
Recomendación dirixida ao Concello de Santiago de Compostela debido aos ruídos dun local
de ocio

Relacionado cos Q/175/98, Q/919/09 e Q/5540/13

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expedientes de queixa como consecuencia do escrito de … debido
aos ruídos dun local de ocio de Santiago de Compostela.

ANTECEDENTES

1. Anteriormente confirmárase a imposición dunha multa, aínda que por unha causa non
directamente relacionada coas denuncias e queixas, como a celebración de concertos non
autorizados expresamente no local. O concello respondera ao reproche de falta de
medicións e insonorización adecuadas (o aspecto fundamental do problema) sinalando que
daría conta diso á empresa concesionaria. Sería programada e en calquera caso resultaría
necesaria a presenza de axentes da policía local nas medicións, posto que na súa ausencia
resultarían ineficaces para sancionar. No que se refire ao ruído as portas do local se indicaba
que se iniciou un expediente sancionador, pero non se coñeceu o seu curso.

2. Na nova queixa sinala que o local segue aberto, sen sancións, quebrantando os seus
dereitos e prexudicando a súa saúde. O concello segue incumprindo a resolución xudicial
que obriga a anular a licenza ata a subsanación das deficiencias advertidas nela. O concello
permitiu a reapertura sen informe pericial ningún sobre as correccións. O denunciante de
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entón é agora o infractor e propietario. A única sanción imposta, que considera mínima, non
se aplicou; tampouco se tramitaron outros moitos motivos de infracción sinalados pola
policía local, como: consumo na vía pública; ocupación da vía pública por un bo número de
clientes impedindo a circulación; aforo no interior do local; instalación de aparellos de son e
iluminación non autorizados; mobiliario no interior non permitido; porta de acceso sen os
requisitos regulamentarios; non existencia de sonógrafo esixido; os concertos son unha
práctica habitual, non esporádica. Sinala que os informes se dispersan polos diferentes
departamentos e evitan que se sancione adecuadamente e se considere a reincidencia (3
infraccións graves deberían supoñer o peche do local). A medición de ruídos non se dá
eficazmente e non teñen intención de resolver a causa diso.

3. Ante iso requirimos información ao concello, que indicou que existen diferentes
expedientes sancionadores, algúns rematados. Porén, non sinalaba que se dera efectividade
ao resolto neles e nalgún caso nin tan sequera sinala que curso se lles deu, como por
exemplo o motivado polo consumo ás portas do local. Non sinalou nada definitivo en
relación cos principais motivos da queixa, fundamentalmente que o local permanece aberto
a pesar de ter orde de peche ata corrixir os defectos da licenza, que non se dan medicións,
que non ten insonorización (apúntase unha actuación de futuro que xa se indicou hai tempo,
pero non se concretou e segue sen concretarse), e que as sancións non se executan, polo
que non se produce o seu efecto disuasorio.

4. Polo exposto dirixímonos de novo ao concello co fin de requirir outra aclaración, que xa se
recibiu. Porén, agora sinala basicamente o mesmo, sen aportar aclaración definitiva sobre os
extremos valorados provisionalmente na forma mencionada. Menciónase o curso do
expediente DIS/18/2014 (sancionador, por música perceptible desde o exterior), con
imposición de sanción de 1.502,54 €; porén, non se coñece a súa efectividade, que é o que
reclama a interesada para comprobar que ten efectos disuasorios. Tamén se menciona o
DIS/46/2014 (incumprimento de aforo), que se atopa pendente de contestar as alegacións
presentadas polo interesado, exactamente o mesmo que se dicía hai meses. E  menciónase o
DIS/198/2013 (celebración de actuacións en directo), con multa de 1.502,54, pero sen que
se coñeza a súa efectividade, como no primeiro caso. No referente aos problemas de
insonorización do local sinálase exactamente o mesmo que antes, isto é, que se deu conta á
empresa contratada. Comunicouse á interesada unha medición programada para marzo, que
rexeitou. No referente á presenza de persoas consumindo ás portas do local tamén se sinala
o mesmo, en concreto que o 1 de xullo de 2013 foi incoado expediente sancionador, do que
segue sen saberse nada, a pesar da nosa insistencia. Non se sinala nada respecto das outras
cuestións obxecto da queixa, fundamentalmente a reapertura sen previas correccións; a non
sanción dos outras infraccións sinaladas pola policía local, como o consumo e a ocupación da
vía pública, a instalación de aparellos de son e iluminación non autorizados, o mobiliario no
interior non permitido, a porta de acceso sen os requisitos regulamentarios, a non existencia
de sonógrafo, aos concertos habituais.



ANÁLISE

1. Un dos principais motivos polos que a actuación do concello se considera inadecuada é a
falta de medición dos ruídos transmitidos á vivenda, algo que vimos advertindo dende hai
tempo. Se o ente local garante que se fan medicións correctas e cantas veces sexa preciso
iso evitará que se repitan noite tras noite, que é o que sucede habitualmente.

