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

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2015

Sra. alcaldesa:

Nesta institución compareceu solicitando a nosa intervención ….

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicou que presentou denuncia contra unha tapería debido aos ruídos
elevados, superiores a 75 dB en horario nocturno, e por superar o horario de peche ás 5 h.
Estes ruídos e horarios excesivos prodúcense fundamentalmente os venres, sábados e
vésperas de festivos, pero tamén outros días.

2. Ante iso requirimos informes ao concello e á Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza. O concello confirmou os diferentes aspectos da queixa,
fundamentalmente o incumprimento dos horarios e o ruído provocado pola música non
autorizada. A utilización da música deu lugar aos requirimentos correspondentes para que
deixara de utilizarse e posteriormente, á vista de que un dos locais seguía utilizándoa, á orde
de peche do local.

3. Agora o afectado sinala que a situación prexudicial continúa debido á música e o horario.
Denúnciao cando está na casa -procura non estar debido ao grave problema apuntado-.
Puxo denuncias escritas en decembro e tamén chama á policía local. Esta vai a veces a
comprobalo, pero nin mide nin ten constancia das actas de infracción que levanta, a pesar
de resultar denunciante e prexudicado pola situación, polo que sospeita que non se levantan
esas actas ou denuncias, ou ao menos non se tramitan.
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4. Polo exposto requirimos aclaración ao concello, que xa nos remitiu. Sinala que “a raíz das
queixas formuladas polo veciño, referidas ao uso de música no local a un volume elevado e á
infracción do horario de peche incoouse o expediente sancionador … de cuxos trámites se lle
deu conta ao asinante da queixa, nas seguintes ocasións (referido a outro local) … fáiselle un
requirimento aos titulares de ambos establecementos … para que exerzan as respectivas
actividades con suxeición á licenza que a ampara e aos límites do horario de funcionamento
de cada unha… O que se lle traslada para o seu coñecemento. Marín, 8 de novembro de
2013”. Con posterioridade, e a raíz das novas queixas presentadas e despois de terlle
notificada a resolución da Alcaldía (documento nº 2) pola que se ordenou ao titular do local o
cese da actividade que excedía da autorizada, con data 13.08.14 envióuselle escrito no que
se lle daba conta e remitía copia do informe da Policía Local de seguimento das ordes dadas
pola Alcaldía dende o día 5 ao 11 de agosto de 2014, durante os cales non se produciron
incidencias (documento nº 3). O 24 de novembro de 2014 o … presenta nova queixa veciñal
solicitando se realicen máis controles aleatorios e sorpresivos e se fagan cumprir as ordes da
Alcaldía referidas a cumprimento de horarios e adaptación á actividade amparada por
licenza; ditas queixas son remitidas ao Servizo de Policía Local que levanta acta de denuncia
administrativa o 6.12.14, contra o establecemento por exercer a actividade sen axustarse á
amparada por licenza e emite informe de seguimento da actividade dos días 3 ao 10 de
decembro de 2014 (doc nº 4), durante os cales non se observan incidencias. Con data
26.12.2014 volven a recibirse denuncias do … polas molestias que ocasiona o funcionamento
da actividade, consistentes no emprego dun volume excesivo na actividade e quebranto do
horario de peche da mesma. Por parte do Servizo de Policía Local remítese un informe das
incidencias e unha acta de denuncia polo quebranto de horario, que é remitida á Consellería
competente na materia mediante oficio de 30.01.2015. (Doc nº 5). No que respecta a que o
Servizo de Policía local non efectúa as medicións do volume, elo é consecuencia de non
dispor de sonómetro, segundo o mesmo Servizo indica e se pode comprobar no informe de
20.05.14, (doc nº 6) que se lle achega. En canto ao informe de "(...) aclaración sobre o
aportado, en concreto sobre as comprobacións do denunciando; sobre as actas levantadas
no seu caso (...)", pola presente dáselle traslado de copia do oficio da Alcaldía (doc nº 7) no
que se lle pide informe á Policía dese extremo concreto e copia íntegra do que se remitiu
pola Xefatura do Servizo (doc nº 8), no que se inclúe unha acta de denuncia administrativa
por quebranto de horario que, como as anteriores obrantes no expediente, foi remitida para
o seu trámite á Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza (Espectáculos)”.

ANÁLISE

1. Co aportado confírmase o que expresa o reclamante, que ven denunciando dende hai
tempo que o problema que sufre non se solventou, como se comproba por medio do
informe o da documentación que o acompaña. Efectivamente, se coñece que o local
funciona con música e que iso fora así mesmo despois do requirimento ao respecto; se



coñeceron denuncias ou actas de infracción cando tal cousa se comprobou polos axentes da
autoridade, pero sen que en cambio remataran con medidas sancionadoras e sobre todo
que impidan de forma eficaz e inmediata que iso continúe. Como ben sinalan os axentes
nalgunhas das súas actas, a actividade realizada é contraria á licenza do establecemento e se
asimila á dun pub (música, luces de animación, modo pub …). Iso grávase pola presenza
dunha terraza. Se denunciaron incumprimentos en materia de horario, competencia da
consellería.

2. O máis significativo é que o concello recoñece que non fai medicións de ruídos
transmitidos ás casas afectadas. Con iso é evidente que se impide a corrección definitiva do
aspecto máis grave que se denuncia, que é a violación do dereito fundamental á intimidade
persoal e familiar no ámbito domiciliario (art. 18 CE). Non se garante o labor principal para
abordar situacións deste tipo mediante a medición dos ruídos e, no seu caso, mediante a
sanción.

3. No último informe municipal alégase que non teñen sonómetro, algo que debe corrixirse.
Tal e como xa indicáramos nos Informes ao Parlamento de Galicia, as comprobacións das
transmisións de ruídos ás vivendas deben facerse (é obrigado) cando tal cousa se denuncia
por parte dos afectados, é dicir, no preciso intre en que o local está a prexudicarlles con
niveis inadecuados de ruídos, cometendo con iso unha infracción administrativa. Esta
comprobación debe facerse cando se da a denuncia, posto que noutro non ten sentido; a
comprobación do illamento aos efectos de establecer as condicións de funcionamento de
acordo coa licenza é algo certamente diferente, posto que esas condicións se poden alterar
ou defraudar posteriormente, co que as comprobacións nas noites nas que se dean as
denuncias deben facerse en todo caso. Ademais, tal necesidade se deduce da natureza das
licenzas dos locais, de funcionamento, o que obriga aos concellos a facer unha vixilancia
continuada dos establecementos con licenza dese tipo.

4. A persoa que promoveu a queixa está demandando a preservación duns intereses
especialmente protexidos na Constitución, 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. Ate o de agora o labor municipal
para garantilos é insuficiente, polo que resulta preciso que se dean novas actuacións.

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 ao Concello de Marín a seguinte
recomendación:

Que con urxencia se realicen cantas medicións se reclamen para comprobar e no seu caso
corrixir o ruído transmitido polo local ás vivendas afectadas, e que esas comprobacións se
fagan cando tal cousa se denuncie polos afectados, é dicir, no preciso intre en que o local
estea a prexudicarlles con niveis inadecuados de ruídos, cometendo unha infracción
administrativa; que tamén con urxencia se evite que o establecemento siga funcionando con
música; que se sancionen todas as condutas que supoñen infraccións no ámbito municipal, o
que ata agora non se deu, ou ao menos non se coñece; e que se evite a presenza molesta de
grupos de persoas ás portas do local ou na terraza en horario nocturno.

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 a data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución.

Saúdaa atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


