
Recomendación dirixida ao Concello de Gondomar debido aos ruídos dunha terraza de
Gondomar

Relacionado co C.6.Q/341/12

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
aos ruídos procedentes dunha terraza.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que anteriormente promovera a queixa Q/341/12 polos ruídos
producidos polo local.

O 21 de marzo de 2013 formulamos ao Concello de Gondomar unha recomendación: que
con urxencia o concello adopte as medidas necesarias para cumprir de forma estrita a súa
función legal de control dos ruídos e en xeral das condicións dos locais amparados por
licenzas de funcionamento expedidas polo propio ente local, de tal maneira que se garantan
os dereitos fundamentais dos afectados, especialmente o dereito á intimidade persoal e
familiar no ámbito domiciliario (art. 18. 1 e 2 CE); e que se comprobe e no seu caso se evite o
ruído, e iso mediante as medicións nas vivendas cantas veces sexan requiridas polos
afectados mediante chamada de denuncia, que se fagan no preciso momento en que se dá a
denuncia, que se sancionen as infraccións que se detecten, e que tamén se comproben os
incumprimentos de horario no momento que corresponda.

O concello respondeu á resolución, pero coa resposta aportada non se coñecía se o ente
local aceptaba ou non a recomendación formulada e sobre todo non se coñecía a
efectividade da mesma, isto é, a solución do problema mediante a aplicación das medidas
que corresponderan.

Expediente: C.6.Q/22291/14



O Concello de Gondomar respondeu finalmente, pero sen indicar se aceptaba ou non a
recomendación; só sinalaba que se encargaron 3 medicións, sen que despois dun tempo
considerable se coñecera a súa realización, o seu resultado e as medidas adoptadas. O
concello insistía en “informar”, cando o que procedía era responder á recomendación no
senso indicado e dar conta, no seu caso, da efectividade da recomendación. A
recomendación referíase a unha serie de circunstancias que non se responden coa soa
mención de que se encargaron medicións; na mesma se indicaba, ademais da necesidade de
facer medicións, que estas se fagan cantas veces sexan requiridas polos afectados mediante
chamada de denuncia e no preciso momento en que se dá a denuncia; que se sancionen as
infraccións que se detecten; e que se comproben os incumprimentos de horario no
momento que corresponda, circunstancias ás que o ente local seguía sen responder, a pesar
do moito tempo transcorrido dende o inicio da queixa e da formulación da recomendación.

Polo anterior o 12 de febreiro requirimos do concello que con urxencia se facilitara a
resposta pendente. Dado o período de tempo transcorrido dende a primeira comunicación
na que lle indicábamos a necesidade de dar resposta á recomendación, o número de
reiteracións e que continúa a falta de resposta adecuada, reiteramos a advertencia feita na
anterior ocasión: que no suposto de non recibir a resposta requirida no prazo de quince
días, entenderemos desatendida a obriga legal contida no artigo 32.2 da Lei 6/1984, de 5 de
xuño, do Valedor do Pobo, e rexeitada de xeito tácito a recomendación. Procederiamos de
acordo co disposto no artigo 33.2 da citada Lei, que sinala que se non se obtivera unha
xustificación adecuada para a non actuación de acordo co indicado, o asunto incluirase nun
Informe que se dirixa ao Parlamento de Galicia, con mención do nome ou nomes das
autoridades ou funcionarios que persistan nesa actitude, de considerarse que era posible
unha solución positiva e esta non se dera.

En abril seguía sen recibirse resposta adecuada á recomendación, polo que fixemos efectiva
a advertencia.

