
Recomendación ao Concello de Boiro, sobre a imposición dunha sanción de tráfico a unha
persoa discapacitada

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2016

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de D. ...,
relativo a varios expedientes sancionadores de tráfico.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito, o interesado indicábanos que o seu irmá, D..., ten recoñecido un grao de
discapacidade do 79%, incluída ademais da física tamén deficiencia mental, o que limita a
súa capacidade de comprensión e discernimento. O interesado asegura que varios axentes
da policía local de Boiro (nº de placa 036016, 036023 e 036019) están abusando da súa
autoridade debido a que incoaron diversos expedientes sancionadores contra o seu irmá,
entre os anos 2014 e 2016, por circular como peón pola estrada e non pola beirarrúa. Afirma
que tales axentes coñecen perfectamente á situación do seu irmá e as dificultades de
comprender as infraccións que lle imputan, polo que non entende que, en vez de axudalo e
tratar de protexer a unha persoa con deficiencia mental (que supón incluso un risco para a
súa persoa), se limiten a poñer multas de tráfico abusando da súa limitación mental.
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2. Ante iso requirimos información a Concello de Boiro, que xa nola remitiu. No informe, a
entidade local sinala que nos arquivos municipais consta como denunciado ata en catro
expedientes sancionadores (nº 1517/2014 do 05-10-14, nº 485/2015 do 11-04-15, nº
1586/2015 do 31-10-15 e nº 12/2016 do 06-01-16). En todos eles, a infracción é idéntica,
transitar por unha rúa ou calzada habendo beirarrúa.

No informe ponse de manifesto que a alcaldía descoñece o grao de discapacidade do Sr. ....,
así como, de estar declarado como incapaz a efectos legais, a que persoa ou entidade lle
corresponde a súa titoría ou garda legal, nin quen teña atribuída a súa custodia. Indícase no
oficio que non lle corresponde á Policía Local, nin a ese concello, decidir sobre a capacidade
ou non das persoas, nin sobre quen deba ser, no seu caso, responsable civil dos seus actos,
máis alá de que a persoa denunciada sexa coñecida no municipio.

O concello sinala que o certo é que as accións denunciadas son constitutivas de infracción e,
sobre todo, supoñen unha situación de perigo certo tanto para o Sr. ....., como para terceiros
usuarios das vías de circulación. Por tal motivo, o concello afirma ser consciente de que a
sanción destas infraccións posiblemente non vai a modificar a conduta do denunciado, pero
entende que é obriga dos axentes a formulación das denuncias xa relacionadas, sen que isto
deba ser visto en ningún caso como unha persecución cara o Sr. .....

ANÁLISE

Resulta obvio sinalar que o Ordenamento Xurídico non pode ser infrinxido, e que aquelas
condutas que constitúen violación ou infracción do mesmo deben ser corrixidas. A potestade
sancionadora resulta ser unha consecuencia inherente á potestade normativa de establecer
deberes e obrigas, necesarias sen dúbida para garantir o seu cumprimento. O Real Decreto
Lexislativo 6/2015 polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor e Seguridade Viaria define as infraccións de tráfico como as accións u
omisións contrarias a esa lei, desenvolvidas regulamentariamente, e sancionadas nos termos
previstos nela. Pero tras este concepto puramente formal, é preciso analizar os elementos
que ditos comportamentos deben reunir para poder ser considerados infracción e obxecto
de sanción, e que se concretan en dous elementos esenciais, por un lado a antixuridicidade
(e ausencia de causas de xustificación) e por outro a culpabilidade (ou imputación persoal).

2. Con respecto ao elemento da antinxuridicidade, estamos de acordo co concello en que,
efectivamente a conducta do Sr. ..., está tipificada na normativa de Seguridade Viaria ao
terse recollido nela como infracción obxecto de sanción o feito de transitar pola calzada
existindo zona peonil transitable. Resulta sen dúbida un comportamento antixurídico
tipificado, sen que se poida apreciarse causa algunha que xustifique a acción, isto é,
circunstancias eximentes que exclúan a antixuridicidade.



