
 
Concello de Cuntis

 CERTIFICADO 

Expediente núm.: Órgano colexiado: 

709/2018 O Pleno 

 

María Fernanda Montero Parapar, EN CALIDADE DE SECRETARIO 
DESTE ÓRGANO, 

CERTIFICO: 

 

Que, na sesión desenvolvida o 2 de xullo de 2018 se adoptou o seguinte 
acordo: 

Expediente 709/2018. Potestade de Investigación

 
 
De conformidade co artigo 97 do ROF, acórdase por unanimidade dos 
membros presentes a ratificación da inclusión desta proposición  na orde 
do día da presenten sesión.

PROPOSTA DA ALCALDÍA AO PLENO DO CONCELLO
 
 

 
Antecedentes de Feito:

 
 

 
Previa  tramitación  de dilixencias  previas  sobre  a  viabilidade  de  incoar  o 

expediente de investigación da titularidade do Camiño da Misa,  polo Pleno do 

Concello de Cuntis, en sesión ordinaria celebrada o día 05/04/2018, adoptouse o 

seguinte acordo: “Incoar expediente de investigación da titularidade do camiño 

coñecido popularmente como Camiño da Misa”

 
 

 
O acordo de iniciación foi publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra 
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Concello de Cuntis

o día 17/04/2018, número 74, e no taboleiro de anuncios do Concello de Cuntis 

un exemplar do boletín durante un prazo de quince días.

 
Déuselle traslado do acordo de iniciación á Administración Xeral do Estado e á da 

Comunidade Autónoma para que, se é o caso, poidan facer valer os seus dereitos e 

alegar o procedente, non habéndose presentado alegacións. 

 
Notificáronse  aos  afectados  polo  expediente  de  investigación  que  resultan 
coñecidos e identificables.
 
Abriuse un trámite de información pública por prazo dun mes, contado dende o 
día seguinte ao que deba darse por  terminada a  publicación dos anuncios no 
taboleiro  da  Corporación,  para  que  as  persoas  afectadas  polo  expediente  de 
investigación  puidesen  alegar  por  escrito  canto  estimen  conveniente  ao  seu 
dereito ante a Corporación, acompañando todos os documentos en que funden as 
súas alegacións. 
 
Presentáronse  alegacións  ao  expediente  por  José  A.  Gosende  Folgar  o  día 
26/04/2018 (RE 1656/2018) e por Dolores Folgar Hervés e Edelmiro Figueiras 
Alonso o día 27/04/2018 (RE 1671/2018). 
 
 
 
Finalizado o prazo para presentar alegacións, abriuse un período de proba por 

prazo de 10 días. 

 
Consta no expediente informe do técnico municipal número 143/2018, no que se 

pronuncia  sobre  o  carácter  público  do  camiño,  tras  a  valoración  das  probas 

practicadas,  así  como informe de secretaría  nº  45/2018,  de  18  de xuño,  que 

contén a proposta de resolución. 

 
 

 
No período de audiencia preceptivo presentáronse alegacións por María Dolores 

Folgar Hervés e Edelmiro Figueiras Alonso, en data 20/06/2018. Consta informe 

de secretaría as alegacións presentadas. 

 
 

 



 
Concello de Cuntis

 
Fundamentos de Dereito.-
 
 
 
PRIMEIRO.- No  período  de  dilixencias  previas  aberto  polo  Concello  en  data 
14/07/2014 solicitouse información sobre as parcelas que limitan co camiño ao 
Arquivo  Histórico  Provincial  de  Pontevedra,  á  Deputación  Provincial  de 
Pontevedra, Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra.
 
Consta nesta fase recopilada a seguinte documentación:
 

·         Fotografía aérea do ano 1945, tomada da páxina web do Centro Nacional  
de Información Xeográfica. 

 
·         Fotografía aérea do ano 1956, tomada da páxina web do Centro Nacional  

de Información Xeográfica. 
 

·         Fotografía aérea do ano 1980, tomada da páxina web do Centro Nacional  
de Información Xeográfica. 

 
·         Fotografía aérea do ano 1984, tomada da páxina web do Centro Nacional  

de Información Xeográfica. 
 

