
Recomendación dirixida ao Concello de Ourense polos prexuízos ocasionados por un local de
ocio

Santiago de Compostela, 7 de abril de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de …
referente aos prexuízos ocasionados por un local de ocio.

ANTECEDENTES

1. Na queixa indicaba que desde hai tempo vén sufrindo un ruído dun local, ….., no edificio
situado enfronte ao seu. Os ruídos prodúcense a altas horas de madrugada como
consecuencia da falta de respecto ao silencio dos clientes no interior e na terraza, que
funciona ata as tres. Ademais, despois do peche volve abrir ás 6 da mañá, recollendo desa
forma á clientela máis problemática. No período intermedio algunha clientela permanece no
interior. Esa situación denunciouna en numerosísimas ocasións ao concello; a maioría das
veces faino mediante chamada á policía local e noutras ocasións faino por escrito, como
tamén moitos veciños, pero non hai actuación eficaz do ente local para impedir os graves e
reiterados prexuízos que veñen sufrindo desde hai tempo.
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2. Ante iso requirimos información ao Concello de Ourense, que no seu momento nola
remitiu. Do exposto entón deducíase que o concello non concretaba nin a comprobación
adecuada dos feitos obxecto de reiteradas denuncias e de queixa, nin a forma de actuar ante
eles; unicamente trasladou un informe técnico que sinalaba que debía facerse a
comprobación por outro departamento e a normativa a aplicar, aínda que con algunha
dúbida. Afirmábase que debería respectarse o silencio nocturno que prevé a ordenanza,
pero ten dúbidas respecto da aplicación da prohibición de gritos e outras condutas
inadecuadas no caso de ruído por acumulación de conversas ordinarias nas terrazas. Pola
nosa banda sinalamos que debería cumprirse a función municipal pendente.

3. Polo anterior requirimos información complementaria, que xa recibimos. Nela sinálase o
seguinte: “Que á vista do escrito de data 21 de xaneiro de 2015 remitido ao Ilmo Sr. Alcalde-
Presidente do Concello de Ourense en relación co expediente de referencia, incoado por
mor de denuncia presentada por ….., fáiselle partícipe do seguinte: 1°.- Que desde do
departamento de Control Acústico, foilles remitido un escrito con rexistro de saída do 20 de
outubro de 2014 e recibido na súa institución o 22/10/2014. 2°.- Que no devandito escrito se
referenciaban, todas e cada unha das actuacións levadas a cabo en relación con esta queixa.
3°.- Que na actualidade non existe nada complementario ao devandito, neste departamento.
4°.- Que as medidas para adoptar correspondentes á terraza son competencia da Concellería
de Comercio, polo que se o informe complementario é sobre iso, deben dirixir a súa petición
á devandita concellería. 5°.- Que nas últimas datas non se recibiu ningún escrito en relación
con este establecemento no Servizo de Control Acústico (nin por parte do denunciante nin
por parte da Policía Local), polo que nestes momentos seguimos pendentes de que chegue
algún informe con datos para abrir un expediente sancionador, de ser o caso, ou realizar
calquera outro tipo de actuación”.

ANÁLISE

1. Dedúcese que, tal e como sucedera anteriormente, o concello non aclara o relativo ao
cumprimento da súa función. Limítase a sinalar por medio dun servizo municipal que xa
informou e que as outras circunstancias podería informalas outro servizo.

2. Ao respecto do sinalado é de subliñar que as cuestións organizativas e competencias debe
dilucidalas o propio concello, sen que sexa responsabilidade nin do denunciante nin do
Valedor do Pobo distinguir sobre tales circunstancias. Tanto un como u outro se dirixen ao
concello como administración; en concreto o Valedor do Pobo requiriu o cumprimento do
deber legal de colaborar na investigación e por tanto de informar ao alcalde.

3. No relativo ao fondo do asunto, no último informe municipal fálase de que o servizo xa
informou anteriormente por medio dun escrito no que “referenciábanse todas e cada unha



das actuacións levadas a cabo en relación con esta queixa”, e que “na actualidade non existe
nada complementario ao devandito, neste departamento”. É evidente que esa información
foi examinada e valorada, ou que deu lugar ao requirimento de información complementaria
polos motivos que lle constan ao concello. Efectivamente, non seu informe de outubro,
asinado pola concelleira delegada e coa cabeceira “Concello de Ourense-control acústico”,
indícase que “o 24/04/2014, desde este servizo dáse traslado da devandita petición á
Concellería de Comercio polas actuacións que eles puidesen levar a cabo en materia de
terrazas e veladores, dado que o establecemento conta coa correspondente licenza de
apertura”. O resto do informe son dúbidas expresadas por un técnico no relativo á forma de
actuar.

