
 

Recomendación dirixida ao Concello de Sada o 10 de febreiro debido ás molestias dun local 
de Sada. 

 
 
 

 
 

Relacionado co C.6.Q/1999/11 

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2016 

 
 
Sr. alcalde: 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … debido 
ás molestias do local Vivamus de Sada. 

     ANTECEDENTES 

1. No seu escrito, esencialmente, indícanos que anteriormente promovera a queixa citada. 
Con motivo da mesma o concello aclarou en 2011 que a alcaldía dará as instrucións 
oportunas para que o dito expediente sancionador por incumprimento da normativa de 
instalación de terrazas, sexa tramitado e resolto en prazo, sen prexuízo de ordenar as 
comprobacións acústicas que procedan. Así pois, concluíuse que estaba a actuar para corrixir 
o referente ao mal uso da terraza, que era o principal motivo da reclamación. Polo que se 
refire aos ruídos, o concello sinalaba que estes deberan ser medidos antes da actuación. 

Pois ben, agora a afectada sinala que a Vinoteca Vivamus, despois duns poucos meses de 
restablecemento da legalidade, volveu a empezar. As mesas volveron a invadir a beirarrúa. A 
contestación do concello é que se lle dá unha autorización temporal debido aos períodos de 
festas, pero a realidade que pode constatar día a día é que a vinoteca invádeos e non poden 
facer nada ante as súas decisións. Deciden por unha pulpería en plena beirarrúa con 
bombona e caldeiro de auga fervendo toda unha fin de semana, segundo o concello cunha 
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autorización deles -autorización moi discutible en canto á seguridade para nenos e peóns-. O 
Concello dille que autoriza temporalmente e eles búrlanse cando pasan xactándose de que 
poden facer o que queiran …. Ven que isto vai en aumento. Non poden nin durmir nin pasar 
por alí.  

Achega fotos deste mes coa situación actual e documentación da licenza onde está claro que 
a autorización e o canon que pagan pola devandita terraza é de 5 mesas. Neste momento o 
número de mesas é mesmo superior ao do primeiro expediente que lle foi aberto. 

2. Ante iso requirimos información a ese concello, que nun primeiro intre non aclarou 
adecuadamente as circunstancias contidas na queixa. Polo que se refire á terraza a afectada 
sinalou nunha chamada que sobrepasa con moito o autorizado que coñece, 5 mesas, e o 
razoable, posto que enche a fachada e non se cingue ao local, que o paso se atopa moi 
incómodo e non deixa pasar as cadeiras de rodas, e que nos meses de bo tempo pecha moi 
tarde, co que lles afectan gravemente os ruídos producidos nela. O ente local só sinalou que 
a terraza foi comprobada pola policía local o 12 de outubro de 2014. Porén, polo que se 
refire as dimensións da terraza unicamente se sinalara que a policía “a considera adecuada”, 
pero sen especificar que é o autorizado e que se observou. O ente local tampouco sinalou 
que vixíe ou mida os ruídos transmitidos dende a terraza á vivenda da afectada, que é o 
principal motivo da súa queixa, o que se atopa directamente relacionado coa dimensión da 
mesma e co seu horario nocturno, que é cando mais molesta, a pesar de existir unha 
evidente diminución nos niveis permitidos. Polo que se refire á celebración de actuacións de 
música en vivo o concello sinalou que autorizara unha, sen especificar en que se basea para 
facer tal cousa (a habilitación legal), que non é da súa competencia. 

3. Polo anterior requirimos aclaración, que se remitiu. O concello volveu a non aclarar que 
estea actuando adecuadamente para enfrontar as circunstancias obxecto da queixa. Polo 
exposto requirimos novamente do concello que con urxencia se facilitara aclaración, que xa 
se recibiu. Sinálase que “en canto á terraza procédese a achegarlles un plano da distribución 
autorizada, onde se pode comprobar que son máis de 5 mesas as autorizadas e, así mesmo, 
comunícaselles que o horario das terrazas, de acordo coa ordenanza reguladora da 
instalación de terrazas no Concello de Sada (publicada no BOP da Coruña o día 17 de xullo de 
2012), no seu art. 17 fixa o horario das terrazas que é ata as 2:30 horas os luns, martes, 
mércores, xoves e domingos e ata as 3:00 horas, os venres, os sábados e as vésperas de 
festivos. Nas festas patronais (do Carmen e de agosto na semana grande) permítese que 
estean abertas ata as 4:00 horas. En canto ás medicións acústicas, este concello a día de 
hoxe non dispón dos medios para a realización das devanditas medicións. En canto ás 
actuacións en vivo, por parte deste concello, só se ten coñecemento dunha única actuación 
en vivo, que tivo lugar fóra do local polo que non se precisa autorización da Comunidade 
Autónoma por ser a dita actuación, tal como se dixo con anterioridade, fóra do local. 