·         Copia da Planimetría das Normas Subsidiarias do Concello de Cuntis. 
 

·         Descritiva e gráfica do catastro de 1958 da parcela 866 polígono 47 de 
Eusebio Paz Silva. 

 
·         Descritiva e gráfica do catastro de 1958 da parcela 868 polígono 47 de 

Ignacia Hervés Sueiro.
 

·         Descritiva e gráfica do catastro actual da parcela 866 polígono 47 de Inés 
Paz Ameijeiras.

 
·         Descritiva e gráfica do catastro de 1958 da parcela 868 polígono 47 de 

Dolores Folgar Hervés..
 

Solicitouse tamén información ao Instituto de Estudos do Territorio, remitíndose 
fotografías certificadas dos anos 1999, 2008 e 2010.
 

Constan fotografías aéreas do Centro Cartográfico e Fotográfico do Exército do 
Aire do 23/07/1956.
 

En tódalas fotografías aéreas aparece fotografado o camiño. 

 



 
Concello de Cuntis

 

 
 

SEGUNDO.- En data 22/01/1933 o Pleno do Concello de Cuntis adopta o seguinte 
acordo:
 

“Enaxenación de sobrantes da vía pública:  dada conta do informe emitido pola  
Comisión designada en sesión de 3 de abril do ano último en instancia de Antonio  
Leal Pereira, veciño de Hermida, de conformidade co mesmo, acórdase enaxenar a  
este  o  sobrante  de  vía  pública  existente  ao  norte  da  finca  da  súa  propiedade  
denominada “Coro”, sita en dito lugar, o cal mide 10 metros de longo por un de  
ancho, ou sexa, 10 metros cadrados de superficie, pola cantidade de dez pesetas. 
 

 
 

Visto,  así  mesmo,  o  informe  emitido  pola  aludida  Comisión  en  instancia  de  
Francisco Pazo Rivas,  veciño da Louriña,  solicitando un sobrante de vía pública  
lindante cunha finca da súa pertenza chamada “Fondo”, acórdase enaxenarlle dito  
sobrante,  que  mide  uns  sesenta  e  nove  metros  cadrados  de  superficie,  pola  
cantidade de 69 pesetas a que ascende o seu valor, a razón dunha peseta por cada  
metro cadrado. 
 

 
 

Visto, por último, o informe emitido pola aludida comisión en instancia de Antonio  
Hervés Domínguez, tamén veciño da Louriña, solicitando varios sobrantes de vía  
publica  limítrofes  con  fincas  da  súa  pertenza  sitas  no  mencionado  lugar,  e  as  
reclamacións  formuladas  contra  a  venda dun dos  referidos  sobrantes,  acórdase  
enaxenar a dito Antonio Hervés as parcelas que solicita, excepción feita da sinalada  
coa letra A na parte esquerda do croquis que acompaña á instancia e que mide a  
superficie de 10,80 metros cadrados por ser indispensables para o cómodo transito  
de carros polo camiño público que pasa polo Este da repetida parcela, quedando así  
reducida a total superficie dos sobrantes enaxenados a 228,87 metros cadrados,  
cuxo importe, a razón dunha peseta por cada metro, ascende a 228,87 pesetas”. 
 

 
 

Por outra banda en sesión de Pleno de data 03 de abril  de 1932, deuse conta 
dunha “instancia presentada por  Antonio  Leal  Pereira,  veciño de  Hermida e  de  
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outra presentada por Antonio Hervés Domínguez, veciño da Louriña, solicitando a  
enaxenación dalgúns trozos de vía pública non ocupados ao construírse o camiño  
veciñal de Cuntis a Cequiril,  acordándose que ambas instancias pasen a informe  
dunha comisión composta polos concelleiros D. Manuel Ferrín, D. Ignacio Brañas, D.  
Manuel Aboy, D. José María Garamez e D. Manuel Rodríguez, para resolver, con vista  
do mesmo, o que proceda”. 
 

