relacionadas no informe de
reparo do interventor municipal do 24.7.2007 de xeito que o servizo nunca chegou a
prestarse na forma prevista no prego de condicións.
De todo o exposto resulta que o expediente sometido a ditame non é propiamente unha
interpretación do contrato. A proposta non versa sobre unha cláusula do prego, senón
sobre acordos posteriores, constitutivos de modificacións contractuais realizadas á
marxe do procedemento legalmente previsto e sen abeiro normativo algún, dando
lugar a que o servizo se prestase, desde o seu inicio, en termos e condicións diferentes
das previstas, e en definitiva, dun xeito que pode cualificarse de irregular. Por esta
razón, este órgano consultivo informa desfavorablemente a proposta de resolución.

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
(327 ditames).
O seu peso, no conxunto da actividade do Consello Consultivo de Galicia, é do 77,49
% de todos os ditames emitidos.
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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 2021.
6.1.- A responsabilidade patrimonial sanitaria por danos derivados da desaxeitada
asistencia sanitaria prestada a A. no Centro de Saúde, e o seu posterior
falecemento, sen que poda suplirse a ausencia de anotacións na historia clínica
coa reconstrución a posteriori. Posible SARS (CCG 5/2021)

O ditame analiza a reclamación de responsabilidade patrimonial interposta o 14.2.2020
por J. e C. por mor do falecemento da súa filla, A. por mor da asistencia sanitaria
prestada no Centro de Saúde de Caranza o 14.1.2020. Dos escritos de reclamación
e alegacións presentados polos pais da finada despréndese como estes imputan o
falecemento da súa filla á incorrecta asistencia sanitaria prestada o 14.1.2020 no Centro
de Saúde. En concreto sinalan que, malia referir o facultativo naquela asistencia que
a paciente tiña unha saturación de osíxeno de 70 e que “parece que se oye un ruído”,
procedeu a darlle a A. a alta, pautándolle unicamente a realización dunha radiografía
non urxente, sendo así que a doente faleceu aos dous días, o 16.1.2020, no CHUAC.
Así mesmo, no seu escrito de alegacións do 26.11.2020, os reclamantes cuestionan se
a implantación do ECMO realizada no CHUAC precipitou o falecemento da paciente.
Da documentación clínica obrante no expediente despréndese como A., de 50 anos
de idade no intre dos feitos, acudiu o 10.1.2020 ao seu médico de Atención Primaria
do Centro de Saúde, afectada de “infección respiratoria aguda del tracto superior”,
sendo a hipótese diagnóstica a de viriase, para o que o facultativo lle pautou repouso
domiciliario. O informe do doutor B. do 5.3.2020 engade que a doente refería
rinite, dores musculares, espirros e odinofaxia, polo que se indicou tratamento con
antiinflamatorios, paracetamol e repouso domiciliario durante catro días, sendo así
que estas consideracións do facultativo, non recollidas na historia clínica, non foron
contraditas polos reclamantes.
Catro días máis tarde, o 14.1.2020, coinciden en sinalar os reclamantes e o doutor
B., a paciente volveu a acudir ao seu centro de saúde. E é aquí onde difire o relato
dos pais da paciente e do facultativo ao describir aquela asistencia; pois, mentres os
reclamantes sinalan que o facultativo manifestou que a saturación de osíxeno era de
70 e que se oía un ruído á auscultación (ao respecto achegan copia da petición dunha
radiografía de tórax), o doutor sinala que o que observou foi una frecuencia cardíaca
de 70 pulsacións por minuto, sendo a saturación de 96–97 %, xa que unha saturación
de 70 implicaría unha derivación inmediata da doente ao Servizo de Urxencias.
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A particularidade do suposto radica en que, coincidindo o facultativo e os reclamantes,
na realidade daquela asistencia do 14.1.2020, dos concretos termos daquela non hai
constancia na historia clínica, o que supón unha infracción do previsto nos artigos
14 e 15 da Lei 41/2002, do 14 de novembro, básica reguladora da autonomía do
paciente e dos dereitos e obrigas en materia de información e documentación clínica.
Polo que aquí nos interesa, o artigo 15.1 da Lei 41/2002, do 14 de novembro, dispón
como “A historia clínica incorporará a información que se considere transcendental
para o coñecemento veraz e actualizado do estado de saúde do paciente”, engadindo
como “Todo paciente ou usuario ten dereito a que quede constancia, por escrito ou
no soporte técnico máis axeitado, da información obtida en todos os seus procesos
asistenciais, realizados polo servizo de saúde tanto no ámbito de atención primaria
como de atención especializada”. Así mesmo o artigo 14.2 da lei impón aos centros
sanitarios a obriga de arquivar as historias clínicas dos pacientes de xeito tal que
“queden garantidas a súa seguridade, a súa correcta conservación e a recuperación
da información”.
Pois ben, no suposto agora sometido a ditame, as anotacións correspondentes a aquela
asistencia á paciente en Atención Primaria o 14.1.2020, de existir, constituirían unha
proba cualificada tanto da exploración realizada á doente, como da asistencia sanitaria
alí prestada, extremos ambos os dous que corresponde acreditar á Administración
sanitaria en virtude da modulación da carga da proba operada polo principio de
facilidade probatoria consagrado no artigo 217.7 da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de
axuizamento civil.
De feito, para os casos de extravío ou ausencia da historia clínica dos pacientes, tal
modulación comporta unha inversión da carga da proba da conexión do dano polo que
se reclama co funcionamento do servizo, trasladándose aquela carga á Administración
actuante (sentenza do Tribunal Supremo do 19.5.2015).
No mesmo sentido pode tamén mencionarse a sentenza do Tribunal Supremo do
6.5.2015 e, con invocación da dita xurisprudencia, as sentenzas do Tribunal Superior
de Xustiza de Andalucía do 31.10.2011 e do 29.11.2013, a do Tribunal Superior de
Xustiza da Comunidade Valenciana do 24.2.2012, a do Tribunal Superior de Xustiza
de Castela e León do 21.11.2014, a do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do
16.12.2015, e as do Tribunal Superior de Xustiza de Canarias do 30.3.2016 e do
16.6.2016.
Outra conclusión distinta da referida inversión da carga da proba comportaría
a imposición aos reclamantes da carga dunha proba imposible ou diabólica, ao
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obrigarlles a acreditar os termos da asistencia sanitaria prestada pola Administración,
cando aquela asistencia habería de constar na historia clínica da paciente, tal e como
prescribe a Lei 41/2002, do 14 de novembro. A este respecto pode citarse a recente
sentenza do Tribunal Constitucional 165/2020, do 16 de novembro.
Dito o que precede, o ditame de razón advirte que a xurisprudencia do Tribunal
Supremo non anoa dun xeito automático o extravío ou a ausencia de historia clínica
co recoñecemento da responsabilidade da Administración, xa que é posible que do
resto da documentación clínica resulten datos ou elementos de xuízo que apunten,
sequera indiciariamente, a un correcto funcionamento dos servizos sanitarios. Neste
aspecto concreto, poden citarse as sentenzas do Tribunal Supremo do 20.11.2012 e a
xa mencionada do 6.5.2015.
Agora ben, no caso sometido a ditame, a única mención que hai na historia clínica da
paciente á asistencia do 14.1.2020 é a petición naquela data, polo facultativo do centro
de saúde, dunha radiografía de tórax, proba que foi programada para o 22.1.2010. Non
existe, logo, ningunha anotación no curso clínico de Atención Primaria, relativa á
asistencia prestada naquela data á doente nin, polo tanto, datos de cal era o seu estado,
o resultado da exploración, se esta se realizou, ou as indicacións dadas á paciente,
fóra da súa alta laboral. Esta ausencia de datos, é importante salientar, tampouco se
resolve co exame da historia clínica de Atención especializada, onde non consta a
máis mínima mención á asistencia do 14.1.2020, nin sequera no informe de asistencia
no Servizo de Urxencias do CHUF do 15.1.2020.
E é neste punto onde cómpre sinalar que a ausencia de anotacións relativas a aquela
asistencia non pode suplirse validamente, como propugna a proposta de resolución,
coa reconstrución daquela asistencia que realiza, a posteriori e sen apoio documental
ningún, o facultativo de Atención Primaria, logo da interposición dunha reclamación
de responsabilidade patrimonial na que se cuestiona a actuación dos servizos sanitarios.
Así as cousas, e consonte á doutrina xurisprudencial precitada, ante a ausencia da
historia clínica da paciente relativa a aquela asistencia do 14.1.2020, non pode darse
por acreditada unha correcta asistencia a A. no centro de saúde, sendo así que o día
seguinte, o 15.1.2020 ás 8:14 da mañá, a paciente acudiu ao Servizo de Urxencias
do CHUF referindo insuficiencia respiratoria severa que, logo da realización dunha
radiografía, manifestou o achado dunha pneumonía bilateral que obrigou xa ao ingreso
da paciente na Unidade de Coidados Intensivos.
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Como consta na historia clínica, a evolución da filla dos reclamantes foi tórpida e,
ante a presenza dun fracaso multiorgánico secundario á pneumonía, foi trasladada
ao CHUAC, onde se lle implantou un ECMO co fin de reverter a situación. Contra
o sinalado polos reclamantes, a implantación de urxencia do dispositivo tivo lugar,
malia a elevada porcentaxe de complicacións, como un último intento de salvar a
vida da súa filla. Neste punto resulta ilustrativo o informe do Servizo de Medicina
Intensiva do CHUAC do 15.12.2020:
“La paciente presentaba insuficiencia respiratoria severa con fracaso multiorgánico
secundario a una neumonía bilateral en situación terminal, por lo que la única medida
posible añadir para intentar revertir esta situación era la colocación de un ECMO
venovenoso; a pesar de lo cual la evolución clínica fue mala con resultado de éxitus”.

Así, non constando acreditada, a corrección da asistencia sanitaria prestada á filla
dos reclamantes o 14.1.2020 no Centro de Saúde, é forzoso tirar a consecuencia da
responsabilidade patrimonial da Administración actuante.
Agora ben, o dano a indemnizar non é propiamente o falecemento de A., e isto
porque, atendendo aos datos que resultan do expediente, tampouco pode afirmarse
que unha asistencia acorde coa lex artis puidese ter evitado o fatal desenlace pois,
como recoñece o informe da coordinadora do Servizo de Urxencias do CHUF do
17.11.2020, unha pneumonía atípica ou de etioloxía vírica pode ser moi variable e
difícil de predicir en canto á sintomatoloxía e evolución.
Todo isto alicerza a idea de que o dano a indemnizar debe ser á incerteza en torno
á evolución dos feitos de ter seguido os servizos médicos outra pauta de actuación.
Isto é, unha perda de alternativa de actuación, privando neste caso á paciente dunha
asistencia sanitaria axeitada o 14.1.2020 e dun eventual mellor prognóstico e precoz
tratamento da súa doenza.
Partindo, logo, da existencia dunha perda de oportunidade no suposto sometido a
ditame, o ditame de razón fai particular cita da doutrina do Tribunal Supremo sobre
este particular, citando, entre outras, en Sentenza do 25.5.2016, sentenza do 25.5.2016,
Sentenza do Tribunal Supremo do 22.5.2012 e a Sentenza do Tribunal Supremo do
19.6.2012.
As distintas circunstancias que resultan do expediente e a posibilidade de que o
desenlace non tivese variado de ser distinta a actuación médica, aconsellan recoñecer
unha indemnización de quince mil euros (15.000,00 €) € a prol de cada un dos
proxenitores da finada, contía que se entende actualizada por todos os conceptos á
data da emisión do presente ditame.
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6.2.- A responsabilidade patrimonial polos danos causados por suicido dun
familiar e proba (CCG 152/2021)

O ditame analiza a reclamación de responsabilidade patrimonial presentada por varios
interesados (parte reclamante) polos danos e perdas derivados da asistencia sanitaria
prestada a J. no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (en diante, CHUVI) que
rematou co seu falecemento por aforcamento.
Da historia clínica conclúese que o risco autolítico era apreciable, correspondendo
aos facultativos do Servizo de Psiquiatría a súa avaliación de cara á súa clasificación
como leve, moderado ou grave, dadas as condicións mentais do paciente, tal e como
establece o protocolo.
En definitiva, houbo unha mala praxe, manifestada nunha grave creba no seguimento
do protocolo, ao non ser avaliado o risco autolítico do paciente ao seu ingreso na
Unidade de Hospitalización Psiquiátrica. A ausencia de avaliación comportou que
non se puxeran ao dispor do paciente os medios diagnósticos e terapéuticos que
razoablemente resultaban precisos, atendidas as circunstancias concorrentes, para
garantir unha asistencia sanitaria suficiente e adecuada, o que entraña un funcionamento
anómalo do servizo público sanitario, apreciándose a infracción da lex artis ad hoc.
A constatación da vulneración da lex artis e a presenza dun dano antixurídico non
bastan para desencadear a responsabilidade patrimonial da Administración, pois debe
mediar ademais unha relación de causalidade entre ambos elementos. Con todo, en
casos como o analizado, nos que a conduta da vítima é decisiva para a materialización
do resultado lesivo, este feito pode impedir que xurda o devandito nexo de causalidade.
Por conseguinte, para aclarar se no suposto sometido a ditame as infraccións da lex artis
ad hoc descritas causaron o desgraciado falecemento do paciente, é preciso atender
novamente á doutrina do Tribunal Supremo verbo da responsabilidade patrimonial da
Administración no caso de danos autoinflixidos por pacientes psiquiátricos ingresados
en centros sanitarios.
E consonte a dita doutrina, unha vez máis, a previsibilidade da conduta autolítica é
o canon para determinar se o factor causal do dano foi a vontade da vítima ou, pola
contra, este reside na actuación da Administración (STS do 21.3.2007, rec. 276/2003.
No mesmo sentido, SSTS do 27.1.2001, rec. 6360/1996, e do 5.2.2007, rec. 4067/2003).
No caso examinado, á vista das actuacións que obran no expediente é manifesto que o
paciente se atopaba privado da súa capacidade normal de discernimento e que iso era
coñecido polo servizo sanitario ata o punto de que, aínda que a pedimento do paciente,
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se decide ingresalo nunha unidade médica especialmente cualificada. E a pesar diso
non se estableceu a vixilancia adecuada, xa que nin se avaliou o risco de suicidio,
nin se aplicou o protocolo de prevención de suicidios, producíndose polo tanto unha
omisión do deber de asistencia e coidado do servizo público.
Por conseguinte, o feito de que o Sr. M. se provocase a propia morte non alcanza
a romper o nexo causal entre o deficiente funcionamento do servizo e o resultado
danoso, pois é claro que a omisión do deber de poñer os medios necesarios para a
atención dun paciente privado da súa capacidade de discernimento, que manifestara
a súa vontade de quitarse a vida e que estaba a cargo do centro hospitalario ao que
acudiu por tal motivo, determinou causalmente o dramático resultado. Como sinalou
recentemente o Tribunal Supremo nun caso semellante, neste tipo de supostos o nexo
causal non se sitúa na acción que ocasiona de forma inmediata a morte, isto é, na
autolesión do propio falecido, senón no abandono por parte do centro público da súa
posición de garante da vida e integridade física de quen está ao seu cargo, ao non
aplicar os medios dispoñibles necesarios para evitar un resultado que, á vista das
circunstancias, era previsible (STS 28.9.2020, rec. 123/2020).
En consecuencia, concorren todos os elementos precisos para apreciar responsabilidade
patrimonial da Administración.