Achégase copia da autorización municipal ao devandito evento. Por último en canto aos 
cheiros que se citan no informe do Valedor que tivo rexistro de entrada destas dependencias 
municipais o 06 de agosto de 2015, é necesario que cando se produzan estes feitos se poña 
nese momento en coñecemento destes servizos técnicos ou da policía local para así poder 
xirar visita de comprobación e, analizar de onde proceden e a natureza dos mesmos”. 

      ANÁLISE 

1. De novo o concello non aclara que estea actuando adecuadamente para enfrontar as 
circunstancias obxecto da queixa.  

2. No que se refire á terraza aclara que esta se atopa autorizada cunha dimensión que 
confirma a impresión trasladada na queixa, posto que é certamente grande, vai moito mai 
aló do local e ocupa gran parte da beirarrúa. Porén, tal e como sinala a documentación 
enviada polo concello, en realidade trátase dunha “ampliación da terraza”, de data 5-6-14, 
polo que a impresión de terse sobrepasado amplamente o antes autorizado non se aclara. 
Ademais non sinala nada en relación coa atención dos requirimentos para comprobar a 
habitual “expansión” da terraza, senón que unicamente se indicara antes que se comprobou 
un día e que a situación era correcta, sen máis. Non se sinala nada respecto das apreciacións 
mais básicas da queixa, como o desproporcionado da ocupación ou a imposibilidade de paso 
de carritos. Tampouco se aclara que os elementos da terraza permanezan na vía pública. 

3. No entanto, o que resulta de maior transcendencia é a falta de control dos ruídos, sobre 
todo tendo en conta o horario da terraza. O concello confirma que autoriza o funcionamento 
das terrazas ata altas horas da madrugada, mesmo mais aló dos horarios dos propios locais, 
o que resulta rechamante. Desa forma os ruídos habituais non permiten durmir ata o peche, 
posto que as terrazas non contan cos elementos que evitan a transmisión do son (illamento 
ou insonorización) que si teñen que cumprir os elementos construídos. Xa anticipamos que 
iso non debera ser así; as terrazas son elementos exteriores nos que o respecto ao interese 
público, en especial o dos veciños, debe ser condición implícita do funcionamento 
autorizado. Por iso o horario non debe ser o mesmo que o do local e en calquera caso os 
propietarios deben asumir unha elemental condición, o respecto dunha conduta cívica 
ordinaria por parte da clientela. 

4. Se a iso se engade a falta de control dos ruídos, unha competencia do concello, prodúcese 
o efecto prexudicial que se ven denunciando dende hai moito tempo, ou polo menos non se 
descarta, e iso pola falta de actuación adecuada do ente local. Este non fai medicións a pesar 
de que os ruídos son continuos e se producen a altas horas da madrugada. Tal e como 
indicamos nos Informes ao Parlamento de Galicia, as comprobacións das transmisións de 
ruídos ás vivendas deben facerse (é obrigado) cando tal cousa se denuncia por parte dos 



afectados, é dicir, no preciso intre en que o local está a prexudicarlles con niveis 
inadecuados de ruídos, cometendo con iso unha infracción administrativa. Esa 
comprobación debe facerse cando se dá a denuncia. Tal necesidade dedúcese da natureza 
das licenzas -ou dos efectos das actuais comunicacións-, de funcionamento, coas que se abre 
unha obriga de control continuado do respecto das condicións impostas e en xeral da 
legalidade e o interese público. O contrario sería tanto como permitir a penetración 
continuada de ruído nas vivendas sen control ningún. É obriga aos concellos a facer unha 
vixilancia continuada dos establecementos dese tipo, en especial ante as denuncias e 
queixas, como neste caso. 

5. Polo que se refire as actuacións en vivo o concello sinala que pode autorizalas, faino de 
novo neste último informe. Porén, iso non é correcto. As autorizacións para concertos en 
locais non habilitados para celebralos, como é o caso (trátase dun sinxelo café-bar), 
corresponde á administración autonómica, en concreto á Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza. Xa llo indicamos ao concello con anterioridade. 

6. Como consecuencia de todo o sinalado os afectados non pode durmir ata moi tarde, 
cando pecha a terraza, posto que os ruídos aleatorios son continuos, polo que non se están a 
garantir os seus dereitos. A cidadá que promoveu a queixa está demandando a preservación 
duns intereses especialmente protexidos na Constitución, que ampara os dereitos á 
intimidade persoal e familiar e á inviolabilidade do domicilio (art. 18.1 e 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. 
 
     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 Sada a seguinte 
recomendación: 
 
Que con urxencia se corrixan as condicións da terraza, fundamentalmente o seu horario, 
posto que resulta inadecuado nas condicións actuais e xeran evidentes problemas de 
contaminación acústica a altas horas da madrugada; que unha vez feito o anterior, de 
persistir os problemas se fagan de forma ineludible as comprobacións de ruídos transmitidos 
á vivenda e que no seu caso se corrixan as causas; que se garanta o acceso e tránsito 
adecuado pola beirarrúa; e en xeral que se garantan os 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 a data na que ditou esta resolución incluirase na páxina web da institución. 

Saúdao atentamente. 
 
 

 

Milagros Mª Otero Parga 
Valedora do Pobo  


