
Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela pola contaminación acústica
no casco vello

Santiago de Compostela, 22 de maio de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciáronse expedientes de queixa como consecuencia dos escritos de ……,
presidenta da Asociación de Veciños …, referente á contaminación acústica da zona vella de
Santiago de Compostela.

ANTECEDENTES

1. Na primeira queixa indicaba que existe falta de atención por parte da administración
municipal á contaminación acústica denunciada na zona vella de Santiago e especialmente
na zona na que vive a reclamante. Quéixase especialmente pola celebración de frecuentes
concertos nos locais da zona, nas súas terrazas e nalgunha praza, o que sofren os veciños
con frecuencia e en horarios inadecuados. As licenzas dos locais non permiten a celebración
de concertos, polo que en ningún caso poden ser autorizados polo concello. Tampouco
entende como poden autorizarse nas terrazas, onde non existe ningún tipo de protección
contra a dispersión e a incidencia do ruído. Non se están a respectar os seus dereitos
(intimidade, domicilio, saúde, medio ambiente adecuado, calidade de vida …).

2. Ante iso requirimos información ao Concello de Santiago de Compostela. A mesma
recibiuse cun retraso considerable, ata o punto de que foi preciso reiterar o seu
requirimento en diferentes ocasións e urxir o seu envío.

Expedientes: C.6.Q/21799/14 e
C.6.Q/124, 12525 e 12584/15



3. Coñecemos que o ente local autorizou o festival con condicións. No entanto, detectou
incumprimentos e iniciou expedientes sancionadores, pero non tivo á asociación ou os
veciños como interesados neles. Da documentación aportada dedúcese que consistía nunha
serie de actuacións musicais a celebrar no mes de agosto en moitos locais da zona en
cuestión, nos propios locais, nas súas terrazas, e outros no exterior (prazas …). O concello
sinalou que o autorizou o 6 de agosto, pero a documentación acredita que os concertos se
celebraron a partir do día 1. Ademais, a autorización era xenérica e non se acababa de
entender a habilitación legal na que se baseaba a autorización das actividades do festival. As
condicións impostas ao festival eran aparente contraditorias, posto que calquera actividade
na rúa das que se citan sobrepasarían con moito os niveis ordinarios.

4. Por todo o sinalado requirimos aclaración urxente, que xa se remitiu. Nela sinálase que
“polo que compete a este departamento de seguridade e mobilidade, en novembro deste
ano foi respostada a queixa formulada pola interesada ante esa institución en relación coa
autorización e celebración do festival Feito a Man e os concertos celebrados na rúa por ese
motivo. É convinte insistir no feito de que a autorización concedida o 6 de agosto de 2014
para a celebración do evento refírese única e exclusivamente ós concertos e outros eventos
que se proxectaban levar a cabo na vía pública, que non estábase a autorizar no interior dos
establecementos nin sequera nas súas terrazas, por ser estas cuestións competencia doutros
departamentos municipais. En relación co desenvolvemento da actividade foron tramitados
dous expedientes sancionadores: un pola comisión dunha infracción tipificada na Ordenanza
de Actividades, lnstalacións e Ocupación da Vía Publica, ó non axustarse ás condicións da
autorización; e outro, por incumprimento da Lei 11/2010 de 17 de decembro de prevención
do alcoholismo en menores de idade. Ambos os dous expedientes sancionadores remataron
coa imposición de sendas sancións. Ao respecto do incumprimento que, no seu caso,
puidera terse producido no interior dos establecementos ou nas súas terrazas, insistir de
novo, en que non é competencia deste departamento de mobilidade e seguridade, polo que,
en ningún momento esta concellería autorizou a celebración de actividades ó marxe das
condicións das licenzas destes establecementos. En canto o sinalado no informe desa
institución sobre a posible falta de cobertura legal para os concertos que se levaron a cabo a
partir do 1 de agosto, sinalar que a autorización concedida o 6 de agosto referíase única e
exclusivamente ós concertos e outros eventos celebrados na rúa e, tal e como se reflicte nos
informes da policía local estes eventos non comezaron ata o día 6 de agosto. Mostramos a
nosa desconformidade coa afirmación que se fai de que a autorización non contemplaba as
condicións esixibles para o desenvolvemento das actividades autorizadas, posto que na
mesma se recollía a obriga dos promotores de cumprir, entre outras, os concretos límites de
emisión de ruído que se contén na Ordenanza Xeral Municipal de emisión de ruídos e
vibracións, para a zona do casco histórico; ademais do resto das condicións de dita norma
que, no seu artigo 4 dispón expresamente: As normas desta ordenanza son de obrigado e
directo cumprimento, sen necesidade dun previo acto ou requirimento de suxeición
individual, para toda actividade que se atope en funcionamento, exercicio ou uso e supoña a



