
RECOMENDACIÓN AO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA SOBRE A REMISIÓN DE
DOCUMENTACIÓN AO INTERESADO NUN EXPEDIENTE SANCIONADOR DE TRÁFICO

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D.
......................., referente á solicitude de fotografías polos danos rexistrados no seu vehículo
trala retirada do mesmo polo guindastre municipal.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que a grúa municipal procedeu á retirada do seu vehículo
como consecuencia de telo estacionado nunha zona de carga e descarga, expedíndose a
correspondente acta con número de rexistro 1453/14 validada polo axente 259140 da
policía local de Santiago de Compostela. Cando recolleu o coche no depósito municipal
apreciou aboladuras na parte traseira que afirma non ter con anterioridade. Ante esta
situación, cubriu unha folla de reclamación recibindo contestación da empresa concesionaria
Setex Aparki S.A. na que se lle indica que os danos xa estaban antes da retirada do vehículo
pola grúa, e que en todo caso, pode solicitar copia do acta ou das fotografías nas oficinas da
policía local.

2. Con data do 12-03-14 solicitou ao Concello de Santiago de Compostela copia das
fotografías, e ante a falta de resposta, reitera a súa solicitude con data do 01-07-14 (aporta
copias de ambos documentos). Dado que segue sen obter resposta algunha, acude ás
oficinas da policía local onde lle informan que non constan expediente algún sobre a súa
solicitude e que debe acudir directamente á empresa concesionaria do servizo do guindastre
municipal. Nesta empresa, lle indican que é o departamento de tráfico do concello quen
debe autorizar a entrega das fotografías, polo que volve a solicitar en tal departamento a
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entrega das mesmas con data de 03-09-14, sen recibir a día de hoxe contestación á súa
petición.

3. Ante iso requirimos información a Concello de Santiago, que xa nola remitiu. No informe,
a entidade local sinala que con data do 26-02-14 vostede presentou folla de reclamación no
depósito municipal de vehículos na que reclamaba danos na defensa traseira do seu
vehículo. A empresa concesionaria efectivamente explica que existen danos pero que son
previos á retirada a tenor do expresado no parte o do que se pode apreciar nas fotos,
explicándolle que pode solicitar copia de dita documentación perante a policía local.

4. O concello continúa o seu informe manifestando que con data do 24-10-14 recíbese copia
do escrito de 09-09-14 solicitando copia das fotografías, escrito que foi contestado o día 27
do mesmo mes, explicando que dita empresa non ten autoridade para satisfacer as
pretensións do reclamante e que corresponde ao departamento de tráfico ou órgano
superior autorizar dita entrega.

4. O argumento esgrimido polo concello, e que lle impide proceder á cobertura das baixas,
atópase no disposto nas normas de carácter legal estatal (leis de orzamentos xerais do
Estado) xa que limitan a contratación de persoal laboral temporal excepto en casos
excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables que se restrinxirán a aqueles
sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios ou que afecten ao
funcionamento dos servizos públicos esenciais.

ANÁLISE

1.O problema de fondo que atopamos nesta queixa é falta de aportación de documentación
solicitada polo reclamante. Non se cuestiona a correcta retirada do vehículo nin que no
momento da recollida do vehículo polo propietario no depósito municipal existiran danos na
defensa traseira. Concretamente o obxecto de discusión, e por ende de proba, é a causación
dos danos no vehículo do interesado, quen afirma que se produciron no momento da
retirada da zona de carga e descarga polo guindastre municipal.

2. A proba da inexistencia de danos nun momento anterior é unha proba diabólica ou de
imposible obtención, pois se trata de probar un feito negativo pasado, polo que estamos
ante unha situación de inversión da carga da proba, por facilidade probatoria. Esta situación
explica que a práctica habitual nos casos de retirada de vehículos polos guindastres
impliquen a toma de fotografías dos danos que presenta o vehículo no momento que se
actúa sobre o mesmo (se é que existiran).



3. Ante a reclamación dun cidadán afectado por unha situación como a descrita no apartado
de antecedentes, e despois de solicitar expresamente as fotografías no departamento da
policía local (identificando o número da acta e datos suficientes de contacto para, ante
calquera eventualidade, poder aclarala), o Concello de Santiago de Compostela, a través do
órgano correspondente con competencia para facer entrega das fotografías solicitadas, non
está dando resposta satisfactoria en tempo e forma a unha petición lexítima.