7.- A RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
7.1.- A responsabilidade patrimonial por danos derivados dunha caída nunha
cacharela. Responsabilidade do concello. Festas populares (Ditame CCG 48/2021)

O relato fáctico parte dunha reclamación de responsabilidade patrimonial polos
danos e perdas derivados dunha caída na cacharela na praza do Matadoiro da cidade
o día 24.6.2018, ao saltar a cacharela durante a celebración da noite de San Xoán,
engadindo a reclamación que a praza non estaba axeitada para tal fin e solicitando
unha indemnización de 20.730,28 €.
O concello propón a desestimación porque entende que non é consecuencia do
funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos nunha relación directa.
A interesada sinala como causa da caída o deficiente estado do chan debido a unha
capa de area. Sobre este aspecto o ditame salienta que se trata dunha das obrigas que
figuraban nas normas de xestión dos permisos para a celebración das cacharelas que
establecía que “no suposto de que a cacharela se faga sobre terreos de uso público
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enlousado, os organizadores encargaranse de protexer o pavimento cunha capa de
área de 10 cm”. Velaí que o defecto que invoca a parte reclamante resulta ser unha
medida de protección do lousado.
Pola contra, a actividade probatoria despregada pola reclamante non pode considerarse
suficiente para acreditar o nexo causal entre a lesión padecida e o funcionamento
dos servizos públicos. O único soporte no que alicerza a reclamación é a propia
declaración da prexudicada, xa que das testemuñas incorporadas ao expediente non
se pode concluír que o motivo do accidente obedecese a deficiencias na organización
ou ao desenvolvemento do evento. Mesmo algunhas delas afirman que saltaron sen
ningunha consecuencia, e todas elas que había máis persoas saltando das que non se
reportan caídas. Por outra parte as fotografías que achega a interesada amosan un
ambiente festivo nunha situación de normalidade.
Deste xeito, este Consello Consultivo considera que a reclamación debe ser
desestimada ao non acharse elementos que permitan atribuír unha deficiencia dos
estándares esixíbeis no transcurso da cacharela. É pertinente lembrar nesta sede que a
participación en determinados acontecementos –entre eles o que arestora nos ocupa–
supoñen a asunción dun risco, que, fora dos casos de neglixencia ou incumprimento
de obrigas na organización, o particular ten o deber de soportar.
Así, a celebración das fogueiras co gallo da noite de San Xoán leva de seu riscos
inherentes ao lume que aumentan coa participación dun elevado número de persoas
que acoden para cumprir cos rituais que existen ao redor delas. A interesada participou
na festa, brincou a fogueira, animada polo espírito festivo que se describe nas propias
testemuñas e nas fotografías, polo que asumiu a posibilidade de padecer algún
contratempo, e, xa que logo, ela é a responsable das consecuencias da súa conduta,
polo que non existe relación de causalidade entre o dano invocado e o funcionamento
do servizo público.
7.2.- A responsabilidade patrimonial por caída, doutrina do CCG sobre a proba
dos danos (Acordo de devolución CCG 128/2021)

O acordo de devolución de razón fai unha expresa consideración verbo da denegación
da proba solicitada pola reclamante no seu escrito do 3.3.2021.
A reclamación formulada pola interesada parte da realidade da caída por ela sufrida na
beirarrúa da rúa Río Mao da cidade de Ourense do 16.4.2019 por mor da ausencia e
irregularidade de varios lastros, namentres que durante a instrución do procedemento
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tanto a Policía Local como o Servizo de Planeamento de Xestión Urbanística referiron
descoñecer os feitos que dan orixe á reclamación.
Neste estado de cousas, e logo de ter vista do expediente o 26.2.2021, a reclamante
anunciou o 3.3.2021 a achega do informe de asistencia da Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia correspondente á caída, e solicitou a práctica de proba testemuñal
a unha persoa que, sinala, presenciou os feitos, sendo así que o 24.3.2021 a instrución
rexeitou a práctica de ambas as dúas probas por canto considerou que “a proposta
de proba documental e testifical que a reclamante solicita nas súas alegacións é
extemporánea. Nos procedementos de responsabilidade patrimonial a proba debe
propoñerse na solicitude, segundo o disposto no artigo 67.2 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e a
interesada soamente propuxo a documental que achegou con aquela”.
Certamente, o artigo 67.2 da LPAC, cun teor case idéntico que o do artigo 6.1 do
derrogado Real decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento
dos procedementos das administracións públicas en materia de responsabilidade
patrimonial, prevé como a solicitude de iniciación dos procedementos de
responsabilidade patrimonial irá acompañada da proposición de proba, concretando
os medios dos que pretenda valerse o reclamante.
Agora ben, a antedita previsión legal non pode comportar a preclusión da posibilidade
dos interesados de solicitar a práctica de proba durante a tramitación do procedemento
e unha vez xa iniciado este. Sobre este particular debe sinalarse que aquela posibilidade
vén mesmo recoñecida no artigo 77.2 da LPAC, que permite aos interesados solicitar
do instrutor do procedemento a apertura dun período extraordinario de proba nos
seguintes termos: “Así mesmo, cando o considere necesario, o instrutor, a petición
dos interesados, poderá decidir a apertura dun período extraordinario de proba por
un prazo non superior a dez días”.
Isto é, se ben de acordo co artigo 67.2 da LPAC a solicitude de proba nos procedementos
de responsabilidade patrimonial deberá realizarse con carácter xeral no escrito reitor
da reclamación, a propia LPAC permite aos interesados solicitar durante a instrución
do procedemento a apertura dun período extraordinario de proba. Advírtase neste
punto que o sentido da antedita previsión legal é permitir aos interesados acreditar
aqueles feitos ou circunstancias que, á vista do actuado no procedemento, consideren
de interese e relevancia para a súa resolución ou resultan rexeitados ou rebatidos
pola Administración, sendo así que tal facultade legal responde, en última instancia,
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á necesidade de salvagardar o principio de contradición inherente ao procedemento
administrativo, e o dereito de defensa dos interesados.
Así as cousas, debe entenderse que a denegación da proba solicitada pola reclamante
por extemporánea, non resulta consonte a dereito, debendo xa que logo a instrución
resolver sobre tal solicitude de acordo coas previsións contidas no artigo 77 da
LPAC. En particular, e como vén de sinalarse, o do artigo 77, número 2, habilita aos
interesados a solicitar á instrución a apertura dun período extraordinario de proba e,
segundo o disposto no número 3 do mesmo artigo, a instrución só poderá rexeitar
aquel para o caso de que as probas solicitadas polos interesados sexan manifestamente
improcedentes ou innecesarias, mediante resolución motivada.
De aí que, a xuízo deste órgano consultivo, deba procederse pola instrución á
retroacción do procedemento co fin de que se dea contestación, nos termos previstos
no artigo 77.3 da LPAC, á solicitude de proba formulada pola reclamante o 3.3.2021.
7.3.- A responsabilidade patrimonial polos danos sufridos por unha mestra como
consecuencia de varias agresións por parte dun alumno con trastorno de espectro
autista. Danos producidos en acto de servizo (CCG 181/2021)

O ditame conclúe que a reparación dos danos e prexuízos ocasionados aos
empregados públicos con ocasión da prestación dos seus servizos, e sen que medie
culpa ou neglixencia na súa actuación, haberá de realizarse primeiramente ao abeiro
do principio de indemnidade dos servidores públicos e dos mecanismos establecidos
polo ordenamento xurídico para a súa garantía.
Agora ben, sentado o anterior, debe tamén considerarse que, ante a ausencia dunha
reparación integral dos danos sufridos a través dos mecanismos existentes no
ordenamento xurídico para a indemnidade dos empregados públicos, é posible acudir
á vía subsidiaria e última da responsabilidade patrimonial, tal e como ten establecido o
Consejo de Estado, por todos, no seu ditame 1684/2007, do 15 de novembro, relativo,
precisamente, a unha reclamación de responsabilidade patrimonial polos danos
sufridos por un docente logo da agresión dun alumno con necesidades educativas
especiais:
“El Consejo de Estado ha señalado en reiteradas ocasiones que, por lo que afecta a
las relaciones entre la Administración y sus servidores, el cauce de la responsabilidad
patrimonial opera a falta de un régimen específico de cobertura que pueda garantizar
el principio de indemnidad (...). La existencia de un régimen específico de cobertura,
(...) determina su aplicación preferente pero, a falta de éste, el Consejo de Estado ha
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puesto de manifiesto que ha de ser aplicado en estos casos un principio de indemnidad
(dictamen 422/91) que rige en materia de funcionarios públicos y del que se sigue que
han de ser estimadas las pretensiones cuya base se encuentre en los daños sufridos con
ocasión del ejercicio de las funciones propias de los servidores públicos”.

No mesmo sentido se ten pronunciado este Consello Consultivo, podendo citarse, por
todos, o CCG 374/2010, 108/2012, 766/2013 e 121/2020.
De aí a aplicación do 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.
Verbo desta complementariedade se ten pronunciado tamén o Consejo de Estado (por
todos, os ditames 3098/2000, do 5 de decembro, e 1684/2007, do 15 de novembro)
e o Tribunal Supremo, podendo citarse, entre outras, as súas sentenzas do 30.6.2010,
rec. 2384/2006, e do 9.5.2015, rec. 2263/2014, destacando esta última a necesidade
de examinar en cada suposto as circunstancias concorrentes en cada caso co fin de
determinar se, a través dos mecanismos específicos de resarcimento, se acadou ou non
a reparación integral do dano.
No caso examinado, a reclamante refire ter recibido asistencia sanitaria por mor das
lesións sufridas e estar en incapacidade temporal desde o 16.9.2019 ata o 2.1.2020,
achegando ao efecto diversos informes médicos acreditativos da asistencia sanitaria
recibida e partes da baixa e alta laboral. Estes danos, no entanto, non integran a
pretensión indemnizatoria exercitada pola parte reclamante, probablemente porque
aqueles foron obxecto de reparación, como procedía no caso da interesada, mediante
o sistema de prestacións do mutualismo administrativo en canto canle específica de
resarcimento.
Agora ben, aquel sistema de resarcimento, como resulta da regulación contida no
texto refundido da lei sobre a seguridade social dos funcionarios civís do Estado
aprobado polo Real decreto lexislativo 4/2000, do 23 de xuño, unicamente abarca as
continxencias e prestacións recollidas nos seus artigos 11 e 12, que non comprenden
o resarcimento das concretas secuelas e dos días de prexuízo particular polos que
reclama a mestra.
Tampouco o resarcimento daquelas secuelas e días de prexuízo particular pode
alcanzarse a través do sistema das indemnizacións por razón de servizo ás que aluden
os artigos 14, letra d), e 28 do TREBEP, e o artigo 139 da Lei 2/2015, do 29 de abril,
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de emprego público de Galicia. O artigo 28 do TREBEP establece que os funcionarios
percibirán as indemnizacións que correspondan por razón do servizo e o artigo 139
da Lei galega 2/2015, do 29 de abril, recoñece ao persoal funcionario o dereito a
percibir as indemnizacións por razón de servizo que correspondan, nos termos e coas
condicións que se determinen regulamentariamente. No entanto, o desenvolvemento
regulamentario destas indemnizacións de servizo contido no Decreto 144/2001, do
7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servizo ao persoal con destino na
Administración autonómica de Galicia, tampouco prevé entre estas indemnizacións
mecanismos que permitan o resarcimento dos conceptos indemnizatorios polos que
reclama a interesada. Mesmo a disposición adicional sétima do Decreto 144/2001,
do 7 de xuño, é taxativo ao sinalar como toda concesión de dietas ou indemnizacións
que non se axusten na súa contía ou nos requisitos para a súa concesión aos preceptos
deste decreto non terá efecto na habilitación dos servizos.
Neste estado de cousas, non existindo unha vía específica no réxime funcionarial
para o resarcimento dos concretos danos polos que reclama a prexudicada, é factible
acudir á vía residual e subsidiaria da responsabilidade patrimonial co fin de garantir o
principio de indemnidade e acadar a reparación integral dos danos ocasionados.
Esta reparación a través do sistema de responsabilidade á que vimos de referirnos, é
importante sinalar, non pode verse excluída, con base no disposto no artigo 34.1 da
LRXSP, por mor da existencia dun suposto deber xurídico de soportar o dano que a
proposta de resolución do 16.6.2021 pretende fundamentar no feito de que a docente
ocupaba o seu posto nun réxime de comisión de servizos ao que optou libremente.
Neste sentido debe apuntarse que a participación nun procedemento de provisión de
postos de traballo e a eventual adxudicación do posto en cuestión non pode comportar
a asunción indiscriminada polo empregado público de todos os danos que se deriven
do exercicio das funcións inherentes a aquel posto.
Tampouco pode entenderse concorrente unha culpa da vítima na causación do
dano como circunstancia impeditiva dunha declaración de responsabilidade da
Administración educativa, tal e como pretende a proposta de resolución do 16.6.2021
ao aludir a unha presunta falta de pericia ou dilixencia no desenvolvemento das súas
funcións por parte da interesada e que, a xuízo da instrución, lle tería impedido evitar
as agresións, pois no expediente remitido non consta ningunha evidencia indicativa
deste extremo.
Sentada, xa que logo, a procedencia de resarcir os danos polos que se reclama pola
vía complementaria da responsabilidade patrimonial, en canto danos non resarcidos
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mediante o réxime xurídico específico aplicable á interesada na súa condición
de funcionaria dun corpo docente, debe, no entanto, apuntarse a imposibilidade
deste órgano consultivo de realizar un pronunciamento sobre os concretos danos
a indemnizar e o seu importe, xa que na instrución do expediente non se levou a
cabo ningún tipo de actuación tendente á determinación da realidade e entidade das
secuelas e días de prexuízo particular polos que reclama a interesada.
Neste estado de cousas, e constando unicamente no expediente algúns informes
relativos á asistencia sanitaria prestada á reclamante e os partes de alta e baixa laboral,
é preciso a apertura dun expediente contraditorio no que, unha vez realizada esta
comprobación da realidade dos danos polos que se reclama, haberá de procederse á
cuantificación económica daqueles.
7.4.- A responsabilidade patrimonial de mercantil polos danos e perdas causados
á mercantil a causa da perda da mercadoría inmobilizada preventivamente nun
expediente sancionador (CCG 96/2021)

A proposta de resolución rexeita categoricamente a responsabilidade patrimonial da
Administración, considerando que a súa actuación foi en todo momento proporcionada,
razoable, xustificada e oportuna á vista do expediente administrativo sancionador,
e discrepando das valoracións realizadas pola citada sentenza. Mais este modo de
proceder non se axusta á xurisprudencia da “marxe de tolerancia” (STS do 27.9.2017,
rec. 1777/2016).
A maior abastanza, o referido ditame lembra que este órgano consultivo está vinculado
polos pronunciamentos realizados nas sentenzas xudiciais e que o respecto e
acatamento das sentenzas, máis aló da parte dispositiva, esténdese aos feitos probados
e aos fundamentos da mesma, non sendo posible reabrir un debate xa resolto por
sentenza firme (CCG 617/2013, CCG 329/2016, CCG 346/2018, CCG 478/2019,
CCG 268/2020).
Así, da análise dos termos da sentenza do Xulgado Contencioso Administrativo nº
1 de Vigo do 28.4.2021, dedúcese que a medida provisoria de inmobilización da
mercadoría foi razoada e razoable ata o mes de abril de 2019, momento en que os
informes de ANFACO-CECOPESCA poñen de manifesto a aptitude da mercadoría
para o consumo humano e a ausencia de risco algún para a saúde pública. En
consecuencia, o órgano xudicial é claro ao indicar que o mantemento da medida
provisoria a partir do mes de maio de 2019 non só foi contrario ao ordenamento
xurídico, senón tamén “desproporcionado e injustificado”, evidenciando así que a
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actuación da Administración neste tramo temporal do procedemento sancionador non
foi razoada nin razoable, o que determina o carácter antixurídico dos danos que puidese
ocasionar. Neste sentido, cómpre subliñar que precisamente foi o mantemento da
medida provisoria ata o final do procedemento o que provocou a perda da mercadoría,
ao non poder comercializarse antes do esgotamento da súa vida útil, o 25.7.2019. Por
conseguinte, procede declarar a responsabilidade patrimonial da Administración.
7.5.- A responsabilidade patrimonial polos danos e perdas derivados da anulación
xudicial da resolución do 26.11.2014, de autorización da transmisión dos dereitos
mineiros das concesións de tres e da resolución do 26.2.2015 sobre aceptación de
subrogación subxectiva da mesma entidade no procedemento administrativo de
solicitude de prórroga das ditas concesións de explotación (CCG 121/2021)