produción de ruídos ou vibracións molestos ou perigosos. Nesta mesma liña o artigo 30 da
ordenanza establece que as súas normas son de obrigado e directo cumprimento, sen
necesidade dun previo acto ou requirimento de suxeición individual, para toda  actividade
que se atope en funcionamento, exercicio ou uso e supoña a produción de ruídos ou
vibracións molestos ou perigosos, con referencia particular ós aparellos ou instrumentos
musicais. Poren, por se isto non fora suficiente a propia resolución esixía que a actividade se
axustase os requisitos establecidos legalmente para este tipo de actividades. A Ordenanza
de Actividades, lnstalacións e Ocupación da Vía Pública determina no seu artigo 109 que co
fin de protexer o ambiente urbano fronte á contaminación acústica en especial e salvo
autorización municipal expresa, na que se determinará o nivel sonoro e o horario de inicio e
fin da actividade, que será tramitada perante o organismo municipal competente, prohíbese
a utilización de aparellos de megafonía ou a reprodución de sons mediante altofalantes ou
calquera aparello de amplificación do son, agás os supostos do exercicio do dereito de
reunión regulado na Lei orgánica 9/1983 do 15 de xullo. En todo caso, limitarase a
repercusión máxima de ruídos no exterior do recinto onde se exerza a actividade e terase
que manter dentro dos valores máximos permitidos segundo establece a Ordenanza
municipal de ruídos, vibracións e condicións dos locais. En consecuencia, se considera
suficientemente garantido o dereito dos cidadáns á inviolabilidade dos seus domicilios, nos
termos nos que a autorización foi concedida; independentemente de que a entidade
promotora non se tivera axustado aos termos da mesma, o que motivou a tramitación de
dous expedientes sancionadores. En derradeiro lugar, sobre se se informou dos expedientes
sancionadores ós denunciantes das actividades do festival que foron interesados por
prexudicados, ten que sinalarse que o concelleiro delegado de mobilidade recibiu
persoalmente á representación dos denunciantes e informoulles destes expedientes que
estaban a tramitarse, tamén esta información foi remitida no seu día a esa institución. En
todo caso, ó ser a denuncia un acto dun particular para que se inicie de oficio un
determinado procedemento, o denunciante non ten dereito ó procedemento, polo que non
hai por que darlle audiencia, nin recoñecerlle lexitimación para recorrer (Sentencia do
Tribunal Supremo de 16 de decembro de 1992 …). En consecuencia, se estima que dende
este departamento de mobilidade e seguridade estanse a adoptar as medidas de policía
administrativa axeitadas para controlar as conductas que non se axustan a la legalidade
relacionadas co ocio nocturno en toda a cidade; sempre cos medios materiais e persoais de
que dispón”.

5. As seguintes queixas refírense a impunidade de locais de hostalería que programan
concertos sen ter autorización e molestando á veciñanza. Chamou por teléfono móbil ao
concelleiro de seguridade cidadá e contestoulle que a chamaría, pero aínda non o fixo,
sinala. Na cidade histórica de Santiago de Compostela, desde hai moitos anos unha serie de
locais de hostalería pertencentes á categoría grupo 1 e grupo 2 dedícanse a realizar
concertos en directo sen a pertinente autorización da Xunta de Galicia. Levan anos
denunciándoo ao Valedor do Pobo e nos xulgados, sen que exista unha vontade clara de



realizar os controis que son competencia da administración local. Levan moitas reunións
estériles e decenas de instancias presentadas en rexistro.

