
Recomendación dirixida ao Concello de Sanxenxo  por prexuízos por ruídos dun local de ocio

Santiago de Compostela, 29 de abril de 2015

Sra. alcaldesa:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D. ….
referente á ruídos por local de ocio de Sanxenxo.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que síntese indefenso ante un concello que desatende dende fai
máis de dous anos todas as reclamacións das comunidades afectadas polos ruídos que
produce o local nocturno …, situado na …. Realizáronse denuncias polos veciños, acudiron en
varias ocasións e nunca os atenden, dando preferencia sospeitosamente a ese local, sinala; o
mais curioso é que o plan do concello era trasladar estes locais á zona do porto, estando
todos alí menos este, que o abriron nunha zona na que soamente existen restaurantes e que
está debaixo duns bloques con máis 60 vivendas. Este verán pecharon locais do porto por
cuestións acústicas, cando están a mais de 300 metros de calquera vivenda, e ese local que
realmente fai imposible a vida a máis de 100 familias nin tan sequera se revisa. Nunca viuse
algo semellante, engade.

2. Ante iso requirimos información ao Concello de Sanxenxo, que non aclarou diferentes
extremos da queixa. Se informaba de que o local conta con licenza de sinxela cervexería,
polo que non debera ter música (como moito de tipo ambiental), co que se descartaría a
mais importante fonte de ruído. Porén, parte dos ruídos proveñen da música. Entende que
co limitador funcionando é suficiente e que o local demostrou por certificación aportada por
técnico de parte que funciona correctamente.

3. Requirimos información complementaria ao Concello de Sanxenxo, que de novo non
xustificou unha actuación adecuada para prever as posibles vulneracións dos dereitos en
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xogo, fundamentalmente porque non se dá conta de medicións ou comprobacións in situ.
Requirimos información complementaria por segunda vez e nela sinálase que “como xa se
indicou con anterioridade, en dous escritos de aclaración, ó citado establecemento, sito na
…, foille concedida licenza municipal de obra para o acondicionamento do local e para levar
a cabo as instalacións propias da actividade de cervexería, (exptes …), por Resolución da
Presidencia da Xerencia Municipal de Urbanismo do 21 de febreiro de 2006. O titular da
mesma é D. ... Logo da finalización das obras e da pertinente visita de comprobación, por
Resolución da Presidencia da Xerencia Municipal de Urbanismo do 21 de xullo de 2010,
concédese licenza de apertura e posta en funcionamento. O aforo é de 154 persoas. Polo
que se refire ás denuncias dos veciños e á falta de resposta, indicarlle, como xa se fixo con
anterioridade que, non consta no rexistro do Concello, presentación de queixa algunha, con
respecto do funcionamento do citado establecemento. Nin de D. …, nin de outra persoa.
Respecto de polo que, o local parece contar con música, a pesar de ser unha cervexería,
debe indicarse que, no seu día a tramitación da licenza municipal realizouse, por estar en
vigor e ser de aplicación, conforme o establecido no Regulamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas e Perigosas, aprobado polo Decreto 2414/1961, de 30 de novembro, e
de acordo co establecido no seu artigo 30, con información pública e notificación a lindeiras,
outorgando o preceptivo período de alegacións, no que no se presentou ningunha. Tamén
en cumprimento do ordenado do citado Regulamento remitiuse o expediente completo á
Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, para a cualificación da actividade.
Cualificación que foi emitida polo Xefe do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental, o 09
de setembro de 2005, considerando a actividade como molesta S.C.D., e establecendo varios
requisitos que debería cumprir antes da posta en funcionamento, entre os que se atopan a
instalación dun limitador para os equipos sonoros (tv e equipo musical) para 75 dB (A). Logo,
a propia Consellería de Medio Ambiente, autorizou no seu día a instalación de equipos
musicais. Pero, por maior abastanza, a Ordenanza Municipal de Protección do Medio
Ambiente contra a contaminación acústica do Concello de Sanxenxo, no seu anexo III, no
epígrafe 1.1.1 clasifica as distintas actividade de ocio, incluíndo, bares, tabernas, café-bar,
cafetería, bodegóns, mesóns, parrilladas, xamonerías, cervexerías ata 100 m2 , e no seu
epígrafe 1.7, logo da modificación publicada no Boletín Oficial de Pontevedra o 15 de xuño
de 2007, establece que, como regra xeral, no interior dos locais onde se desenrolen
actividades do Grupo I, que teñen por finalidade fundamental a reunión de persoas para
charlar, tomar unha consumición ou comer, non se permitirá a instalación de aparellos de
reprodución de música nin videos-musicais que produzan dentro do local un nivel de presión
sonora igual ou maior de 65 dB (A) medidos a un metro dos altofalantes. No caso da
instalación de ditos aparellos de reprodución, os titulares dos establecementos terán a
obriga de dispoñer dun sonógrafo - rexistrador e un aparello limitador, coas características
que se recollen nesta ordenanza. Visto o anterior, e cumprindo o establecido na ordenanza,
pódense autorizar equipos musicais en cervexerías, sempre que vaian en función do
illamento acústico do local e se instale un sonógrafo -rexistrador e un aparello limitador que
interveña a cadea de son. Polo que se refire a por que se considera suficiente o limitador nos