 
 

É fundamental  sinalar  que  o  plano  aportado ao  Concello  por  Antonio Hervés 
Domínguez, tal e como se di no acordo plenario no que se fai referencia a un “ 
croquis  que  acompaña  á  instancia),     en  1932  no  que  se  recollen  os  sobrantes 
solicitados polo interesado  , non     se atopa no arquivo municipal nin tampouco foi 
aportado polos denunciados.
 

 
 

Dos dous acordos plenarios débese destacar o seguinte:
 

·         Antonio  Hervés  solicita  a  adquisición  de  trozos  de  vía  pública  non 
ocupados  ao construírse o camiño veciñal de Cuntis a Cequiril. 

 

·         Trozos de vía pública que o segundo acordo plenario identifica como 
sobrantes de vía pública. 

 

·         Sobrantes  que  limitan  con  fincas  pertencentes  a  Antonio  Hervés 
Domínguez. 

 

·         Tódolos sobrantes adquiridos por Antonio Hervés Domínguez están na 
Louriña. 

 

·         Antonio  Hervés  Domínguez  adquire  tódolos  sobrantes  solicitados 
excepto o sobrante identificado como “A” cunha superficie de 10,80 metros 
cadrados. 

 

·         O sobrante “A”, limita ao Este cun camiño público, xustificando que non 
se enaxena por ser necesario para o cómodo tránsito de carros. 

 

·         A superficie vendida en sobrantes é de 228,87 metros cadrados. 
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No informe pericial aportado xunto coas alegacións dos denunciados consta un 
plano no que se sitúan os sobrantes. 
 

Neste plano descríbense tres sobrantes, un sobrante cunha superficie de 81m2, 
que abarca unha parte do camiño obxecto de investigación,  outro sobrante cunha 
superficie  de  88m2  ao  que  chama  zona  triangular  que  tamén  colle  parte  do 
camiño,  e  un  terceiro  sobrante,  de  10,50  m2  que  declara  corresponderse  co 
sobrante “A” non enaxenado.  
 

Os  sobrantes  descritos  no  informe  pericial  e  supostamente  adquiridos  por 
Antonio Hervés suman 169 m2, cando os vendidos suman 228,87m2, existindo 
unha diferenza de 59,87 metros cadrados que os denunciados non saben onde 
localizar.  
 

A porción de terreo de 10,50 metros cadrados a sitúan ao norte da parcela de 
Inés Paz Ameijeiras lindando a súa vez coa estrada Cuntis-Cequiril polo este e 
polo norte co camiño de entrada a Louriña. 
 

O perito está recoñecendo a existencia dun camiño, coincidindo o seu trazado co 
trazado do camiño da Misa declarado polos veciños,  si  ben é certo que tamén 
declara  que  parte  deste  camiño  foi  comprado  ao  Concello  de  Cuntis  como 
sobrante da estrada Cuntis  -Cequiril,  pero sen aportar ningún documento que 
acredite a compra xustifica a distribución dos sobrantes no seu informe no feito 
de  que  non  atopa  outra  ubicación  posible  pois  di  que  o  terreo  adquirido  ao 
Concello por Antonio Hervés era colindante coas fincas do adquirente e sobrante 
de vía pública. 
 

 
 

Por un lado,  hai  que precisar que un camiño non se adquire como si  fose un 
“trozo de vía pública” non ocupado pola construción dunha estrada, senón de selo 
caso, unha vez construída a estrada provincial poderíase iniciar un expediente de 
desafectación do camiño si se acredita a súa falta de uso, e unha vez desafectado 
poñerse  a  venda  como  ben  patrimonial  pero  non  como  sobrante  doutra  vía 
pública.  Non  consta  no arquivo  municipal  ningún  acordo de desafectación  do 
camiño. 
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E por  outro lado,  en  relación coa xustificación que recolle  o  informe sobre a 
colocación dos sobrantes, da documentación aportada, no caderno particional da 
herencia de Antonio Hervés Dominguez e Antonia Sueiro Sueiro, obsérvase que 
son varias as fincas que lindan coa estrada Cuntis-Cequiril como son:
 

 
 

·         A número 15 denominada “Fondo de Arriba”,
 

·         A número 38 denominada “Figueiriña”, 
 

·         A número 53 denominada “Boloso” e,
 

·         A número 75 denominada “ Salidos da casa principal”. 
 

