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control adecuado

Relacionado co C.6.Q/20254/14

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de…
referente aos ruídos producidos por local de ocio de Brión e a carencia de control adecuado
polo concello.

No seu escrito indícanos que carecen de servizo nocturno e de fin de semana da policía local.
Cando por algún motivo, como os excesos de ruído, chaman a garda civil, esta di que esas
competencias son da policía local e que son eles os que teñen que ir. Cando tentan
explicarlles que non teñen horario nocturno responden que non e cousa súa. Agora mesmo
están celebrando un concerto de guitarra eléctrica, fai vinte minutos que chamaron, pero
non apareceu ninguén. Son as dúas menos dez da mañá e están sen durmir, cunha nena de
dez meses esperta e sen ninguén que faga cumprir a lei.

Anteriormente coñeceramos outra queixa polo mesmo e como conclusión dela formulamos
ao Concello de Brión unha recomendación o 10 de xuño de 2014.

Expediente: C.6.Q/22/15



O concello indicou que de novo “informaba” sobre o obxecto da queixa, cando en realidade
o que se reclamaba expresamente na recomendación era que se indicara se aceptábase ou
non, e en caso positivo as medidas adoptadas para darlle efectividade.

A recomendación sinalaba que con urxencia se habilitaran os medios técnicos e humanos
precisos para realizar as medicións de ruídos que sexan reclamadas polo afectado na súa
vivenda, e que esas medicións se fagan nas condicións adecuadas que se mencionan; que
cando os veciños soliciten medicións por denunciar a transmisión de ruídos, aquelas se dean
cantas veces se reclamen, de tal forma que se garantan os dereitos potencialmente
afectados dos reclamantes e especialmente o seu dereito á intimidade persoal e familiar no
ámbito domiciliario; e que se comprobe e no seu caso se impida a presenza molesta de
persoas ás portas do local.

No relativo ao primeiro aspecto, é dicir, a realizar as medicións en condicións adecuadas, a
forma de proceder do concello non resulta a correcta, posto que as medicións programadas
teñen as tachas ou obxeccións que se mencionan na recomendación e non poden resultar
concluíntes. Remitímonos ás explicacións da recomendación respecto das circunstancias que
deben ter as medicións, o que se ven reiterando a todos os concellos co mesmo proceder e
se menciona tamén nos informes que se dirixen ao Parlamento de Galicia. Outra
consecuencia que terá a forma de comprobar é que tampouco darase efectividade á
segunda parte da recomendación (que cando os veciños soliciten medicións por denunciar a
transmisión de ruídos, aquelas se dean cantas veces se reclamen).

Non se aclaraba nada respecto da terceira parte da recomendación, isto é, que se impida a
presenza molesta de persoas ás portas do local, a pesar de que nas conclusións da medición
se sinalaba que se escoitan os ruídos do exterior con igual claridade que os procedentes do
bar. Recoñece que se escoitan os ruídos “con claridade”, a pesar de que nas conclusións se
sinala que non se sobrepasan os valores permitidos. Tampouco se aclarou nada respecto das
outras circunstancias relacionadas co seu problema, como son os concertos (nun sinxelo bar)
ou o peche a altas horas da madrugada (tamén a pesar de ser un sinxelo bar); unicamente se
indicou que esas circunstancias foron desmentidas pola policía local, pero sen indicar se
comprobaron persoalmente as mesmas no intre en que se denuncian por estar a producirse.

Polo sinalado concluímos que o concello rexeitou a recomendación e non lle deu
efectividade, polo que se aplicará o art. 33.2 da Lei do Valedor do Pobo, no que se preceptúa
que se non se obtivera unha xustificación adecuada para a non actuación de acordo co
indicado o asunto incluirase nun informe dirixido ao Parlamento de Galicia, con mención do
nome ou nomes das autoridades ou funcionarios que persistan nesta actitude, ao
considerase que era posible unha solución positiva e esta non se deu. O afectado indicou



que o problema segue e que a actuación do concello é inadecuada. Tal e como describimos
detalladamente, pola nosa banda confirmamos o sinalado.

Con motivo da nova queixa dirixímonos ao Concello de Brión e á Subdelegación do Goberno
na Coruña, que xa nos remitiron os seus informes. A Subdelegación do Goberno na Coruña
sinala basicamente que a cuestión é competencia do concello, posto que as forzas e corpos
de seguridade do Estado teñen funcións en materia de orde pública e penal. Porén, realizan
funcións colaboradoras cando así se determine en concreto (se trata en la Junta Local de
Seguridad de Brión), o que non sucedeu no caso do concello examinado para este tipo de
controis estritamente administrativos. Se resalta que o nivel de colaboración é bo, pero que
a cuestión é responsabilidade do concello.

Pola súa banda o concello sinala que “este veciño xa presentou varias queixas nesa
institución polo tema do ruído procedente do local” e basicamente argumenta o mesmo que
entón. De novo se insiste en considerar o asunto como xurídico-privado, en pretender que a
proba a debe aportar o reclamante, que as medicións do concello se fan por empresa
contratada ao efecto e da forma inadecuada que se indicou na recomendación, e que
ademais o afectado debe pagar as taxas das medicións feitas nesas inadecuadas condicións.
Mesmo se indica que iso tamén o fan outros concellos, o que sería bo que se concretara,
posto que como xa subliñamos, resulta claramente inadecuado.

O concello non sinala que se chegara a acordos para que a labor administrativa pendente, de
competencia municipal, fundamentalmente as comprobacións e medicións, se fagan por
axentes da autoridade da outra administración, ou de forma coordinada que permita acudir
e realizala por quen corresponda en cada momento. A administración competente neste
terreo (ruídos) é o concello, polo que a solución so pode vir del, polo que debe ser o concello
quen revise a súa inadecuada forma de proceder.

Mais recentemente o afectado manifestou que “a situación é insostible” e que non espera
que o concello solucione nada. “Non sabemos se entenden o que é vivir aquí”, sinala.

Á vista do exposto considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei
6/1984 do Valedor do Pobo reiterar ao Concello de Brión a seguinte recomendación:

Que con urxencia se habiliten os medios técnicos e humanos precisos para realizar as
medicións de ruídos que sexan reclamadas polo afectado na súa vivenda, e que esas
medicións se fagan nas condicións adecuadas que se mencionan; que cando os veciños
soliciten medicións por denunciar a transmisión de ruídos, aquelas se dean cantas veces se
reclamen, de tal forma que se garantan os dereitos potencialmente afectados dos
reclamantes e especialmente o seu dereito á intimidade persoal e familiar no ámbito



domiciliario; e que se comprobe e no seu caso se impida a presenza molesta de persoas ás
portas do local.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo dun mes dea conta a esta institución da
aceptación da recomendación formulada, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.

Saúdoo atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


