
Recomendación dirixida ao Concello de Ponteareas debido ás molestias producidas por un
taller mecánico

Santiago de Compostela, 10 de xullo de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
ás molestias producidas por un taller mecánico.

ANTECEDENTES

1. Na queixa indicaba que leva vivindo na casa durante 22 anos. En 2003 constrúese unha
nave pegada á vivenda e un tempo despois empeza a traballar unha empresa que realizaba
arranxos eléctricos de vehículos. A actividade realizábase dentro da nave, pero tamén fóra
dela, causando molestias. O gran problema comeza a xurdir cando en 2011 empezan a
realizar actividades de "mecánica xeral" de automóbiles. O ruído diario que teñen que
soportar a súa familia e el dentro da vivenda en ocasións resulta insoportable, parece que
vibra toda a casa. A maioría dos traballos están a realizalos fóra da nave e na zona pegada á
parede da súa vivenda. Ademais, a emisión de gases que producen diariamente coas
aceleracións repetitivas cando están a realizar arranxos en motores (tamén no exterior, na
zona mencionada anteriormente) impídenlle abrir as xanelas e/ou portas da casa durante
todo o dia ou estar no xardín. Outro problema igual de grave é o feito de lavar os motores
dos vehículos no exterior da nave contra a parede da vivenda e a contaminación que leva
ese tipo de verteduras de aceites. Trataron de dialogar co propietario, o cal só se dedica a
insultar. Realizaron varios escritos ao Concello de Ponteareas, todos en balde. Chamaron en
reiteradas ocasións tanto á policía local como á garda civil en días nos cales se facía
insoportable a contaminación pola emisión de gases, os decibelios de ruído eran
insoportables e estaban a lavar o aceite dos motores contra a casa. Estas denuncias caen en
saco roto. Nunha das ocasións que foi a policía local, un dos axentes achegouse e viu o que
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estaba a facer o empregado da empresa, que era ilegal; o axente aínda tentounos convencer
que é inútil denunciar porque como o concello non ten departamento de medio ambiente, a
denuncia non valería para nada.

2. Ante iso requirimos información ao concello. Sinalou que “o problema que plantexou a
queixa está sendo obxecto de estudo polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de
Pontevedra no procedemento ordinario no 277/2013, dado que o autor da queixa ten
formulado recurso contencioso contra o silencio derivado das denuncias formuladas ante o
Concello polos ruídos e cheiros que provoca a actividade denunciada supostamente, así
como por carecer esta de licencia. Se achega copia do escrito de interposición do recurso e
resolución xudicial admitíndoo á trámite”.

3. Indicamos ao concello que se promoveu o recurso contencioso en contra do actuado polo
ente local, ou por mellor dicir, en contra da falta de actuación do mesmo, tal e como
recoñece o concello (silencio ante as denuncias). Iso confirma o indicado polo reclamante na
queixa. Viuse na obriga de recorrer ante a falta de cumprimento da obriga de responder e
actuar. Os efectos legais do silencio (resposta presunta) unicamente supoñen unha garantía
para abrir a posibilidade de recurso, pero non desvirtúan nin suplen a obriga legal de
responder, que permanece. Polo anterior requirimos aclaración.

4. O concello respondeu que “ten a obriga de resolver as denuncias formuladas, resultando
que no Concello consta que o denunciado presentou solicitude de declaración de incursión
en situación legal de fóra de ordenación ó abeiro do disposto na Disposición Transitoria
Terceira da la Lei 2/2010, tal como se acredita coas instancias adxuntas, o cal está pendente
de resolver, motivo polo cal se procederá proximamente a resolver conxuntamente tal
expediente coas denuncias formuladas”. Da nova resposta deduciuse que o concello segue
sen aclarar as circunstancias obxecto da queixa; unicamente engade que o denunciado
reclamara (hai moito tempo, o 2 de marzo de 2012) a concesión dunha situación
estritamente urbanística, a de fóra de ordenación. Porén, o reclamante vén denunciando a
situación que sofre polos concretos prexuízos e molestias ocasionados polo local debido a
súa forma de funcionar, que é de supoñer que non se atoparía habilitada nin tan sequera no
caso de ter licenza (vibracións, ruídos, funcionamento coa porta aberta …), polo que en
calquera caso debera ser corrixida.