 
 

Polo  tanto  os  sobrantes  poden  lindar  con  calquera  desas  fincas.  Ademais  a  
distribución dos sobrantes alegada polos denunciados resulta un pouco ilóxica, 
non se entende cómo o perito no seu informe declara que un sobrante de vía 
pública pode ser un trozo de camiño que non linda con ela, ou cómo pode ser 
sobrante  de  vía  pública  unha  superficie  triangular  que  tampouco  linda  coa 
estrada da que se di é sobrante. 
 

 
 

Por outra banda na descrición que fai o acordo plenario do sobrante “A”, este ten 
unha superficie de 10,80 metros cadrados e linda polo este cun camiño público 
de carros, mentres que a porción “A” a que fai referencia no seu informe o técnico 
ten 10,50 metros cadrados e polo este linda coa estrada Cuntis-Cequiril. 
 

 
 

Traio a colación o informado polo técnico municipal: “En segundo lugar temos que  
sinalar que o perito identifica tres parcelas, unha sería o propio camiño con 81 m2  
outra unha parcela triangular con 88 m2 e outra de 10,5 m2. Isto supón un total de  
179,5 m2 que non resulta coincidente cos 239,76 m2 (228,87 + 10,80) o que supón  
unha diferencia de 60,26 m2. Esta e unha diferencia substancial xa que debemos ter  
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en conta que no acordo plenario se enumeraban as superficies con gran precisión”.
 

 
 

Nas  alegacións  presentadas  polos  denunciados  en  data  27/04/2018  consta 
expresamente o seguinte: “a compareciente es propietaria en su conjunto, de las  
fincas catastrales referenciadas con los ordinales nº 867, 868, 1234, 1359 y 1361  
del polígono 47 que forman un todo unido cerrado sobre sí que linda con caminos  
en todos sus lindes, excepto por la zona noreste que lo hace con finca catastral nº  
866, en plano más bajo, de Doña Inés Paz Ameijeiras.
 

El título de dominio de tales propiedades inmobiliarias, hoy en día toda una , deriva  
de la adquisición verificada por el Sr. Abuelo de la compareciente D. Antonio Hervés  
Domínguez en el año 1933 donde se hace constar que “ ...se acuerda enajenar a  
dicho Antonio Herves las parcelas que solicita, excepción hecha de la señalada con  
la letra A....” continúa reproducindo o acordo plenario.  
 

 
 

Si o título de dominio de tales propiedades din derivar dunha compra realizada 
polo Sr.  Antonio Hervés ao Concello, por qué o perito simplemente se limita a 
recoller no seu informe a compra de dous sobrantes que miden 169 metros e non 
das fincas, existe unha importante contradición nas alegacións formuladas pola 
mesma persoa, ou adquiriron as fincas ou adquiriron os sobrantes. 
 

Continúan alegando que non existe signo algún que revele a presenza do citado 
camiño na actualidade, que está cuberto por vexetación e que existe unha presa 
de rego que impediría o tránsito de carros polo camiño. Ademais alegan que non 
existe título que ampare o seu carácter público por non estar no Rexistro de Bens 
do Concello.
 
 
 
En primeiro lugar, debemos partir da premisa de que o feito de que un camiño 
non figure no inventario municipal  de bens non é un sinal  inequívoco do seu 
carácter  privado.  Estas  omisións  son  habituais,  xa  se  ten  constatado  en 
numerosas ocasións a omisión nese documento de vías de indubitado carácter 
público. Trátase, pois, de omisións que deben corrixirse.
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La jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos 
(STS  de  7  de  mayo  de  1987;  la  Ley,  1987,  4-173),  siendo  a  estos  efectos 
indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes si el carácter de uso público 
del  camino  se  acredita  suficientemente  (STS  de  29  de  septiembre  de  1989; 
Ponente: Reyes Monterreal). Son bienes de dominio público destinados a un uso 
público de titularidad municipal. Ni siquiera  el hecho de que en el Registro de 
Propiedad estuvieran inscritos como propiedad privada constituye un obstáculo a 
la titularidad y carácter de dominio y uso público del camino. (…).”
 

