
Recomendación dirixida ao Concello de Vigo para corrixir os prexuízos ocasionados por un
botellón

Relacionado co C.6.Q/20598/14

Santiago de Compostela, 19 de febreiro de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª …
relativo aos prexuízos ocasionados por un botellón.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que anteriormente promovera o expediente C.6.Q/20598/14,
referente á contaminación acústica polos botellóns celebrados ao carón da súa casa en Vigo
(…). O concello comprobou o denunciado, aínda que a súa intervención non impediu que
continuara o denominado botellón. Iso coincide co exposto na queixa no senso de que no
concello lles indicaran que o botellón non se atopaba prohibido nese lugar, o que tamén
coincide coa previsión regulamentaria local ou ordenanza, que só prohibe os feitos en
determinados lugares. Porén, dende hai tempo indicamos ás diferentes administracións que
non deben permitir prácticas como as mencionadas cando producen inmisións ruidosas nos
domicilios nas horas de descanso nocturno, posto que delas se deriva unha evidente
conculcación dun dereito fundamental (art. 18 CE) e doutros de diferente natureza (arts. 43
e 45 CE), como o comprobaron a cotío. De feito o informe achegado sinalaba, entre outras
cousas, que pola nosa banda indicamos ao Concello de Vigo que evitara os botellóns ou os
prexuízos por concentracións ruidosas en horario nocturno na zona. En calquera caso o ente
local comprometeuse a facer un seguimento ou revisións policiais periódicas na zona nos
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fins de semana durante un tempo prudencial, e a comunicar cos reclamantes para a
comprobación do ruído que sofre no interior da vivenda e no seu caso “actuar sobre as
fontes do mesmo”. Esa comprobación non precisa facerse a través de medicións
sonométricas como noutras ocasións, senón mediante a mera observación do fenómeno e a
aplicación da normativa que dunha forma ou outra non permite comportamentos que
perturban o descanso nocturno.

Pois ben, agora sinálase que se deu unha marxe de tempo ao concello para emendar a
situación, pero á vista da súa incapacidade quéixase de que  fin de semana do 12, 13 e 14 de
setembro volveu reunirse de novo, no mesmo lugar que da queixa inicial, un ou varios
grupos de persoas que beben, cantan e gritan, é dicir, fan botellón, xerando o consecuente
ruído e malestar que vai crecendo a medida que o tempo transcorre e que impide que
poidan descansar a súa familia e el en condicións. Nesta ocasión non puxo a situación en
coñecemento da policía local xa que estaba a dar unha marxe de confianza ao seguimento
que aseguraron que ían facer da zona para evitar estas situacións. Con todo, durante as máis
de 3 horas que este ou estes grupos de persoas estiveron "reunidos" (+/- 1:00 AM a +/- 3:00
AM) durante a madrugada do 13 ao 14 de setembro, ningún efectivo da policía local
presentouse nin pasou por alí para atallar a situación.

A seguinte fin de semana, 19, 20 e 21 de setembro, outra vez, como vén sendo habitual,
repítese o mesmo e un ou varios grupos de persoas que fan botellón xeran o consecuente
ruído e malestar. Á 1:00 da madrugada do 20 ao 21 de setembro -á vista que durante a noite
anterior (venres a sábado) a situación se volveu a repetir sen que o concello tomara
ningunha medida- chama á policía local para denunciar a situación e coméntanlle que non
poden facer nada porque non é unha zona protección acústica. A "reunión" de persoas e o
consecuente ruído e malestar mantéñense até as 2:30 AM. En vista de que a situación
persiste e as actuacións do concello son totalmente ineficaces, como demostra que os feitos
se volven a repetir sistematicamente todas as fins de semana, reclama que se retome a
queixa para poder emendalo e se impida o ruído, e se fose necesario se amplíe a chamada
zona de protección acústica.

2. Ante iso requirimos información a ese concello, que xa nola remitiu. Esta consiste nun
informe da policía local no que se sinala que “o pasado 30 de xullo emitiuse informe
respecto do mesmo asunto (expte. 3099/321), no cal indicábase que esta Xefatura de Policía
ordenaba, mediante as ordes do día, efectuar revisión periódicas na devandita zona durante
os fins de semana por patrullas policiais durante a quenda de noite. De feito, durante todo o
mes de agosto, acometéronse as citadas revisións, con constancia mediante partes do
servizo das distintas unidades que as fixeron, concretamente: 01/02 de agosto ás 00:27
horas e ás 02:05 horas, observándose algún grupo de mozos, máximo catro, que non
causaban molestias. 08/09 de agosto ás 01:30 horas, non detectándose a ninguén no lugar.



09 de agosto ás 23:10 horas e ás 04:50 horas, sen novidade, non atopándose mozos no
lugar. 16 de agosto ás 00:00 horas e ás 02:20 horas, non atopándose ninguén no lugar. 22/23
agosto ás 01:42 horas, observouse a un grupo de tres persoas, sen molestar, e ás 02:20
horas, non observando a ninguén realizando botellón. O 26/08/2014, o departamento de
Relacións Cidadáns desta Policía Local, contacta telefonicamente coa requirente
informándolle que no mes de agosto, tanto nas revisións periódicas de fin de semana de
patrullas uniformadas, como de funcionarios de policía de paisano, non se observaron os
problemas de ruídos derivados da celebración do botellón no lugar que nos ocupa. Non
obstante o anterior, e debido a que a requirente se queixa de novo dos ruídos ocasionados
durante o mes de setembro, esta Xefatura volve a ordenar un novo seguimento mediante
revisións policiais periódicas na zona, durante os fins de semana na quenda da noite,
durante un tempo mais longo que o período anterior. Dos resultados deste novo seguimento
policial darase cumprida información a ese Órgano”. Porén, despois da recepción da
información referida non se recibiron mais informes municipais.

