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Recomendación dirixida á Xefatura Territorial da Consellería de Economía e
Industria de Pontevedra para corrixir uns ruídos provocados por un transformador da
Compañía Unión-Fenosa

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2015

Sr. conselleiro:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de ........., na
súa condición de membro da Dirección Nacional de Converxencia Galega.

Tramitado o citado expediente de queixa, e examinada a ampla documentación integrada no
mesmo, verbo a súa resolución, esta Institución vai ter en conta os seguintes:

ANTECEDENTES

1º) Coa data do 17 de setembro de 2014, admitiuse a trámite a reclamación formulada e
esta Institución promoveu unha investigación, sumaria e informal, ante o Concello da
Guarda e á Consellería de Economía e Industria, coa finalidade de esclarecer os feitos
consignados no seu escrito.

2º) O Concello da Guarda, coa data do 1 de outubro (rexistro de saída nº 2907/2014) deu
conta das actuacións practicadas ata ese intre. Das mesmas deuse conta ao interesado o 11
de decembro (rexistro de saída nº 13.862).

3º) A Consellería de Economía e Industria derivou a reclamación ao Instituto Galego de
Consumo, o cal informa que o interesado presentou unha reclamación contra Novagalicia
Banco o 21 de maio de 2014, asumindo o seu desenvolvemento o Servizo Provincial de
Consumo de Pontevedra, o cal practicou as seguintes actuacións:

- Á vista do obxecto da reclamación, con data 20 de agosto de 2014, se remitiu a mesma ao
Instituto Galego de Vivenda e Solo por se puidera ser da súa competencia a tramitación.
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Este traslado se lle comunicou ao reclamante, quedando acreditado a través do acuse de
recibo asinado por este o 19/09/14.

- Con data 3 de setembro de 2014 ten entrada no Servizo de Consumo un novo escrito
presentado por ..........

A través del, e da documentación aportada, se verifica que o denunciante presentou a
denuncia en diferentes organismos (concello e industria), instándose, por parte do concello,
a "arranxar e illar acusticamente as instalación á maior brevidade posible e comezar a
tramitación do procedemento sancionador correspondente".

- O 17 de setembro de 2014, por parte do Servizo de Consumo se trasladou a reclamación á
entidade NOVAGALICIA BANCO ofrecéndolle a mediación e a arbitraxe para poder solventar
a reclamación, concedéndoselle un prazo de 20 días hábiles para formular a proposta que
consideraran oportuna. A data de hoxe non se recibiu contestación.

- O 2 de outubro de 2014, o Instituto Galego de Vivenda e Solo, comunica a este servizo que
"o denunciado polo particular non se encadra como feito tipificado como infracción da
normativa en materia de vivenda"

ANALISE

Da análise da reclamación e da documentación existente no expediente, especialmente o
escrito do concello da Guarda do 24 de xuño de 2014, queda acreditado a "existencia duns
ruídos producidos polo CT propiedade de Unión Fenosa, que superan en 4,2 dBA o límite
máximo de ruído permitido dentro dun recinto aricado a dormitorio en horario nocturno de
23:00 a 7:00"

Esta situación contrasta co informe emitido pola empresa eléctrica Unión-Fenosa
Distribución do 22 de xullo, que informounos sobre a substitución do transformador,
colocación de amortiguadores e selado da porta de acceso ao mesmo, medidas que
considera suficientes para “solventar os problemas de ruídos en período nocturno”.

Que organismo debe garantir que tecnicamente os ruídos están resoltos?.

Entendemos que ao abeiro da Instrución nº 1/2011, do 7 de abril, da Consellería de
Economía e Industria, o informe sobre a seguridade e condicións técnicas do Centro de
Transformación, debería ser asumido pola Xefatura Territorial da Consellería de Economía e
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Industria de Pontevedra. Para facilitar o seu labor, remítese unha fotocopia de parte da
documentación achegada ao expediente para o seu exame e inspección.

No que atinxe ao Concello da Guarda, é certo que ao abeiro do artigo 30.1 da lei 37/2003, do
17 de novembro, reguladora do ruído, ten competencia para impoñer sancións ante as
infraccións que se cometan. Porén neste caso é fundamental coñecer que a causa habilitante
é a deficiente instalación do centro de transformación denunciado para que poida exercer a
potestade sancionadora, segundo a ordenanza municipal reguladora de ruídos, publicada no
BOP nº 30/2004, de 13 de febreiro.

CONCLUSIÓN

O exame do expediente tramitado e a motivación exposta, aconsella a esta Institución, para
exercer a competencia que ten atribuída polo artigo 32.1 da Lei autonómica 6/1984, e
formular á Consellería de Economía e Industria a seguinte RECOMENDACIÓN:

Á xefatura territorial da Consellería de Economía e Industria de Pontevedra, á vista da
documentación achegada, entendemos que debería xirar visita de inspección ao
transformador ubicado no andar baixo do edificio situado na rúa ......., Bloque B, portal nº 1
da Guarda, e certificar as condicións técnicas e de seguridade da instalación denunciada.

O Concello da Guarda, tendo en conta o resultado da devandita inspección técnica, deberá
adoptar as medidas previstas e correctoras que se determinen na ordenanza municipal de
ruídos.