6. Ante iso requirimos información ao concello, que sinalou que “polo que se refire á alusión
crítica ao concelleiro que subscribe, e concretamente ao feito de que este non devolvera
unha chamada telefónica da señora …, cómpre indicar que tal crítica non deixa de resultar
sorprendente ou paradoxal, toda vez que o concelleiro que subscribe, nun exercicio de
accesibilidade aos cidadáns afectados polo ruído nocturno, Ile deu, hai meses, os seus dous
teléfonos móbiles á presidenta da Asociación …, por ser esta unha asociación comprometida
coa inviolabilidade acústica domiciliaria. E así é inevitable que si … ten a posibilidade de
chamar ao concelleiro sen limitación horaria, a calquera hora -como así ten feito- algunha
desas chamadas non poida ser atendida -por atoparse ocupado o concelleiro-, ou é
inevitable que unha chamada acabe quedando sen resposta -malia que a vontade do
concelleiro sexa respostar o devolver todas-, toda vez que o cargo público que subscribe non
dispón dun servizo de secretaría de 24 horas que lle lembre, facilite ou asegure a devolución
de todas as chamadas. E importante, polo tanto que quede constancia de que, sen ningunha
obriga ética nin xurídica, concelleiro Ile deu hai meses á señora ….. o teléfono móbil
corporativo -en principio era só para chamadas urxentes do propio Concello- e ata lle deu o
teléfono persoal; que en ámbolos dous teléfonos o concelleiro recibiu e atendeu varias
chamadas da denunciante. Polo tanto, deslizar a idea de que o concelleiro desatendeu á
denunciante non se axusta á realidade, a pouco que se considere o feito indicativo de que a
presidenta da Asociación … dispuña dos teléfonos móbiles do edil, a pouco que se
consideren todas as conversas mantidas, e a pouco que se consideren as actuacións
desenvolvidas dende a Policía Local. Ademais da cuestión exporto (sic), na queixa se fai
mención a que na Cidade Histórica, dende hai moitos anos, unha serie de locais de hostalaría
pertencentes á categoría grupo 1 e 2, dedícanse a realizar concertos en directo sen a
pertinente autorización da Xunta de Galicia. A queixa manifesta que non existe unha
vontade clara de realizar controis que son de competencia desta administración e sobre o
particular infórmase polo Inspector Principal Xefe da Policía Local, en relación cos recursos
operativos utilizados por dito departamento en materia de control e vixilancia de locais de
ocio nocturno, ase como a pertinente operativa de policías locais de "paisano" que se
articula en dous parámetros fundamentais; o primeiro, pode encadrarse en erradicar o máis
mínimo atisbo de que se produzan alteracións da orde público; e a segunda causa que
determina a intervención destes operativos dirísexe a evitar unha presenza de axentes
uniformados que poida alertar á parte infractora, co conseguinte risco de modificar a carga
da proba inicial que puidera obter en materia de policía administrativa. Por outra banda, a
dificultade de dispoñer de efectivos policiais de "paisano" depende, entre outros factores,
das necesidades operativas do correspondente quenda de servizo. Neste punto compre
salientar que a policía local planifica os seus controis e inspeccións operativas en función de
diferentes factores que poidan concorrer e non exclusivamente en base á información dos
medios de comunicación. En base a iso e a concorrencia de circunstancias que esixan a súa



intervención, dende o 1 de xaneiro de 2015 ata o 31 de marzo a policía local levou a cabo 68
controis de establecementos de hostalaría de ocio nocturno, constatándose diversos
incumprimentos da normativa legalmente aplicable”.