ANÁLISE

1. Da información recadada nesta e na anterior queixa deducimos que a intervención do
concello para vixiar o botellón e as súas consecuencias prexudiciais consistiu en asumir o
compromiso de acudir ao lugar de forma esporádica e durante certos períodos de tempo
para asegurase de que non se daba ou non molestaba. Iso é o que fixo durante o mes de
agosto do pasado ano. Ademais, no último informe, á vista de que os prexuízos e as queixas
continúan a policía anuncia que de novo poñerá en curso un dispositivo similar e que
informará do seu resultado, o que non nos consta, a pesar do compromiso de enviar a dita
información.

2. En calquera caso, tal e como se demostra a través do caso examinado, esa forma de
proceder ten unha carencia evidente. Tal e como veñen sinalando os reclamantes, o que
precisan é que a policía local acuda ante as súas chamadas porque nese preciso momento é
cando pode comprobar que o botellón está a celebrarse e resulta prexudicial; ademais
debera aplicarse algunha medida que disuada aos participantes de volver a organizar ou
participar no botellón.

3. En contra de este criterio o concello insiste en realizar operativos puntuais, cando o que
realmente resultaría adecuado sería o apuntado polos reclamantes. Estes sinalan que en
setembro (despois do operativo de agosto) chamaron á policía local e esta non acudiu coa
xustificación de que non poden facer nada porque non é unha zona protección acústica. O
ruído e malestar ocasionado polo botellón durou ate as 2.30. Esta circunstancia mencionase
expresamente polos reclamantes e non se desminte polo concello, polo que debe
entenderse confirmada.



4. A actitude xeral dos concellos respecto dos graves problemas que xeran os botellóns
cambiou, pasando dunha posición comunmente permisiva a unha na que se manifesta unha
vontade decidida de acabar con eles ou reducir os prexuízos do fenómeno. Esa foi a posición
inicial do Concello de Vigo, que despois de intervencións pola nosa banda comprometeuse a
regular ese tipo de situacións e a non permitilas de acordo con esa normativa. Porén, a que
finalmente aprobou obriga a intervir en lugares determinados, sen especificar que fará
noutros, polo que dende o primeiro momento cuestionouse que sucedería para os casos en
que os botellóns se deran neses outros lugares cando foran igualmente prexudiciais para os
veciños afectados, como sucede neste caso.

5. Ao respecto debemos subliñar que a penetración nos domicilios de ruídos superiores aos
permitidos supón a vulneración do dereito fundamental á preservación da intimidade
persoal e familiar no ámbito domiciliario do artigo 18.1 e 2 da Constitución, e tamén doutros
dereitos constitucionais (á saúde, do artigo 43, ou á calidade de vida, do artigo 45). Por esa
razón debe afirmarse a necesidade de dar aplicación directa aos dereitos fundamentais
afectados. Numerosa xurisprudencia obriga a corrixir os graves prexuízos deste fenómeno e
a adoptar as medidas que impidan o consumo de alcohol nas rúas fóra dos establecementos
públicos cando se producen as prexuízos ou vulneracións de dereitos como os mencionados.

6. Como temos sinalado en numerosas ocasións nos informes que diriximos ao Parlamento
de Galicia e a diferentes concellos aos que formulamos recomendacións, existe a obrigación
de impedir os graves e continuos prexuízos ocasionados polos botellóns aos veciños dos
lugares onde se celebran. Resulta evidente que a práctica do botellón fai penetrar niveis de
ruído non permitidos en domicilios de cidadáns que non teñen a obriga de soportalos, sobre
todo no horario nocturno. Por iso, a intervención para evitalos resulta unha obriga legal da
administración competente, a local. Para iso conta cos instrumentos legais precisos, como a
lei do ruído, que contén a regulación positiva e as habilitacións para unha adecuada
intervención municipal en contra deste fenómeno. A lei do ruído habilita aos concellos para
que aborden os ruídos xerados pola acumulación de persoas na rúa.

7. Ademais, non abordar eficazmente os botellóns facilita o consumo ilegal de alcohol en
menores, o que resulta moi grave. A Lei 11/2010, de 17 de decembro, de prevención do
consumo de bebidas alcohólicas, prohibe aos menores o consumo e xa que logo o acceso ao
botellón e en xeral ás fontes e lugares de consumo de alcohol. O seu preámbulo sinala que o
botellón pasou de ser un fenómeno social a un problema social, como fonte de conflitos de
orde diversa.

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), á 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). 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.

CONCLUSIÓNS

No suposto que coñecemos, da información dispoñible dedúcese que o Concello de Vigo non
adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer os dereitos constitucionais citados
anteriormente. Así pois, o principio constitucional de eficacia no labor das administracións
públicas (art. 103.1 CE) non parece terse aplicado con rigor no tratamento desta
problemática, á vista da insuficiencia das actuacións municipais.

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de Vigo a
seguinte recomendación:

Que se comproben adecuadamente as denuncias dos prexuízos ocasionados polos botellóns
na zona obxecto da queixa, en concreto que as comprobacións se fagan no preciso momento
en que se produce a denuncia por medio de chamada á policía local; e que con carácter xeral
se protexan os dereitos fundamentais e doutra natureza mediante intervencións que fagan
que os botellóns ou similares cesen nese intre e impidan que se repitan de forma cotiá

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)


