
Suxestión ao Concello de Santiago  sobre a reserva de espazos de comunicación social nos
peches das obras

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito asinado por
seis persoas, representadas por ........................ en relación ao incumprimento por parte desa
autoridade municipal da ordenanza de publicidade estática no relativo á habilitación de
espazos para a colocación de carteis nos peches das obras.

ANTECEDENTES

1. Nun escrito chegado a esta institución en decembro de 2013 seis reclamantes reivindican
o cumprimento na ordenanza de publicidade estática do Concello de Compostela no
referente á habilitación dos peches das obras para a colocación de carteis. A iniciativa  alude
á ordenanza coa que conta ese concello desde o ano 2005 sobre publicidade estática e
dinámica. A pesar de que a ordenanza prevé que os promotores das mesmas deben habilitar
espazos no valado para a divulgación de actividades sociais isto nunca se cumpriu nin por
esixencia do propio concello.

2. Os cidadáns promotores da queixa achegan nunha comunicación posterior fotografías de
obras executadas nos últimos anos (as últimas de 2014) na cidade, nas que se evidencia a
ausencia deses espazos habilitados para a colocación de carteis. Fanse eco de iniciativas por
parte do municipio ante a patronal de construtores (ano 2008) e denuncias presentadas ante
o concello polos afectados que non deron froitos. Aluden, por outra banda ás
recomendacións feitas polo Defensor del Pueblo nos anos 2010 e 2011 para que o concello
supervisase o cumprimento desa previsión de gardar espazos para a “comunicación social”,
que tamén caeron en saco roto.

Expediente: R.11.Q/18835/13



3. O Valedor do Pobo tivo que reiterar ata en tres ocasións o envío do informe solicitado. A
primeira comunicación ao respecto foi rexistrada de entrada o 29 de agosto de 2014. Na
mesma infórmasenos de que nas autorizacións de valado expedidas pola Concellería de
Mobilidade e Seguridade están a incluír a seguinte condición xeral: “De conformidade co
disposto no artigo 4 da Ordenanza de publicidade estática e dinámica do concello deberá
habilitarse un espazo específico no valado para a colocación de carteis ou anuncios. Estes
espazos estarán perfectamente identificados e, en todo caso, deberá figurar en lugar visible o
rótulo espazo destinado a comunicación social”.

O informe non aporta datos acerca do cumprimento desa condición xeral e do xeito en que o
concello está a probar a súa efectividade polo que con data do 1 de setembro de 2014
dirixímonos de novo a esa autoridade para coñecer de que xeito está a supervisar o
cumprimento da condición xeral aportada nas autorizacións de valado expedidas e outros
aspectos que consideren relevantes para a solución do problema.

4. En data 12 de setembro chega a esta institución un novo escrito procedente do Servizo de
Circulación e Seguridade Cidadá e asinado pola arquitecto municipal do departamento co
seguinte contido:

"En relación co escrito do expediente R.11.Q/18835/13 con data de entrada no Rexistro
Xeral deste Concello o 5 de setembro de 2014 infórmase:

Nesta Concellería de Mobilidade e Seguridade danse autorización para os seguintes tipos
de valados:

Valados de elementos auxiliares de obra (plataformas elevadoras, camións, guindastres
móbiles, etcétera) de instalación durante espazos de tempo breves (normalmente menos
dunha semana), que se realizan con valas móbiles e se instalan na vía pública para
protección dos riscos ós que poidan estar expostos peóns e vehículos. Neste caso debido ó
carácter breve da instalación é ó tipo de valas non é posible dispor do espazo reservado
para a publicidade.

Valados para reserva da vía pública para acopio de materiais, casetas de obra, etc. , que
segundo a Ordenanza reguladora de actividades, instalacións e ocupacións da vía pública
do Concello de Santiago de Compostela só se instalarán na vía pública en casos
excepcionais debidamente xustificados, e cando non sexa posible instalar ditos elementos
no interior do recinto da obra. Estes valados soen permanecer instalados durante un
período de tempo máis longo ca os anteriores e polo tanto estase a incluír na autorización
a condición de reserva de espazo para publicidade estática.



O resto de valados instalados son os de peche de obra, que son tramitados
conxuntamente coa licenza de obra polo Servizo de Urbanismo, e polo tanto non son
competencia desta Concellería.

Dende esta concellería foi remitida a queixa ó departamento de urbanismo para que
informen sobre o que é materia da súa competencia, con data 08 de setembro de 2014”.

5. Ata o 14 de xaneiro de 2015 non se recibe nova información procedente da autoridade
municipal. A mesma recolle literalmente:

En relación co requirimento efectuado polo Valedor do Pobo na data 18.12.2014 pola
queixa presentada ante esa institución (…) infórmase:

A Ordenanza municipal de publicidade estática e dinámica foi aprobada por acordo do
Pleno do 27 de maio de 2004 e publicada no BOP de A Coruña do 25 de xaneiro de 2005.

A pesar do exposto, esta ordenanza non foi aplicada polo anterior equipo de goberno en
practicamente ningún dos seus aspectos.