 
 

En  relación  a  non  existencia  de  vestixio  algún  do  camiño,  o  certo  é  que  das 
fotografías aéreas aportadas ao expediente pódese ver perfectamente a existencia 
permanente  ao  logo  dos anos do camiño,  sendo a  primeira  fotografía  do ano 
1945. 
 

O vestixio do camiño parece que empeza a perderse sobre o ano 2002, segundo 
as fotografías aéreas onde se pode observar a existencia de certa vexetación, tal e 
como tamén afirma o técnico municipal e xa no ano 2008,  no que os denunciados 
solicitan  a  construción  dun  peche  co  que,  segundo  as  declaracións  das 
testemuñas, trataban de invadir e incorporar a súa propiedade o citado camiño.  
Aportan copia da autorización de Estradas da Deputación de 30/06/2008 na que 
lles autorizan a construción dun peche a 7 metros do eixo da estrada, pola contra 
non obtiveron licenza municipal, aínda que as obras leváronse a cabo igualmente 
sen título habilitante. No informe técnico dise o seguinte: 
 

“Obsérvase que antes do ano 2008 non existía ningún tipo de peche que impedira o  
tránsito polo camiño. Tamén se observa que o poste de alumeado público sitúase  
delimitando o camiño público pola beira leste non situándose dentro da propiedade  
da denunciada que meteu o que era un camiño público dentro da súa parcela tal  
como se describe no informe aportado polos interesados que basea o seu dereito na  
compra dos sobrantes de vía pública”.
 

 
 

Os  denunciados  aportan  Sentenza  número  290/2012  de  10  de  decembro  de 
2012,  do  Xulgado  do  Contencioso  Administrativo  número  3,  que  declara  a 
caducidade dun expediente de investigación anterior tramitado por este Concello, 
pero  é  interesante  destacar  cales  son as  alegacións sobre o  fondo do asunto, 
formuladas  pola  parte  recorrente  e  agora  denunciada,  nese  procedemento: 
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páxina 8 da Sentenza, fundamento de dereito 1ª, argumento 10: “se comprobaron 
sobrantes de vía pública que limitaban con su propiedad en Louriña: la carretera 
Cuntis-Cequeril que pasa por delante y linda con la finca de los recurrentes fue 
construída entre los años 1931-1933 según documentación obrante en el Archivo 
de la Diputación provincial de Pontevedra que se acompaña y la nueva carretera 
supuso  que  el  camino  cuya  titularidad  se  otorga  al  Concello  quedase  sin 
justificación ni sentido alguno”. 
 

 
 

Na súa demanda están recoñecendo a existencia do camiño público,  e din que 
este camiño é sobrante da estrada Cuntis-Cequeril, e polo tanto lles foi vendido 
polo  Concello,  sen  embargo  a  testemuña  Dolores  Folgar  Hervés,  na  súa 
declaración que tivo lugar o día 11 de xuño de 2018, nega categoricamente a  
existencia de camiño algún en ningún momento, cando sempre defendeu a súa 
compra ao Concello, e cando nas alegacións ao presente procedemento aínda que 
por escrito manifesta que o que se comprou ao Concello son fincas, no informe 
pericial  aportado,  segue  a  defender  a  existencia  dun  camiño  público,  a  súa 
condición de sobrante, e como tal a súa compra por Antonio Hervés Domínguez.
 

 
 

Apórtase polos denunciados documento de división ganancial  do ano 1967 do 
matrimonio composto  por  Antonio Hervés  Domínguez  e  Dona Antonia  Sueiro 
Sueiro.  No  inventario  deste  documento  aparece  descrita  a  finca  número  75, 
denominada “Salidos de la casa principal” dedicados a era, patio, campo, labrado 
y  otros  usos,  de  diez  áreas,  sesenta  y  cinco  centiáreas  equivalentes  a  veinte 
concas  e  dos sextos  de otros.  Linda:  norte,  muro y  camino,  sur,  herederos de 
Antonia  Sueiro;  Este,  Eusebio  Paz,  y  carretera  de Cequeril  y  Oeste  más de la 
herencia.  
 

