
Recomendación ao Concello da Coruña para que os sinais acústicos dos semáforos da
cidade empreguen as dúas linguas oficiais

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2015

Sr. alcalde:

Ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención don ……………………………...

ANTECEDENTES

No seu escrito, esencialmente, indicábanos que os sinais acústicos nos semáforos da
cidade non se escoitan en lingua galega. O promotor da queixa solicitaba que se
adoptasen medidas para que a lingua propia se escoitase nos sinais acústicos dos
semáforos.

Ao considerar que esta queixa reunía os requisitos formais recollidos no artigo 18 da Lei
do Valedor do Pobo, e que atopaba, en principio, cobertura constitucional derivada dos
artigos 3 e 103.1 da Constitución, admitiuse a trámite e promoveuse unha investigación
sumaria e informal para o esclarecemento do feito en que se baseaba, dando conta
diso ao anterior alcalde-presidente do concello de A Coruña, para os efectos previstos
no artigo 22.1 da citada Lei do Valedor do Pobo.

En consecuencia, requirimos da administración local que no prazo de 15 días, de acordo
co previsto no artigo 22.1 da Lei do Valedor do Pobo, nos facilitase información sobre o
problema que motivou a queixa.

Expediente: P.1.Q/22797/14



Tras un primeiro requirimento, foi recibido o informe, do que lle achegamos copia. En
síntese, indicábase no informe que se deu traslado da queixa á empresa encargada do
mantemento semafórico, que informou que tanto a ubicación dos acústicos coma o son
e a voz dos mesmos son solicitados e facilitados pola ONCE.

Tras indicar os fundamentos de dereito que se estimaban aplicables ao caso, o informe
remata sinalando que nese intre, no mes de febreiro de 2015, estábase a estudar a
proposta de que os sinais acústicos nos semáforos da cidade foran en ambos idiomas
cooficiais. O informe manifestaba que a citada proposta debera ser acordada coa
fundación ONCE e deberíase atender as posibilidades, tanto técnicas e organizativas
coma orzamentarias, existentes debendo o Concello da Coruña, adaptar o orzamento
municipal para dar cobertura ás citadas actuacións.

Por todo o exposto, o Concello entendía a proposta formulada para que se mellorasen
os servizos prestados, e poder informar aos cidadáns sen exclusión de ningunha lingua
oficial desta Comunidade Autónoma.

ANÁLISE

A anterior corporación municipal entendía claramente fundada a pretensión da persoa
promotora da queixa e comprometeuse a estudar a proposta para mellorar a
información subministrada aos cidadáns utilizando ambas linguas no caso dos sinais
acústicos dos semáforos. Cómpre salientar que os sinais acústicos semafóricos son
elementos que advirten, protexen e dirixen aos peóns das circunstancias do tráfico polo
que configúranse como elementos de seguridade vial que deben ser adecuadamente
transmitidos, empregando as linguas de uso cooficial.

CONCLUSIÓN

Porén, nesta data non temos coñecemento de que se teñan producido actuacións
concretas neste ámbito. Tendo en conta a modificación producida na administración
local de A Coruña, e a necesidade, indicada no informe achegado, de avaliar as
posibilidades técnicas e orzamentarias da proposta, esta institución considera
necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do
Valedor do Pobo, facer chegar a esa alcaldía a seguinte recomendación:

“Que o goberno municipal de A Coruña adopte as medidas necesarias para desenvolver
o máis axiña posible os mecanismos que permitan emitir os sinais acústicos dos
semáforos da cidade en galego e en castelán, de xeito que os cidadáns poidan escoitar
as mensaxes informativas sonoras en ambas as dúas linguas oficiais.”