3. En canto ao elemento da culpabilidade, tal e como xa avanzamos no parágrafo primeiro
deste análise, a comisión dun feito tipicamente antixurídico non determina de forma
automática a imposición da sanción correspondente, senón que debe analizarse a
culpabilidade ou imputación persoal, de maneira que se teñan en consideración os
elementos ou condicións baixo as cales o autor é responsable polo feito cualificado como
antixurídico. Determinar se efectivamente o autor dos feitos resulta culpable implica analizar
se existen condicións que impidan ou limiten a imposición da sanción, é dicir, se concorren
causas de inimputabilidade.

A función das normas sancionadoras reside fundamentalmente en dirixir a conduta dos
cidadás ao mandato ou prohibición contido nas mesmas, de modo que o ben xurídico que a
norma trata de protexer non sufra menoscabo algún. Para que se cumpra efectivamente
esta función, é preciso que o suxeito ao que se dirixe a norma entenda a motivación da
mesma, que lle resulte accesible a súa comprensión. Cando se aprecia unha causa de
inimputabilidade é precisamente porque non resulta accesible esta comprensión para o
suxeito infractor.

Unha das causas de inimputabilidade recollidas no ámbito penal, aplicables no dereito
administrativo sancionador, é a referida ás anomalías ou alteracións psíquicas. No ámbito
das infraccións en materia de seguridade viaria, esta causa ten plena cabida tendo en conta
que a propia normativa de tráfico, concretamente o Regulamento Xeral de Condutores,
establece un elenco de supostos nos que se limita a posibilidade de obter a correspondente
autorización administrativa para conducir vehículos a motor, debido a que as persoas
diagnosticadas con algunha alteración mental carecen da aptitude psicofísica necesaria para
utilizar un vehículo motorizado e da capacidade suficiente para ser motivados polas normas
de tráfico. A aplicación das normas sancionadoras non resulta xustificada en tanto que tales
normas perden a súa función preventiva característica pois a non ser comprensibles ou
accesibles á súa motivación, estas persoas non deixan de cometer infraccións porque se lles
impoña unha sanción.

4. Xustamente, no informe do Concello de Boiro recóllese o argumento esgrimido na liña
anterior, cando sinala que son “conscientes de que a sanción destas infraccións
posiblemente non vai a modificar a conduta do denunciado”. Para o sancionado non resulta
comprensible a motivación dos feitos constitutivos da infracción, corroborado
obxectivamente cun listado de expedientes sancionadores incoados durante os tres últimos
anos (2014 a 2016), catro exactamente, con idéntico contido.

5. Resulta difícil comprender que, nunha poboación como a de Boiro, non se coñeza a
situación do Sr....., pero aínda aceptando esta afirmación, chama a atención que tras catro
multas polos mesmos feitos, os axentes non teñan en conta a problemática que realmente



queda subxacente. Efectivamente detéctase un ilícito administrativo, que non se discute, e
tamén resulta certo que non se formulan alegacións ante a sanción imposta. Aínda así, un
familiar do afectado púxose en contacto co concello, unha vez tivo coñecemento do
problema, para tratar de darlle unha saída razoable a esta situación.

6. O concello fai mención á declaración de incapacidade e posibles titores legais e a que non
é quen de valorar a capacidade das persoas. Neste punto, consideramos que, no caso das
persoas con discapacidade intelectual, a capacidade de culpabilidade varía pola intensidade
coa que a alteración psíquica afecta á posibilidade de comprender a ilicitude e de conducirse
de acordo con tal comprensión, e precisamente o grao de discapacidade pode dar lugar
unha exención total ou a unha atenuante. Isto supón que a incapacidade xudicial non exime
"per se" da responsabilidade penal. Ao igual que, se unha persoa con discapacidade
intelectual non estivera incapacitada no momento de cometer o delito, non quere dicir elo
que sexa responsable do acto cometido (principios penais aplicables ao procedemento
sancionador).