Analízase polo Consello Consultivo unha reclamación baseada nos danos derivados
da anulación xudicial de dúas resolucións administrativas.
Comezando polo requisito da antixuridicidade procede verificar se neste suposto a
actuación administrativa se mantivo dentro dos parámetros de razoabilidade esixibles,
para o cal ha de partirse dos vicios que determinaron a anulación xudicial das
resolucións e que foron substancialmente dous:
a) Os dereitos mineiros cuxa transmisión se autorizou pola resolución do
26.11.2014 estaban caducados ao terse presentado as solicitudes de
prórroga fóra do prazo legalmente establecido.
b) O feito de atoparse en situación de concurso de acredores o titular dunha
concesión mineira non pode constituír causa para a obtención de prazos ou
situacións que a lexislación mineira non contempla, polo que non resultou
conforme a Dereito interromper os procedementos de prórroga para, logo
de autorizar a transmisión e de producida esta, aceptar a subrogación
subxectiva do novo titular e situalo, non no lugar que ocupaba o anterior
naqueles expedientes de prórroga, senón no seu inicio para a emenda duns
defectos que xa tiñan determinado propostas de resolución denegatorias.
No que atinxe, en primeiro lugar, á caducidade dos dereitos mineiros, as sentenzas
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do 31.1.2018, Rec. 7035/2015 e Rec.
7163/2015 (cuxos Fundamentos Xurídicos son similares). As sentenzas, recollen unha
regra do cómputo do prazo para solicitar a prórroga das concesións de explotación
previsto no artigo 30 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de
Galicia, conforme a cal, no caso analizado, incumpriuse por un día aquel prazo, coa
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consecuencia, conforme a STS do 10.2.2015 que citan, da caducidade das concesións
unha vez transcorrido o prazo inicial de trinta anos desde o seu outorgamento, isto é,
o 25.5.2013. Do anterior deriva que, cando se autorizou a transmisión, por resolución
do 26.11.2014, xa se producira a caducidade, o que determinou a declaración xudicial
de nulidade daquela resolución “al haber autorizado la transmisión o cambio de
titularidad de unos derechos mineros inexistentes”.
Do expediente remitido resulta que a Administración autonómica estimou que as
solicitudes de prórrogas foran presentadas en prazo, en concreto, o último día do
prazo de doce meses antes do vencemento do prazo de vixencia das concesións, sobre
a base dun cómputo de data a data, tendo en conta que a data de outorgamento das
concesións fora o 25.5.1983, que a súa vixencia inicial era de 30 anos (polo tanto, ata
o 25.5.2013) e que as solicitudes de prórroga foran presentadas o 25.5.2012.
Na análise da razoabilidade desta interpretación do prazo para solicitar a prórroga
das concesións de explotación previsto no artigo 30 da Lei 3/2008, do 23 de maio,
procede ter en conta, por unha banda, que a regra de cómputo recollida nas sentenzas
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 31.1.2018 non respondeu a un criterio
asentado en pronunciamentos previos do mesmo tribunal e, por outra banda, que o
cómputo de data a data, seguido pola Administración autonómica, foi o mantido,
tanto polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (así, por exemplo, na sentenza
do 29.5.2013, Rec. 8443/2009), como por outros órganos xurisdicionais (como na
STS do 9.7.2018, Rec. 526/2017) á hora de aplicar a regra contida no artigo 81.1 do
Regulamento Xeral para o Réxime da Minaría, aprobado polo Real decreto 2857/1978,
do 25 de agosto (en diante, RM) (precepto que fixa o prazo para solicitar a prórroga de
concesións de explotación empregando a expresión similar de “antes, como mínimo,
de la terminación de la vigencia de la concesión”).
Ao anterior procede engadir que, tanto no momento no que se presentaron as solicitudes
de prórroga, en maio de 2012, como cando se autorizou a transmisión, en novembro
de 2014, a cuestión relativa á natureza xurídica do prazo fixado na normativa en
materia de minas para solicitar a prórroga das concesións non era pacífica. En efecto,
os pronunciamentos xudiciais eran dispares respecto do carácter esencial ou non do
dito prazo e, polo tanto, sobre se o seu incumprimento determinaba necesariamente
a perda da posibilidade de prórroga do dereito e a conseguinte caducidade unha vez
finalizado o período de vixencia. Sobre a existencia desta disparidade de criterios
e da ausencia dun criterio xurisprudencial claro ao respecto pronunciouse o Auto
do Tribunal Supremo do 8.5.2017, Rec. 526/2017, que precisamente por tal razón
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admitiu a trámite o recurso de casación para formación de xurisprudencia na materia,
sendo na STS do 9.7.2018, Rec. 526/2017, na que se fixou a doutrina xurisprudencial
no sentido de que o prazo para solicitar a prórroga das concesións de explotación
previsto no artigo 81.1 do RM ha de considerarse esencial “y, por tanto, el mero
incumplimiento del plazo hace decaer el derecho a la prórroga“ de modo que “el
mero hecho de solicitar la prórroga, una vez transcurridos los tres años anteriores a la
finalización del periodo de concesión anterior, hace decaer el derecho a la prórroga,
por lo que es manifiesto que a la finalización del periodo anterior concurriría [...]
causa de caducidad”.
O indicado permite considerar que a postura da Administración de entender vixentes
as concesións por terse formulado as correspondentes solicitudes de prórroga o
25.5.2012 non excedeu os límites dunha interpretación razoable do artigo 30 da Lei
3/2008, do 23 de maio.
En segundo lugar, como se adiantou antes, as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza
do 31.1.2018 estiman que non foi conforme a Dereito a actuación da Administración
autonómica consistente en interromper os procedementos de prórroga das concesións
de explotación, iniciados en virtude das solicitudes presentadas o 25.5.2012 e no seo
dos cales xa se formularan propostas de resolución denegatorias, e, logo de autorizar
a transmisión, de producirse esta e de aceptar a subrogación subxectiva do novo titular
naqueles procedementos de prórroga, permitir que este último emendase as solicitudes
inicialmente presentadas.
Á hora de analizar se cabe entender que esta actuación da Administración se mantivo
dentro de marxes de razoabilidade, malia a ser finalmente anulada, ha de terse en
conta necesariamente o contexto no que aquela se produciu, o cal veu marcado pola
situación de concurso da titular orixinaria das concesións de explotación.
De feito, a postura da Administración autonómica, tendente ao bo fin do concurso en
cuxa masa activa estaban incluídas as concesións de explotación, foi expresamente
cualificada polo Xulgado do concurso de “absolutamente correcta y ajustada a
derecho”, no Auto do 4.8.2014, favorecendo con ela a realización de activos para dar
satisfacción aos acredores da concursada; auto no que se autorizou á Administración
concursal para o alleamento das concesións de explotación e autorizou, así mesmo, a
adxudicación a favor de P. mediante dación en pagamento, no caso da concesión L., e
mediante compravenda no caso das outras dúas concesións.
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Logo da presentación, polo administrador concursal, da solicitude de autorización
de transmisión das concesións a favor de P. S.L. e “de aprobación del expediente
de solicitud de renovación de dichas concesiones” a favor da mesma entidade, e
con carácter previo a resolver sobre ambos extremos, solicitouse un ditame xurídico
facultativo e un informe técnico, que foron emitidos o 30.10.2014 e o 26.11.2014,
respectivamente.
Ditouse a resolución do 26.11.2014, autorizando a transmisión das concesións a favor
de O.
Producida a transmisión, e con fundamento, así mesmo, nas consideracións contidas
no ditame xurídico facultativo e no informe técnico citados, ditouse a resolución
do 26.2.2015, na que se aceptou a subrogación subxectiva do novo titular nos
procedementos de prórrogas, con concesión a este dun prazo para a reformulación das
solicitudes presentadas no seu día polo anterior titular e da achega da documentación
preceptiva.
En relación co alcance conferido a esta subrogación na dita resolución, estímase que,
aínda que finalmente a resolución foi anulada, cabe entender como razoable que a
Administración, ante un suposto de feito complexo non previsto expresamente na
normativa aplicable, considerara que a circunstancia de que a subrogación derivase
dunha adxudicación no seo do concurso da anterior titular das concesións constituía
un elemento relevante a ter conta na tramitación dos procedementos de prórroga no
sentido de servir de fundamento á posibilidade de que as solicitudes inicialmente
presentadas por aquel titular declarado en concurso fosen emendadas e completadas,
logo da subrogación, polo novo titular. Nótese, neste punto, como a falta dun criterio
claro a seguir neste suposto complexo reflíctese no propio fallo da sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia do 31.1.2018, Rec. 7163/2015, no que se
contemplan, como actuacións que resultarían conforme a Dereito a criterio do tribunal,
dúas alternativas (e non unha única posibilidade): “tener por desistida la solicitud de
prórroga o, en otro caso, autorizar la subrogación del nuevo titular en la posición que
ocupaba el anterior en dichos expedientes y resolverlos conforme a la documentación
obrante en ellos y a la capacidad económica y minera del nuevo titular, llegando a la
misma conclusión”.
En suma, o ata aquí exposto conduce a estimar a ausencia, neste caso, do requisito da
antixuridicidade, na medida na que non cabería cualificar as actuacións administrativas
de arbitrarias, ao terse producido dentro das marxes do razoable e de forma razoada,
malia a seren finalmente anuladas.
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Se ben o anterior abondaría para fundar a desestimación da reclamación presentada,
por falta do requisito da antixuridicidade, o ditame engade que no caso cabe apreciar a
ausencia doutros requisitos da responsabilidade patrimonial da Administración como
son o da efectividade do dano e, respecto dalgún dos danos polos que se reclama,
tamén do necesario nexo causal.
Comezando polos danos reclamados en concepto de lucro cesante, que son os de
maior importe, do informe pericial achegado xunto coa reclamación resulta que este
concepto vén referido só á concesión de explotación L..
Pois ben, tal e como se indica nos antecedentes deste ditame, a entidade reclamante
adquiriu a concesión L. en virtude de dación en pagamento de débedas formalizada
en escritura pública do 12.12.2014. Na dita escritura recolleuse expresamente: i) que
a concesión fora outorgada o 25.5.1983; ii) que o período de vixencia era de trinta
anos prorrogables por períodos iguais ata un máximo de noventa e iii) a referencia
á resolución do 26.11.2014, de autorización de transmisión da concesión, con
reprodución expresa das conclusións do informe técnico da mesma data que serviu
de fundamento á referida resolución (incluída a conclusión relativa a que, ademais da
autorización de transmisión, procedería a aceptación da subrogación subxectiva do
novo titular nos procedementos de prórroga iniciados por solicitudes do 25.5.2012, e
a concesión dun prazo de 10 días para a reformulación da solicitude e a presentación
da documentación preceptiva necesaria para a tramitación das prórrogas).
A entidade reclamante era así coñecedora, por reflexalo con claridade a escritura
pública, de que adquiría unha concesión cuxo prazo inicial de vixencia xa tiña
rematado, estando en tramitación o procedemento de prórroga. Polo tanto, no
momento da adquisición a entidade reclamante non tiña nin outorgada a prórroga ao
seu favor nin garantido o seu outorgamento nin tampouco a Administración puxera de
manifesto, como indica a reclamante nas súas alegacións, que consideraba “buena y
correcta toda la tramitación anteriormente iniciada por el anterior titular” senón que,
pola contra, nese momento obraban no expediente de prórroga informes e propostas
de resolución en sentido desfavorable e no extracto do informe técnico do 26.11.2014
transcrito na propia escritura o que se concluía era que, logo da transmisión, procedería
a aceptación da subrogación subxectiva con outorgamento ao novo titular dun prazo
para a reformulación da solicitude e a achega de documentación preceptiva.
Do anterior resulta que a reclamante non chegou a patrimonializar o dereito á
prórroga da concesión L. sendo a dita patrimonialización presuposto necesario para
poder reclamar o lucro cesante derivado da perda do dereito á prórroga pois non pode
162

Memoria 2021
falarse de dano efectivo cando se trata da frustración de meras expectativas (STS do
25.10.2016, Rec. 2503/2015).
En suma, no presente caso nin a autorización de transmisión nin a aceptación da
subrogación subxectiva nos procedementos de prórroga conferiu á entidade reclamante
dereito á prórroga da concesión, o cal só se adquire e se patrimonializa, conforme ao
que se acaba de expoñer, coa resolución de outorgamento da prórroga, que neste caso,
e respecto da concesión L., non chegou a ditarse.
Continuando coa análise dos danos reclamados por outros conceptos, precisamente
porque a entidade reclamante adquiriu unha concesión cuxo período inicial de vixencia
xa rematara sen que chegara a adquirir o dereito á prórroga, non poden enlazarse
causalmente coas actuacións administrativas anuladas os importes reclamados en
concepto de desmonte e sondaxes na concesión L., ao ser gastos nos que incorreu
a entidade reclamante baixo a súa exclusiva responsabilidade, xa que, se ben puido
explotar a concesión logo da transmisión -como se analizou antes-, a entidade coñecía
que se trataba dunha situación transitoria, mentres se resolvía o procedemento de
prórroga, sen que tivese concedida por resolución a prórroga ao seu favor. Ao anterior
engádese que a entidade reclamante era así mesmo coñecedora da interposición
de recurso contencioso-administrativo contra as resolucións de autorización de
transmisión e de aceptación de subrogación subxectiva nos procedementos de
prórroga, ao ser parte neses recursos.
No que atinxe ás cantidades derivadas dun expediente de regulación de emprego
procede sinalar que non se acreditou debidamente a efectiva vinculación dos
traballadores afectados coas concesións que nos ocupan (en concreto coas concesións
L. e C., pois respecto da concesión A., segundo resulta do expediente, non chegou a
iniciarse a explotación pola nova titular) nin tampouco que a diminución da actividade
que motivou aquel expediente fose debida ao cesamento da actividade por mor das
sentenzas anulatorias (nótese, neste sentido, como a decisión empresarial tivo efectos
en agosto de 2018, cando as sentenzas aínda non eran firmes, e, ademais, no proxecto
de suspensión temporal de labores na concesión L., de agosto de 2018, presentado pola
entidade reclamante, aduciuse, como unha das causas do expediente de regulación
de emprego, a que “en los últimos meses se ha venido padeciendo un descenso
considerable del nivel de ventas que ha supuesto la generación de un altísimo stock
de pizarra elaborada”). Ao anterior cabe engadir que, en todo caso, polas razóns
anteriormente expostas, a contratación de traballadores baseada na mera expectativa
do outorgamento da prórroga, e non nun dereito adquirido a esta -pois nin respecto
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á concesión L. nin á concesión C. chegou a ditarse resolución de outorgamento de
prórroga a favor da reclamante-, é imputable a esta última, polo que estariamos ante
danos que non poden enlazarse causalmente coas actuacións administrativas anuladas.
Restan por analizar as cantidades reclamadas por mor da adquisición das concesións.
Resulta que a adquisición das concesións permitiu á entidade reclamante o
desenvolvemento dunha actividade pola que obtivo un beneficio que se incorporou
ao seu patrimonio, polo que, desde a perspectiva da responsabilidade patrimonial,
non pode entenderse acreditada a existencia dun detrimento patrimonial por mor dos
gastos nos que incorreu para a adquisición das concesións (e mesmo dos custos de
explotación que afirma que tivo mentres desenvolveu a actividade) que poida erixirse
en dano real e efectivo (neste sentido, CCG 103/2015 e, entre outras, SSTS do
5.3.2008, Rec. 22/2007, ou do 18.1.2011, Rec. 278/2007).
Polas razóns expostas, o parecer deste órgano consultivo é favorable á desestimación
da reclamación de responsabilidade patrimonial.
7.6.- A responsabilidade patrimonial por mor dos danos causados nun proceso
selectivo para contratación laboral temporal dun posto de técnico de orientación
laboral no Concello (CCG 287/2021)

O reclamante sustenta a súa pretensión indemnizatoria no incorrecto funcionamento
dos servizos municipais ao non admitir aqueles a documentación acreditativa dalgúns
dos méritos que alegou o Sr. A. na súa instancia de participación no proceso selectivo,
entendendo o Concello que non era posible presentar tal documentación no trámite de
emenda de erros.
Sobre este particular debe notarse que o proceder dos servizos municipais ao non
admitir a emenda da solicitude de participación no proceso selectivo do Sr. A. e,
conseguintemente, non considerar os méritos aos que a documentación presentada
se refería, foi declarado contrario a dereito na sentenza do Xulgado do Contencioso–
Administrativo núm. 4 da Coruña do 2.2.2016, confirmada pola sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia do 14.6.2017.
Con base nos razoamentos xurídicos recollidos na sentenza que vén de transcribirse,
é obrigado, logo, recoñecer a existencia dun deficiente funcionamento dos servizos
municipais que, como admite a propia Administración actuante e denuncia o
reclamante, privou a este último da adxudicación do posto de traballo de técnico de
orientación laboral convocado polo Concello de Betanzos.
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7.7.- A responsabilidade patrimonial polos danos sufridos en relación co
expediente de concesión de licenza de obra e actividade para ampliación da súa
explotación avícola de carne (CCG 18/2021)

Na resolución de concesión da licenza de obra e provisional de actividade por
parte do concello, do 2.6.2010, faise constar expresamente que a súa eficacia queda
condicionada “ao cumprimento das medidas correctoras propostas en planos e
memoria”, a que “o emprazamento sexa o sinalado no proxecto” e ao “cumprimento
das distancias mínimas segundo o proxecto”.
Precisamente a discrepancia entre as distancias que se fixeron constar no proxecto
e a realidade física da explotación determinaron a denegación da autorización da
ampliación da explotación pola Consellería de Medio Rural e Mar, resolución
confirmada pola xurisdición contencioso administrativa, por canto que “hai 3
explotacións avícolas de carne a unha distancia inferior a 500 metros”, dúas da cales
están a “pouco máis de 250 metros” e unha a “pouco máis de 100 metros”.
Así as cousas, temos que coincidir coa proposta de resolución no sentido de que no
presente suposto concorre dolo, ou cando menos, neglixencia do interesado, que
en ningún momento nega que o seu proxecto contén unha certificación totalmente
errónea (folio 280 do EA, asinada por un enxeñeiro técnico agrícola e visada polo
Colexio Oficial) sobre un dato obxectivo e facilmente comprobable para un técnico
minimamente dilixente, cal é a distancia con respecto a outras explotacións. Desde
a perspectiva da dilixencia profesional, este erro resulta inescusable por canto que a
eficacia da licenza provisional de actividade outorgada polo concello (folios 291 e 292
do EA) estaba condicionada a este concreto aspecto.
Deste xeito, e tal e como teñen sinalado diversos pronunciamentos xurisdicionais,
a consecuencia do incumprimento das condicións da licenza é a súa ineficacia ou
inexistencia, e a consecuente imposibilidade de exercer a actividade nos termos
licenciados.
Por todo o exposto, este Consello non pode compartir a derivación de responsabilidade
que fai o reclamante cara ao Concello de Silleda, por máis que, se ben é certo que o
concello omitiu o informe favorable do xefe local de Sanidade, a falta de dilixencia do
técnico redactor do proxecto resulta incompatible cun mínimo de dilixencia que debe
esixirse a un profesional colexiado. Neste sentido, cómpre lembrar que, de acordo co
artigo 143 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, desde a presentación
no concello, o proxecto redactado por técnico competente “adquire o carácter de
documento público, e o seu autor responde da exactitude e veracidade dos datos
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técnicos consignados nel”. Polo tanto, é o autor do proxecto o que debe responder da
exactitude e veracidade do certificado asinado por el mesmo.
Así as cousas, e a pesar de que no suposto non hai unha anulación xudicial de licenzas,
senón unha mera denegación confirmada xudicialmente, cabe traer a colación a
doutrina pacífica que considera o dolo ou culpa do interesado como eximente da
indemnización (CCG 49/2020, CCG 466/2019, CCG 252/2019 ou máis recentemente
CCG 117/2020), e pola a xurisprudencia do Tribunal Supremo recollida, entre outras,
nas sentenzas do 27.5.2008 e do 26.9.2000.
7.8.- A responsabilidade patrimonial pola indebida privación das relacións
familiares, primeiro provisionais e finalmente definitivas, derivada de resolucións
administrativas contrarias ao Dereito e de accións e omisións culposas e/ou
dolosas no ámbito do procedemento de protección dos seus fillos biolóxicos (CCG
279/2021)