4. Tal e como sinalamos no requirimento de aclaración do mes de decembro, é función
municipal garantir o interese público en relación con calquera actividade que poida
ocasionar prexuízos ou molestias que non teñen por que sufrirse por contaminación
acústica, moi especialmente cando se trata de terrazas na vía pública. Por iso, o primeiro que
debera aclarar o concello é o horario habilitado á terraza, que resulta dunha autorización
especial para a ocupación do dominio público municipal. Neste orde debe resaltarse que nas
terrazas se debe ser moito mais estrito na esixencia de ausencia de molestias, especialmente
en horario nocturno, posto que con elas rómpese as bases que permiten as licenzas
interiores (insonorización, postas e ventás pechadas, limitadores …) que garanten o citado
interese público e permiten o outorgamento dos permisos. Por iso, debera indicarse o
horario permitido (en xeral na normativa municipal ou en particular para esa terraza), que
dende logo non debera contemplar as horas da madrugada que se citan na queixa (ata as
tres e despois das seis); e o cumprimento das prescricións xerais de non molestar, o que non
se fixo e levou a que non se dera unha actuación eficaz, tal e como sinalaba o reclamante na
súa queixa e confirmou o ente local coa súa resposta.

5. Á marxe diso, que resulta un previo que debera condicionar de forma inmediata o
funcionamento do local, resulta preciso que tamén se fagan cantas medicións reclame o
afectado por transmitirse ruídos á súa vivenda. Mesmo podería valorarse o que sucede sen
medición, posto que a comprobación subxectiva dos axentes da autoridade pode ser
suficiente para coñecer se está a incumprirse calquera obriga de comportamento cívico ou
adecuado na terraza, que é un espazo exterior e por tanto pode resultar moito mais
prexudicial para os dereitos á intimidade persoal no ámbito domiciliario, o dereito a un
medio ambiente adecuado e a protección da calidade de vida, e o dereito á saúde en
relación co descanso. Tal e como indicáramos a moitos concellos e subliñamos nos Informes
ao Parlamento de Galicia, as comprobacións das transmisións de ruídos ás vivendas deben
facerse cando tal cousa se denuncia polos afectados, é dicir, no preciso intre en que o local
está a prexudicarlles con niveis inadecuados de ruídos, cometendo con iso unha infracción
administrativa. Esta comprobación debe facerse cando se da a denuncia, posto que noutro



non ten sentido. Isto tampouco foi respondido no último informe. Por el contrario, no caso
que examinamos non se deu conta de ningunha actuación neste senso.

6. A necesidade de control tanto das condicións do local como de posibles infraccións se
deduce da natureza das licenzas dos locais, de funcionamento, o que obriga aos concellos a
facer unha vixilancia continuada dos establecementos con licenza dese tipo. As actividades
precisan a correspondente licenza municipal, mesmo agora que o seu trámite cambiou para
permitir que sexa o promotor o que aporte o teórico cumprimento das normas; é mais, é
precisamente agora cando mais se necesita un adecuada actuación municipal, posto que en
caso contrario o risco para o cidadán sería moi grande. A través deste instrumento de
control continuado protéxese o interese público, facendo compatibles a actividade, por unha
parte, e a evitación das molestias desproporcionadas, por outra. As licenzas deben garantir a
ausencia de prexuízos ao longo da vida da actividade. Co seu outorgamento non termina o
labor do ente local. A licenza abre unha relación continuada no curso da cal a administración
local terá por función garantir en todo momento o interese público, principalmente o dos
veciños inmediatos, o que, segundo reiterada xurisprudencia, constitúe unha condición
implícita de toda licenza municipal de funcionamento.

7. A persoa que presentou a queixa e a súa familia están demandando a preservación de
dereitos fundamentais, os dereitos á intimidade persoal e familiar (art. 18.1) e á
inviolabilidade do domicilio (art. 18.2), e tamén se reclama a preservación doutros dereitos
constitucionais, como a protección da saúde (art. 43.1) e o dereito a gozar dun medio
ambiente adecuado e á protección e mellora da calidade de vida (art. 45.1 e 2), polo que o
cumprimento das obrigas da administración ten que ser moi rigoroso. Da información que
figura dedúcese que o labor do Concello de Ourense non resulta adecuada respecto da
queixa que coñecemos. Iso supón unha desatención das funcións municipais contempladas
no art. 25 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, que establece
que “o municipio exercerá, en todo caso, competencias, nos termos da lexislación do estado
e das comunidades autónomas, nas seguintes materias: f) protección do medio ambiente”.
O principio constitucional de eficacia no labor das administracións públicas (art. 103.1 CE)
non foi aplicado con rigor no tratamento desta problemática, á vista da insuficiencia das
actuacións municipais e fundamentalmente pola abstención na adopción das medidas
adecuadas.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de Ourense a seguinte
recomendación:



Que con urxencia se revise o funcionamento da terraza tanto no relativo ao seu horario e
dimensións como aos ruídos que xera en horario nocturno, que non deberan permitirse; e
que se despois de axustado o anterior aspecto continuaran as molestias e as
correspondentes denuncias por ruídos procedentes do local, entón o concello cumpra a súa
obriga de comprobar tales circunstancias e no seu caso as corrixa, se é preciso coas sancións
que correspondan.

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.

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