ANÁLISE

1. As queixas da asociación de veciños refírense a dous aspectos diferentes, pero
directamente relacionados. Un deles é a autorización municipal dos festivais organizados
polos locais, que en realidade son autorizacións para celebrar concertos. Sinala que as súas
autorizacións son só para concertos na rúa, non nos locais, o que non podería facer por
carecer de habilitación legal. A outra cuestión é a celebración de concertos nos locais sen
autorización de quen corresponde, a consellería competente, e a falta de control ou
denuncias por quen debera levar a cabo esa función, a policía local. Ademais, o informe
sinala que o indicado se refire ao labor da concellería e que poden existir funcións doutras.
Ao respecto é de subliñar que os diferentes informes reclamáronse do concello no seu
conxunto, polo que os aspectos da queixa non aclarados deben entenderse confirmados,
dada a falta da explicación concreta sobre os mesmos e a reiteración dos requirimentos para
iso.

2. En relación coa primeira cuestión, xa nas conclusión provisionais que deron lugar ao
anterior requirimento de aclaración sinalamos que o festival fora autorizado de forma
xenérica, cando o que debe pretenderse coas autorizacións deste tipo é a individualización
das condicións e o establecemento das adecuadas para que os eventuais prexuízos non se
dean e o que se autoriza se desenvolva de acordo coa legalidade. Iso confírmase co exame
das condicións impostas ao festival, que resultan inadecuadas, posto que se esixía o
cumprimento das determinacións da ordenanza de ruídos, e calquera actividade na rúa das
que se citan sobrepasa con moito eses niveis.

3. Ademais, o concello pretende xustificar o feito sinalando que a súa autorización é só para
os concertos na rúa, o que non resulta adecuado dende o punto de vista da protección das
emisións se temos en conta que se celebran sen ningunha protección ou insonorización. É
claro que as prevencións nesta orde deberan ser maiores, posto que este tipo de
autorizacións debe facerse con carácter excepcional e con condicións estritas, as menos
gravosas posibles para os cidadáns, e mesmo proporcionadas, como vén recoñecendo a
xurisprudencia sobre a materia. O art. 9 da Lei 37/2003, do ruído, sinala que "con motivo da
organización de actos de especial proxección oficial, cultural, relixiosa ou de natureza
análoga, as administracións públicas competentes poderán adoptar, en determinadas áreas
acústicas, logo de valoración da incidencia acústica, as medidas necesarias que deixen en
suspenso temporalmente o cumprimento dos obxectivos de calidade acústica que sexan de
aplicación a aquelas". Neste caso esas condicións non se deron; non se coñece a causa



excepcional -fundamentalmente referida á celebración de festas tradicionais, que deben ser
moi limitadas-; non se deu a avaliación acústica da autorizado; e sobre todo non se deron as
medidas que limiten a incidencia acústica, posto que as impostas son contraditorias co
mesmo motivo da autorización, que é manter os niveis ordinarios e ao tempo a celebración
de concertos na rúa; iso é tanto como afirmar que os mesmos poden celebrase todos os días
e a todas horas, posto que non se sobrepasan as limitacións ordinarias. A pesar de que
resulta evidente que a celebración dos concertos levaron a sobrepasar os límites que o
propio concello sinala, non se coñece ningunha actuación para corrixir as celebracións; os
dous expedientes non se deron por iso, ou polo menos non se concreta tal circunstancia.

4. O concello sinala que o autorizou o 6 de agosto, pero a documentación acredita que os
concertos se celebraron a partir do 1, o que segue sen aclararse.

5. Polo que se refire aos expedientes sancionadores, o concello alega que non lle consta que
a asociación ou os denunciantes individuais foran interesados, polo que non lles deu
participación activa neles. En contra diso debemos subliñar que das súas denuncias e da súa
situación se deduce claramente a súa condición de interesados, posto que non defenden o
interese público unicamente, o que resulta perfectamente lexítimo, senón que son
prexudicados individuais e colectivos polos ruídos que afectan aos seus dereitos.