No caso examinado, a reclamación fundaméntase nos danos morais que o reclamante
estima causados pola actuación da Administración autonómica consistente na indebida
privación da súa relación cos seus fillos biolóxicos. En concreto, o reclamante
céntrase na resolución do 14.2.2012, na que se acordou a suspensión da relación dos
menores cos seus proxenitores, e na posterior formalización do acollemento familiar
preadoptivo dos menores, o 5.3.2013. Afirma que ambas decisións foron prematuras,
inmotivadas e ilegais ao seren anuladas pola Audiencia Provincial de Pontevedra, e
provocaron a interrupción da súa relación cos seus fillos; interrupción que se prolongou
durante anos, mesmo despois de seren aquelas decisións xudicialmente revogadas, o
que foi determinante para que o reclamante fora privado de maneira definitiva da dita
relación, sendo os menores finalmente adoptados.
As resolucións do 14.2.2012 e do 5.3.2013 enmárcanse no exercicio de competencias
que requiren unha ponderación das circunstancias concorrentes e a aplicación de
conceptos xurídicos indeterminados, esencialmente, o relativo á concreción en cada
caso do “interese superior do menor” (STS do 20.7.2015 (Rec. 1791/2014)).
Na mesma liña, e respecto, en particular, á casuística predicable da ponderación entre
os principios de interese superior do menor e de inserción na familia de orixe, STS do
31.7.2009, rec. 247/2007.
Atopámonos, polo tanto, nun ámbito no que non existen solucións determinadas
ou apriorísticas senón que é esixible unha ponderación ad hoc das circunstancias
á luz dos principios indicados. Ademais, como sinala a STS do 28.11.2012, Rec.
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4321/2010, “el juicio sobre lo acertado o desacertado de una decisión administrativa
de tutela y protección de un menor en situación de desamparo no puede hacerse
retrospectivamente […], sino que debe venir referido al tiempo de la adopción de
dichas medidas tuitivas, atendidas las circunstancias concurrentes en ese momento”.
Ao anterior engádese que as resolucións citadas foron adoptadas sobre a base da
valoración e proposta de equipos técnicos especializados na materia e, ademais,
tales resolucións foron inicialmente avaladas polo Xulgado de instancia, malia que
foran finalmente revogadas en apelación. Nótese, ademais, respecto da alegación do
reclamante relativa á exclusiva competencia xudicial para a adopción da medida de
suspensión da relación dos pais cos seus fillos biolóxicos, sobre a base do disposto na
STS do 4.11.2013, Rec. 2646/2012, como esta sentenza é posterior á resolución na
que neste caso se adoptou a medida (que era de febreiro de 2012) e como, ademais,
precisamente a dita sentenza do Tribunal Supremo, no seu Fundamento Xurídico
Segundo, salienta a existencia de pronunciamentos contraditorios das Audiencias
Provinciais ao respecto, engadindo precisamente como a Audiencia Provincial de
Pontevedra viña mantendo ata ese momento que a Administración tiña potestade
para suspender cautelarmente as visitas, con ratificación da medida polo Xulgado de
Familia no caso de oposición.
Os elementos indicados conducen a entender que, desde a estrita perspectiva da
responsabilidade patrimonial, que é a que nos ocupa, non cabe considerar que as
resolucións do 14.2.2012 e do 5.3.2013 se apartaran “de toda lógica” e procederan á
aplicación da norma “de manera irrazonada e irrazonable”.
Esta mesma conclusión debe predicarse das actuacións administrativas posteriores
á anulación xudicial daquelas resolucións. Así, da relación de datos contida na
consideración anterior resulta como o mantemento da suspensión do réxime de visitas,
pese á revogación da resolución do 14.2.2012 pola sentenza da Audiencia Provincial
do 21.5.2013, viu motivada nun primeiro momento pola constitución do acollemento
preadoptivo (sendo esta postura da Administración autonómica avalada inicialmente
polo xulgado de instancia no Auto do 25.9.2013, no que, ante a constitución do dito
acollemento preadoptivo por Auto do mesmo xulgado do 3.9.2013, denegouse o
despacho da execución daquela sentenza). Posteriormente, xa revogada a constitución
do acollemento preadoptivo por Auto da Audiencia Provincial do 22.1.2014, o
mantemento da suspensión das visitas veu avalado pola denegación do despacho da
execución acordada polo Auto do Xulgado do 6.10.2014. De modo que non foi ata a
revogación deste último auto, polo Auto da Audiencia Provincial do 23.2.2015, cando
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se proseguiron as visitas. Finalmente, como consecuencia dunha nova ponderación
dos intereses en presenza, e, singularmente, do interese superior dos menores,
acordaríase xudicialmente a revogación definitiva das visitas (decisión na que, entre
outros elementos, se tivo en conta a falta de colaboración do pai biolóxico nos termos
indicados nos correspondentes autos).
En suma, estímase que, tendo en conta a marxe de ponderación ínsita na adopción
de medidas de protección de menores á que antes se aludiu e das circunstancias
concorrentes no presente caso (con numerosos pronunciamentos xudiciais que
avalaron inicialmente a ponderación efectuada pola Administración autonómica
coa conseguinte prolongación da suspensión do réxime de visitas), as actuacións
administrativas controvertidas mantivéronse dentro duns límites de razoabilidade na
aplicación da normativa aplicable, o que conduce a estimar a ausencia, neste caso,
do requisito da antixuridicidade do dano e, en consecuencia, a mostrar un parecer
favorable á desestimación da reclamación presentada.
7.9.- A responsabilidade patrimonial polos danos sufridos como consecuencia de
que uns edificios da súa propiedade non teñen conexión á rede de sumidoiros do
concello (CCG 285/2021)

O Concello de Vigo promoveu as obras de construción do aparcadoiro da rúa Policarpo
Sanz que provocaron a destrución e non reposición da conexión á rede de saneamento
municipal dos dous inmobles da parte reclamante, debido presumiblemente a unha
incorrecta execución da obra por parte da empresa contratista. É evidente que ao
negarse a asumir o custo da reposición á rede de saneamento e impoñelo á titular dos
inmobles o Concello incumpriu as obrigas que lle correspondían como titular dos
servizos públicos citados, sendo o seu deber a reposición, sen custo para a interesada,
da conexión que tiñan con anterioridade, máxime tendo en conta que a destrución da
conexión orixinal foi debida a unhas obras promovidas polo propio Concello.
Concorren, pois, os elementos precisos para apreciar á responsabilidade patrimonial
do Concello de Vigo polo deficiente funcionamento do servizo público de titularidade
municipal que ocasionou a I. un dano patrimonial de carácter antixurídico que a
entidade interesada non está obrigada a soportar, polo que procede a súa indemnización.
Se ben o feito de que a empresa concesionaria da construción do aparcadoiro
incumprise a obriga contractual de repoñer os accesos á rede de sumidoiros dos
inmobles propiedade de I. non implica a súa imputabilidade verbo desta reclamación,
como xa se indicou, cuestión distinta é que, acreditado o citado incumprimento do
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contratista, o Concello poida esixirlle á súa vez a responsabilidade que proceda, no
seu caso.
Por último, respecto da contía da indemnización reclamada por I. o importe dos danos
se concreta na suma de 15.636,49 €, xustificando esta cantidade mediante as facturas
por ela pagadas á concesionaria do servizo de abastecemento de auga (Aqualia) e
os documentos acreditativos das transferencias bancarias. Cabe engadir, ademais,
que a devandita contía non foi discutida por Aqualia e que a proposta de resolución
considerou probado o dano patrimonial, de modo que resulta totalmente acreditado.
7.10.- A responsabilidade patrimonial polos danos e perdas ocasionados como
consecuencia da resolución da alcaldía do Concello de suspensión da actividade
desenvolvida pola entidade mercantil P. (CCG 289/2021)

O ditame analiza a reclamación de responsabilidade patrimonial interposta o
13.11.2020 pola entidade mercantil P. polos danos derivados da medida de suspensión
da actividade desenvolvida pola precitada entidade na instalación situada na rúa
Ínsuas, núm. 29 e 31, no Concello de Sarria.
En concreto, a reclamación alicérzase en que a antedita medida causou aos reclamantes
danos antixurídicos, que non teñen o deber de soportar, ao tratarse dunha medida que
foi anulada xudicialmente por sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo
núm. 1 de Lugo, do 14.3.2018 (sentenza confirmada en apelación pola sentenza do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en diante, STSXG, do 15.11.2019).
Engádese na reclamación que a responsabilidade do Concello deriva tamén da falta
de continuación da tramitación do expediente de reposición da legalidade urbanística
incoado, manténdose así os efectos da medida de suspensión da actividade até que
recaeu a STSXG do 15.11.2019 citada.
Reclaman unha indemnización por importe total de 142.821,52 € polos conceptos
de dano emerxente, lucro cesante e danos morais, que con ocasión do trámite de
audiencia incrementouse en 1.618,39 €.
O concello formula proposta de resolución en sentido estimatorio parcial da
reclamación (16.7.2021).
Á vista dos vicios determinantes da anulación da actuación administrativa, cabe
concluír na existencia dun deficiente funcionamento da administración local
determinante da concorrencia, no caso, do requisito da antixuridicidade, tal e coma
entende tamén a proposta de resolución.
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A parte reclamante solicita unha indemnización por importe total de 144.439,91 €,
desagregada nos seguintes conceptos:
-

Por dano emerxente, concretado nos gastos de traslado da actividade a outro
local e de acondicionamento deste, reclámase a cantidade de 44.662,77 €,
achegando para os efectos facturas (por importe total de 17.635,11 €) e
documentación acreditativa do alugamento dun novo local (por importe de
27.027,66 €).

-

Por lucro cesante reclámanse 58.158,75 € (37.813,07 € correspondentes
ao exercicio 2016, e 10.172,84 € por cada un dos exercicios 2018 e 2019).

-

En concepto de dano moral reclámase a contía a tanto alzado de 40.000,00 €

-

E, aos conceptos anteriores –recollidos no escrito inicial de reclamación–
engádese, con ocasión das alegacións formuladas en trámite de audiencia,
a cantidade de 1.618,39 € pola taxa derivada da apertura de establecemento
no novo local.

Pola súa banda, na proposta de resolución recoñécese unha indemnización pola contía
recollida no informe pericial emitido no curso da instrución do procedemento e que
ascende a 45.125,74 €, coa seguinte desagregación:
-

Por dano emerxente derivado dos gastos de traslado da actividade a outro
local e de acondicionamento deste, recoñécese a cantidade de 32.553,31 €, e

-

Por lucro cesante fíxase a cantidade de 12.572,43 €.

Pois ben, ha de partirse de que a aplicación do principio de reparación integral implica
que esta comprende, dentro do eido da responsabilidade patrimonial da administración,
os danos non só alegados senón tamén probados pola persoa ou persoas prexudicadas
(STS do 20.6.2000, rec. 1706/1996).
Comezando polos danos reclamados en concepto de dano emerxente, estímase
que procede recoñecer por tal concepto o importe reclamado correspondente aos
gastos derivados do traslado da actividade a outro local e polo acondicionamento
deste, ao resultar acreditado o antedito importe a través das correspondentes
facturas e da documentación xustificativa do alugamento achegadas pola parte
reclamante, e estar tales gastos enlazados causalmente coa actuación administrativa
xudicialmente anulada, cunha única excepción. Así, a respecto da cantidade de
1.200,00 € correspondente á factura en concepto de “Honorarios por la realización
de informe pericial sobre el cumplimiento de las condiciones urbanísticas y de las
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licencias municipales existentes en el local bajo nº 31 de la rúa das Insuas, concello
de Sarria”, mostramos a nosa conformidade co Concello ao respecto de que non
estamos diante dun gasto imputable á actuación administrativa anulada, senón ante
un gasto vinculado ao recurso contencioso-administrativo seguido por R. contra a
medida de suspensión da actividade (en concreto, derivado da proba pericial achegada
no seo no devandito recurso) polo que se trata dun gasto que debeu comprenderse, no
seu caso, no pronunciamento sobre a imposición de custas, sen que proceda obter o
seu resarcimento pola vía da responsabilidade patrimonial da Administración (neste
sentido, por exemplo, STSXG do 11.9.2008, rec. 4211/2006; SSTS do 18.7.2011, rec.
292/2007, e do 6.5.2016, rec. 199/2014, e as que nelas se citan, así como os ditames
CCG 480/2018, CCG 252/2019 ou CCG 190/2021).
Si cabe incluír o resto das cantidades reclamadas en concepto de dano emerxente, sen
que caiba excluír delas, como propón o Concello, o gasto relativo a equipamentos
de extinción de incendios ou unha parte dos gastos de alugamento do novo local,
pois estímase que aquel gasto forma parte dos necesarios para o acondicionamento
do novo local e, a respecto dos gastos de alugamento, enténdese que todos os gastos
reclamados por este concepto atópanse vinculados á necesidade de dispor doutro local
para o desenvolvemento da actividade.
En consecuencia, procede recoñecer, en concepto de dano emerxente, a cantidade de
43.462,77 €.
Á anterior cantidade cabería engadir, tamén polo concepto de dano emerxente ao
tratarse dun gasto derivado da necesidade de dispoñer doutro local para o exercicio da
actividade, a cantidade de 1.618,39 €, correspondente ao importe da taxa xirada pola
apertura do establecemento no novo local, sempre que tal importe fose efectivamente
aboado pola parte reclamante (circunstancia que, se ben non está acreditada no
expediente, ao tratarse dun ingreso municipal, ha de constar ao Concello).
No que atinxe, en segundo lugar, ao lucro cesante, trasladando a doutrina xurisprudencial
ao caso (por todas, STS do 3.12.2019, rec. 28/2019 e STS 10.2.1998, rec. 496/1997,
e as que nela se citan), a parte reclamante interesa unha indemnización en concepto
de lucro cesante correspondente aos exercicios 2016, 2017 e 2018 sobre a base do
indicado nun informe pericial que xunta coa reclamación e que basea os cálculos na
comparativa entre o volume de operacións e a conta de resultados deses exercicios e
dos exercicios 2014 e 2015 (previos á medida de suspensión da actividade).
Pola súa banda, no informe pericial emitido no curso da instrución só se recoñece lucro
cesante polo días efectivos de paralización da actividade que resultan acreditados no
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expediente, e efectúase a valoración empregando un método analítico baseado na
marxe bruta diaria da sociedade durante o exercicio previo á paralización.
Pois ben, dos datos que constan no expediente, e tendo en conta o antes apuntado sobre
o carácter restritivo e a proba rigorosa do lucro cesante, estímase que non procede
recoñecer ningunha cantidade por tal concepto en relación cos exercicios de 2017 e
2018, pois non consta debidamente acreditada unha diminución da actividade neses
exercicios imputable á actuación administrativa anulada, senón que o que resulta do
expediente é que nese período a sociedade desenvolveu a actividade e mantivo un
volume de operacións mesmo superior ao do exercicio 2015.
No que atinxe ao exercicio 2016, si que consta unha mingua do volume de operacións,
se ben ese dato, sen máis, non pode abondar para os efectos que nos ocupan pois,
xunto a el e conforme ao antes exposto, sería necesario que pola parte reclamante se
achegase unha proba rigorosa sobre a conexión entre tal diminución (e do montante
que se reclama en concepto de ganancia deixada de obter) e a actuación administrativa
anulada; proba rigorosa que neste caso só pode considerarse presente a respecto do
período no que efectivamente a empresa permaneceu sen actividade e que, segundo os
datos de facturación que constan no expediente, sería o comprendido entre o 6.2.2016
a 12.4.2016.
Procede, en consecuencia, acoller neste punto o criterio mantido no informe pericial
emitido no curso da instrución que acouta a valoración do lucro cesante ao devandito
período empregando un método analítico sobre a base dos datos do exercicio
precedente (na mesma liña de ter en conta datos do exercicio precedente pode citarse,
por exemplo, a STS do 21.10.2009, rec. 679/2008).
En consecuencia, estímase que a cantidade que procede recoñecer en concepto de
lucro cesante sería de 12.572,43 €. Así, a suma das contías por ambos conceptos (dano
emerxente e lucro cesante) ascende a 57.653,59 €.
Resta por analizar a cantidade reclamada en concepto de dano moral. Trátase dunha
cantidade que se fixa pola parte reclamante a tanto alzado en 40.000,00 € sen
diferenciar entre a contía que correspondería á sociedade como persoa xurídica e ao
reclamante R., persoa física. Ademais, non se achega proba ningunha en relación con
este concepto (Sentenza da Audiencia Nacional do 28.2.2013, rec. 607/2011).
Sobre esta base, e comezando polos danos morais á persoa xurídica, é certo que a
xurisprudencia ten admitido que as persoas xurídicas poidan reclamar por dano moral
na medida en que puidese resultar afectado o seu prestixio, pois, certamente, o dereito
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á propia estimación ou ao bo nome ou a sona non é patrimonio exclusivo das persoas
físicas. A diferenza das persoas físicas, no caso das persoas xurídicas o dano moral “se
manifiesta en el prestigio y estima moral en el concepto público” (STS do 20.2.2002,
rec. 2855/1996).
Pois ben, no presente caso, non se achegou ningunha proba de que a actuación
municipal anulada producise danos á imaxe ou ao prestixio da empresa (por todas, STS
do 23.5.2000, rec. 2660/1996), sen que tales danos poidan entenderse producidos, de
maneira automática, pola actuación administrativa anulada (neste sentido, o indicado
na recente STSXG do 3.5.2019, rec. 4453/2017).
E, a respecto dos danos morais reclamados por R., como persoa física, tampouco
poden entenderse tales danos producidos de forma automática, e neste caso nin se
achegou unha mínima proba sobre a afectación permanente ou de certa intensidade
que a actuación administrativa lle causou nin tampouco tal afectación se desprende das
circunstancias concorrentes, tendo en conta, en especial, o escaso período de tempo
de efectiva paralización da actividade ao que antes se aludiu (STS do 24.3.2004, rec.
539/2000).
En conclusión, o parecer deste órgano consultivo é favorable á estimación parcial
da reclamación de responsabilidade patrimonial se ben procedería recoñecer unha
indemnización polos conceptos de dano emerxente e por lucro cesante en prol da
entidade P. (pois en ámbolos dous casos trátase de danos causados a esta persoa
xurídica, e non ao outro reclamante, R.) polos importes indicados no ditame.
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ÍNDICE NUMÉRICO DE ASUNTOS
SOMETIDOS A CONSULTA
1/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos pola
caída ao tropezar cunha lousa, solta e rachada, na
beirarrúa da rúa Emilio González López da cidade
da Coruña
2/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., en representación de P., polo
danos ocasionados ao caer da bicicleta no paseo
marítimo da cidade da Coruña por mor do mal
estado dunha xunta de dilatación
3/2021

