
Suxestión ao Concello de Miño para a regulación do aparcamento na zona delimitada como
ORA na Praia Grande de Miño

Santiago de Compostela, 25 de maio de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de oficio a raíz da información recibida sobre o
funcionamento do aparcamento habilitado na zona da praia grande de Miño.

ANTECEDENTES

1. No noso escrito, trasladabámoslle o malestar existente pola xestión do espazo reservado
ao carón da praia como aparcamento público reservado, debido ao establecemento dunha
única tarifa diaria para vehículos de motor.

2. Ante iso requirimos información ao Concello de Miño, que nola remitiu en tempo e forma.
No oficio indícase que o espazo mencionado no parágrafo anterior é un terreo que forma
parte do dominio público marítimo-terrestre segundo resulta do deslinde aprobado por
Orde Ministerial de 23-07-1998.

3. No informe da administración consta que a Demarcación de Costas en Galicia autorizou ao
Concello de Miño ao uso durante os meses de xullo, agosto e setembro de 2014, da parcela
mencionada para aparcamento temporal regulado e ordenado.

4. O concello sinala que se atopa en vigor a súa ordenanza fiscal nº 25 reguladora da taxa
polo estacionamento de vehículos en zona de aparcamento limitado (zona hora), na que ven
recollido expresamente a zona delimitada como ORA na Praia Grande de Miño.

ANÁLISE

Expediente: A.4.Q/22590/14



1.Vista a resolución de autorización para uso regulado de aparcamento na Praia Grande de
Miño da Demarcación de Costas en Galicia, comprobamos que o concello realiza un uso
axeitado dos espazos de aparcamento dispoñibles, sen prexudicar o medio ambiente nin a
integridade do dominio público marítimo-terrestre nin desnaturalizar o principio de uso
público das praias. E tamén é claro que resulta imprescindible regular e controlar o tempo
de estacionamento e suxeitalo ao pago dunha taxa.

Así, tal e como contempla a autorización antedita, a distancia das praias naturais dos núcleos
de poboación implica un movemento de vehículos considerable e obriga a unha xestión dos
espazos que, amparada pola normativa vixente, posibilita o uso do dominio marítimo-
terrestre (uso común especial) mediante a imposición dunha taxa.

2. Atendendo á normativa vixente, tanto a Lei de Costas como o ordenamento en materia de
réxime local, consideramos acorde á dereito a xestión do Concello de Miño do aparcamento
que substancia esta queixa. Estamos de acordo que o cobro da taxa non provoca un
beneficio lucrativo, e a contía resulta unha contía moderada para os usuarios sendo o día
completo de aparcamento e axeitada para a súa vinculación ao mantemento do servizo.

3. Sen embargo, a pesar do anterior, debemos ter en conta algúns matices. Así, a propia
autorización do uso do terreo pola Demarcación de Costas sinala no último parágrafo do
quinto apartado das consideracións legais e técnicas, que pode autorizarse o
establecemento da taxa municipal sempre que quede garantido, entre outras, que “a contía
das tarifas sexa equitativa e moderada de tal sorte que non se erixa nunha medida
disuasoria do uso público das praias”. A imposición na Ordenanza Municipal dunha única
tarifa diaria consideramos que non resulta unha opción equitativa e moderada pois non
todos os usuarios que acceden a esta praia pasan o día completo nela. En moitas ocasións, o
uso queda limitado unicamente á tarde, cando menos durante os días laborables.

4. O establecemento de tarifas que impliquen na meirande parte dos supostos un redondeo
ao alza ou pago de servizos non efectivamente usados, non encaixa co principio de equidade
e pode chegar a resultar disuasorio do mesmo. É certo que a contía fixada por todo o día de
aparcamento é moi razoable, pero tamén resulta evidente que moitos días da semana e
incluso na fin de semana, hai usuarios que fan uso do parking só durante a mañá ou a tarde.
De feito, cando un usuario retira o vehículo ao mediodía para saír a comer fora das
inmediacións da propia praia, non pode volver a estacionalo aínda que haxa dispoñibilidade,
a pesares de ter pagado o día completo.



Entendemos que o concepto de taxa obriga a deixar ao marxe a normativa sobre contratos
de aparcamentos e a regulación por minutos, e tampouco é o que se pretende neste
expediente. Pero non cabe dúbida que as cotas tributarias de taxas deben ser acordes a un
comportamento axustado ás boas prácticas e razoabilidade do servizo, tendo como
obxectivo tratar de adecuar o importe da taxa ao tempo real consumido. Sendo conscientes
de que a regulación do servizo realízase mediante taxa, e aínda que como xa recalcamos en
liñas anteriores o prezo diario de 4 euros non resulta excesivo, ilo non obsta para que se
busque a proporcionalidade entre servizo consumido e contía abonada.

Ademais, a xestión do aparcamento non se vería alterada polo establecemento de alo menos
dous tipos de tarifas, como poderían ser día completo e medio día.

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 Miño a
seguinte suxestión:

Que se adopten as medidas necesarias polo concello a fin de garantir o uso do aparcamento
regulado da Praia Grande de Miño de xeito equitativo e moderado, establecendo diversas
tarifas segundo tempo consumido.

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.

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.

Saúdaa atentamente

José Julio Fernández Rodríguez



Valedor do Pobo (en funcións)