Precisamente por iso, e sendo certo que a pesar do flagrante incumprimento non se
realizou actuación algunha para esixir o cumprimento ou para sancionar o
incumprimento, esta Ordenanza foi substituída pola actualmente vixente Ordenanza
reguladora da publicidade e rotulación (Aprobada por acordo do Pleno da Corporación o
día 26 de abril de 2012, publicada no BOP da Coruña do 18 de malo de 2012, modificación
aprobada por acordo do Pleno da Corporación o día 25 de outubro de 2012, publicada no
BOP da Coruña do 28 de xaneiro de 2013).

Esta Ordenanza estipula:

Artigo 17. Rótulos de obra.

En toda obra de construción, edificación ou urbanización, será preceptiva a colocación dun
rótulo con dimensións e características descritas nas fichas anexas, que será visible desde
a vía pública e no que se incluirá o número e a data da licenza urbanística ou da orde de
execución. De tratarse dunha obra pública exenta desta, incluirá os datos do acordo de
aprobación do correspondente proxecto, así como os referentes ao promotor, técnicos,
contrata e subcontrata se as houbese. Nas obras públicas poderá incluírse asemade o
importe do investimento.



Serán instalacións publicitarias ríxidas e duradeiras, non deteriorables durante o prazo de
execución das obras. En caso de acaroarse á fachada, a forma deberá ser rectangular,
adaptándose á linguaxe arquitectónica do edificio, sen tapar elementos ornamentais
como cornixas o importas. As súas dimensións serán de 1,5 m por 1 m, de cor branca con
letras en negro e un tamaño mínimo de 6 cm. Non se poderán dispoñer de forma
perpendicular á fachada.

En casos de derruba de fachada, ou de realización de obras en soares ou espazos urbanos,
tales como rúas, prazas, parques e xardíns, permitirase a instalación de soportes exentos.
En caso de situarse diante da fachada ou soar, a forma deberá ser rectangular, fixada
sobre dous soportes, cunhas dimensións máximas autorizables de 150 cm. Situaranse de
maneira que non entorpezan o paso de peóns nin de vehículos nin obstaculicen as vistas.

Polo tanto, nada se establece en relación un "espazos destinados a comunicación social".

Neste mesmo sentido:

DISPOSICIÓN DERROGATORIA

Quedan derrogadas cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta
ordenanza.

Finalmente, un dos principios básicos en relación coa vixencia das normas e o de que a
"lex posterior derogat anterior".

Por todo o exposto, entendemos que a Ordenanza municipal de publicidade estática e
dinámica, e particularmente o seu artigo 4, non está vixente no Concello de Santiago de
Compostela, polo que non podemos esixir obrigas que non están estipuladas na normativa
en vigor.

ANÁLISE

1. A pesares das demoras excesivas na tramitación deste expediente, con respostas que
superaron amplamente os prazos esixidos por esta institución, algo do que queremos deixar
constancia, existen incongruencias no informado por esa autoridade municipal ao respecto
da queixa.
Así nunha primeira comunicación recibida en agosto de 2014, procedente do departamento
de mobilidade e seguridade de Santiago dáse por vixente a Ordenanza de publicidade
estática e dinámica aludida polos reclamantes e infórmasenos de que nas autorizacións de



valado expedidas polo concello se incorpora a esixencia aos beneficiarios de que deberán
habilitar “un espazo específico no valado para a colocación de carteis ou anuncios”, e
mesmo recolle que tales espazos estarán perfectamente identificados e, en todo caso,
deberá figurar en lugar visible o rótulo espazo destinado a comunicación social.

No último informe achegado polo concello, pola contra, considérase que a aplicación da
citada ordenanza de 2005 quedou derrogada pola aprobación da Ordenanza reguladora da
publicidade e rotulación en 2012, que non alude, pola súa banda á reserva de espazos
destinados a accións de comunicación social.

2. A finalidade perseguida pola primeira ordenanza de 2005 non é outra que dar voz por
medio da cartelería a colectivos culturais e sociais que, por recursos ou escaseza de
infraestrutura, non entran nos circuítos tradicionais de publicidade e comunicación. Ademais
a convivencia de criterios diferentes no seo da mesma entidade está a ocasionar confusión
ao respecto da aplicación da normativa, o que pode xerar indefensión na cidadanía.

3. Do informado tamén se deduce que en ningún momento, desde o ano 2005, a pesares de
rexistrarse recomendacións da Defensora del Pueblo ao respecto e de terse efectuado
xestións ante a patronal de construtores, deuse efectividade á previsión de reserva de
espazos fixada na ordenanza de 2005, nin se coñece por parte deste Valedor do Pobo
sanción algunha emitida por parte do concello.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar ao alcalde do Concello
de Santiago de Compostela a seguinte suxestión:

Que inste á coordinación entre os seus departamentos para que a aplicación da
normativa relativa aos valados de obra non xere confusión entre a cidadanía e
estude, no caso necesario, a reserva de espazos de comunicación social nos
mesmos para dar voz a colectivos sociais e culturais excluídos das canles
publicitarias convencionais co obxecto de favorecer a súa libre expresión.