2. Agora a afectada vese na necesidade de acudir de novo a esta institución para indicar que
no baixo da súa casa hai unha tapería cunha terraza que permanece aberta ata altas horas
da noite. O concello non responde ás queixas polo ruído. Non sabe o horario que ten no
permiso, se é que existe. Nunca van facer medicións porque non hai policía local, a
competente, polas noites. A garda civil di que o local ten licenza ata as 2.30, pero a terraza
non pode estar aberta con ese nivel de ruído ata esa hora. A situación padécena dende hai
anos e se séntense indefensos. É unha sensación de impotencia, sinala. Presentou
innumerables denuncias no concello e nunca recibiu resposta. A Garda Civil di que non é
competente e presentou unha denuncia no xulgado, pero por falta de actuación municipal
non ten proba.



3. Ante iso requirimos información a ese concello, que nola remitiu. A mesma recibiuse cun
atraso moi considerable, ata ao punto de que foi preciso recordar ao concello o seu deber
legal de colaborar nas investigacións desta institución, advertirlle da súa posible declaración
como hostil e entorpecedor da labor da institución, e ata realizar algunha chamada para
urxir o seu envío. O concello se limitou a indicar que a policía local acudiu ao local non ás
horas que se denuncian pola reclamante, senón no seu horario, ata as 10 da noite, e que non
apreciou ruídos, polo que non fixo medicións. Ademais, as medicións son de hai moito
tempo, en concreto de novembro do ano pasado. Resultaba claro que do que se queixa a
reclamante é da permisividade respecto da terraza e sobre todo dos seus ruídos e de que
permaneza aberta ata altas horas da madrugada, ao marxe do horario do local. É evidente
que non pode ter a mesma consideración o propio local que a terraza, polo sinxela razón de
que esta última é un espazo aberto e por tanto a transmisión de calquera ruído non conta
con barreiras que impidan a súa inmediata transmisión aos veciños. Ademais, a terraza se
autoriza de forma independente, polo que debe contar con condicións que teñan en conta o
sinalado (horario mais restritivo, ausencia de molestias polos usuarios, etc.).

4. Polo sinalado reclamamos aclaración, que xa se remitiu. Na mesma sinálase que “doulle
traslado do informe da policía local de data 14/04/2015 onde se constata que non existen
queixas de ruídos. Por isto o Concello non adoptou medida algunha”. A policía local sinala
que se realizan visitas ao local antes das 22.00 horas non se aprecian ruídos en el exterior ni
de música nin xente gritando nin nada polo estilo. O posto da Garda Civil manifesta que hai
tempo que non teñen queixas do local.

ANÁLISE

1. Como se pode apreciar, a pesar da valoración provisional feita e remitida ao concello o 10
de abril, o certo é que o que envía é similar ao enviado antes e xa valorado en termos
negativos debido á insuficiencia do actuado. Efectivamente, tal e como tivemos ocasión de
subliñar, o concello se limita a indicar que a policía local acude ao local non ás horas das
denuncias, senón ata as 10 da noite, cando non se dan ruídos ou non resultan tan molestos
como ás horas nas que se denuncian.

2. A queixa refírese á permisividade no relativo á terraza e aos seus ruídos porque
permanece aberta ata altas horas da madrugada. Non debe ter a mesma consideración o
local e a súa terraza; esta é un espazo aberto e por tanto a transmisión de calquera ruído
non conta con barreiras que impidan a súa transmisión aos veciños. A terraza se autoriza de
forma independente, polo que debe contar con condicións que teñan en conta o sinalado
(horario mais restritivo, ausencia de molestias polos usuarios, etc.).



3. 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), 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.

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 ao Concello de Gondomar a seguinte
recomendación:

Que con urxencia se realicen as comprobacións de ruídos que se reclaman para corrixir o
ruído transmitido pola terraza do local á vivenda dos afectados, e que esas comprobacións se
fagan cando tal cousa se denuncie, é dicir, no preciso intre en que o local estea a prexudicar
con niveis inadecuados de ruídos e cometendo unha infracción administrativa; e que se
establezan as condicións específicas da terraza, de tal forma que se impidan as molestias a
altas horas da madrugada.

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.

Saúdao atentamente.



José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


