
Recomendación dirixida ao Concello de Marín debido aos prexuízos ocasionados por un local
de ocio

Santiago de Compostela, 14 de abril de 2015

Sra. alcaldesa:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
aos prexuízos ocasionados por un local de ocio.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que durante os dous últimos anos vén dirixíndose a esa alcaldía
de forma reiterada, denunciando serias anomalías ou irregularidades na apertura dun local
de novo uso situado no baixo do seu domicilio (….), onde se explota un negocio de bar ou
similar do ramo da hostaleira, con flagrante inobservancia da normativa sobre
contaminación acústica, alteración de horarios establecidos, ocupación indiscriminada da vía
pública, exhibición de carteis publicitarios, escape de fume, etc., entendendo que elo
incumpre a normativa municipal e especialmente as referidas ás condicións de estabilidade,
illamento térmico acústico e seguridade contra incendios. Foron múltiples as chamadas á
policía local en altas horas da madrugada, ante a imposibilidade de poder conciliar o sono e
realizar o necesario e reparador descanso. O dito establecemento está dentro da
delimitación do Xacemento Romano da rúa Real e situado, en consecuencia, na parte más
antiga do casco urbano, con vía estreita por non dicir angosto, trazado escalonadamente e
con distintos niveis, o cal convérteo nunha barreira arquitectónica para discapacitados
físicos en caso de desaloxo de urxencia. As edificacións están moi próximas e son de baixa
altura, o cal afecta á veciñanza dado o uso residencial. Ignora se esa alcaldía realizou
calquera intervención tratando de solucionar os feito denunciados, dado o incomprensible
silencio administrativo as denuncias formuladas no libre exercicio do dereito fundamental,
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sinala. A falta de resposta provoca unha evidente indefensión ante uns intereses lexítimos e
no exercicio dun dereito de natureza fundamental. Demandan unha acción decidida e
rigorosa desa administración en defensa da saúde e tranquilidade e do dereito a non
soportar molestias pola contaminación acústica. Por todo elo solicita medidas
administrativas conducentes a solucionar o contido das reiteradas denuncias, con
notificación expresa aos interesados.

2. Ante iso requirimos información a ese concello de Marín, que no seu momento nos
confirmou que o establecemento non contaba con licenza de funcionamento, aínda que ao
parecer é unicamente pola falta de informe preceptivo de “patrimonio” en relación cun
rótulo no casco antigo da vila. No entanto, o aspecto ao que se refire o ente local é
unicamente o formal, isto é, o relativo ao trámite da comunicación previa necesaria, pero
non ás denuncias sobre prexuízos feitas polos veciños, que deben entenderse reiteradas
pola presentación desta queixa co mesmo obxecto. Efectivamente, en setembro o
reclamante sinalou, moito despois da comunicación do propietario do local, que este
funciona con “inobservancia da normativa sobre contaminación acústica, alteración de
horarios establecidos, ocupación indiscriminada da vía pública, exhibición de carteis
publicitarios, escape de fume, etc., entendendo que iso incumpre a normativa municipal e
especialmente as referidas ás condicións de estabilidade, illamento térmico, acústico e
seguridade contra incendios”. O concello non respondeu a esa denuncia, ou polo menos non
aclarou que tivera respondido, e non anunciaba a comprobación das circunstancias
denunciadas e a adopción das medidas que corresponderan, no seu caso. O feito de que o
establecemento tramitara as comunicacións previas non significaba que o concello non
debera comprobar as circunstancias desas comunicacións e denuncialas. As actividades
clasificadas precisan a correspondente licenza municipal de funcionamento, instrumento de
control preventivo a través do cal se protexe 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. Polo que se refire á instalación de terraza, esta non se atopaba autorizada,
pola que o ente local incoou un expediente sancionador e como consecuencia do mesmo
impúxose unha multa de 200 €, pero non se sinala que se requirira a retirada da mesma.
Ademais, non se aclara o expresado nas denuncias e na queixa, isto é, a ocupación
indiscriminada da vía pública.

3. Polo anterior reclamamos aclaración ao concello, que xa nola remitiu. No informe
complementario o ente local sinala que “por parte do responsable do establecemento, … e a



requirimento do Concello, formulouse a comunicación previa de exercicio da actividade e de
pintado e acondicionamento do local (instalación de zócalo de madeira e pintado de local na
planta baixa e colocación de rótulo acaroado á fachada do local), ao abeiro da Lei 9/2013, de
19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia,
acompañando a documentación esixida pola citada normativa e pola Ordenanza reguladora
da intervención urbanística municipal en obras e actividades, (BOP nº 145 de 30.07.14), a
saber: -Memoria descritiva da actividade, coa manifestación expresa do cumprimento de
todos os requisitos técnicos e administrativos, asinada por técnico competente coa
descrición detallada das características da actividade e da maquinaria e instalacións
necesarias, indicando a potencia da maquinaria e as medidas correctoras de acordo coa
natureza da actividade e instalación previstas; planos de localización do local e planos
acoutados de planta, alzado e sección do local, indicando os usos das diferentes
dependencias, maquinaria, saídas, comunicacións, etc., e instalacións de protección contra
incendios, asinados por técnico competente e reportaxe fotográfica do local (fachada e
interior). -Certificación expedida por facultativo competente, acreditativa de que o local é
apto para o novo uso, conforme a súa normativa, con especial referencia ás condicións de
estabilidade, illamento térmico e acústico, accesibilidade e seguridade contra incendios. -
Copia do informe favorable da Consellería de Cultura e Turismo, preceptivo. Con data 23 de
decembro de 2014, a arquitecta municipal emitiu informe no que conclúe que pode
declararse completa a documentación presentada coa comunicación previa de obras para o
exercicio da actividade de bar-vinoteca (achégaselle copia do informe técnico). Todo isto de
conformidade na Ordenanza reguladora da intervención urbanística municipal en obras e
actividades, (BOP nº 145 de 30.07.14), e en particular no seu artigo 32. Efectos das
comunicacións previas, cuxo apartado 3) no que dispón: "As comunicacións previas
producirán os efectos que determinen en cada caso a lexislación correspondente, a presente
Ordenanza e demais normativa municipal, e permitirán, con carácter xeral, o recoñecemento
ou exercicio dun dereito ou ben o exercicio dunha actividade, sen prexuízo das facultades de
comprobación, control e inspección que teña atribuída a administración municipal”.

