
Recomendación dirixida ao Concello de Sada debido ás molestias dun local

Santiago de Compostela, 29 de xuño de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
ás molestias do local de ocio …… de Sada.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que nas proximidades da súa vivenda existe unha cafetería-
restaurante denominada ….., situada nunha antiga nave, que emite fortes cheiros motivados
polo funcionamento defectuoso da súa cociña. Reúnese cun concelleiro que dixo que
solucionaría o problema e responderíalle por escrito; nin unha cousa nin outra. Despois de
case tres anos non ten ningunha resposta por parte do Concello de Sada nin por parte de
Portos de Galicia, e nin moito menos o problema está solucionado. Espera unha solución e
sobre todo unha resposta ante tanta falta de respecto. Non ten nada contra ese negocio e
deséxalle o mellor, pero quere deixar de cheirar a fritanga cada vez que abre a xanela,
sinala.

2. Ante iso requirimos información. O Concello de Sada expuxo que a instalación contaba coa
preceptiva licenza municipal e a saída de fumes e a cheminea cumprían as normas; non
sinalaba nada respecto dos concretos motivos da queixa.

3. Polo anterior requirimos aclaración ao concello e a resposta foi basicamente a mesma que
a recibida anteriormente, polo que fixemos as mesmas obxeccións. O ente local non daba
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conta da comprobación adecuada das circunstancias de fondo. Os técnicos só se remitían ao
que constaba no expediente, en especial á existencia de autorización e que a cheminea
cumpre as normas técnicas segundo a documentación.

4. Novamente requirimos aclaración, que se remite por medio dun informe do técnico de
administración xeral, que indica que “o técnico desenvolve as súas funcións nas
proximidades do dito local e nas múltiples ocasións nas que transita cerca do dito
establecemento, nunca percibiu a efectiva concorrencia dos motivos de queixa. Que
consultadas as bases de datos existentes neste departamento, e salvo erro ou omisión
involuntaria, non existe no expediente máis documentación nin mais información que
permita completar ou complementar a facilitada no seu día ó valedor do pobo …”.

ANÁLISE

1. Como pode apreciarse, a pesar da insistencia a través das nosas comunicacións para que
se fixera unha análise rigorosa do que tratamos e sobre todo que se dera unha resposta
concluínte, no senso de descartar os prexuízos que tratamos, que o afectado non ten obriga
de soportar, o ente local envía unha resposta no mesmo senso que as anteriores. Foron
valoradas provisionalmente indicando que o ente local non se podía limitar á análise formal
da cuestión; o feito de que a instalación contara con licenza municipal non descartaba que as
molestias se deran, como se comproba en calquera actividade potencialmente molesta.

2. Permanece a obriga de comprobar a denuncia á marxe de que o local teña licenza e de
que a cheminea fora adecuada no proxecto. Porén, resulta rechamante que o técnico de
administración xeral sinale que desenvolve as súas funcións nas proximidades de dito local e
cando “transita cerca do dito establecemento” nunca percibiu os motivos de queixa.

3. Tamén se indica que no expediente non obra nada en contra do local; iso resulta
perfectamente lóxico dende o momento en que o ente local non cumpría aínda a súa
función de control, derivada do tipo de actividade de que se trata. As actividades precisan a
correspondente 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, 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; 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.



4. A persoa que promoveu a queixa está demandando a preservación dun interese protexido
na Constitución, que ampara o dereito a gozar dun medio ambiente adecuado e á protección
e mellora da calidade de vida (art. 45.1 e 2). Como consecuencia diso os poderes públicos
teñen a obrigación principal de protexer o dereito mencionado, segundo o establecido no
artigo 53 do Texto Fundamental.

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 Sada a seguinte
recomendación:

Que con urxencia se comprobe polos técnicos o adecuado funcionamento do establecemento
e se produce os cheiros que se denuncian dende hai tempo, e que no seu caso se impoñan as
medidas que correspondan ao interese público e especialmente ao dos veciños próximos ao
establecemento.

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

Saúdoo atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