 
 

Con este documento trátase de acreditar polos denunciados que a súa finca linda 
coa finca de Eusebio Paz, e non con camiño público, e así o indican na demanda 
formulada no proceso abreviado nº 440/2011, na que din que estes lindes foron 
adecuados tras a compra do  camiño ao Concello. 
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Sen embargo, consta no Concello copia dun documento de partición da herencia 
do ano 1926 de Dona Inés  Silva Nartallo,  no que figura  a  descrición  da finca 
lindante coa descrita anteriormente (parcela 806 do polígono 47). Esta partición 
indica  que a  finca  denominada Figueiriña ou Morico,  ten  os  seguintes  lindes:  
“confina al Norte y Oeste, bajo muro, camino de carro, Sur termina en punta y 
Este Antonio Hervés”.
 

 
 

Consta no Concello copia de parte da Escritura Inventario-Partición  dos bens 
pertencentes  a  Eusebio  Paz  Silva  (fillo  de  Inés  Silva  Nartallo)  e  Manuela 
Ameijeiras Sueiro,  do ano 1996 no que consta a finca o Morico cos seguintes 
lindes: Norte y Oeste, bajo muro y camino de carro, Sur terreno en punto y Este 
carretera de Cuntis a Cequeril.
 

 
 

Por outra banda, apórtase na práctica da proba documento denominado “Hijuela 
de los bienes correspondientes a Doña Inés Paz Ameijeiras (filla de Eusebio Paz)”,  
na que se recolle a finca número 9 denominada Morico que describe os seguintes 
lindes: Norte y Oeste, bajo muro y camino de carro, Sur terreno en punta y Este 
carretera de Cuntis a Cequeril. 
 

 
 

Vese claramente como a finca denominada Morico, e que actualmente é a número 
806, do polígono 47, con referencia catastral nº:  36015A047008660000PM, no 
ano 1926 lindaba polo este con Antonio Hervés, sen embargo tras a construción 
da  estrada  Cuntis-Cequiril  estes  lindes  foron  actualizados  e  incorporados  ao 
inventario de bens de Eusebio Paz, de xeito que a súa finca polo este xa non linda  
con Antonio Hervés senón coa estrada Cuntis-Cequiril, do que se deduce que si o 
camiño de carros  co que linda esta  finca polo oeste deixa  de ser  público coa 
construción da estrada Cuntis-Cequiril tamén se houbese actualizado este linde, e 
pola  contra cincuenta  anos mais  tarde segue a  manterse o mesmo linde polo 
oeste, con muro e camiño de carro. 
 

 
 

 



 
Concello de Cuntis

TERCEIRO.- Na  Xerencia  Territorial  do  Catastro  de  Bens  Inmobles  segue 
figurando a existencia do camiño. 
 

CUARTO.  Da  proba  documental  aportada  polos  interesados  pode  afirmarse  a 
existencia  dun  camiño,  cuxo  trazado  se  aprecia  con  total  claridade  nas 
cartografías e fotos aportadas ao expediente. 
 
Asemade, os títulos de propiedade que constan no expediente fan referencia ao 
“camiño de carro” que vai dirección a Cuntis, como os aportados por José Mario 
Giménez  Castro,  previa  solicitude  polo  Concello.  O  documento  de  compra  da 
parcela  904,  do  polígono  47,  de  Cuntis,  con  referencia  catastral  número 
36015A047009040000PX,  linda  polo  sur  con  camiño  de  carro  (camiño  de 
entrada a Louriña) e polo oeste con camiño de carro (camiño que parece segundo 
as testemuñas é o camiño da Misa). 
 
 
 
No caderno particional de herencia do matrimonio Antonio Ignacio Caeiro Rivas,  
y Manuela García Sueiro constan, entre outras, as seguintes fincas así  descritas:
 
 
 

·       Parcela  903  do  polígono  47,  con  referencia  catastral 
36015A047009030000PD, denominada a “súa casa”,  que di  lindar  polo 
este  con camiño de carro,  (segue sendo o  camiño da misa  recoñecido 
polos  veciños),  e  polo  sur  con camiño de carro (camiño de entrada a 
Louriña). 