5. O concello seguiu a manifestar só o referente ás cuestións formais, que como dixemos
non deberan permitir o funcionamento actual da actividade causante dos prexuízos, sen
indicar nada respecto do fondo do asunto. No último informe sinalábase que a licenza
reclamada en 2012 se resolvería proximamente xunto coa denuncia, pero o certo é que
dende entón o ente local non enviou aclaración sobre o finalmente resolto nin sobre todo
sobre a evitación dos problemas denunciados dende hai tempo. Polo anterior de novo



requirimos aclaración urxente, que xa se remitiu. Nela sinálase que “o problema que
plantexou a queixa inicialmente fora informado polo departamento de medio ambiente con
data 18-9-2012, no sentido de que debería ser pechada a actividade, no obstante a Xunta de
Goberno do Concello en sesión do 4-10-2012, decidiu, a vista de que podía ser obxecto de
legalización, instar ós departamentos correspondentes para resolver os expedientes de
legalización, os cales están a punto de ser resoltos. Por outra banda, o tema está sendo
obxecto de estudo polo Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra no
procedemento ordinario no 277/2013, como xa se puxo de manifesto. O artigo 20 da Lei do
Valedor do Pobo dispón que "O Valedor do Pobo de Galicia non entrará no exame individual
daquelas queixas sobre as que estea pendente resolución xudicial e suspenderao se,
iniciada a actuación, se se interpuxese por persoa interesada demanda ou recurso ante os
Tribunais Ordinarios ou o Tribunal Constitucional. Isto non impedirá, con todo, a
investigación sobre os problemas xerais expostos nas queixas presentadas. En calquera caso
velará porque a Administración resolva expresamente, en tempo". Por todo isto, á vista de
que o interesado non impugnou o acordo da Xunta de Goberno de 4-10-2012, consentido o
mesmo (achégase copia de tal acordo) e que someteu a investigación xudicial o asunto,
estimamos oportuno esperar a que se dite sentenza e a que o Concello resolva os
expedientes de legalización. Ademais no informe de Medio Ambiente que tamén se achega,
ponse de manifesto que moitas das cousas denunciadas non se axustan á realidade.”

6. Para contrastar o indicado no informe puxémonos en comunicación directa cos afectados,
que nos confirmaron que xa se resolveu o recurso e que o mesmo foi favorable ao que
reclamaban.

ANÁLISE

1. Como pode apreciarse, a pesar das diferentes valoracións provisionais enviadas para que
o concello actúe no senso que indicamos de forma reiterada, segue sen tratar
adecuadamente as denuncias reiteradas dos veciños. Unicamente fai mención a
circunstancias formais, como que se atopa en curso un recurso contencioso-administrativo,
ou que aínda están pendentes os expedientes do que chama legalización (en realidade é a
declaración da obra fóra de ordenación), a pesar de que os mesmos son de 2012. Entón os
servizos técnicos informaran da necesidade de pechar o establecemento, o que non fixo o
Goberno Local.

2. Agora o concello engade que sería aplicable o previsto no art. 20 da lei 6/1984, do 5 de
xuño, do Valedor do Pobo, que preceptúa que a institución ... non entrará no exame
individual daquelas queixas sobre as que estea pendente resolución xudicial ... Ao respecto é
de subliñar, como xa indicamos anteriormente ao concello, que en realidade o obxecto do
recurso, segundo recoñece, é confirmación da queixa; promoveuse en contra da falta de



actuación municipal (silencio derivado das denuncias formuladas ante o concello polos
ruídos e contaminación que provoca a actividade, así como por carecer de licenza). O
reclamante viuse na obriga a recorrer ante a falta de cumprimento da obriga de responder,
que permanece.

Da resposta anterior ao concello na que indicábamos o que acabamos de expresar xa se
desprendera que non resultaba aplicable a excepción que pretende o concello, posto que
non coinciden en todo o obxecto do recurso e a queixa, que é moito máis ampla. Ademais,
en calquera caso resta a posibilidade de coñecer o problema en termos xerais, tal e como
facemos.

3. Resulta acreditado que o concello non actuou como debera ante as reiteradas denuncias
polos feitos danosos que sofren os reclamantes no seu domicilio e que iso se prolongou e
mesmo continúa, a pesar das denuncias, as valoración aportadas por esta institución, e
mesmo o recurso contencioso por incumprimento da obriga municipal de responder e actuar
como corresponda.

4. As instalacións precisan licenza de actividade concedida polo ente local, o que lles permite
funcionar como establecementos potencialmente molestos. Pero este tipo de licenzas son
de funcionamento, polo que de acordo coa súa natureza e con reiterada xurisprudencia, co
outorgamento delas 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.

5. O control destas cuestións é competencia municipal, sen que en ningún caso poida
xustificarse a súa desatención; trátase de exercer funcións preceptivas e irrenunciables, que
debe cubrir en todo caso.

6. A persoa que promoveu a queixa demanda a preservación duns intereses especialmente
protexidos na Constitución Española, que ampara os 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). 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.



7. No suposto que coñecemos o principio constitucional de eficacia no labor das
administracións públicas (art. 103.1 CE) non foi aplicado con rigor no tratamento deste
problema, á vista da insuficiencia das actuacións ou aclaracións municipais.

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 Ponteareas a seguinte
recomendación:

Que con urxencia se adopten as medidas pendentes dende hai tempo como consecuencia das
denuncias formuladas e dos propios informes municipais, que non se atenderon, sen que
conste xustificación diso; e que se garantan os dereitos fundamentais dos reclamantes, que
resultan prexudicados no seu domicilio de forma inxustificada.

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)