8/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., polos danos tras intervención
cirúrxica realizada no Hospital Universitario Lucus
Augusti
9/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., por mor dos danos e perdas tras
a implantación e posterior retirada do dispositivo
Essure, no Hospital Álvaro Cunqueiro
10/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., J., A. e J., polo falecemento de O.,
esposo e pai dos reclamantes respectivamente, no
Hospital Universitario Lucus Augusti

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos por
mor dunha caída no paso de peóns situado na
intersección das rúas Ronda de Don Bosco e
Pracer, ao pisar sobre unha tapa dun sumidoiro que
se atopa no medio do paso, parcialmente pintada de
branco para integrarase no paso de peóns

11/2021

4/2021

Revisión de oficio do Decreto do Concelleiro
Delegado de Medio Ambiente e Urbanismo do
7.10.2009 que outorgou licenza de legalización e
finalización de obras da edificación sinalada co nº
X da C/Tetuán e do Decreto de Alcaldía de data
16.2.2015 polo que se outorga Licencia de Primeira
Ocupación

Proxecto de decreto polo que se modifica o Estatuto
da Axencia Galega das Industrias Culturais,
aprobado polo Decreto 150/2012, do 12 de xullo
5/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. e H., polos danos por mor da
inadecuada asistencia sanitaria prestada a P. no
Centro de Saúde Carranza, e o seu posterior
falecemento
6/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos derivados polo
falecemento da súa nai J. no Hospital Universitario
Cristal
7/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Q., por mor dos danos e perdas tras
intervención cirúrxica no Hospital Povisa de Vigo

Revisión de oficio dos acordos da Xunta de
Goberno Local (29.10.2004, 30.9.2005 e 3.2.2006)
relativos ao Proxecto de Compensación do Sector 7
“Recinto feiral” (Someso) solicitado por C. e por S.
12/2021

13/2021
Resolución do contrato da obra LugoDesdobramento e humanización da Avenida da
Infanta Elena, Duquesa de Lugo. Tramo Glorieta
Ronda Norte Glorieta 25 de Novembro
14/2021
Proxecto de decreto polo que se desenvolve o
informe de avaliación dos edificios e se crea o seu
rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia
15/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J., polos danos persoais sufridos nas
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instalacións deportivas do campo de “As Cercas”
debido as lesións producidas na man esquerda ao
apoiarse na varanda que rodea o recinto deportivo
cando xogaba un partido de fútbol
16/2021
Resolución contractual por causas imputábeis ao
contratista da “Construción do Centro de Día, 1ª
fase”
17/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos e perdas consecuencia
dunha caída sufrida cando transitaba pola beirarrúa
da Avda. Gran Vía á altura do número 36 por mor
do mal estado dunha lousas do pavimento
18/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos en relación ao
expediente de concesión de licenza de obra e
actividade para ampliación da súa explotación
avícola de carne
19/2021
Resolución contrato administrativo formalizado
entre a Deputación Provincial de Ourense e
a mercantil A., S.L, para a execución da obra
“Tratamento superficial na OU-0808 Ou-622
-Vila de Castro”, nº X, no Concello de O Barco de
Valdeorras
20/2021
Proxecto decreto polo que se establece o currículo
do ciclo formativo de grao medio correspondente
ao título de técnico en redes e estacións de
tratamento de auga
21/2021
Proxecto decreto polo que se establece o currículo
do ciclo formativo de grao superior correspondente
ao título de técnico superior en ensinanza e
animación sociodeportiva
22/2021
Proxecto decreto polo que se establece o currículo
do ciclo formativo de formación profesional básica
correspondente ao título profesional básico en
acceso e conservación en instalacións deportivas
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23/2021
Proxecto de decreto polo que se establece o
currículo do ciclo formativo de grao superior
correspondente ao título de técnico superior en
xestión da auga
24/2021
Proxecto decreto polo que se establece o currículo
do ciclo formativo de grao superior correspondente
ao título de técnico superior en acondicionamento
físico
25/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos e perdas por mor
da perda de oportunidade de recibir tratamento
que evitase o infarto agudo de miocardio e as súas
secuelas, realizado no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela
26/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de O.,
por mor dos danos e perdas tras a realización de
intervencións cirúrxicas no Complexo Hospitalario
de Santiago de Compostela
27/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
G., polos danos e perdas polo falecemento do seu
esposo S. no Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol
28/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. no seu propio nome e en
presentación da comunidade hereditaria á que
pertence, por mor do falecemento da súa nai R. no
Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
29/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., por mor dos danos e perdas
tras intervención cirúrxica realizada no Hospital
Universitario Álvaro Cunqueiro
30/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de P.,
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polos danos e perdas tras intervención cirúrxica
realizada no Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago de Compostela
31/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e presentación de S. e
G., polos danos e perdas por mor do falecemento
de G., esposo e pai respectivamente, no Hospital
Universitario da Coruña

representación dos seus fillos M., V., M., B. e
O., polos danos e perdas polo falecemento de V.,
esposo e pai respectivamente, no Hospital da Costa
de Burela
38/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J., polos danos e perdas por mor da
demora terapéutica e posteriores intervencións da
súa doenza no Hospital Povisa

32/2021

39/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polas lesións e secuelas sufridas
consecuencia dun tardío e/ou erróneo diagnóstico
da súa doenza no Hospital Povisa

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de C.,
R., M. e M., polo falecemento do seu pai Q. no
Hospital Universitaria da Coruña

33/2021

40/2021

Revisión de oficio da declaración de nulidade
respecto do parágrafo segundo do resolvendo
primeiro da Resolución da concelleira delegada da
Área de Benestar Social do Concello de Cambre
pola que se lle concede a I. unha axuda por importe
de catrocentos euros do recibo de aluguer do mes
de abril de 2020

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. e R., polo falecemento de R. no
Hospital Universitario Arquitecto Marcide

34/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída polo mal estado
dunhas lousas do pavimento na rúa Abeleira
Menéndez da cidade de Vigo
35/2021
Resolución de contrato administrativo para a
explotación da Área Recreativa “O Mazo da Fraga”
de Ferreiravella subscrito entre M. e o Concello de
Riotorto
36/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. en nome e representación de H., J.,
M., M. e M., polos danos polo falecemento de A.,
esposo e pai respectivamente dos reclamante, no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela.

41/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en representación da súa filla
menor de idade L. polos danos e perdas tras
intervencións cirúrxicas realizadas no Hospital
Provincial de Pontevedra a L. tras caída accidental
42/2021
Proxecto de Decreto polo que se regula a
actividade de control de acceso aos espectáculos
públicos e actividades recreativas, así como aos
establecementos ou espazos abertos ao público en
que se celebren
43/2021
Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito presentada por C., en relación ao expediente
X
44/2021
Resolución do contrato de obras de “melloras do
pavimento do pavillón de deportes” subscrito entre
o Concello do Saviñao e a mercantil S., SLU

37/2021

45/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. no seu nome propio e en

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como
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consecuencia dunha caída na confluencia das
rúas Benito Corbal e Vasco da Ponte na cidade de
Pontevedra
46/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída nunha beirarrúa en
Porteliña-Pazos de Reis no Concello de Tui
47/2021
Proxecto de Decreto polo que se regula o Rexistro
Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia
e o Rexistro autonómico de persoas titulares de
determinados órganos ou cargos
48/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída, na cacharela organizada
o día 24.6.2018, na praza do Matadoiro da cidade
de Santiago de Compostela
49/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na beirarrúa do parque
de San Lázaro, á altura da parada do autobús no
Concello de Ourense
50/2021
Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito iniciada de oficio de acordo coa resolución
da directora da Atriga do 23.12.2020, en relación
ás resolución de aprazamento fraccionamento nº
X., Y. e Z, correspondentes ás autoliquidación do
imposto de patrimonio, exercicio 2017, 2018 e
2019 de C.

53/2021
Proxecto de orde pola que se modifica o Anexo do
Decreto 165/2019, do 26 de decembro, polo que
se establece o procedemento para a adquisición da
condición de persoal funcionario de carreira polo
persoal laboral fixo do Convenio colectivo único
do persoal laboral da Xunta de Galicia
54/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de B.
e N., por mor dos danos e perdas ocasionados ao
Sr. B. polo tratamento do seu traumatismo no brazo
esquerdo no Hospital Lucus Augusti
55/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Q., por mor dos danos e perdas tras
a demora diagnóstica, tratamento e intervención
cirúrxica da súa doenza no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo
56/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos dos danos e perdas por
mor do erro diagnóstico da súa doenza no Hospital
Universitario Cristal
57/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída ao cruzar un paso de
peóns na rúa Pintor Colmeiro na cidade de Vigo

51/2021

58/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N. en nome e representación de P.,
polos danos e perdas por mor do procedemento
tributario iniciado referente ao expediente de
sucesións X

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. en nome e representación de H.,
SA polos danos e perdas sufridos no vehículo X
logo de envorcar debido ao estado escorregadizo da
estrada municipal Os Carballo-Bean do Concello
de Oroso

52/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos e perdas por mor
dunha caída debido ao mal estado da vía pública
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con fochas e asfalto en mal estado cando cruzaba
polo paso de peóns na rúa Doutor Teixeiro na súa
confluencia coa praza de Galicia, no Concello de
Santiago de Compostela

59/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos e perdas sufridos

Memoria 2021
como consecuencia dunha caída por mor do mal
estado do pavimento e ausencia de sinalización
cando camiñaba pola rúa López Mora, á altura do
Centro Comercial Camelias, na cidade de Vigo
60/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N. polos danos sufridos a
consecuencia dunha caída na praza do Correxidor
da cidade de Ourense
61/2021
Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito presentada por M. e P. en relación a
expediente X
62/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha contusión
no terceiro dedo da man esquerda no Hospital
Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo
63/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun carcinoma
lobulillar infiltrante de mama no Hospital público
do Barbanza
64/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á. en nome e representación
do seu cónxuxe F., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha tetraplexía pola
asistencia recibida na Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061 en Ourense
65/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., J. e M., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de M.,
pai e cónxuxe respectivamente, no Hospital
Universitario Arquitecto Marcide de Ferrol
66/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos sufridos como

consecuencia do tratamento dun carcinoma ductal
infiltrante de mama no Hospital Universitario
Cristal de Ourense
67/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída por mor dunhas lousas
soltas e en mal estado á altura da entrada para peóns
do estacionamento público na Praza de Galicia da
cidade de Santiago de Compostela
68/2021
Resolución de contrato de execución de “Obras de
mellora de equipamentos deportivos e sociais na
parroquia de Figueiras”, pertencente ó Concello de
Santiago, adxudicado á empresa M., SL
69/2021
Revisión de oficio da licenza de actividade X
outorgada a M. por parte do Concello de San
Cristovo de Cea
70/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na praia de Gandarío ao
pisar na area e caer enriba dun tubo que se atopaba
tapado pola area no Concello de Bergondo
71/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por C., en representación de M., por
danos derivados da asistencia sanitaria presentada
no Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro.
72/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en representación de O. e de
O., polos danos derivados da asistencia sanitaria
prestada á súa nai
73/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos derivados da
asistencia sanitaria prestada no Hospital Álvaro
Cunqueiro
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74/2021

81/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en representación de P., A., M.
e A., polo falecemento de T. no Hospital Lucus
Augusti

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha fractura de
nocello no Hospital Povisa de Vigo

75/2021

82/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polo danos derivados da asistencia
sanitaria prestada no Hospital Cristal Piñor

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun meninxioma no
Hospital Povisa de Vigo

76/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. e A. Seguros Generales, SA
de Seguros y Reaseguros polos danos e perdas
sufridos cando circulando coa súa motocicleta
matrícula X sufriu un accidente por mor da grava
miúda solta na vía pública municipal que da acceso
ao Colexio Carlos Casares, ao carón da Avenida da
Ponte da cidade de Vigo
77/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha neoplasia
benigna de nervios periféricos e sistema autónomo
no Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de
Vigo
84/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación da
entidade mercantil O., S.L.U contra o Concello de
Sada

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha torsión de
testículo no Hospital Universitario Arquitecto
Marcide de Ferrol

78/2021

85/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en nome e representación de
T., SL polos danos sufridos no vehículo matrícula
X cando circulaba por unha estrada local que vai
dende DP-909 a Lema, no termo municipal do
Concello de Carballo

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., por mor dos danos e perdas tras
a implantación e posterior retirada do dispositivo
Essure, no Hospital Universitario Lucus Augusti
de Lugo

79/2021
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83/2021

86/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B. en representación de C., polas
lesións sufridas por esta como consecuencia dunha
caída na rúa Curros Enríquez da cidade de Ourense

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de M.,
por mor dos danos e perdas tras a implantación
e posterior retirada do dispositivo Essure, no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo

80/2021

87/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de S.,
polos danos sufridos como consecuencia dunha
intervención cirúrxica de menisco no Hospital
Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. e T. e L., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de B., cónxuxe
e pai respectivamente, no Hospital Universitario A
Coruña

Memoria 2021
88/2021

95/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., por mor dos danos e perdas tras
a implantación e posterior retirada do dispositivo
Essure, no Hospital Universitario Arquitecto
Marcide de Ferrol

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de V. e
T., polos danos e perdas por mor do falecemento
de T., filla e irma das reclamantes, no Hospital
Universitario Lucus Augusti

89/2021

96/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en nome e representación de G.
e P., polos danos sufridos polo seu fillo T. como
consecuencia da asistencia sanitaria prestada no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo
con motivo dun traumatismo de nervios e medula
espiñal ao nivel do tórax

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. actuando en nome e
representación, como administrador único da
mercantil I., S.L. polos danos e perdas causados
á mercantil por mor da perda da mercadoría
inmobilizada preventivamente no expediente
núm. X da Xefatura Provincial de Sanidade en
Pontevedra

90/2021

97/2021

Contrato de xestión de servizo público en réxime
concesional da “Explotación das instalacións da
rede de abastecemento en alta da marxe dereita
da ría de Arousa (A Coruña)”. Aprobación de
expediente administrativo de modificación nº 2

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de L.,
polos danos e perdas pola demora no diagnóstico da
súa doenza, no Hospital Universitario Lucus Augusti

91/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación
de I. polos danos e perdas por mor da demora
diagnóstico das anomalías que sufría o seu fillo non
nato, por parte do Hospital Xeral Calde de Lugo, e
que ocasionou o posterior aborto

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na vía pública cando
camiñaba dende a Paza de Pascual Veiga ate a Rúa
Igrexa de Sanxenxo
92/2021
Informe sobre determinadas cuestións relativas á
constitucionalidade do artigo 18.4 do Proxecto de
Lei de cambio climático e transición enerxética
93/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de S.,
polos danos e perdas sufridos como consecuencia
da implantación do dispositivo Essure no Hospital
da Barbanza e a súa posterior retirada
94/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de A.
e C., polos danos e perdas causados a Sra. A. tras
a implantación e posterior retirada de dispositivo
Essure no Hospital Universitario Lucus Augusti

98/2021

99/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de M.
e G., polos danos e perdas tras as intervencións as
que foi sometido o Sr. M. no Hospital Universitario
Montecelo tras ingresar por mor dun accidente de
tráfico
100/2021
Revisión de oficio presentada por G. en nome e
representación de A. no expediente de reposición de
legalidade urbanística X, polas obras promovidas
por G. no Concello de Meis
101/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. polos danos derivados da
asistencia sanitaria prestada no Servizo de
Oftalmoloxía do Hospital Universitario Montecelo
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102/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polo danos derivados da
asistencia sanitaria prestada no Hospital Álvaro
Cunqueiro
103/2021

110/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., pola asistencia sanitaria prestada
no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña

Declaración de extinción da ocupación do dominio
público de 5 postos no Mercado Municipal da
Magdalena na cidade de Ferrol por extinción
do dereito de explotación que habilitaba a súa
ocupación a R., R., V. e F.