Polo tanto, debería resultar irrelevante se o Concello ten certificado a incapacidade legal ou
xurídica do sancionado cando existen elementos suficientes que fan notorio a existencia real
dunha situación palpable de falta de conciencia sobre as consecuencias dos actos realizados
por unha persoa con limitación mental. Os datos reais da poboación dunha poboación como
a de Boiro e a tramitación de catro expedientes iguais son suficientes para considerar que o
problema excede dunha mera sanción de tráfico ordinaria.

7. Ata o de agora, limitámonos a expor argumentos de carácter xurídico (que xa de por si
cuestionan a imposición das sancións que motivan a apertura deste expediente de queixa),
pero non se pode obviar argumentos de xustiza material que requiren un análise de dereito
en maiúscula para determinar o que debe considerarse unha correcta e xusta actuación por
parte dos axentes das forzas e corpos de seguridade.

Entre as funcións encomendadas aos axentes da Policía Local atópanse as de ordenar,
sinalizar e dirixir o tráfico no ámbito das súas competencias, pero igualmente teñen
atribuídas outras tarefas que conflúen en termos como defensa, protección e auxilio. As
Forzas e Corpos de Seguridade teñen como misión a protección dos dereitos fundamentais e
liberdades públicas, así como a garantía de protección dos cidadáns, e as policías locais na
súa actuación, deberán estar en constante contacto con quenes son titulares destes dereitos
e liberdades.

É precisamente aquí cando os conceptos de xustiza material e social poden ter plena
aplicación e cando o equilibrio entre dereitos e obrigas, seguridade e protección resulta
fundamental, sendo un constante punto de referencia na relación policía-cidadá. A Lei



Orgánica 2/1986 de Forzas e Corpos de Seguridade, na súa introdución introduce un discurso
que valora estes corpos como servizo público dirixido á protección mediante a defensa do
ordenamento xurídico. A nivel municipal, non cabe dúbida de que as relacións humanas
entre os axentes e a cidadanía caracterízanse por desenvolverse nun contexto que debe
aunar o cumprimento da legalidade e a defensa e protección da comunidade á vez que se
resolven conflitos non só materiais senón tamén humanos, de comprensión e atención.

É desexable que a interacción policía-cidadán se realice co mínimo nivel de conflito e o
máximo de seguridade, e require, para ser eficaz nun estado democrático a consecución de
un clima de confianza e seguridade para a cidadanía, xa que as funcións do policía permiten
un amplo poder discrecional, que debe ser utilizado para a promoción da convivencia, do
orde e da xustiza social e por tanto esta relación debe ter por finalidade o respecto ás
liberdades e á persoa.

A invocación da xustiza material non obvia a aplicación do dereito positivo, pero si permite
que nun contexto no que a sociedade plantexa situacións de cambios e problemáticas
específicas, se valore e se teña presente a materialización específica dun trato xusto,
especialmente cando afecta a grupos vulnerables.

8. Por último, sinalar que a invocación do concello ao risco que xera a conducta do Sr. ..., non
só para si mesmo, senón tamén para terceiros usuarios das vías de circulación, non consegue
diminuír pola apertura reiterada de expedientes sancionadores, senón que a labor de
protección cara a toda a poboación pode exercerse igualmente con medidas de auxilio e as
que poidan terse en consideración tras valorar a situación coa familia ou persoas achegadas,
que sen dúbida, resultarán máis efectivas e non xeran conflito de interese algún.

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 Boiro a
seguinte Recomendación:

“Previos os trámites legais preceptivos, de ser posible formalmente, se realicen as actuacións
necesarias para revisar as resolucións sancionadoras adoptadas”

“Proceder a unha revisión e análise efectivo da práctica dos axentes de tráfico implicados nos
feitos que orixinan esta queixa, adoptando medidas de sensibilización e concienciación sobre
importancia da labor que desenvolven as forzas de orde público á hora de prestar auxilio e
protección a colectivos vulnerables.”



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 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 a presente resolución, esta incluirase na páxina web
da institución.

Saúdao atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


