
Recomendación dirixida á Deputación da Coruña para que os textos ds sinais de tráfico
aparezan rotulados en galego e castelán

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2015

Sr. Presidente:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa arriba mencionado como consecuencia do
escrito de D. ……………………………………………...

ANTECEDENTES

1. No seu escrito, o Sr. …………………….. indícanos que se dirixe a esta Institución en relación
ao expediente P.1.Q/5528/13. Que o dito expediente iniciouse ao presentarse dende
…………………… unha queixa conta a Deputación da Coruña, o 9 de agosto de 2013, pola
exclusión do galego nos sinais que estaba a colocar en diferentes estradas da súa
titularidade.

2. Das xestións realizadas no curso da devandita queixa, a Deputación da Coruña achega un
informe do Servizo de Vías e Obras no que se fai referencia a diversa normativa sobre
sinalización. Nomeadamente, faise mención ao Real decreto lexislativo 339/1990 polo que
se aproba o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e
seguridade viaria, que no seu artigo 56 establece que as indicacións escritas dos sinais
expresaranse, a lo menos, no idioma español oficial do Estado.

No seu informe, faise tamén referencia á normativa de sinalización vertical, a norma 8.1 IC,
que, dentro do apartado 2.6 Composición de carteis, indica que en ningún caso se disporán
nun mesmo cartel máis de catro liñas. A dita condición obedece ao cumprimento de dous
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dos principios básicos que debe posuír a sinalización dunha estrada: a claridade e a
sinxeleza. Así, un maior número de aliñas require un maior tempo de atención da persoa
condutora do que dispor por razón da velocidade de circulación da visibilidade do cartel.

É por iso que os carteis, dentro da información mínima que ten que trasladarse ao condutor
para un efectivo cumprimento do sinalizado, teñen que se deseñar coa maior simplicidade
posible, de tal forma que o condutor poida percibir a mensaxe da forma máis claramente
posible, especialmente no caso dos tramos interurbanos de estrada onde a velocidade de
circulación é maior, e con especial interese no caso das estradas galegas onde o número de
accesos ás estradas, a existencia de núcleos de poboación ao longo da estrada, a existencia
de peóns e de ciclistas, e demais factores que afectan de forma notable á atención do
condutor é moi superior á media que podemos atopar no resto do territorio español, e onde
a complexa orografía de gran parte do territorio limita as condicións de visibilidade ao longo
das estradas convencionais.

No caso do sinal contra o que se dirixía a queixa, no informe especifícase que se empregou o
idioma castelán, tal e como indica o artigo 56 da Lei de tráfico, na procura da maior
simplicidade posible da información e que a duplicidade da información, co obxecto de
incluír a lingua galega, comportaría o aumento das catro liñas no cartel, incumprindo os
criterios da norma, perdendo unha maior claridade e sinxeleza.

3. Logo de argumentar as razóns que levaron a non empregar o idioma galego na sinalización
viaria, o órgano propón, co fin de conciliar os criterios técnicos de deseño coa utilización das
dúas linguas oficiais desta comunidade autónoma, suprimir o texto que difire en ambas as
linguas (2ª liña do cartel: Respecto o ciclista).

4. Á vista do informe remitido pola Deputación da Coruña, esta Institución considerou que o
problema exposto na queixa quedaba arranxado, polo que procedemos ao seu arquivo.

No novo escrito de queixa, que deu lugar ao expediente P.1.Q/22039/14, o Sr. …………..
expón que transcorrido máis dun ano, constatan con tristura que a Deputación non cumpriu
o seu compromiso, e non só non corrixiu os sinais colocados senón que continuou a os
instalar sen ningunha modificación noutras estradas, como se pode constatar na fotografía
que achegan da CP-4803 entre Pontedeume e Miño, entre moitas outras.

4. Á vista desta información, solicitouse informe á Deputación da Coruña, informe que tivo
que ser requirido novamente por non ser enviado no prazo establecido ao efecto. No
informe emitido co asunto “Queixa polo deseño dos sinais colocados pola fundación “Ponle
Freno” de advertencia de presenza de ciclistas nas estradas da Rede provincial de estradas
desta Deputación Provincial, o Servizo de Vías e Obras da Área de Acción Territorial da



Deputación da Coruña sinala que o dito Servizo, en decembro de 2013, propoñía como
solución á queixa formulada suprimir dos sinais o texto que difería en ambas as linguas e que
dende entón, nese Servizo, non se recibiu resposta a tal proposición. E que agora, no escrito
de outubro de 2014, indícase que a dita solución sería satisfactoria para o reclamante, xa
que con el se procedería ao arquivo da queixa.

