
Suxestión ao Concello de Pontevedra sobre a sinalización urbana nunha zona de
aparcamento da cidade.

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2016

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D. ....,
relativo a unha sanción de tráfico.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indicábanos que foille imposta unha sanción de tráfico por estacionar
nunha zona de servizos superando o tempo máximo autorizado de 15 minutos, na Avda.
Uruguai, sendo retirado o vehículo polo guindastre municipal. Ao non ser residente dese
concello, non coñecía a zona, estacionando o vehículo durante toda a tarde, dado que:

a) A sinal que indica o estacionamento de zona de servizos, aparece tapada case na súa
totalidade por unhas ramas dun árbore. Non se cumpre así co establecido no art. 131 do
Real decreto 1428/2003 polo que se aproba o regulamento xeral de circulación (RXC): "...
señales verticales de circulación y marcas viales, destinadas a los usuarios de la vía y que
tienen por misión advertir e informar a éstos u ordenar o reglamentar su comportamiento
con la necesaria antelación de determinadas circunstancias de la vía o de la circulación". Así
mesmo, o art. 139 do RXC establece: "corresponde al titular de la vía la responsabilidad de
su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la
instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. O art. 142 do
RXC sinala: "2. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar, ocultar o
modificar la señalización de una vía sin permiso de su titular o, en su caso, de la autoridad
encargada de la regulación del tráfico o de la responsable de las instalaciones (art. 58.2 del
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texto articulado). Se prohibe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ella o en
sus inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión,
reducir su visbilidad o su eficia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención, sin
perjuicio de las competencias de los titulares de la vías (art. 58.3 del texto articulado)".

b) As liñas descontinuas da sinalización horizontal da vía, están en cor branco, o que non
indica prohibición de estacionamento (deberían estar en cor amarela). Tampouco se cumpre
co RXC que, na súa sección 5a De las marcas viales, establece: "Artículo 171. Marcas de otros
colores: c) Marca amarilla longitudinal discontinua. Una línea discontinua de color amarillo,
en el bordillo o junto al borde de la calzada, significa que el estacionamiento está prohibido
o sometido a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la
línea y en el lado en que esté dispuesta"

c) O interesado afirmaba que as deficiencias na sinalización deron lugar á confusión. Asegura
que os veciños da zona, que foron quenes lle informaron de que o coche o levara a grúa, que
esta situación acontece con frecuencia. Aporta fotografías doutra zona no mesmo marxe da
Avda. Uruguai, onde está igualmente limitado o tempo de estacionamento para servizos,
pero pintado de cor amarela a diferenza do lugar onde o denunciaron.

2. Ante iso requirimos información a Concello de Pontevedra, que xa nola remitiu. No
informe, a entidade local sinala que foille incoado expediente sancionador por ter
estacionado o seu vehículo nunha parte da vía reservada para o servizo de determinados
usuarios (zona de servizos superando o tempo máximo autorizado de 15 minutos).

A administración da conta das alegacións presentadas polo interesado sobre que "...la señal
que indica que "solo se puede estacionar máximo 15 minutos" aparece tapada casi en su
totalidad por los árboles adyacentes haciendo su visibilidad muy dificil para el conductor de
un vehículo,...", achegando unha serie de fotografías do lugar da infracción. Trasladado o
prego de alegacións ao axente denunciante da infracción, este se ratifica nos feitos
denunciados, achegando así mesmo, dúas fotografías do sinal desde a calzada da Avda. de
Uruguai, onde se aprecia que o citado sinal é perfectamente visible para o condutor dun
vehículo que circule pola citada avenida.

O concello pon de manifesto que, neste sentido, e no caso que nos ocupa, resulta esixible
por parte dos condutores unha dilixencia media para observar as sinalizacións de regulación
do tráfico, xa que nas fotografías achegadas polo interesado, con independencia do ángulo
co que foron tomadas, advírtese igualmente a existencia dunha sinalización vertical, aínda
que non se aprecie o concreto contido da mesma.