104/2021

111/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J., polos danos derivados da
asistencia sanitaria prestada no Hospital Público
de Verín

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos sufridos no ombreiro
esquerdo ao escorregar no auditorio municipal do
Concello de Gondomar debido á humidade que
había no chan

105/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., en representación de S., polos
danos derivados da asistencia sanitaria no Centro
de Saúde de Lalín
106/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., en representación de V., polos
danos sufridos como consecuencia dunha caída
nunha beirarrúa da praza de Galicia na cidade de
Santiago de Compostela
107/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída por mor dun buraco
no céspede do cemiterio municipal de Boisaca do
Concello de Santiago de Compostela
108/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos e perdas por mor
dunha caída ao pisar unha baldosa das varias
rotas na beirarrúa esquerda da rúa Montero Ríos
en sentido a rúa Rosalía de Castro da cidade de
Santiago de Compostela
109/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas sufridos
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como consecuencia da anulación da licenza
concedida para instalación de ascensor e ampliación
de vivendas no edificio sito na rúa Santo Tomás, nº
X, na cidade da Coruña

112/2021
Revisión de oficio do Decreto do Concelleiro
Delegado de Medio Ambiente e Urbanismo do
7.10.2009 que outorgou licenza de legalización e
finalización de obras da edificación sinalada co nº
X da C/Tetuán e do Decreto de Alcaldía de data
16.2.2015 polo que se outorga Licencia de Primeira
Ocupación
113/2021
Resolución do contrato de servizo denominado
“Servizo de limpeza do colexio CEIP de Celeiro”
114/2021
Proxecto de decreto polo que se crea o Consello de
Cooperación de Consumo de Galicia
115/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., por mor dos danos e perdas
por un accidente durante a práctica da actividade
deportiva con monitor nas instalación deportivas de
La Torre ao tropezar contra un step.
116/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. e D., polos danos derivados da
asistencia sanitaria prestada ao seu irmán, V., no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro

Memoria 2021
117/2021

124/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en representación de S. e C., polos
danos derivados da asistencia sanitaria prestada no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia dun accidente laboral na Eoxi
Pontevedra e o Salnés

118/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en representación de B., polos
danos derivados da asistencia prestada no Hospital
do Salnés e no Centro de Saúde San Roque de
Vilagarcía
119/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos derivados da
asistencia sanitaria prestada no Hospital Arquitecto
Marcide
120/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., pola asistencia sanitaria recibida
no Centro de Saúde Casco Vello da cidade de Vigo
121/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
presentada por P., S.L. polos danos e perdas
derivados da anulación xudicial da resolución
do 26.11.2014, de autorización da transmisión, a
prol da precitada empresa, dos dereitos mineiros
das concesións de explotación L. _ núm. 4112,
C. _núm. 4111, e A. _núm. 4114, e da resolución
do 26.2.2015 sobre aceptación de subrogación
subxectiva da mesma entidade no procedemento
administrativo de solicitude de prórroga das ditas
concesións de explotación
122/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída por mor dunha baldosa
levantada na beirarrúa da rúa Xeneral Pardiñas na
cidade de Santiago de Compostela
123/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. e D., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de D., cónxuxe e pai
respectivamente, no Hospital Povisa de Vigo

125/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia dunha escisión de articulación do
xeonllo dereito no Hospital Clínico Universitario
de Santiago de Compostela
126/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
B. e de S., por mor dos danos e perdas tras a
implantación e posterior retirada do dispositivo
Essure no Hospital Clínico Universitario de
Santiago de Compostela
127/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída no paseo de madeira da
praia da Lanzada no termo municipal de Sanxenxo
128/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída nun paso peonil da zona
axardinada de beirarrúa esquerda da rúa Río Mao
no Concello de Ourense
129/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída ao escorregarse por mor
dunhas follas e pólas duns plataneiros na beiravía
esquerda do lugar do Pinto no Concello de Esgos
na provincia de Ourense
130/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R. en nome e representación de
U., polos danos sufridos como consecuencia
dun accidente coa súa motocicleta ao impactar
cunha árbore caída na marxe dereita da calzada
do p.q. 2+300 da VG 4-8, no termo municipal de
Pontevedra
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131/2021

138/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., por mor dos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun infarto cerebral
debido a trombose de arteria vertebral no Hospital
Universitario Arquitecto Marcide de Ferrol

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., por mor dos danos e perdas tras
a implantación e posterior retirada do dispositivo
Essure no Hospital Universitario da Coruña

132/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., por mor dos danos e perdas tras
a implantación e posterior retirada do dispositivo
Essure no Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro
de Vigo
133/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., por mor dos danos sufridos
como consecuencia do tratamento dunha neoplasia
benigna de próstata no Hospital Universitario
Montecelo de Pontevedra
134/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por O., por mor dos danos sufridos
como consecuencia do tratamento dun cólico renal
non especificado no Hospital Universitario Lucus
Augusti de Lugo
135/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na beirarrúa por mor do
mal estado de tres lousas na rúa Lalín no Concello
de Vigo
136/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., por mor dos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha histerectomía
total conservando os ovarios por útero miomatoso
no Hospital Universitario Cristal de Ourense
137/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., por mor dos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha neoplasia maligna
de endometrio no Hospital Meixoeiro de Vigo
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139/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. en nome e representación de B., B.
e L., por mor dos danos sufridos como consecuencia
do falecemento de F., nai e avoa respectivamente,
no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo
140/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída nas escaleiras
existentes na rúa Gregorio Espino do Concello de
Vigo
141/2021
Informe sobre a competencia para sancionar
denuncias COVID anteriores á modificación da Lei
8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia operada
pola Lei 8/2021, do 25 de febreiro
142/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., F. e F., polos danos causados
nuns inmobles da súa propiedade a consecuencia
da demolición parcial da edificación sita en Nicolás
Cora Montenegro, no Concello de Viveiro
143/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., por mor dos danos sufridos
como consecuencia do tratamento dunha neo
maligna lóbulo superior do bronquio ou pulmón no
Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo
144/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., A., B., M. e Y. e C., por mor dos
danos sufridos como consecuencia do falecemento
de B., cónxuxe, pai e avó respectivamente, no
Hospital Universitario A Coruña

Memoria 2021
145/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de Q.,
por mor dos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha chalación no Hospital Público da
Mariña de Lugo
146/2021
Solicitude de restablecemento do equilibrio
económico-financeiro da concesión do servizo
público de residencia e centro de día do Concello
de Foz
147/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., en calidade de mandataria de
C., SL, polos danos sufridos como consecuencia
do lamentable estado de conservación da praza
pública sita no número 2 da rúa Zaragoza e as
continuas filtracións de auga dende a praza ata o
soto destinado a Estacionamento Público
148/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída por mor dunhas lastras
soltas e fora do seu sitio na rúa Méndez Núñez no
Concello das Pontes de García Rodríguez
149/2021

desprazada de falanxe distal do dedo medio dereito
no Hospital Público de Monforte
152/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
R., M., J. e D. e A., por mor dos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de M., fillo,
parella, pai e irmán respectivamente, no Hospital
Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo
153/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., por mor dos danos sufridos como
consecuencia pautamento dun fármaco ao que era
alérxico no Centro de Saúde de Xinzo de Limia
154/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., por mor dos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha artrose primaria
unilateral na cadeira dereita no Hospital Público do
Salnés
155/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., nome propio e en representación
dos seus irmáns J. e E., por mor dos danos sufridos
como consecuencia do falecemento do seu pai Á.
no Hospital Universitario Cristal de Ourense

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de P.,
por mor dos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dun trastorno en disco intervertebral
con mielopatía-rexión cervical no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela

156/2021

150/2021

157/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., por mor dos danos sufridos
como consecuencia do tratamento dunha neoplasia
maligna de cuadrante superior externo de mama
esquerda no Centro de Saúde O Ventorrillo

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., por mor dos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunhas hemorroides
de cuarto grado no Hospital Público Virxe da
Xunqueira

151/2021

158/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., por mor dos danos sufridos
como consecuencia do tratamento dunha fractura

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. en nome e representación de G.,
por mor dos danos sufridos como consecuencia do

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., por mor dos danos sufridos
como consecuencia do tratamento dunha rotura de
ligamento cruzado no xeonllo dereito no Hospital
Universitario da Coruña
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falecemento do seu cónxuxe no Hospital Hospital
Universitario da Coruña

no Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela

159/2021

166/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de N. e
de B. quen actúan no seu nome, e no da súa filla M.,
por mor dos danos sufridos en relación cos estudios
xenéticos realizados á Sra. N.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída por mor dun oco
non sinalizado na rúa Emilio Pardo Bazán no
Concello de Vigo

160/2021

167/2021

Revisión de oficio dos actos administrativos
de pagamento de retribucións a A. no período
comprendido entre o 4.4.2017 e o 24.8.2018,
instada por S. e A. ante o Concello de Camariñas

Revisión de oficio da Resolución da Dirección
Xeral da Función Pública de data 2 de decembro
de 2020, de recoñecemento dos servizos prestados
nas Administracións Públicas previos á adquisición
da condición de persoal funcionario de carreira da
Administración Xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia a G.

161/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na rúa Azorín no
Concello de Ponteareas
162/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. en nome e representación de B.,
por mor dos danos sufridos como consecuencia
de intervención cirúrxica de cesárea segmentaria
transversa +LTB no Hospital Universitario Lucus
Augusti de Lugo
163/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T. en nome e representación de
G., B., J. e R., por mor dos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de S., cónxuxe e
nai respectivamente, no Hospital Montecelo de
Pontevedra
164/2021
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168/2021
Revisión de oficio da Resolución da Dirección
Xeral da Función Pública de data 2 de decembro
de 2020, de recoñecemento dos servizos prestados
nas Administracións Públicas previos á adquisición
da condición de persoal funcionario de carreira da
Administración Xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia a B.
169/2021
Revisión de oficio da Resolución da Dirección
Xeral da Función Pública de data 1.12.2020,
de recoñecemento dos servizos prestados nas
Administracións Públicas previos á adquisición
da condición de persoal funcionario de carreira da
Administración Xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia a C.
170/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de A.,
por mor dos danos sufridos como consecuencia
do tratamento dunha estenose con insuficiencia
(da válvula) aórtica non reumática no Hospital
Universitario da Coruña

Revisión de oficio da Resolución da Dirección
Xeral da Función Pública de data 4 de decembro
de 2020, de recoñecemento dos servizos prestados
nas Administracións Públicas previos á adquisición
da condición de persoal funcionario de carreira da
Administración Xeral da Comunidade Autónoma
de Galicia a M.

165/2021

171/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., por mor dos danos sufridos
como consecuencia do falecemento da súa nai F.

Solicitude de declaración de nulidade da
Resolución da Alcaldía do 23.7.2020, pola que se
resolve o expediente de reposición de legalidade

Memoria 2021
urbanística, ordenando a E., S.L.U. legalizar o
parque eólico “Sierra del Acebo”
172/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de M
e V., F., A., M. e L., polos danos e perdas polo
falecemento do seu esposo e pai respectivamente P.
no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
173/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Y., por mor dos danos e perdas
derivados da implantación e posterior demora
na retirada do dispositivo Essure no Hospital
Universitario Arquitecto Marcide
174/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. e F., por mor dos danos e perdas
derivados do falecemento por morte súbita da súa
filla durante o parto, no Hospital Universitario
Cristal
175/2021
Interpretación do acordo plenario do 10.7.1994 no
marco da concesión administrativa do matadoiro
municipal adxudicada a “C., S.A.”
176/2021
Revisión de oficio da declaración de nulidade do
convenio de colaboración asinado o 5.8.2019, entre
o Concello de Ourense e o Concello do Carballiño
para o reforzo do persoal da Policía Local durante a
festa do polbo do Carballiño

179/2021
Resolución de contrato administrativo formalizado
entre a Deputación Provincial de Ourense e
a mercantil A., SL, para a execución da obra
“Tratamento superficial na OU-0808 OU-622Vila de Castro”, nº X, no Concello de O Barco de
Valdeorras
180/2021
Resolución do contrato de servizos de actualización
dos mapas da provincia da Coruña e da rexión
urbana de A Coruña-Ferrol e a primeira realización
do mapa da área metropolitana de Santiago de
Compostela, adxudicado a C.
181/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. en nome e representación de
A., mestra especialista en pedagoxía terapéutica,
polos danos sufridos como consecuencia de varias
agresións por parte dun alumno con trastorno de
espectro autista no CEIP Fonte Escura de Vigo
182/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
M., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dun aneurisma de arteria coronaria no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo
183/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha fibrose epidural
na EOXI de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras

177/2021

184/2021

Resolución do contrato de subministración por
parte da mercantil R., SL, dun equipo de traballo
composto por unha plataforma elevadora con cesta,
montada sobre vehículo todo terreo novo tipo pickup, con destino ao Parque Móbil da Deputación
Provincial de Ourense

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

178/2021

185/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J. e M. e Q., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de A., pai e
cónxuxe respectivamente no Hospital Universitario
Lucus Augusti de Lugo

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de V.,
polos danos sufridos como consecuencia dunha
intervención programada de catarata de ollo esquerdo
no Hospital Universitario Cristal de Ourense
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186/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento de venas varicosas na
extremidade inferior esquerda no Hospital Juan
Cardona de Ferrol
187/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos sufridos como
consecuencia dunha intervención de cadeira
realizada no Hospital Universitario Álvaro
Cunqueiro de Vigo
188/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha incontinencia
de esforzo no Hospital Universitario Arquitecto
Marcide de Ferrol
189/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., a raíz da presunta caída sufrida no
peirao de Arcade (2.4.2017) ao tropezar cun resalte
no céspede
190/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos e perdas producidos
como consecuencia da anulación da licenza de
obras para rehabilitación do inmoble sito na rúa
Fernando Macías núm. X (Edificio Conde Fenosa)
da cidade da Coruña

193/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída no acceso ao seu posto
de traballo no Hospital Provincial de Pontevedra
194/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. e T., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento ao nacer do seu fillo
A. no Hospital Provincial de Pontevedra
195/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha hipertensión
ocular no ollo esquerdo no Hospital Meixoeiro de
Vigo
196/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T., polos danos sufridos como
consecuencia da demora no diagnóstico dunha
enfermidade pulmonar intersticial no Hospital
Universitario Cristal de Ourense
197/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha bronquite aguda
no Centro de Saúde de Pontedeume

191/2021

198/2021

Proxecto de Decreto polo que se crea a Comisión
de Garantía e Avaliación da eutanasia na
Comunidade Autónoma de Galicia, e se modifica
o Decreto 177/2000, do 22 de xuño, polo que se
regula a creación e autorización dos comités de
Ética Asistencial

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. en nome e representación de F.,
pola demora no diagnóstico do cancro ureteral e
metástases pulmonares no Complexo Hospitalario
Universitario de Vigo

192/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
B., e A., P. e M., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de V., cónxuxe e
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pai respectivamente, no Hospital Universitario
Arquitecto Marcide de Ferrol

199/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., por mor dos danos e perdas
sufridos como consecuencia dunha caída ao
tropezar cunha chapa metálica que estaba no chan
na rúa Venezuela da cidade de Vigo

Memoria 2021
200/2021

207/2021

Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito presentada por O., en relación ao expediente
X

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. e A., polos danos derivados do
seguimento do embarazo xemelgar da señora F.
no Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro, con
aborto dun dos fetos e nacemento prematuro do
segundo feto

201/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., M., M. e F., polos danos sufridos
como consecuencia da anulación da licenza
urbanística para a rehabilitación do inmoble sito na
rúa Fernando Macías, nº X do Edificio Conde de
Fenosa na cidade da Coruña
202/2021
Proxecto de decreto polo que se regula o Marco
galego de competencias dixitais e a certificación
galega en competencias dixitais
203/2021
Revisión de oficio, instada por A., das resolucións
do 21.1.2016 e do 1.6.2016, ditadas polo xefe
territorial da Consellería do Mar da Coruña,
recaídas no procedemento sancionador X
204/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., como consecuencia dos danos
sufridos por mor dunha caída ao perder o equilibrio
nun chanzo da oficina de recadación do Concello
de Noia
205/2021
Resolución de recurso extraordinario de revisión
interposto por C., en nome e representación da
entidade S., SLU, relativo as axudas do Programa
I de microempresas, de mantemento do emprego
e a actividade económica das microempresas de
Galicia máis afectadas pola COVID-19
206/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos derivados dunha
mala praxe ao colocar o dispositivo Essure, o
seu seguimento e posterior retirada no Complexo
Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela

208/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T. e Á. que actúan no seu propio nome
e en representación do seu fillo R., polos danos
e perdas por mor da demora e erro diagnóstico da
doenza de R. no Hospital Virxe da Xunqueira de Cee
209/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos e perdas tras
intervención de varices en membro inferior
esquerdo no Hospital Juan Cardona de Ferrol
210/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos e perdas que lle
ocasionou a falta de diagnóstico e tratamento da
súa doenza no Hospital Álvaro Cunqueiro e Centro
de Saúde San Paio de Navia
211/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., en nome e representación de
A., polos danos derivados da asistencia sanitaria
recibida con ocasión do traslado en ambulancia ao
Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e do posterior
ingreso neste hospital con motivo do tratamento
dunha hernia de disco extruída
212/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Á., polos danos ocasionados polo
erro diagnóstico e a perda de oportunidade trala súa
inseminación artificial no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela
213/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos e perdas por mor
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do erro de diagnóstico e do erro de tratamento da
súa doenza no Hospital Universitario Montecelo e
Centro de Saúde Sanxenxo-Baltar Portonovo
214/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de O.,
polos danos e perdas por mor do falecemento da
súa irma O.
215/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por H., polos danos derivados da
asistencia sanitaria prestada a F., o seu marido,
no Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol
e no Complexo Hospitalario Universitario da
Coruña, co seu posterior falecemento
216/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas pola
colocación e posterior retirada dos dispositivos
anticonceptivos Essure no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro
217/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., L. e D., polos danos derivados
da asistencia sanitaria prestada a S., nai e e filla,
respectivamente dos reclamantes no Hospital
Clinico Universitario de Ourense
218/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E., por mor dos danos e perdas pola
caída sufrida na praza situada no extremo da rúa
Corrales coa confluencia da avenida Monelos ao
troprezar co murete que a delimita e que non se ve
debido a que o farol que o ilumina está tapado pola
follaxe dunha árbore
219/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., en nome e representación do
seu fillo menor de idade H., polos danos sufridos
por mor dun cravo que sobresaía do tapiz onde
se desenrolaba unha sesión de adestramento na
modalidade de loita olímpica no Pavillón de Coia
na cidade de Vigo
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220/2021
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
221/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída ao tropezar nunha
beirarrúa en mal estado na avenida Praia de Santa
Marta da vila de Baiona
222/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., polos danos ocasionados
como consecuencia do tratamento dunha artrite
estafilococica no nocello e pé dereito no Complexo
Hospitalario Universitario Arquitecto Marcide de
Ferrol
223/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en nome e representación de R.,
quen á súa vez actúa en nome e representación de
G., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dun trastorno vascular de intestino no
Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo
224/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por H., polos danos sufridos como
consecuencia da extracción dun corpo estraño no
oído dereito no PAC de Vigo
225/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
K., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha escordadura de ligamento non
especificado no nocello esquerdo no Hospital
Público do Salnés
226/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída na Praza do Conde no
Concello de Pontedeume.