2. En numerosas ocasións temos indicado aos concellos, tamén ao de Santiago de
Compostela, que as medicións resultan necesarias para comprobar e sancionar as infraccións
por ruídos, que causan evidente menoscabo no dereito fundamental á inviolabilidade do
domicilio e á intimidade persoal e familiar (art. 18. 1 e 2 CE) e noutros dereitos
constitucionais, e para disuadir aos responsables de seguir facéndoo. O concello recoñeceu
durante moito tempo que non as facía e despois sinalou que solucionaría esa carencia
mediante a contratación dunha empresa. Esa suposta solución é que segue trasladando o
concello; porén, non é tal polas diferentes razóns que xa trasladamos noutras ocasións; é
una medición programada, o que non é adecuado; é unha medición esporádica, o que
tampouco é adecuado; e realízase por técnicos contratados, polo que non serve para
sancionar.

3. As medicións deben facerse no preciso intre en que os afectados avisan os axentes
responsables da acta, que acudirían de forma discreta -se non o fan dese xeito non poderán
comprobar a suposta infracción- e cantas veces sexa preciso ata facer valer o efecto
disuasorio das consecuencias legais previstas para infraccións que adoitan repetirse noite
tras noite, convertendo a situación que pacede o cidadán afectado, no caso de confirmarse,
nunha conculcación habitual dos seus dereitos. Unha medición programada (como a que se
pretende neste caso) non comproba a infracción que se denuncia nun momento concreto e
non evita a necesidade de medir cantas veces se denuncien ruídos desproporcionados nas
vivendas.

4. O concello mostrouse contrario a que os axentes da policía local realicen ese labor, a
pesar de que así o fan os policías locais na maioría de concellos e a pericia necesaria para o
manexo dos aparellos é escasa e similar á que se precisa para o manexo doutros medios
necesarios noutro tipo de controis. En calquera caso, que os axentes dispoñan da pericia
mínima, é dicir, dalgún tipo de formación, é responsabilidade exclusiva do propio concello.

5. Ademais, calquera medición feita da forma que se anunciou precisa da presenza
simultánea de axentes da policía local (axentes da autoridade) nas medicións, posto que na
súa ausencia non se podería sancionar.

6. A falta de medicións e por tanto de actuacións eficaces contra os locais ruidosos vén



sempre acompañada de graves prexuízos das vítimas, polo que é necesario solucionar esta
carencia canto antes.

7. Polo que se refire á falta de aclaración sobre o resultado final dos expedientes citados,
incluído cobro das multas, confírmase o expresado na queixa. O ente local ou ben non indica
o curso de algúns ou non sinala que se dera efectividade á sanción económica imposta, o
que resulta de interese para coñecer se producirá o efecto disuasorio propio de calquera
sanción.

8. No relativo ao resto dos motivos da queixa o concello segue sen indicar nada; non se
aclara a reapertura sen previas correccións, ou a non sanción das outras infracción
comprobadas pola policía municipal -consumo na vía pública, ocupación da vía pública,
instalación de aparellos de son e iluminación non autorizados, mobiliario non permitido,
porta de acceso sen os seus requisitos, inexistencia de sonógrafo, concertos habituais-.

9. Todo iso xa fora obxecto de tratamento nos anteriores expedientes de queixa, pero á vista
do comprobado parece que os problemas non se solucionaron e seguen prexudicando (ou
polo menos o concello non xustifica adecuadamente que non sexa así).

10. A necesidade de comprobar tanto as condicións do local como de realizar medicións
concretas sobre posibles infraccións dedúcese da natureza das licenzas dos locais, de
funcionamento, o que obriga aos concellos a facer unha vixilancia continuada dos
establecementos con licenza dese tipo. As medicións son obrigadas para o concello, que
debe organizar os seus servizos para cumprir tal deber. As actividades precisan a
correspondente licenza municipal. 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 desproporcionadas, 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. A licenza 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.

11. A persoa reclamante demanda a preservación dos 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), polo que o cumprimento das obrigas da administración ten que ser moi
rigoroso. Porén, da información que figura no expediente dedúcese que o labor do Concello
de Santiago de Compostela respecto da queixa que coñecemos non resultou adecuada.



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 Santiago de
Compostela a seguinte recomendación:

Que con urxencia se realicen comprobacións sonométricas adecuadas na casa da reclamante
co fin de determinar definitivamente se o local transmite niveis de ruído por enriba do
permitido, e que se fagan de forma adecuada, en especial no preciso intre en que se
denuncia tal cousa e cantas veces sexa necesario; que con urxencia se eviten os ruídos
provocados pola concentración de persoas na vía pública ás portas do local a altas horas da
madrugada; que con urxencia se aclaren os resto das cuestións obxecto da queixa, que se
atopan pendentes da aclaración municipal dende hai tempo; e que en definitiva o concello
garanta o respecto dos dereitos fundamentais afectados.

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

Saúdao atentamente.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