4. Á vista dos datos obrantes no expediente ao non dar resposta á pretensión do reclamante
e conseguintemente non remitir as fotografías solicitadas nin xustificar ou motivar a
inexistencia das mesmas, consideramos que son dous os aspectos a analizar, por unha parte
a obtención de copias da documentación en poder da administración por parte do
interesado e por outra a figura do silencio administrativo.

5. No que atinxe á obtención das copias das fotografías, hai que recordar que o artigo 105.b)
da Constitución e 35.a) e h) da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico e do Procedemento
Administrativo Común garanten o acceso dos cidadáns aos arquivos e rexistros
administrativos así como a coñecer, en calquera momento, o estado da tramitación dos
procedementos nos que teñan a condición de interesados, e obter copias de documentos
contidos neles. En base nos artigos referidos a obtención de copias constitúe un dereito e
non unha concesión graciosa e o concello ten a obriga de amosar as probas que confirman a
inexistencia dos danos no seu vehículo, sendo como é o titular do expediente da infracción
de tráfico e titular dun interese lexítimo e directo.

6. En canto ao silencio administrativo que se produce neste suposto ao non obter o
interesado resposta expresa ás reiteradas solicitudes de información, cómpre resaltar que as
administracións públicas, nas relacións cos cidadás, deben encauzar o exercicio das súas
funcións mediante o procedemento administrativo. A razón de ser deste modo de actuación
administrativa responde a unha dobre finalidade: servir de garantía aos dereitos dos
administrados e, doutro modo, ao propio interese público. A garantía da existencia de
trámites administrativos e dunha resposta efectiva ao cidadán deriva da propia Constitución
Española.

7. Así, a obriga administrativa de cumprir escrupulosamente coas normas que rexen os
procedementos, coidando ao máximo de todos os trámites que constitúen o expediente,
dimana directamente do mandato constitucional do artigo 103 dunha administración eficaz
que serve con obxectividade aos intereses xerais e que actúa con sometemento pleno á Lei e
ao Dereito, sometemento que se articula mediante á suxeición da actuación pública ao
procedemento administrativo establecido pola Lei. Debe recordarse que o principio de
eficacia do xa mencionado artigo 103.1 da Constitución Española esixe das Administracións
Públicas que cumpran razoablemente as expectativas que a sociedade lexitimamente lle



demanda, entre elas, o deber da Administración de resolver con prontitude as peticións e
reclamacións que lle presenten os particulares, xa que o coñecemento cabal polos
administrados da fundamentación das resolucións administrativas, constitúe un presuposto
inexcusable para a axeitada defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos.

6. Dito o anterior, é precisamente a Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común a encargada de dar
efectividade ao descrito nos parágrafos anteriores ao concretar no artigo 42 que “a
Administración está obrigada a ditar resolución expresa en todos os procedementos e a
notificalos, calquera que sexa a súa forma de iniciación.”

8. A institución do silencio administrativo negativo recoñecida no artigo 43 da mesma
disposición –a diferencia do silencio administrativo positivo, que ten a consideración de
verdadeiro acto administrativo finalizador do procedemento- configúrase pola lei
exclusivamente como unha garantía para a defensa xudicial dos seus dereitos por parte dos
interesados. Polo tanto, a Administración non queda eximida da súa obriga de resolver, e de
feito, no caso de desestimación por falta de resolución expresa, non estará vinculada ao
sentido do silencio, tal e como sinala expresamente o mesmo artigo 43. Non hai que
esquecer que o silencio administrativo é unha práctica que xera nos cidadás unha auténtica
inseguridade xurídica e indefensión material que obriga aos cidadás a acudir á vía
xurisdicional para a resolución dos seus conflitos, convertendo por elo, en inoperante, a vía
administrativa. Por esta razón, é urxente e necesaria a supresión desta práctica polos
órganos da administración pública en todos os niveis.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Concello de Santiago de
Compostela a seguinte Recomendación:

“Que se adopten as medidas necesarias polo Concello para dar cumprimento ao deberes
legais que se extraen do artigo 42 da Lei 30/1992, de 26 de decembro, de réxime xurídico e
procedemento administrativo común, dando resposta á solicitude presentada polo autor da
queixa e procedendo á remisión da copia das fotografías requiridas.”

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, no seu caso, e das medidas adoptadas para darlle
efectividade, tamén no seu caso.



Saúdaa atentamente

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


