
Recomendación dirixida ao Concello de Nigrán debido aos ruídos ocasionados por un local
de ocio

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
aos ruídos ocasionados por un local de ocio de Nigrán.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que os veciños da zona (Telleira) teñen un problema grave de
privación de descanso por causa dun establecemento que non cumpre a ordenanza de
ruídos do concello. Mesmo teñen motivos fundados para pensar que a licenza se deu
irregularmente pola cualificación urbanística da zona. O 12 de decembro de 2014
presentouse no concello un escrito asinado polos veciños no que se reclamaban unha serie
de actuacións, pero ata agora non tiveron resposta. A única actuación do concello foi
permitirlles o acceso ao expediente de licenza do establecemento, sen permitir facer
fotocopias para unha análises máis detallada con expertos. O concello nin sequera fai
cumprir a súa propia ordenanza sobre ruídos, sinalan.
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2. Ante iso requirimos información ao Concello de Nigrán, que confirmou o expresado na
queixa, fundamentalmente que o local funciona dunha forma que non se corresponde co
tipo de licenza que ten, de sinxela cafetería -ou tapería-, posto que conta con instrumentos
de reprodución ou amplificación sonora, en contra do permitido a este tipo de locais. Esa
circunstancia e as frecuentes denuncias e queixas dos veciños poñen de relevo que o local
actúa desa forma. A presenza dos amplificadores confírmase pola policía local, que deixa
constancia de “dous pratos de DJ”, pero o concello non sinala nada en contra de tal cousa,
salvo una advertencia da policía, e iso a pesar de ser claramente irregular. Iso sucede xa en
novembro do pasado ano. As queixas dos veciños fan pensar que a advertencia non tivo
efectividade, como por outra banda era de prever, posto que a actuación debeu ser máis
adecuada en contra diso. Ademais, tamén se confirma que o concello nin tan sequera mide
ou comproba o denunciado en reiteradas ocasións. Non se dá conta de ningunha actuación
eficaz para comprobar o nivel de ruído transmitido ás vivendas. Por último, non se sinala
nada respecto do consumo de alcohol e a presenza masiva de persoas ás portas do local a
altas horas da madrugada, que tamén se denuncia, a pesar de que tamén resulta moi
molesto e ilegal. O mesmo sucede coas prácticas insalubres que se denuncian.

3. Polo sinalado requirimos aclaración urxente ao concello, en especial no que se refire á
garantía do dereito á intimidade persoal e familiar no ámbito domiciliario (art. 18 CE). O ente
local xa respondeu e fíxoo achegando o requirimento feito aos responsables do local para
que acheguen un certificado de instalación do limitador de son da TV e documentos da
policía local, en parte coincidentes cos aportados anteriormente.

ANÁLISE

1. Tal e como xa expresamos ao Concello de Nigrán na valoración provisional que lle
achegamos, o local funciona dunha forma que non se corresponde coa súa licenza, de
cafetería ou tapería, posto que conta con música amplificada, o que non está permitido
neste tipo de locais.

As actividades precisan dunha licenza municipal de funcionamento, un instrumento de
control preventivo e continuado que protexe o interese público e fai compatible a actividade
coa evitación das molestias desproporcionadas, outorgando as licenzas só cando iso sexa
posible en función das circunstancias. Unha das condicións que deben cumprir os locais
autorizados é o axuste estrito ao tipo de licenza que lles foi concedida, de tal modo que as
súas actividades non excedan dos parámetros manexados á hora de concederlles as
respectivas licencias de funcionamento. Porén, o establecemento obxecto da queixa
funciona sen axustarse ao permitido na licenza; de acordo co catálogo galego estes
establecementos non poden realizar o seu labor con música e cun horario amplo. No
momento do exercicio do control preventivo, no procedemento da licenza, non se garantiu a



inocuidade do local nesas condicións de uso, ao figurar outras ben distintas. As esixencias
ambientais para este tipo de locais son menos rigorosas, polo que se posteriormente non
axustan o seu modo de funcionar ao verdadeiramente habilitado, poden causar importantes
prexuízos, e, en calquera caso, están incumprindo as condicións da licenza municipal que
posúen.

O anterior non só debe impedirse, senón que ademais é unha infracción administrativa que
debe comportar a correspondente sanción.

2. Ademais, como tamén advertimos no seu momento, non constan os necesarios controis.
Iso sucede a pesar de que co outorgamento da licenza non termina o labor do ente local,
senón que abre unha relación continuada no curso da que 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.

3. No suposto que coñecemos, da información dispoñible dedúcese que o Concello de
Nigrán non adoptou todas as medidas ao seu alcance para protexer os dereitos
constitucionais á intimidade persoal e familiar (art. 18. 1), á inviolabilidade do domicilio (art.
18.2), ao medio ambiente adecuado e á calidade de vida (art. 45), e á protección da saúde
(art. 43). Así pois, o principio constitucional de eficacia no labor das administracións públicas
(art. 103.1 CE) non parece terse aplicado con rigor no tratamento desta problemática, á vista
da insuficiencia da actuación municipal e fundamentalmente pola abstención na adopción
das medidas adecuadas.

CONCLUSIÓNS

Por todo o sinalado ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello de Nigrán
a seguinte recomendación:

Que con urxencia o concello actúe adecuadamente para impedir que o establecemento
obxecto da presente queixa funcione de forma contraria ao previsto no tipo de licenza con
que conta, que non lle habilita para funcionar con música e ata altas horas da madrugada, e
que se corrixa e no seu caso sancione esa forma de actuar dos responsables do local; que se
despois desa actuación proseguen os prexuízos que denuncian os veciños, entón o concello
comprobe a transmisión de ruído aos seus domicilios e no se caso o corrixa; e que en todo
caso se garantan os dereitos fundamentais á intimidade persoal e familiar, á inviolabilidade
do domicilio, ao medio ambiente adecuado e á calidade de vida, e á protección da saúde.



Dado que no prazo dun mes o concello ten que remitirnos a preceptiva resposta á
resolución, en cumprimento do disposto no artigo 32.2 da Lei do Valedor do Pobo, axiña
recibamos a correspondente comunicación poñerémonos de novo en contacto con vostede,
dándolle conta das nosas actuacións e, a ser posible, da solución do seu problema.

Ademais, facémoslle saber que en aplicación do principio de transparencia a partir da
semana seguinte á data na que se ditou esta resolución incluirase na páxina web da
institución.

Saúdoo atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