 
·      Parcela  901  do  polígono  47,  con  referencia  catastral 

36015A047009010000PK, linda polo norte muro que la sostiene y separa 
de camino de carro (camiño da misa) e polo sur camiño de carro (camiño 
de entrada a Louriña).

 
·      Parcela  1026  del  polígono  47  con  referencia  catastral 

36015A047010260000PB, na súa descrición esta finca linda polo oeste 
con camiño (camiño da misa) 

 
·      Parcela  902  polígono  47,  con  referencia  catastral 

36015A047009020000PR, linda norte y sur, camino. (camiño da misa e 
camiño de entrada a louriña).

 
·      Parcela  997  polígono  47,  con  referencia  catastral 

36015A047009970000PK, linda sur, vía pública (camiño da misa).
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Da lectura do caderno particional da herdanza do matrimonio Antonio Ignacio 
Caeiro  Rivas,  y  Manuela  García  Sueiro,  ademais  das  fincas  relacionadas como 
exemplo, son moitas outras as que lindan co camiño coñecido como o camiño da 
Misa, e así se describe como camiño nos seus lindes. 
 
 
 
As testemuñas propostas polo Concello declararon que o camiño debuxado en 
catastro trátase do camiño da Misa, porque era o que se usaba para ir a misa a 
Cuntis, e incluso para levar os difuntos, así mesmo díxose que o camiño viña das 
parroquias de Rebordelo e Xinzo, e saía en Cuntis ao lado do restaurante do Don 
Manuel. 
 
 
 
Na Providencia de data 04/06/2018 pola que se declara a apertura da práctica da 
proba,  solicítase  a  Dolores  Folgar  Hervés,  se  aporte  ao  expediente  títulos  de 
propiedade da parcela 994, do polígono 47, de Cuntis,  con referencia catastral 
número 36015A047009940000PF, da parcela 900, do polígono 47, de Cuntis, con 
referencia  catastral  número  36015A047009000000PO.  Da  documentación 
achegada ao expediente non constan títulos de propiedade independentes destas 
finca,  senón  documentos  de  particións  de  herdanza  dos  que  non  é  doado 
diferenciar estas fincas, ao non estar vinculadas a referencias catastrais,
 
 
 
O  resultado  da  proba  testifical  practicada  os  días  11  e  12  de  xuño  de  2018 
poderíase  dicir  que é  bastante  concluínte:  todas  e  cada unha das  testemuñas 
propostas  polo  Concello  identificaron  perfectamente  a  zona  obxecto  de 
investigación, e coincidiron en que se trataba dun camiño que deixou de usarse 
definitivamente entre os últimos 15 ou 10 anos, din que a denunciada pouco a  
pouco tratou de facerse co camiño, primeiro empezou recheando o camiño, pouco 
a  pouco  foi  plantando  a  zona  de  tránsito  e  no  ano  2008  aproximadamente 
pechouno. 
 
A testemuña de maior idade e dona da finca que linda coa parte do camiño en  
discusión,  Dona  Inés  Paz  Ameijeiras  na  súa  declaración  dixo  que  existía  un 
camiño, con que lindaba a súa finca, que ía mais alto que a súa finca, e polo que 
pasaban tódolos veciños, e que foi usado ata fai pouco tempo, cando ela deixou de 
traballar a finca lindante. 
 
Sen embargo, hai  contradición co que declaran as testemuñas propostas polos 
denunciados, algunhas das testemuñas afirman que non existía camiño ningún, e 
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que nunca escoitaron falar do camiño da misa, que eles sempre foron a misa pola 
estrada  Cuntis-Cequiril  (estrada  que  se  construíu  entre  os  anos  1931-1933) 
,outras das testemuñas aportadas polos denunciados si recoñecen que seguindo o 
trazado do que os veciños coñecen como camiño da misa, existía unha corredoira 
que  era  usada  polos  denunciados  para  acceder  a  súa  casa,  que  antigamente 
atopábase detrás da vivenda actual. 
 
En consecuencia,  o  dato esencial  é  o  do uso xeral,  aberto ó público,  como se 
deduce da ponderación razoada das probas aportadas ó expediente, sometidas a 
criterios de sana crítica e dende a perspectiva xurídico-pública do ordenamento 
que nos toca aplicar. Ademais os propios denunciantes declaran que o adquirido 
ao Concello como sobrante é o propio camiño. 
 