Memoria 2021
227/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia da anulación da licenza urbanística
para a rehabilitación do inmoble sito na rúa
Fernando Macías, nº X do Edificio Conde de
Fenosa na cidade da Coruña
228/2021
Resolución do contrato de xestión de servizo
público de “Explotación do matadoiro municipal
de Viveiro” coa entidade mercantil E., SL
229/2021

de modificación da capacidade dunha explotación
porcina situada en Penaposta, Santiso, no Rexistro
Galego de Explotacións Porcinas Intensivas
235/2021
Resolución de recurso extraordinario de revisión
presentado por C., en relación co Decreto do
6.9.2007, Decreto do 10.9.2008, Decreto do
9.9.2009, Decreto do 1.2.2010 e Decreto do
9.9.2010 relativos á contratación, prórroga e
contrato indefinido como administrativa auxiliar de
apoio á Alcaldía do Concello de Carnota
236/2021

Resolución da solicitude de declaración de
nulidade de pleno dereito formulada por D. en
nome e representación de M. e C. no expediente
de sucesión X

Resolución do recurso extraordinario de revisión
interposto por C. contra a resolución do 28.12.2020
do Tribunal para a selección de persoal docente
do obradoiro de emprego “Salvaterraemprega”,
seguido no Concello de Salvaterra de Miño

230/2021

237/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en nome e representación de
L., polos danos sufridos como consecuencia
da asistencia sanitaria prestada en relación con
gonalxia e lesión meniscal en xeonllo esquerdo

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. e D. , no seu propio nome e en
nome e representación do seu fillo J. por mor
dos danos causados ao cravarse este último unha
xiringa abandonada e que fora empregada por unha
persoa portadora do virus da hepatite C (VHC)
cando xogaba nun parque dunha pista deportiva
situada xunto ao Hospital Gil Casares da cidade de
Santiago de Compostela

231/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., por mor dos danos e perdas tras
a implantación e posterior retirada do dispositivo
Essure, no Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro
232/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída nunha beirarrúa
da avenida da Constitución do Concello de Boiro
233/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación da súa
irmá F., polos danos sufridos por esta última como
consecuencia do tratamento dunha somnolencia no
Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo

238/2021
Informe sobre o réxime dos usos e actividades das
edificacións existentes ilegalmente executadas
239/2021
Revisión de oficio do convenio entre o Ministerio
de Fomento e o Concello de Monforte de Lemos
para a transferencia da titularidade de varios tramos
da N-120
240/2021
Resolución de contrato de obras de reforma
de edificación para centro social adxudicado á
mercantil O., SL no Concello de Arbo

234/2021

241/2021

Revisión de oficio da resolución do 26.11.2019,
ditada pola xefa territorial da Consellería do Medio
Rural da Coruña, pola que se estimou a solicitude

Resolución do contrato de xestión indirecta da
concesión do servizo de tratamento de residuos
industriais non perigosos na plataforma loxística
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inversa do polígono industrial “Sete Pías” no termo
municipal de Cambados

do tratamento do seu síndrome autista no Hospital
Universitario Álvaro Cunqueiro de Vigo

242/2021

249/2021

Reclamación
responsabilidade
patrimonial
interposta por P. en nome e representación da
súa nai G., polos danos e perdas ocasionados
pola deficiente atención recibida pola súa nai
na Residencia de Maiores de Viana do Bolo, da
Fundación Valdegodos

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos sufridos como
consecuencia dunha intervención cirúrxica de
xeonllo esquerdo no Hospital Universitario Lucus
Augusti de Lugo

243/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída por mor dunha arqueta
da rede de saneamento mal colocada na rúa Buenos
Aires no Concello de Carballo
244/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. e C. e D., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de A., cónxuxe
e pai respectivamente, no Hospital Universitario
Montecelo de Pontevedra
245/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha neoplasia
de comportamento non especificado de aparato
respiratorio no Hospital Universitario Álvaro
Cunqueiro de Vigo
246/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por O., polos danos morais sufridos
por humillacións durante o seu parto no Hospital
Universitario Cristal de Ourense
247/2021
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250/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
B., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento da súa filla E. no Hospital Universitario
da Coruña
251/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de G. e
J. e A., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento de V., cónxuxe e nai respectivamente,
no Hospital Universitario da Coruña
252/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. e J., M., D. e L., polos danos
sufridos como consecuencia do falecemento de
S., cónxuxe e pai respectivamente, no Hospital
Universitario Arquitecto Marcide de Ferrol
253/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por H., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha substitución
de articulación de xeonllo dereito no Hospital
Universitario Montecelo de Pontevedra
254/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de V.
e A., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento da súa nai L. no Hospital Universitario
Montecelo de Pontevedra

Revisión de oficio do acordo da Xunta de Goberno
Local de data 16.2.2021 de adxudicación do
contrato do Proxecto de aforro e eficacia enerxética
na iluminación pública nas zonas de Escabanas
2, Ancares, Igrexa e Montañés e da súa posterior
formalización

248/2021

255/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por E. en nome e representación do seu
fillo T., polos danos sufridos como consecuencia

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. e P., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de V., cónxuxe e nai

Memoria 2021
respectivamente, no Hospital Universitario Lucus
Augusti de Lugo

único de concellos), POS + 2020 do Concello das
Pontes de García Rodríguez

256/2021

263/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por O., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun lumbago con
ciática no lado esquerdo no Hospital Universitario
Montecelo de Pontevedra

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída ao ceder a madeira que
cubría unha arqueta na rúa Cruceiro no Concello
de Tui

257/2021

264/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
C., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha trombocitopenia non especificada
no Hospital Povisa de Pontevedra

Resolución do contrato de Reforma do parque
infantil na Urbanización Val de Lemos adxudicado
á empresa O., SL polo Concello de Monforte

258/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha hernia
abdominal non especificada sen obstrución nin
gangrena no Hospital Universitario da Coruña
259/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
G., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dun leiomioma de útero no Hospital
Provincial de Pontevedra
260/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de C.,
por mor dos danos e perdas tras a implantación e
posterior retirada do dispositivo Essure no Hospital
Universitario da Coruña
261/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento duns trastornos do
menisco esquerdo no Hospital Público da Mariña
262/2021
Resolución do contrato de obra “Mellora de
pavimentos e servizos na rúa Roseiras”, financiada
con cargo ao Plan Provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan

265/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T. en nome e representación de G.,
polos danos sufridos como consecuencia dunha
caída por mor dunha lousa de pedra deteriorada no
pavimento na rúa Domingo Antonio Andrade no
Concello de Cee
266/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación de C. e
L., polos danos sufridos polo seu fillo de tres anos
M. no CEIP de Roxos
267/2021
Resolución de contrato administrativo de
subministración de roupa de traballo por
incumprimento do contratista entre a empresa M.,
SL e o Concello de Ponteareas
268/2021
Revisión de oficio da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade respecto do acto
derivado da inclusión de T. na lista de interinos
e substitutos para impartir docencia no corpo
de profesores de Artes Plásticas e Deseño na
especialidade de Medios Audiovisuais
269/2021
Proxecto de Decreto polo que se regula a formación
e as condicións esixibles para o desempeño das
funcións de prevención e socorrismo nos espazos
acuáticos naturais e instalacións acuáticas na
Comunidade autónoma de Galicia
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270/2021

277/2021

Revisión de oficio do Acordo da Xunta de Goberno
Local, de data 4.1.2006, recoñecemento en solo
urbano aos efectos do establecido na disposición
transitoria décimo primeira da Lei 9/2002, do
30 de decembro, a existencia a data 1.1.2003, da
explotación agrícola e gandeira da que é titular G.

Declaración de nulidade de pleno dereito do
“Acordo da Xunta de Goberno Local de data
15.5.2018 polo que se outorga licenza en favor de
D. para a legalización de vivenda unifamiliar”

271/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos derivados da caída
cando circulaba en bicicleta na intersección Avda.
Ourense con Pista dos Castros (Xinzo de Limia)
por mor da existencia duna focha de grandes
dimensións

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
F., polos danos derivados do tratamento da súa
doenza (traumatismo en pé esquerdo) no Hospital
Universitario Arquitecto Marcide
272/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de L. e
C., por mor dos danos e perdas polo tratamento da
doenza (otoesclerose oído esquerdo) do Sr. L. no
Hospital Virxe da Xunqueira
273/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., no seu propio nome e en beneficio
e a favor de N., J. e M. e A., polos danos causados
polo falecemento de F. (esposo, pai e avó dos
reclamantes)
274/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por Q., polos danos e perdas polo erro
diagnóstico da súa lesión no pulso dereito tras un
accidente de tráfico e ser atendido no Hospital
Universitario Lucus Augusti
275/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos e perdas tras
tratamento cirúrxico da súa doenza no Hospital
Universitario Lucus Augusti
276/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., por mor dos danos, perdas e
secuelas que padece tras o tratamento e posteriores
intervencións da súa doenza no Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo
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278/2021

279/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. pola indebida privación das
relacións familiares, primeiro provisionais e
finalmente definitivas, derivadas de resolucións
administrativas contrarias ao Dereito e de accións
e omisións culposas e/ou dolosas no ámbito
do procedemento de protección dos seus fillos
biolóxicos
280/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos e perdas por mor
dunha caída cando camiñaba pola rúa Fonseca, no
cruce coa praza de Lugo e tropezou cun respiradoiro
281/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos ocasionados por unha
caída cando ía paseando pola praia de Rodeira á
altura do “pirulí” polo paseo de madeira e tropezou
cun anaco de madeira que se levanta ao pisala
282/2021
Resolución da solicitude de declaración de
nulidade de pleno dereito formulada por I. e D., no
expediente de sucesión X
283/2021
Declaración de nulidade de pleno dereito formulada
por R. en relación co expediente de transmisións
patrimoniais X

Memoria 2021
284/2021

290/2021

Resolución da solicitude de declaración de nulidade
de pleno dereito formulada por M. en relación ao
expediente de transmisións X

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T., por mor dos danos sufridos como
consecuencia da caída dunha póla dun eucalipto na
senda peonil denominada “Senda Verde” que une
Milladoiro e Bertamiráns no Concello de Ames

285/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta pola mercantil I., S.A. (propietaria
dos edificios sitos na rúa Policarpo Sanz nº X da
cidade de Vigo) que expón que con ocasión das
obras de reforma do local baixo do edificio nº
X, adquire coñecemento de que ambos edificios
actualmente non constan con conexión á nova
rede de saneamento efectuado na dita rúa nos anos
2008-2009 con ocasión das obras de construción do
aparcadoiro soterrado da rúa Policarpo Sanz
286/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polas lesións producidas na
Escola de Cantería da Deputación de Pontevedra, a
consecuencia dunha caída dende a plataforma dun
camión, tras ser golpeado por un contedor de obra
mentres realizaba a descarga do mesmo
287/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., por mor dos danos causados
nun proceso selectivo para contratación laboral
temporal dun posto de técnico de orientación
laboral no Concello de Betanzos
288/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., SL, polos danos producidos como
consecuencia da anulación da licenza urbanística
para rehabilitación do inmoble sito na rúa Fernando
Macías nº X (Edificio Conde Fenosa) na cidade da
Coruña
289/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. e G., actuando este último en
nome e representación da entidade mercantil P.,
S.L., polos danos e perdas ocasionados como
consecuencia da resolución da alcaldía do Concello
de Sarria de suspensión da actividade desenvolvida
pola dita entidade

291/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. en nome e representación de P.,
polos danos sufridos polo seu fillo J. durante o
parto no Hospital Público da Barbanza
292/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha fractura
de cadeira esquerda no grupo Quironsalud de
Pontevedra
293/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. en nome e representación de
P., polos danos sufridos como consecuencia da
atención prestada no Servizo de Urxencias do
Hospital Universitario da Coruña
294/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. e C., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de F., cónxuxe e nai
respectivamente, no Hospital Universitario Álvaro
Cunqueiro de Vigo
295/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. en nome e representación de M.,
polos danos sufridos como consecuencia dunha
caída na ambulancia que a levaba ao Hospital
Quirón na EOXI da Coruña
296/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de T.
e R., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento do seu pai R. no Hospital Povisa de
Pontevedra
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297/2021

304/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N., Í e I., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa nai Z. no
Hospital Universitario da Coruña

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de B. e R.,
polos sufridos como consecuencia do falecemento
do seu pai L. no Hospital Universitario da Coruña

298/2021

305/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia dunha intervención para implante
de endoprótese aórtica torácica e abdominal no
Hospital Universitario Cristal de Ourense

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. en nome e representación de P. e M.
e M., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento de F., cónxuxe e pai respectivamente,
no Hospital Universitario da Coruña

299/2021

306/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. e J., M. e M., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de A., cónxuxe
e pai respectivamente, no Hospital Universitario
Cristal de Ourense
300/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento do seu pai R. no
Hospital Universitario Cristal de Ourense
301/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dun accidente de motocicleta
pola incorrecta sinalización das obras que se
estaban a realizar para a instalación dunha glorieta
na confluencia da rúa Moldes coa Avenida de
Montecelo no Concello de Pontevedra (Deputación
de Pontevedra)
302/2021
Resolución de contrato de obras de reforma
de edificación para centro social adxudicado á
mercantil O., SL no Concello de Arbo
303/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia da presunta demora no diagnóstico
dunha hemorraxia cerebral

198

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. e M. e M., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de V., cónxuxe
e nai respectivamente, no Hospital Universitario da
Coruña
307/2021
Resolución do contrato administrativo especial
de prestación do servizo denominado “Escola de
Equitación da Deputación Provincial de Ourense”
308/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos e perdas por mor
dunha caída da bicicleta cando circulaba pola
Avenida Pedro Barrié de la Maza, aproximadamente
en fronte do Hotel Meliá María Pita
309/2021
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
310/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de S.,
polos danos sufridos como consecuencia dunha
caída no porto de Cambados
311/2021
Informe sobre determinadas cuestións relativas a
posibilidade xurídica de modificación da zona de

Memoria 2021
servizo do Porto de Marín, por considerarse de
transcendencia para a Comunidade Autónoma de
Galicia
312/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C en representación de P. Mutua
de Seguros polos importes satisfeitos polos danos
e perdas sufridas por C., por mor dun accidente
de coche contra outro vehículo polo desgaste
do aglomerado asfáltico no termo municipal de
Sanxenxo
313/2021

318/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de D.,
por mor dos danos e perdas tras a implantación
e posterior retirada do dispositivo Essure, no
Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo
319/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos como
consecuencia dunha intervención cirúrxica
programada de mama dereita no Hospital
Universitario Cristal de Ourense

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun desprazamento
de disco intervertebral cervical sen mielopatía no
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela

320/2021

314/2021

321/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., M. e A. e D. e Á., polos danos
sufridos como consecuencia do falecemento de F.,
cónxuxe, nai e avoa respectivamente, no Hospital
Universitario da Coruña

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. e S., polos danos sufridos polo
seu fillo menor de idade D. ao caer dun bambán
ao romper a cadea que o suxeitaba á estrutura no
parque infantil da rúa Mondaríz na cidade de Vigo

315/2021

322/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. e nome e representación de S.,
polos danos sufridos trala exodoncia do cordal
38 no Complexo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela

