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Recomendación dirixida ao Concello de Pontevedra debido ás molestias ocasionadas por
ruídos durante as festas da Peregrina en Pontevedra

Santiago de Compostela, 21 de setembro de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
ás molestias ocasionadas por ruídos durante as festas da Peregrina en Pontevedra.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que se deu incumprimento da normativa de ruídos durante as
festas da Peregrina. Anualmente, coa chegada das festas patronais o concello instala a feira
(atraccións, postos, orquestras, etc.) no centro da cidade coas consecuentes molestias para
os veciños que teñen que soportar durante 10 días e ao longo de toda a xornada niveis
insufribles de ruído que exceden con moito o normativa marco de aplicación. Resulta
especialmente incompatible co descanso que durante 10 días a orquestra prolongue a súa
actuación até as 4 da mañá, lembrando que dita actuación é levada a cabo en metade dun
parque no centro. Formulou reiteradas queixas no buzón de suxestións do concello.

2. Ante iso requirimos información ao concello. Entendeu que as circunstancias que motivan
a queixa teñen o seu amparo legal nas normas que cita (lei do ruído e ordenanza municipal).
Efectivamente, nelas permítese a suspensión temporal dos límites acústicos, aínda que coa
determinación das circunstancias, que deben ser as menos gravosas posibles para os
cidadáns e mesmo proporcionadas, como ven recoñecendo a xurisprudencia sobre a
materia. A propia ordenanza preceptúa que o ente local debe impoñer as “instrucións para
reducir ao máximo posible as molestias á cidadanía”. En relación con iso último o concello
daba conta dunha serie de medidas, pero sen concretalas, fundamentalmente os niveis
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permitidos, os horarios, a comprobación continuada do cumprimento do permitido e o
resultado desas comprobacións. Ademais era de destacar que unha das principais fontes de
molestias era a orquestra que dura ata as 4 da mañá, respecto da cal o informe non
concretaba que intervención deuse (días, horario, niveis ruídos …). Polo sinalado requirimos
aclaración do concello.

3. A nova información municipal confirmou un control por medio de empresa, pero seguiron
sen coñecerse aspectos relevantes. A empresa facía mención unicamente a niveis medios
que se acordaron co concello, descoñecéndose se estes se incluíron na resolución de
suspensión da norma xeral, como debera terse feito. Tampouco se coñeceu a que se refire o
promedio do que falaba a empresa; del podía resultar que se sobrepasaran en momentos
puntuais os niveis autorizados e se debera ter intervido para corrixilo e mesmo sancionar aos
responsables. O mais relevante era que seguían sen coñecerse as condicións xerais
mencionadas nas solicitudes de información, en especial os niveis permitidos (e a súa forma
de medilos -que promedios, os niveis puntuais que non deben sobrepasarse …-), os días das
festas nos que se suspende a norma de ruídos, os horarios, a comprobación continuada de
todo, incluídos horarios e demais condicións, e o resultado desas comprobacións. Ademais,
respecto da orquestra o informe seguía sen concretar que intervención deuse.

4. Polo anterior de novo se fixo preciso requirir aclaración urxente, que xa recibimos. O
concello sinala que “achégase copia da información solicitada, complementaria da xa
remitida a esa institución nos informes de data de saída de 6 de febreiro e 28 de xaneiro do
2015, 29 e 11 de setembro de 2014, consistente no informe do xefe do Servizo de Cultura e
Festas de data 18/06/15 e a certificación da empresa contratada por esta Administración
para o control de ruídos durante as festas do verán, do 8 de xuño do mesmo ano. Xa que
logo, entendemos que o Concello atendeu ao sinalado no seu requirimento, e amosou
reiteradamente a súa vontade de colaborar co Valedor do Pobo para a resolución das
queixas da cidadanía”. A nova información é basicamente a mesma que a aportada
anteriormente, que foi valorada na forma que consta. Se refire a que a empresa certifica que
o resultado foi “excelente” e que rexistrou medias de 75-78 dB, por debaixo da
“consensuada” co concello, de 85-88 dB.

ANÁLISE

1. Como sinalamos, a normativa permite a suspensión temporal dos límites acústicos, o que
fixo o ente local en uso desa habilitación. Porén, tamén debe determinar as circunstancias
que garantan os dereitos das persoas singularmente afectadas. Deben ser o menos gravosas
posibles para os cidadáns e mesmo proporcionadas, como ven recoñecendo a
xurisprudencia sobre a materia. O concello non da conta de que resolvera formalmente as
condicións que fan posible non aplicar a norma xeral, e iso a pesar da nosa insistencia, do
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que debemos deducir (a falta de información que o contradiga) que non o fixo e que por
tanto non se actuou de forma adecuada. Ademais, na resolución formal deberían incluírse as
condicións fundamentais, que son, como sinalamos reiteradamente, os días nos que se
permite incumprir as prescricións, os horarios, os niveis de ruído permitidos, e o control do
cumprimento. A determinación desas circunstancias debe darse nun senso restritivo, tanto
pola natureza da habilitación (de carácter excepcional) como polo seu fundamento, que é a
preservación dos dereitos dos potenciais afectados.

2. O ente local contratou un control aparentemente xenérico debido a que non definiu con
precisión as condicións, tal e como sinalamos; como consecuencia diso unicamente se sinala
que os niveis de ruído se “consensuaron”, o que non é adecuado, posto que con esa forma
de proceder non se fai efectivo o condicionado da habilitación e non se garante a necesaria
seguridade xurídica, ademais de non permitirse o coñecemento xeral do resolto aos efectos
de posibles reclamacións ou denuncias e mesmo a súa impugnación. Os niveis que se citan
non son precisos; non están definidos, posto que se fala de medias, o que fai pensar que non
se estableceron límites adecuados e por tanto en algún momento eses límites, en caso de
existir, se puideron sobrepasar. Tampouco se concreta un dos aspectos esenciais da queixa
no que insistimos, como era o horario nocturno das orquestras.

3. Por iso, aínda que o concello aportou información respecto de determinadas
circunstancias, non se coñecen todos os detalles que permitan descartar as molestias
desproporcionadas e garantir o cumprimento das obrigas municipais nesta materia.

4. 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 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 considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar ao Concello de Pontevedra a seguinte
recomendación:

Que cando proceda se establezan formalmente as condicións adecuadas para a celebración
das festas, tal e como prevé a ordenanza, entre elas as relativas a horarios das actividades
mais molestas e a niveis de ruído que non se poden sobrepasar, de tal forma que os controis
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que tamén deben facerse garantan que as molestias son limitadas e proporcionadas e se
respectan os dereitos das persoas especialmente afectadas por atoparse ao carón das fontes
de ruído.

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 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.

Milagros Mª Otero Parga
Valedora do Pobo