ANÁLISE

1. Entendemos que na resolución pola que se procedía ao arquivo do expediente de queixa
Q/5528/13, dirixida á presidencia da Deputación Provincial da Coruña, resultaba claro que o
motivo polo que arquivabamos o expediente era porque entendíamos que a Deputación
asumía o compromiso de suprimir o texto que difería en ambas linguas, respectando así a
normativa vixente en materia de sinalización de estradas. Descoñecemos se o contido da
resolución foi posto en coñecemento do Servizo de Vías e Obras da Deputación ou non.

2. No que se refire ao novo escrito de queixa, e tendo en conta o informe da Área de Acción
Territorial no que expresamente se concreta “Procédese a dar instrucións ao persoal do
Servizo de Vías e Obras para aplicar a dita solución (suprimir dos sinais o texto que difería en
ambas as linguas), actuación que se realizará con cargo aos correspondentes orzamentos en
materia de conservación do exercicio de 2015”, consideramos que con esa actuación
concreta por parte da Deputación da Coruña quedaría corrixida a defectuosa sinalización dos
sinais de advertencia da presencia de ciclistas na estrada e a necesidade de manter a
distancia de seguridade aos que se refire a queixa obxecto de análise.

3. Doutra banda, e con independencia do caso concreto do sinal ao que se refire a queixa,
tendo en conta o manifestado no escrito, no que se expoñía que neste prazo de tempo
seguiron a instalarse novos sinais que non compren a normativa, e tendo en consideración
que do informe remitido pola Deputación se deduce que no tempo transcorrido non
realizaron ningunha actividade cara a adecuar a sinalización das estradas das que son
titulares á normativa de aplicación respecto ao uso do idioma nos sinais, cómpre referirse á
normativa de aplicación.

Neste senso, a normativa de tráfico é clara respecto á utilización dos idiomas nos sinais e
paneis indicativos que os acompañan. Así, o artigo 56 do Real Decreto Lexislativo 339/990,
do 2 de marzo, polo que se aproba o Texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor e Seguridade Vial, establece que as indicacións escritas dos sinais
expresaranse polo menos no idioma español oficial do Estado.

Asemade, o Regulamento xeral de circulación establece que as indicacións escritas que se
inclúan ou acompañen aos paneis de sinalización das vías públicas, e inscricións, figurarán no



idioma castelán e, ademais, na lingua oficial da comunidade autónoma recoñecida no
respectivo estatuto de autonomía, cando o sinal estea abicado no ámbito territorial da dita
comunidade autónoma. Engade, ademais, que os núcleos de poboación e demais topónimos
serán designados na súa denominación oficial e, cando fose necesario a efectos de
identificación, en castelán (artigo 138).

Da lectura conxunta de ambos preceptos, resulta inequívoco que toda a información
recollida nos sinais e paneis informativos que os acompañen, que estean situados no ámbito
territorial da nosa Comunidade Autónoma, haberá de estar escrita en ambos idiomas
oficiais, galego e castelán, polo que corresponderá aos órganos competentes buscar
solucións de deseño que permitan axuntar a necesaria sinxeleza e claridade do deseño co
respecto á normativa que garante o uso normal e oficial dos dous idiomas oficiais en Galicia
(art. 5 do Estatuto de Autonomía de Galicia).

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, respecto ao caso concreto do sinal de precaución e
respecto aos ciclistas, ao que se refería a queixa presentada, enténdese que a proposta
formulada polo órgano competente, consistente en “dar instrucións ao persoal do Servizo de
Vías e Obras para aplicar a dita solución (suprimir dos sinais o texto que difería en ambas as
linguas), actuación que se realizará con cargo aos correspondentes orzamentos en materia
de conservación do exercicio de 2015” é suficiente para considerar arranxado o problema
concreto exposto na queixa, sen prexuízo de reabrir o expediente pola achega de novos
datos ou criterios.

Doutra banda, respecto á necesidade de garantir o emprego xeneralizado das dúas linguas
cooficiais en Galicia en toda a sinalización viaria competencia da Deputación da Coruña,
considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño,
do Valedor do Pobo, facerlle chegar á Deputación da Coruña a seguinte Recomendación:

“Que se adopten as medidas necesarias na Deputación para dar cumprimento ao disposto no
artigo 56 da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial e ao artigo
138 do Regulamento de Circulación, de xeito que o texto das sinais ou paneis de sinalización
que os acompañen, estea rotulado tanto en galego como en castelán.”

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



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

Saúdao atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