Resolución de contrato formalizado entre a
Deputación Provincial de Ourense e a mercantil E.,
SL para a subministración de dous vehículos tipo
furgoneta combi de 9 prazas con destino ao parque
móbil da Deputación de Ourense

316/2021

323/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., polos danos sufridos tras
intervención cirúrxica de corrección de hallux
valgus no pé esquerdo no Grupo Quironsalud de
Pontevedra

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento do seu fillo G. logo
de ser atendido no Hospital Universitario Lucus
Augusti de Lugo

317/2021

324/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de L. e
Á. e J., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento de S., cónxuxe e nai respectivamente,
no Hospital Universitario Montecelo de Pontevedra

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. e L., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de H., cónxuxe e pai
respectivamente, no Hospital Universitario Lucus
Augusti de Lugo

Interpretación da cláusula 8.1.30 do Prego de
Cláusulas Administrativas Particulares do contrato
de xestión integral de espazos do Complexo
Hospitalario Universitario de Ourense coa empresa
F., SA
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325/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., avogado, en nome e representación
de V. e V., polos danos derivados do falecemento da
súa filla menor de idade V. acontecido no Complexo
Hospitalario Universitario de Pontevedra
326/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. e P., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de P., cónxuxe e
pai respectivamente, no Complexo Hospitalario
Universitario da Coruña
327/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por A. en nome e representación de
A., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha neoplasia maligna de pelve renal
dereita no Hospital Universitario Lucus Augusti de
Lugo
328/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia da demora no tratamento dun
derrame pleural no Hospital Universitario Álvaro
Cunqueiro de Vigo
329/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de M. e
P., J. e C., polos danos sufridos como consecuencia
do falecemento de O., parella e nai respectivamente,
no Hospital Público do Salnés
330/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
L., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha neoplasia maligna secundaria de
retroperitoneo e peritoneo na EOXI de Coruña
331/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en representación de A. Gobal
Corporate, polos danos sufridos como consecuencia
dunha inundación na planta baixa do Edificio nº X
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da Avda. de Portugal, propiedade de H. SA., por
mor de choivas intensas derivadas dunha tormenta
no Concello de Chantada
332/2021
Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito formulada por F. e M. en relación ao
expediente X
333/2021
Solicitude de nulidade de pleno dereito presentada
por G. respecto do expediente sancionador X
334/2021
Solicitude de nulidade de pleno dereito presentada
por S., SL en relación ao acordo polo que se
confirma a liquidación contida na Acta de
desconformidade X e contra o acordo sancionador
do expediente X
335/2021
Revisión de oficio do acordo nº 15/429 adoptado
na Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo
sobre a transmisión da parcela M1-A, do sector
sur-k dunha superficie de 1200 metros cadrados á
mercantil C., SL, en virtude do convenio urbanístico
asinado entre este concello e a dita entidade
336/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D. en nome e representación de
C. por mor dos danos e perdas sufridos como
consecuencia dunha caída provocada ao esvarar
nunha tapa de rexistro de Telefónica na confluencia
das rúas Estrada e Rodríguez Seoane na cidade de
Pontevedra
337/2021
Revisión de oficio dos acordos do Pleno do
Concello de Viana do Bolo de datas 19.5.2016 e
20.7.2017 sobre modificación do complemento
específico do posto de Secretaría-Intervención e
Administrativo interino respectivamente
338/2021
Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito formulada por L., da liquidación tributaria
derivada do X

Memoria 2021
339/2021

347/2021

Solicitude de nulidade de pleno dereito formulada
por L. en nome propio e en representación de J. e J.
en relación ao expediente X

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., polos danos sufridos como
consecuencia dunha intervención cirúrxica de útero
miomatoso no Hospital Provincial de Pontevedra

340/2021
Resolución do contrato relativo ao proxecto DP
1102-Ampliación e mellora da seguridade viaria na
DP 1102 de Cespón a Vidres Pk 0+000 a 1+700
(Boiro) adxudicado á entidade M., SA
341/2021
Solicitude de declaración de nulidade de pleno
dereito formulada por R. en relación ao expediente
de sucesión X
342/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de V.,
por mor dos danos e perdas tras a implantación
e posterior retirada do dispositivo Essure, no
Hospital Álvaro Cunqueiro
343/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos sufridos como
consecuencia do falecemento da súa nai Y. no
Hospital Universitario Cristal de Ourense
344/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de F.,
por mor dos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha contusión no nocello dereito no
Hospital Álvaro Cunqueiro
345/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N. en nome e representación de
B., polos danos sufridos como consecuencia
dunha fractura de cadeira esquerda no Hospital
Universitario Cristal de Ourense
346/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de F.,
por mor dos danos sufridos como consecuencia
do tratamento dunha neoplasia maligna de ovario
dereito no Hospital Universitario A Coruña

348/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. e M., por mor dos danos sufridos
como consecuencia do falecemento da súa nai V.
no Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela
349/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por B., por mor dos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun traumatismo non
especificado na cabeza no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro
350/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de B.,
por mor dos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha fractura trabecular pisiforme no
pulso esquerdo no Hospital Universitario A Coruña
351/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos polo seu
fillo G. como consecuencia do tratamento dunha
apendicite aguda no Hospital Público da Mariña
de Lugo
352/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
P., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento do seu cónxuxe B. no Hospital Clínico
Universitario de Santiago de Compostela
353/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por D., pola atención prestada no
Hospital Povisa de Vigo
354/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., polos danos sufridos como
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consecuencia do tratamento dun desprendemento
de retina de ollo dereito máis catarata no Hospital
Universitario A Coruña

consecuencia do falecemento da súa nai B. no
Hospital Clínico Universitario de Santiago de
Compostela

355/2021

362/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
G. e V. e M., por mor dos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de R., cónxuxe e
nai respectivamente, no Hospital Universitario
Montecelo de Pontevedra

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha apendicite
aguda no Hospital Universitario Álvaro Cunqueiro
de Vigo

356/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. en nome e representación de
M., J. e A., por mor dos danos sufridos como
consecuencia do falecemento do seu pai G. no
Hospital Meixoeiro de Ourense
357/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. e V., M. e I., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de I., parella de
feito e pai respectivamente, no Centro de Saúde A
Cañiza en Pontevedra
364/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de C.,
N. e N., polos danos sufridos como consecuencia
do tratamento das cefaleas da Sra. C. no PAC de
Vigo e no centro de saúde Rosalía de Castro

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia dunha intervención programada por
discopatía C5-C6 no Hospital Universitario Cristal
de Ourense

358/2021

365/2021

Resolución do contrato administrativo da
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia
061 para a prestación do servizo de transporte
sanitario urxente na área do Baixo Miño (expte. X)
formalizado con A., SL.

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
N., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha artrose de xeonllo no Hospital
Clínico Universitario de Santiago de Compostela

359/2021
Informe sobre os usos autorizables en solo rústico
de acordo co previsto na Lei 2/2016, do 10 de
febreiro, do solo de Galicia
360/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en nome e representación de
A., polos danos sufridos como consecuencia
dunha caída por mor dunhas lastras oscilantes na
confluencia da Travesía La Gaiteira con San Diego
na cidade da Coruña
361/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. en nome e representación de
A., M., G., J., A. e B., polos danos sufridos como
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363/2021

366/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
J., M. e M. e A., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de N., cónxuxe, nai
e avoa respectivamente, no Hospital Universitario
Lucus Augusti de Lugo
367/2021
Proxecto de Decreto polo que se crea e regula a
Xunta Consultiva en materia de Ordenación do
territorio e Urbanismo
368/2021
Resolución do contrato “Exposición itinerante
Camiños do Sur”, adxudicado á empresa N., SL

Memoria 2021
369/2021

376/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por R., polos danos e prexuízos
sufridos pola decisión do Concello de renunciar á
contratación do arrendamento dun inmoble para a
cesión de uso á asociación de veciños O Barrio

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

370/2021

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

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., SL polos danos sufridos como
consecuencia da anulación da licenza urbanística
para rehabilitación do inmoble sito na rúa Fernando
Macías nº X (Edificio Conde Fenosa) na cidade da
Coruña
371/2021
Revisión de oficio do acordo firme adoptado
en sesión da Comisión Municipal de Goberno
do Concello de Pazos de Borbén do 24.7.2002
(expediente num. X), polo que outorgou a M., unha
licenza de acoutamento na finca X, sita no num. X
do lugar de Alvite, parroquia de Nespereira
372/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en nome e representación de
M., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento da súa nai, B., logo de ser atendida no
Hospital Universitario da Coruña
373/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. e M., B. e J., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento de F., cónxuxe
e pai respectivamente, no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro de Vigo
374/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha dor precordial
no Hospital Povisa de Pontevedra
375/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., en representación de F. e M.,
polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento da apendicite da señora F. no Complexo
Hospitalario Universitario da Coruña

377/2021

378/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun bocio multinodular
non tóxico no Hospital Universitario da Coruña
379/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha dor abdominal
xeneralizada no Complexo Hospitalario de
Pontevedra
380/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha anomalía
dentofacial no Hospital Universitario da Coruña
381/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. en nome e representación de
I., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha fractura patolóxica doutras partes
especificadas do fémur no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela
382/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. en nome e representación de
B., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha apendicite e de complicacións
posteriores no Complexo Hospitalario de
Pontevedra, no Complexo Hospitalario Xeral-Cíes
de Vigo e no Complexo Hospitalario Universitario
de Santiago
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383/2021
Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto
43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e regula o
observatorio galego da Familia e da Infancia
384/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., en nome e representación de R.,
polos danos e perdas sufridos cando transitando
pola rúa Montero Ríos sufriu unha caída provocada
polo mal estado das lousas do pavimento
385/2021
Proxecto de decreto polo que se modifica o
Decreto 16/2018, do 15 de febreiro, polo que se
establecen as bases e os criterios para a elaboración
dos regulamentos electorais que deben rexer a
realización dos procesos electorais nas federacións
deportivas galega
386/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dunha caída cando baixaba
pola rampla de acceso dende a rúa Martínez
Garrido á rúa Anduriña, por mor do mal estado de
conservación e impermeabilización da mesma, na
cidade de Vigo
387/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
formulada por M., polos danos e perdas sufridos
como consecuencia dun accidente de traballo
cando baixaba dun autobús durante unha excursión
escolar do CEIP Antonio Fernández López de
Sarria
388/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída no parque infantil da
avenida de Montoto na cidade da Coruña
389/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha tenosinovite na
man dereita no Hospital Universitario da Coruña
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390/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J. e E., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de G., pai e cónxuxe
respectivamente, na Fundación Pública Urxencias
Sanitarias de Galicia-061 de Lugo
391/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. e R., polos danos sufridos por esta
última como consecuencia do tratamento dunha
ameaza de aborto no Hospital Universitario Álvaro
Cunqueiro de Vigo
392/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dun infarto cerebral
no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
393/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G., polos danos sufridos como
consecuencia dunha caída no Hospital Materno
Infantil pertencente ao Complexo Hospitalario
Universitario de Ourense
394/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P., polos danos sufridos como
consecuencia do tratamento dunha fractura do
extremo inferior do radio no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro de Vigo
395/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F., por mor dos danos e perdas tras
a implantación e posterior retirada do dispositivo
Essure no Hospital Universitario Arquitecto
Marcide de Ferrol
396/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. e P., por mor dos danos
sufridos como consecuencia do tratamento dun
parto eutocico con morte neonatal no Hospital
Universitario Cristal de Ourense
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397/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de L. e
M e V., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento de F., cónxuxe e pai respectivamente,
no Hospital Universitario Arquitecto Marcide de
Ferrol
398/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S. en representación de S., polos
danos sufridos como consecuencia dunha caída por
mor dunhas baldosas en mal estado na Ronda de
Outeiro na cidade da Coruña
399/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por F. en nome e representación de R.
Seguros Generales, SA, por mor dos danos sufridos
como consecuencia dunha inundación no soto
dunha vivenda no número X da rúa Amberes na
cidade da Coruña
400/2021
Revisión de oficio e declaración de nulidade de
pleno dereito do vao permanente núm. X autorizado
a E. polo Concello do Rosal
401/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por L. en nome e representación da
mercantil C., SL polos danos sufridos como
consecuencia da anulación da licenza urbanística
para rehabilitación do inmoble sito na rúa Fernando
Macías nº X (Edificio Conde Fenosa) na cidade da
Coruña

porcina situada en Penaposta, Santiso, no Rexistro
Galego de Explotacións Porcinas Intensiva
404/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C. no seu propio nome e como
administrador único da entidade mercantil
denominada P., S.L., polos danos producidos como
consecuencia da anulación da licenza urbanística
para a rehabilitación do inmoble sito na rúa
Fernando Macias nº X (Edificio Conde Fenosa) da
Cidade da Coruña
405/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. en nome e representación, como
administradora solidaria, da mercantil A., S.L. polos
danos producidos como consecuencia da anulación
da licenza urbanística para a rehabilitación do
inmoble sito na rúa Fernando Macias nº X (Edificio
Conde Fenosa) da Cidade da Coruña
406/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por J. en nome e representación de F.,
polos danos e perdas sufridos o día 2.9.2018, por
mor dun accidente de tráfico ocorrido no Túnel de
Beiramar-AS Avenidas, coa motocicleta, marca
Yamaha, modelo YP125, matrícula X, debido ao
mal estado de conservación da calzada
407/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por P. en representación da súa filla P.,
por mor dos danos e perdas tras o accidente, corte
no ollo, sufrido pola menor no CEIP Plurilingüe de
Chancelas

402/2021

408/2021

Proxecto de orde pola que se modifica a Orde do
9 de decembro de 2020 pola que se aproban os
diferentes modelos de autoliquidación do imposto
sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos
documentados na Comunidade Autónoma de
Galicia [...].

Resolución do contrato da subministración dun
clarinete para a Banda Municipal. Expediente X
(Lote 4)

403/2021
Revisión de oficio da resolución do 26.11.2019
ditada pola xefa territorial da Consellería do Medio
Rural da Coruña, pola que se estimou a solicitude
de modificación da capacidade dunha explotación

409/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por C., por mor de presuntas lesións
sufridas o 29.7.2018 ás 23 horas, no Lugar de
Cernada, San Xosé de Ribarteme, ao caer ao chan
por causa do suposto mal estado do pavimento e
inexistente iluminación do vieiro público
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410/2021

416/2021

Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. e 20 mais, todos eles funcionarios
pertencentes ao Servizo de Prevención, Extinción
de Incendios e Salvamento, e baixo a representación
letrada de L., polo dano moral que lles causou a
imposición de xornadas obrigatorias en aplicación
do Decreto, ditado polo Concelleiro de Seguridade
e Mobilidade, do 6.2.2019, polo que se autorizaba
ao Xefe do Servizo de Bombeiros para acordar
a suspensión dos descansos do persoal do dito
servizo, que foi anulado xudicialmente

Proxecto de decreto polo que se regula a admisión
de alumnado en centro docentes sustentados
con fondos públicos que imparten ensinanzas de
segundo ciclo de educación infantil, de educación
primaria, de educación secundaria obrigatoria e de
bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación

411/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V. e nome e representación de
C., polos danos sufridos como consecuencia do
falecemento da súa nai P. no Hospital Universitario
Álvaro Cunqueiro de Vigo
412/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por T., polos danos sufridos como
consecuencia da implantación e fallo dun DIU
o que provocou un embarazo non desexado no
Hospital Público Virxe da Xunqueira de Cee
413/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por N. e I. e G., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de F., pai e cónxuxe
respectivamente, no Hospital Universitario Lucus
Augusti de Lugo
414/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I. en nome e representación de
G., polos danos sufridos como consecuencia do
tratamento dunha neoplasia benigna de meninxes
cerebrais no Complexo Hospitalario Universitario
da Coruña
415/2021
Revisión de oficio dos actos de execución do plan
e urbanización aprobados polo Concello de Lugo
no seo da unidade de actuación Norte-16 (URPI-20
do PXOM vixente) por solicitude da comunidade
hereditaria de F. (P. e irmáns)
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417/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por M. e M., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento do seu pai C. no
Complexo Hospitalario de Pontevedra
418/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por V., C., P. e F., polos danos sufridos
como consecuencia do falecemento da súa nai R.
no Hospital Povisa de Vigo
419/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por G. e C., polos danos sufridos como
consecuencia do falecemento de C., cónxuxe e
pai respectivamente, no Hospital Universitario
Montecelo de Pontevedra
420/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por I., en representación de F. e G., que
actúan no seu propio nome e no do seu fillo G.,
polos danos ocasionados por mor da administración
intravenosa a este último dun fármaco no Hospital
Universitario Cristal de Ourense
421/2021
Reclamación de responsabilidade interposta por
G. e posteriormente, tras o seu falecemento, polos
seus herdeiros F. e M., M. e C., polos danos e perdas
sufridos polo señor G. que tras ingresar para una
intervención programada, no Complexo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, sufriu
graves queimaduras nos membros inferiores durante
a realización da dita intervención
422/2021
Reclamación de responsabilidade patrimonial
interposta por S., polos danos sufridos como

Memoria 2021
consecuencia da anulación de licenza urbanística
de obra para instalación de ascensor e ampliación
de edificio e posterior orde de demolición dos pisos
5º e 6º da rúa Santo Tomás, número X, na cidade
da Coruña
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