No informe consta que, tendo en conta estas consideracións e conforme ao artigo 14 do
Regulamento de procedemento sancionador en materia de tráfico, Real decreto 320/1994,
de 25 de febreiro, que establece que "as denuncias efectuadas polos axentes da autoridade
encargados da vixilancia do tráfico, terán valor probatorio respecto dos feitos denunciados,
sen prexuízo do deber daqueles de achegar todos os elementos probatorios que sexan
posibles sobre o feito denunciado e das probas que en defensa dos respectivos dereitos ou
intereses poidan sinalar ou achegar os propios denunciados", presunción "iuris tamtum" de
veracidade que non vulnera a presunción de inocencia que asiste ao presunto infractor, xa
que a denuncia dun axente sometida á posibilidade de contradición no expediente adquire a
calidade precisa para considerala proba de cargo, ditouse proposta de sanción co informe do
axente denunciante, polo órgano instrutor dos expedientes, desestimando as alegacións do
titular do vehículo e notificándoselle debidamente.

Fronte ao recurso de reposición interposto polo interesado, sinalando que "...en el lugar del
estacionamiento las señales horizontales de la vía corresponden a línea discontinua en color
blanco...", ditouse resolución confirmatoria da sanción, na que se desestima o recurso
formulado, na que se lle aclara ao interesado que o estacionamento no lugar da infracción é
libre fora do horario indicado no sinal, motivo polo cal as marcas horizontais están pintadas
de cor branco.

O concello afirma que, do anteriormente relatado, considerando que o axente que denuncia
un feito é unha testemuña presencial do mesmo, e debido as funcións que exerce na cidade,
de control da seguridade do tráfico e o seu deber de imparcialidade e obxectividade, merece
a máxima credibilidade, na base do informe do axente denunciante, o expediente está ben
tramitado e cumprindo os principios básicos do procedemento sancionador.

Por último, a entidade local afirma que resulta habitual no relativo as sancións de tráfico que
os suxeitos presuntamente infractores non estean de acordo cos feitos que motivan a
tramitación dos expedientes. Visto o expediente de razón, cabe afirmar que se ten seguido
de xeito escrupuloso, coma en todos os que se tramitan neste Negociado, o procedemento
legalmente establecido na materia aplicable, e en ningún caso se ten conculcado dereito
algún a quen formulou a queixa.

ANÁLISE

Tras a investigación realizada, na que se estudou o contido da queixa do interesado, o
exposto na información ditada polo Concello de Pontevedra, e a normativa vixente,
debemos facer unha serie de consideracións:



1. Atendendo ao procedemento seguido no expediente sancionador de referencia, non se
aprecia irregularidade formal algunha, realizándose os trámites oportunos, atendendo e
motivando a resposta ás alegacións presentadas e resolvendo en tempo e forma. En canto
ao fondo do asunto, non apreciamos tampouco vulneración de dereitos ao non infrinxirse a
normativa de aplicación, constando unha sinal vertical que advirte da limitación temporal no
estacionamento de vehículos. Noutras fotografías incorporadas ao expediente (aínda que
dende outras perspectivas), apreciase a súa visibilidade completa da sinal vertical. Certo é
que na imaxe fotográfica remitida polo interesado, as árbores da beirarrúa dificultan a visión
da devandita sinal, pero, tal e como indica o concello, apreciase a existencia dunha
sinalización vertical, que o condutor podería ter comprobado.

Dito o anterior, consideramos que a tramitación do expediente e posterior imposición da
sanción resulta conforme a dereito.

2. Sen embargo, debemos realizar certas precisións, non tanto sobre o expediente en sí
senón sobre a regulación e sinalización do espazo orixe da controversia.