6. Polo que se refire ao segundo aspecto das queixas (acumuladas, por ter basicamente o
mesmo obxecto), en numerosas ocasións os afectados queixáronse, mesmo persoalmente
nesta institución, da pasividade municipal á hora de perseguir os concertos nos locais que
non poden celebralos, por carecer de licenza habilitante para iso. Agora o concello sinala que
no que se refire ao festival obxecto da primeira queixa o único que fixo foi autorizar
concertos na rúa, pero da programación s dedúcese que se deron outros, sen autorización
ou con autorización doutro departamento. En calquera caso, a través doutras queixas
coñecemos que o concello dera autorizacións deste tipo. Non parece existir habilitación legal
para esas autorizacións; tal e como sinala a asociación reclamante, a necesidade de petición
de autorización para a celebración de concertos se debe a que estes non se atopan
autorizados en razón do tipo de licenza con que contan os locais (bares, pubs …), e neses
casos é a administración autonómica a competente para a autorización dese tipo de
actividades -en principio non permitidas a eses locais-. Iso mesmo xa fora posto de
manifesto ao concello en relación con outras queixas.

7. Sexa por autorización sen habilitación adecuada ou por abstención na persecución dos
concertos ilegais, o certo é que a asociación reclamante sinala con razón que os mesmos se
programan e celebran habitualmente, o que podemos comprobar pola documentación que
consta sobre os feitos denunciados, sen que se denuncie tal cousa pola policía local e por
tanto sen que se dea o necesario efecto disuasorio.



8. O control da adecuación dos locais ao permitido na súa licenza é función municipal; as
actividades precisan a correspondente licenza, que só habilita para un funcionamento
acorde co tipo de establecemento sinalado na mesma. Unha das condicións que deben
cumprir os locais autorizados é o axuste ao seu tipo de licenza que lles foi concedida, de tal
modo que as súas actividades non superen os parámetros manexados á hora de concedelas.
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. E co outorgamento da licenza non termina o labor do ente
local; esta 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.

9. Do anterior dedúcese que o denunciado e reclamado polos afectados constituídos en
asociación constitúe un prexuízo que ten a súa causa no autorizado ou permitido polo
concello; supón un nivel de ruído considerable e frecuente nos seus domicilios durante un
período prolongado de tempo.

10. Na valoración anterior inflúe que entre as funcións municipais se atopa a protección do
medio ambiente, segundo a LRBRL, e sobre todo que ao concello lle competen, como a todas
as administracións, a preservación dos dereitos fundamentais, e neste caso se alega a
posible vulneración dos dereitos á intimidade persoal e familiar (art. 18.1) e á inviolabilidade
do domicilio (art. 18.2), e así mesmo dos dereitos constitucionais á protección da saúde (art.
43.1) e a gozar dun medio ambiente adecuado e á protección e mellora da calidade de vida
(art. 45.1 e 2).

11. Dedúcese que o labor do Concello de Santiago de Compostela respecto da queixa que
coñecemos supuxo unha desatención das funcións municipais relativas ao control do ruído.
O principio constitucional de eficacia no labor das administracións públicas (art. 103.1 CE)
non foi aplicado con rigor no tratamento desta problemática, á vista da insuficiencia das
actuacións municipais e fundamentalmente pola abstención na adopción das medidas
adecuadas.

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 Santiago de
Compostela a seguinte recomendación:



Que con urxencia o ente local cumpra as súas funcións en materia de ruídos, o que non se
deu nos casos examinados, e que con iso se protexan os dereitos prexudicados,
fundamentalmente o dereito á intimidade persoal e familiar e á inviolabilidade do domicilio;
que non se concedan autorizacións para a celebración de concertos na rúa salvo cando se
dean as condicións excepcionais sinaladas na lei, que se refiren fundamentalmente á
programación cultural do propio concello no período de festas, o que en calquera caso debe
interpretarse de forma restritiva; que se cumpra de forma eficaz o labor municipal de control
dos concertos celebrados en locais que non se atopan habilitados para iso e non teñen
autorización expresa da consellería, que debera dala tamén, no seu caso, de forma moi
restrinxida; e que neste tipo de denuncias, nas que o prexuízo para os veciños resulta
evidente, se teña aos mesmos non como sinxelos denunciantes, senón tamén como
interesados, posto que das súas denuncias e das circunstancias que lles afectan resulta clara
esa condición administrativa sen necesidade da súa reclamación expresa e do seu
recoñecemento polo concello.

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, 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.

Saúdoo atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