establecementos, debemos indicar como xa se dixo en escritos anteriores, que o control da
contaminación acústica do Concello de Sanxenxo vén regulado na súa Ordenanza Municipal
publicada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 14 de marzo de 2006, que nos
seus artigos 9 e 10 contemplan a obriga, para todas as  actividades que produzan unha
perturbación polo ruído ou vibracións, de instalar un sonógrafo rexistrador que rexistre os
niveis sonoros existentes dentro do local en cada momento, que deberá enviar os datos ó
sistema de inspección diariamente. O artigo 14 esixe, ademais, para todas as actividades que
dispoñan de animación musical mediante equipos de reprodución ou ampliación sonora
cuxo nivel de emisión poida ser variado polo usuario, a instalación dun aparato limitador.
Este control debería ser suficiente, sen prexuízo de que polos forzas de orde pública, se
realicen os controis pertinentes de ditos aparellos. No caso que nos ocupa, e como xa se
puxo de manifesto con anterioridade, o establecemento referido dispón dun equipo
sonográfico (limitador e sonómetro-rexistrador) co código TR039034, que intervén toda a
cadea de son. Dito equipo está conectado polo Sistema de Vixilancia Automática de
Actividades do Concello. Polo titular da licenza presentáronse nos datas do 05 de xuño de
2014 e 07 de xullo de 2014, sendas certificacións emitidas por técnico competente, do
correcto funcionamento dos equipos sonográficos, en cumprimento do ordenado na
Ordenanza Municipal de Protección do Medio Ambiente contra a Contaminación Acústica do
Concello de Sanxenxo no seu artigo 10. O illamento acústico do local, xustifícase na
tramitación da licenza municipal, neste caso foi remitido xunto co resto da documentación,
como mais arriba se indica, á Delegación Provincial da Consellería de Medio Ambiente, para
a cualificación da actividade. Cualificación que foi emitida polo Xefe do Servizo de Calidade e
Avaliación Ambiental, o 09 de setembro de 2005, que á vista do citado illamento acústico,
establece como requisito para iniciar a actividade a instalación dun limitador para os equipos
sonoros (tv e equipo musical) con unha limitación de 75 dB (A). A licenza ordena a limitación
do son a 75 dB (A). Polo titular da licenza do establecemento, antes de obter a licenza de
posta en funcionamento, apórtase certificado do illamento acústico, subscrito por empresa
homologada, relativo á medición xustificando o cumprimento de dito illamento a ruído
aéreo en fachada e no inmoble sito na planta superior e o cumprimento da normativa
vixente. Debese poñer de manifesto que polo Concello non se dispón de outros medios para
levar a cabo o control de ruídos. Non obstante, os membros da Policía Local do Concello,
levan a cabo controis periódicos dos equipos de control de son. Noutra orde de cousas,
dáselle traslado á Policía Local do Concello do seu escrito, co obxecto de que adapten no que
sexa preciso a súa actuación, no senso de incrementar o control para garantir os dereitos
fundamentais que poden ser vulnerados, e da xestión das chamadas telefónicas efectuadas
polos veciños”.



ANÁLISE

1. Do exposto dedúcese que o concello reitera o xa aportado en ocasións anteriores,
basicamente que entende que o local pode ter música nos termos mencionados, que é
suficiente o control mediante os medios mecánicos sinalados, que non lle constan denuncias
no rexistro, e que non fai medicións.

2. Polo que se refire ao habilitado na licenza do local, de cervexería, e a posibilidade de ter
música, tal e como xa expuxemos nas anteriores comunicacións, a música nestes locais non
pode ser elemento principal e por tanto atoparse a moito volume, podendo ser só o que se
entende como música ambiental. Iso se deduce claramente do previsto no decreto regulador
das diferentes actividades, tal e como temos sinalado en diferentes informes ao Parlamento
de Galicia.  O concello aclara que a súa ordenanza establece que o nivel se atopa en 65 dB, o
que resulta acorde coa anterior consideración. Despois sinala que autorizou 75 dB debido ao
informe da Xunta no seo do expediente de RAMINP. Porén, iso non é correcto, posto que o
informe citado ten por obxecto o establecemento de medidas correctoras, o que debe
entenderse sempre como o establecemento de parámetros protectores engadidos aos do
proxecto e aos previstos polo ente local, polo que se o nivel do concello é maior debe
prevalecer e ser o aplicable. Ademais, é evidente que non se pode descoñecer a normativa
municipal, salvo que esta sexa ilegal e así se declare, o que non é o caso. Se o nivel de
emisión é de 65 dB e ademais comprobouse adecuadamente o illamento, os problemas non
deberan darse, salvo incumprimento doutras condicións.