Por unha banda o interesado alega que a sinal está oculta e que por iso non foi consciente
da prohibición de estacionar. Pola súa parte a administración considera que prestar atención
as sinais constitúe a súa obriga. Neste sentido é importante o artigo 139 RXC, o cal establece
que corresponde ao titular da vía a responsabilidade do seu mantemento nas mellores
condicións posibles de seguridade para a circulación e a instalación e conservación nela das
adecuadas sinais e marcas viarias. Polo que consideramos que o Concello de Pontevedra
debe coidar o bo estado das sinais de tráfico, tanto no mantemento da propia sinal como
nos elementos que poidan dificultar a súa visibilidade. Ao igual que se lle pide aos
condutores que extremen a súa dilixencia na comprobación das sinais, debe a
administración contribuír con estrita dilixencia ao correcto mantemento das mesmas,
facilitando así o cumprimento claro e absoluto das indicacións que se transmiten con elas. As
ramas dos árbores sí dificultan parcialmente o visionado da sinal.

Por outra banda a Orde FOM/534/2014, de 20 de marzo, pola que se aproba a norma 8.1-IC
de sinalización vertical da Instrución de estradas, establece no artigo 1.2 que a sinalización
persegue catro obxectivos fundamentais: aumentar a seguridade, eficacia e comodidade da
circulación, e facilitar a orientación dos condutores. Así mesmo a citada orde establece que
os principios básicos da boa sinalización son: a claridade, a sinxeleza, a uniformidade e a
continuidade.

Nesta situación consideramos que a existencia do pintado da zona de estacionamento
mediante unha liña descontinua de cor branco pode xerar confusión, xa que tal pintura soe
empregarse en espazos de aparcamento sen restrición. Se a isto se une que a propia sinal



vertical non sexa plenamente visible dende determinados ángulos, é factible que xurdan
situacións equívocas que, tan só unha dilixencia estrita evite a confusión, pero que un
sentido do deber medio poida rematar na crenza de considerar a zona de estacionamento
libre.

Non se pode obviar que, aínda que o uso da cor branca sexa legal, resulta habitual que nos
espazos con algún tipo de limitación horaria no estacionamento se utilice pintura de cor
amarelo (o artigo 171 da RXC establece que as marcas amarelas lonxitudinais descontinuas
no borde da calzada son indicativas dunha prohibición ou estacionamento no lado da
calzada onde están situadas), polo que neste caso concreto xera error aos condutores que a
non ser amarela asocian que poden aparcar nesa praza e polo tanto non favorece o seu
cumprimento.

A espírito que emana da lexislación en materia de tráfico é o de tratar de acadar o
cumprimento da normas reguladoras da circulación (neste caso concreto, facilitar que a zona
en cuestión teña un movemento de vehículos áxil e circulatorio). Co fin de conseguir que ese
espazo sexa utilizado conforme a esa limitación horaria, resulta lóxico que as indicacións
sexan o máis claras posibles. Por tal motivo consideramos que para acadar a claridade, o
concello pode tratar de evitar confusións como a que da orixe a esta reclamación,
modificando a marca viaria horizontal pintándoa de amarelo, de forma que o usuario da vía
sexa consciente de que nese espazo existe limitación, obrigándoo a buscar a sinal vertical
aínda que esta non sexa totalmente visible dende o seu ángulo.

CONCLUSIÓNS

Por todo o indicado anteriormente, considerase necesario, en aplicación do disposto no
artigo 32.1 da Lei 6/1984 do Valedor do Pobo, facerlle chegar ao Concello de Pontevedra a
seguinte suxestión:

Que se adopten as medidas necesarias para mellorar a sinalización vertical da zona de
estacionamento referida neste expediente de queixa, cambiando a cor branca actual por
pintura amarela, favorecendo o cumprimento da ordenación dese espazo.

Agradecendo de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo,
recordámoslle a necesidade de que no prazo de un mes de conta a esta institución da
aceptación da suxestión 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 a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdao atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