4. Nun informe posterior o concello remite documentación, basicamente o informe da
técnico municipal que sinala o indicado, e diferentes partes da policía local que se limitan a
sinalar que o local non ten música, se o local está aberto ou non á hora da visita, que ten
unha terraza, que ten un cartel, e que non se observa fume.

5. O afectado manifestou recentemente que o problema continúa nos mesmos termos que
cando fixo a primeira denuncia, e que os principais problemas son os ruídos na terraza, que
as veces pecha á 1 ou 1.30 da madrugada, os ruídos procedente do acceso á entreplanta,
que é de madeira, e a saída de cheiros dende o local.

ANÁLISE



1. A segunda resposta do ente local é mesmo máis sinxela que a primeira. Nesta polo menos
sinalábase que a terraza non se atopaba autorizada, polo que incoou un expediente
sancionador e impúxose unha multa de 200 €, polo que o que quedaba pendente era
coñecer se se legalizara (e nese caso as súas condicións) ou se obrigara á retirada da mesma.
Ademais, debera aclararse o expresado nas denuncias e na queixa, isto é, a ocupación
indiscriminada da vía pública. É evidente que á marxe do aspecto formal sinalado, referido á
autorización da terraza, estas non poden ser tratadas da mesma forma que o propio local,
posto que ao non ter delimitacións separadoras como o resto do local, poden resultar moito
máis molestias, polo que deben contar con limitacións especificas de horarios e
condicionantes especiais que garantan o seu uso correcto e a ausencia de molestias aos
veciños. Nin unha nin outra cousa foron aclaradas respecto desta terraza.

2. No relativo ao local, é certo que de acordo co novo réxime de posible apertura rexe o
procedemento formal descrito, que sen embargo non modifica no mais mínimo as obrigas
posteriores do concello, como el mesmo sinala cando cita a súa ordenanza (“sen prexuízo
das facultades de comprobación, control e inspección que teña atribuída a administración
municipal”). Iso mesmo xa o mencionamos no requirimento de informe complementario,
como vemos. A pesar diso o concello responde con documentación que non aclara que se
descarten de forma clara os diferentes motivos das denuncias e queixas do afectado,
fundamentalmente os ruídos e malos cheiros na súa casa procedentes do local. Os informes
da policía local so sinalan o que vemos, sen facer aclaracións concluíntes e sen descartar o
dito.

3. En numerosas ocasións temos indicado aos concellos que as comprobacións resultan
necesarias para sancionar as infraccións por funcionamento irregular dos locais de ocio ou
ruídos, o que causa 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 realizarse 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 soen repetirse noite tras noite, convertendo a situación que
pacede o cidadán afectado, no caso de confirmarse, nunha conculcación habitual dos seus
dereitos. Por contra, unha comprobación programada non evitará a necesidade futura de
comprobar cantas veces se denuncie o funcionamento irregular ou os ruídos
desproporcionados nas vivendas. Trátase da comprobación de eventuais infraccións
administrativas, do que resulta a necesidade e a obriga da administración competente de
comprobalas polos seus propios medios, denunciar, no seu caso, e actuar de oficio para
corrixir as actuacións infractoras. Esa necesaria comprobación é mesmo mais precisa agora
que mudou o réxime de apertura (non de licenzas), tal e como sinala acertadamente o ente
local. E no caso de carencias nas esixencias ao local terían que adoptarse as medidas



cautelares pertinentes e requirirse as condicións adecuadas para a preservación do interese
público, e mais aínda no caso de documentación enganosa ou falseada, en cuio caso é obriga
do concello denunciar tales feitos.

4. Como xa indicamos ao concello, as actividades deste tipo 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, de tal forma que funcionen garantindo 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.

5. A abstención municipal supón unha desatención das súas funcións relativas ás actividades
con licenza. O art. 25 da LRBL (Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local) establece que “o municipio exercerá, en todo caso, competencias, nos termos da
lexislación do estado e das comunidades autónomas, nas seguintes materias: f) protección
do medio ambiente”. 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.

6. O cumprimento dos deberes do concello resulta preciso para preservar os dereitos dos
veciños afectados, en concreto o dereito fundamental á intimidade persoal e familiar no
ámbito domiciliario (art. 18.1 e 2 CE), e outros dereitos de diferente natureza (arts. 43 e 45
CE). As inmisións ruidosas nos domicilios resultan unha clara conculcación deses dereitos,
incluído o dereito fundamental citado, de acordo con reiterada xurisprudencia do Tribunal
Europeo de Dereitos Humanos, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo e outros órganos
xurisdicionais.

CONCLUSIÓNS

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

Que con urxencia se comproben adecuadamente as reiteradas denuncias do reclamante, que
sinala que o funcionamento actual do local obxecto da queixa xera ruídos e malos cheiros
que penetran na súa vivenda, e que tamén con urxencia se aclare a situación actual da



terraza, da que se informou que non tiña autorización, razón pola cal o titular foi sancionado,
e que en calquera caso debera funcionar nunhas específicas condicións que garantan a
ausencia de molestias, especialmente na noite.

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.

Saúdoa atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