3. Ademais, non se sinala nada respecto das sempre necesarias medicións; en numerosas
ocasións temos indicado aos concellos que as medicións resultan necesarias para comprobar
e sancionar as infraccións por ruídos, que causan evidente menoscabo no dereito
fundamental á inviolabilidade do domicilio e á intimidade persoal e familiar (art. 18. 1 e 2 CE)
e noutros dereitos constitucionais, e para disuadir aos responsables de seguir facéndoo.
Deben facerse no preciso intre en que os afectados avisan aos axentes responsables da acta,
que acudirían de forma discreta -se non o fan dese xeito non poderán comprobar a suposta
infracción- e cantas veces sexa preciso ata facer valer o efecto disuasorio das consecuencias
legais previstas para infraccións que adoitan repetirse noite tras noite, convertendo a
situación que pacede o cidadán afectado, no caso de confirmarse, nunha conculcación
habitual dos seus dereitos. Neste caso o concello entende como suficiente o control
programado, que sen embargo pode verse afectado por numerosos medios de fraude, o que
esixe que non se descarte a necesidade de facer as medicións cando o reclamen os
afectados. Os sonógrafos e limitadores poden defraudarse facilmente (por medio doutra
fonte oculta …) e poden resultar insuficientes na práctica por outras moitas causas, polo que
sempre é precisa a comprobación da propia administración competente cando se dean as
denuncias que menciona a queixa.



4. O concello parece entender que as denuncias son so as que se presentan por rexistro no
concello, cando en realidade son todas as noticias achegadas de posibles infraccións,
destacando neste senso as que se realizan mediante chamada á policía local precisamente
para que vaia a medir e mesmo as visitas aos responsable, que é o que se fixo, como sinala
na queixa, cousa que non desmentiu o concello. O concello non respondeu sobre as
chamadas para comprobar por parte da policía local, ou á presenza dos afectados para
reclamar e a súa non atención.

5. As actividades clasificadas precisan licenza municipal de funcionamento. A través deste
instrumento de control preventivo e continuado protéxese o interese público, facendo
compatibles a actividade, por unha parte, e a evitación das molestias desproporcionadas,
por outra, outorgando as licenzas soamente cando iso sexa posible en función das
circunstancias particulares do suposto e coas medidas correctoras previstas para garantir a
ausencia de prexuízos. Pero co outorgamento da licenza 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.

6. Por último, o concello non aclara nada en relación coa presenza de persoas na rúa ou as
portas do local consumindo o dispensado polo local, o que loxicamente debera impedir. As
fotos aportadas parecen claras ao respecto, pero o concello non sinala que interveña para
impedilo.

7. A falta de actuacións eficaces contra os locais ruidosos vén acompañada de razoables
queixas polos prexuízos que ocasiona, como observamos.

8. A persoa que promoveu a queixa está demandando a preservación duns intereses
especialmente protexidos na Constitución Española, que ampara os dereitos á intimidade
persoal e familiar (art. 18.1), á inviolabilidade do domicilio (art. 18.2), e o dereito a gozar dun
medio ambiente adecuado e á protección e mellora da calidade de vida (art. 45.1 e 2). Como
consecuencia das citadas disposicións constitucionais, os poderes públicos teñen a
obrigación principal de protexer os dereitos mencionados, segundo o establecido no artigo
53 do Texto Fundamental. No suposto que coñecemos, da información dispoñible dedúcese
que o Concello de Sanxenxo non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer os
dereitos constitucionais citados.



CONCLUSIÓNS

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

Que con urxencia se adopten as medidas precisas para evitar e corrixir a actividade do local
obxecto da queixa, que funciona sen axustarse ao tipo de licenza polas razóns expostas,
avaladas polo concello de forma que debe corrixir; que con urxencia se realicen
comprobacións sobre o nivel de ruído transmitido ás vivendas e se adopten as medidas que
se deduzan; e que tamén con urxencia se eviten os ruídos provocados pola concentración de
persoas na vía pública ás portas dese e doutros locais a altas horas da madrugada.

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.

Ademais, facémoslle saber que igualmente, en aplicación do principio de transparencia, a
partir da semana seguinte á data na que se ditou esta resolución, incluirase na páxina web
da institución.

Un atento saúdo,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


