
Recomendación dirixida á Concello do Carballiño debido a aos prexuízos ocasionados por un
local

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2015

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido
aos prexuízos ocasionados por un local do Carballiño.

ANTECEDENTES

1. No escrito indícanos que abriu o pub despois de moito tempo pechado. É un soto que
atravesa un portal e outro local e comunica coa súa casa, onde viven tres persoas (seus pais
e máis ela). Non está insonorizado, polo que se escoitan a música e as vibracións, infrinxindo
a normativa vixente. O 26 de xaneiro tivo cita co alcalde. Pediu unha inspección por parte do
técnico que confirmase que non está illado e se tomaran as medidas axeitadas. O alcalde
chamou ao arquitecto municipal, que non se considera capacitado. O alcalde dixo que ía
enviar unha empresa de medicións. Ninguén fixo nada. O local abre todos os días, menos os
que descansa; é unha situación insoportable. O 2 de febreiro volveu ao concello a falar co
arquitecto, que confirmou que non ten illamento acústico (non figura no expediente). Non o
chamaron. O 3 de febreiro rexistrou solicitude dunha inspección. Xa nin sequera se molestan
en chamar á policía local; cando chamou á policía limitouse a encollerse de ombros e dicir
"xa sabes o que hai....". Outro local tiña licenza de pub e como non cumpría a normativa
despois de moitos anos e moitas denuncias, pagar unha medición do seu peto, conseguiron
que lle retiraran a licenza. Agora ten licenza de café-bar. Como consecuencia diso o local non
pode poñer música (segundo a normativa local), algo que cada vez que se aluga fan
reiteradamente. Finalmente a Policía Local mandoulles retirar a música e por iso marcharon
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para o local do lado, o actual, que ten licencia de café bar especial. Levan moitos anos
aguantado os problemas de ruídos procedentes do outro local como para empezar agora o
mesmo con este outro. O único que piden é que se aplique a normativa vixente e que se
tomen as medidas oportunas, que non está illado, non debería ter licenza de café-bar
especial e nin sequera deberá estar aberto e coa música posta.

2. Ante iso requirimos información ao Concello do Carballiño, que confirmou os motivos da
queixa a través da inspección técnica realizada. Remitiu unha comunicación dando un prazo
para que solucionara os problemas de illamento e outras “recomendacións”.

3. Requirimos aclaración urxente, pero de novo foi insuficiente, polo que reclamamos nova
aclaración. Esta xa se recibiu e nela sinálase que “segundo informe do técnico municipal de
data 28.05.15 onde di "que na data actual non consta que se aportara proxecto de
insonorización do local subscrito por técnico competente, para posteriormente proceder á
realización das obras necesarias con base neste co obxecto de acondicionar o local, de
maneira que cumpra a vixente normativa de protección acústica". Así mesmo achegámoslle
copia do escrito do propietario do local onde se compromete a efectuar as reformas
necesarias á maior brevidade posible e en todo caso antes de volver alugar ou explotar a
actividade. Unha vez rematado o prazo de acondicionamento do local volverase a solicitar
un informe de inspección sonométrica para comprobar a dita actuación. En caso
desfavorable actuarase conforme ao artigo 211 da Lei 9/2002, do 30 de decembro de
Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia. En ambos casos
comunicarase dende este Concello as actuacións municipais que se leven a cabo”.

ANÁLISE

1. Do exposto dedúcese que o ente local segue sen aclarar que se deran as actuacións que se
desprenden como necesarias á vista da situación, e en especial que se descarten os
prexuízos que motivan as denuncias e as queixas. Iso sucede a pesar da nosa insistencia.

2. Xa hai tempo indicamos ao concello que coas súas explicacións non se coñecían as
medidas para facer cesar de forma inmediata as consecuencias prexudiciais que se
constataron, e que tampouco concretaba un prazo para cumprir o requirimento de
corrección. Debía garantirse a ausencia de molestias por medio do cese da actividade tal e
como se vén desenvolvendo. Ademais, non se concretaban os aspectos formais que levaron
a esta situación e que ocasionaron os prexuízos denunciados. O titular debera ter
presentado declaración responsable do cumprimento de todas os requisitos do local; no
entanto, ou ben non o fixo ou ben a presentou de forma desaxustada á realidade, á vista do
comprobado agora. Non se coñecía a reacción do ente local ante iso e, como mínimo, cal foi



a súa reacción ante a infracción. Tampouco se coñecía que se fixera medición das inmisións
cando estas se deran na vivenda dos afectados, o que suporía tamén unha infracción.

3. A pesar do tempo transcorrido o concello segue sen actuar de forma activa para evitar os
prexuízos constatados por el mesmo e sen reaccionar anta a falta de actuación adecuada do
responsable do local, ou polo menos sen facer cumprir as súas indicacións. De feito, no
segundo informe indícase que o técnico municipal di que non consta o proxecto de
insonorización do local subscrito por técnico competente para proceder á realización das
obras necesarias. E engade que o propietario do local comprometeuse ás reformas
necesarias “coa maior brevidade posible”. Loxicamente, esa forma de actuar por parte do
concello non resulta apropiada, sobre todo tendo en conta que o concello falara xa no seu
primeiro informe da esixencia da corrección. O concello sinalou finalmente que comunicaría
as actuacións municipais, o que non fixo ata agora.

4. Como tamén subliñamos nos requirimentos de información complementaria, a situación
do establecemento supón unha aparente tanto polo aspecto formal como polo ruído
transmitido. Porén, a única reacción do concello foi a propia de irregularidades estritamente
urbanísticas, cando en realidade neste caso o verdadeiro problema é ambiental e está a
causar un dano continuado pola inactividade ou falta de actividade adecuada do concello,
que fai que a situación irregular non cese de inmediato ata tanto o promotor solvente o que
ten pendente. Co último informe a situación segue igual.

5. As actividades clasificadas precisan o control municipal do seu funcionamento. A través
deste instrumento de control preventivo e continuado protéxese o interese público, facendo
compatible a actividade coa evitación das molestias desproporcionadas, outorgando as
licenzas só cando iso sexa posible en función das circunstancias. Pero co outorgamento da
licenza non termina o labor do ente local. A licenzas abren 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.

6. A persoa que promoveu a queixa está demandando 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, da información dispoñible dedúcese que o Concello do
Carballiño non adoptou todas as medidas adecuadas para protexer os dereitos
constitucionais citados anteriormente, que por iso poden estar sendo obxecto de
menoscabo. Así pois, o principio constitucional de eficacia no labor das administracións
públicas (art. 103.1 CE) non parece terse aplicado con rigor no tratamento deste problema, á
vista da insuficiencia das actuacións municipais 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 Valedor do Pobo, facer chegar a ese Concello do
Carballiño a seguinte recomendación:

Que con urxencia se adopten as medidas cautelares necesarias para facer cesar de inmediato
os prexuízos e molestias constatados polo concello polas condicións do establecemento
obxecto da queixa; que se coñeza o procedemento actual para a adaptación e posible
legalización do local dun xeito eficaz, de tal forma que se fagan cumprir os prazos impostos
nel e en caso de incumprimento se adopten as medidas correspondentes; e que en definitiva
se garantan os dereitos fundamentais dos reclamantes.

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.

Saúdoo atentamente,

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funcións)