Non consta unha proba contundente do carácter privado do espazo investigado, é 
dicir:  non  queda  acreditada  a  adquisición  do  camiño  por  Antonio  Hervés 
Domínguez  ao  Concello,  o  cal  dende  o  seu  peche,  incorporou  á  súa  posesión 
privativa.
 
O que si resulta acreditado, por recollerse expresamente no acordo plenario é que 
un dos sobrantes solicitados por Antonio Hervés Domínguez, identificado como 
“A”  no croquis  aportado por  el  mesmo no ano  1932,  non  foi  enaxenado para 
facilitar o cómodo tránsito de carros polo camiño público que pasa polo este do 
citado sobrante, do que se pode concluír que non foi obxecto de venda o camiño 
de carro, tal e como din os denunciados,  afirmación que defenden sen aportar 
ningunha proba,  a  excepción da descrición da finca no inventario de bens da 
herdanza de Antonio Hervés que di lindar con Eusebio Paz, e non con camiño, 
proba que é contraditoria con outras particións de herdanzas que din lindar con 
camiño  de  carro,  polo  que  non  é  suficiente  para  acreditar  a  súa  compra  ao 
concello.
 

Polo tanto, o acordo plenario deixa constancia da existencia dun camiño público 
de carros preto de fincas de Antonio Hervés, no lugar de A Louriña, lindante co 
sobrante  “A”  e  en  consecuencia  preto da estrada Cuntis-Cequiril,  dado que os 
sobrantes adquiridos son trozos da estrada Cuntis-Cequiril non ocupados na súa 
construción  polo  que  teñen  que  lindar  con  ela  si  entendemos  que 
orixinariamente formaron parte do seu trazado, camiño público que das probas 
aportadas ao expediente e das investigacións realizadas non pode ser outro que o 
denominado popularmente como “Camiño da Misa”. 
 
Estamos, pois, diante do que se coñece como un/ha “corredoira/o”, que a Real  
Academia Galega define como “camiño de carro”,  “camiño estreito que serve de  
paso  para  as  leiras  e  terreos  próximos”.  Marcial  Valladares  Núñez  (1884): 
Diccionario  gallego-castellano,  Santiago,  Imp.  Seminario  Conciliar,  define  a 
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corredoira como sinónimo de “congostra: camino de carro, entre muros, ó ribazos,  
que guia á las heredades al monte, ó de un lugar á otro.” O habitual é que se trate 
de  camiños  sen  asfaltar,  e  polo  tanto  sen  intervención  das  administracións 
públicas na súa conservación e mantemento.
 

 
 
Polo  exposto  proponse  ao  Pleno  da  Corporación  a  adopción  dos  seguintes 
acordos:
 
 
 
PRIMEIRO.- Declarar como ben de dominio público, debido ao seu uso público, o 
camiño no lugar da Louriña, coñecido popularmente como Camiño da Misa, este 
camiño  ten  un  trazado en  dirección  norte-sur,  polo  sur  entronca  coa  estrada 
EP8402, a partir deste entronque en dirección norte linda pola dereita (leste) 
coas parcelas 866, 904 e seguintes, pola esquerda (oeste), parcela 1234, parcela 
903 e seguintes.
 
SEGUNDO.- Proceder a inclusión do citado ben inmoble no inventario municipal, 
xunto cos demais trámites que procedan de acordo co ordenamento xurídico, en 
concreto: o exercicio das potestades de deslinde e recuperación de oficio.
 
 
TERCEIRO. Instar a inscrición rexistral da titularidade do inmoble en favor deste 
Concello no Rexistro da Propiedade de Caldas de Reis.
 
 
CUARTO.- Notificar a resolución aos interesados con expresión dos recursos que 
lles asisten.
 
 

 

E para que conste, para os efectos oportunos no expediente da súa razón, 
de orde e co V.º B.º do Sr. Alcalde, coa excepción prevista no artigo 206 do 
Regulamento  de  Organización,  Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das 
Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, 
expídese a presente.

 

 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
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