
Recomendación dirixida ao Concello de Sanxenxo debido aos ruídos dunha terraza exterior
nun pub de Sanxenxo.

Sr. alcalde:

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de … relativo
aos ruídos dunha terraza exterior nun pub de Sanxenxo.

ANTECEDENTES

1. No seu escrito indícanos que é propietaria dunha vivenda na rúa dos Cesteiros, con
fachada posterior á Praza do Pazo, onde se sitúan os dormitorios. Na vivenda vive o seu fillo.
A esta praza semipechada dan as fachadas posteriores de varios bloques de vivendas de 6
plantas. Alí atópase o establecemento La Menta, un pub, aberto ata as 4.30 ou 5.30,
dependendo de que sexan días laborables ou vésperas de festivos. O local coloca mesas e
cadeiras no exterior e ocupa a vía pública, tanto da praza como debaixo do voladizo das
edificacións, e tamén ocupa uns bancos municipais cando os clientes non caben nos asentos
do local, onde se serven consumicións, coa consecuente contaminación acústica, ata as
horas de peche. Denunciárono ao concello, que contestou unicamente que ten licenza e a
hora de peche. Reclama saber se pode servir consumicións na vía pública e ata esa hora, e
que o concello faga cumprir a lexislación. “Non é ético e propio nun estado de dereito que se
estea molestando ao vecindario ata esas horas da madrugada”, sinala.

2. Ante iso requirimos información ao Concello de Sanxenxo. Informou de que o
establecemento conta con licenza de pub, o que o habilita para funcionar no horario que
sinala, ata altas horas da madrugada, e máis nese concello, que ten a consideración de
localidade turística. Tamén sinala que o establecemento ten solicitada licenza para a terraza;
porén, non se aclaraba en que forma se regula e controla a contaminación acústica da
terraza en circunstancias como as mencionadas, nunha vinculada a un establecemento
ruidoso con funcionamento autorizado ata altas horas e en zona residencial.

3. Polo anterior requirimos aclaración. O concello sinalou que “como xa se indicou en
escritos anteriores, o establecemento denominado "LA MENTA"…, dispón de licenza



municipal coa categoría de pub... Por canto ao horario de peche se refire … os
establecementos coa categoría de pubs, deberán de pechar ás 04:00 horas; ampliándose en
media hora … as noites que van de xoves a venres, de venres a sábado, de sábado a domingo
e de domingo a luns, así como as noites anteriores a os festivos e as dos festivos. Para o
desaloxo dos establecementos, concédese un prazo a maiores de trinta minutos... Por outra
banda, e por gozar o Concello de Sanxenxo da categoría de localidade turística, e de acordo
co establecido polo artigo 5 da referida Orde, o establecemento de referencia ten autorizado
polo Servizo de Xestión Técnico-Administrativa e Interior da Consellería de Presidencia,
Administración Pública e Xustiza, para o período estival a ampliación do horario nunha hora
mais. Referido a instalación da terraza, revisados os arquivos municipais, pode constatarse
que polo titular da licenza municipal, ten solicitado a ocupación de vía pública con mesas e
cadeiras. Sobre o horario específico da terraza, procede comunicarlle que, este Concello non
ten unha ordenanza específica de terrazas e veladores, polo que súa apertura e peche
réxese polo normativa de aplicación ós horarios de apertura e peche dos establecementos.
Nestes intres estase a elaborar e tramitar unha. Non obstante, a Ordenanza Municipal de
Protección do Medio Ambiente contra a Contaminación Acústica do Concello de Sanxenxo,
no seu artigo 12 apartados 3 e 4, ven a facer unha regulación do tema do seguinte xeito "as
actividades complementarias no exterior, debidamente autorizadas, desenvolvidas polos
establecementos de bar, cafetería ou restauración, café bar especial e pub (terrazas na vía
pública) non estarán sometidas ás limitacións de illamento acústico ou ós límites máximos
de ruído permitidos no exterior. Non obstante, en ningún caso se producirán ruídos que
superen, en espazos estremeiros ou superiores, os valores de recepción que figuran no
anexo II desta disposición. En todo caso, non poderán situarse ou utilizarse nestes espazos
dedicados a estas actividades complementarias equipos de música ou outros reprodutores
sonoros, así como aqueloutros elementos susceptibles de xerar ruído. Os titulares dos
establecementos coidarán do mantemento da orde nas terrazas, debendo solicitar a
actuación da policía local en caso de alteración ou molestia esaxerada para a veciñanza.
Neste sentido, nas declaracións ou licenzas de actividade ou de apertura que se expidan
para estes establecementos abertos ó público preverase que o quebranto reiterado desde
deber pode comporta-la revogación da autorización ou licenza, logo dun expediente
contraditorio instruído para o efecto. Cando no local público no que se desenvolvan
actividades de ocio e que dispoña de licenza de espazos abertos produzan uns niveis de
ruído superior ós permitidos, considerarase ó titular responsable das molestias, séndolle de
aplicación o réxime sancionador previsto nesta disposición". Logo, no caso de producirse
algunha molestia do funcionamento da terraza, o veciño deberá solicitar a actuación da
policía local co obxecto da súa corrección. O control do horario de peche dos
establecementos, segundo a regulación mais arriba indicada, lévase a cabo polos Axentes da
Policía Local do Concello. Constatando o incumprimento, estes formulan acta de inspección
e denuncia, que no seu caso da lugar á incoación dun expediente sancionador. Debemos
manifestar que ao establecemento de referencia, no ano 2015, non se Ile tivo incoado
ningún expediente sancionador en materia de horarios. No que se refire o control do ruído



dos establecementos, en aplicación da Ordenanza Municipal de Protección do Medio
Ambiente contra a Contaminación Acústica do Concello de Sanxenxo, lévase a cabo coa
obriga de instalar un sonógrafo-rexistrador que rexistre os niveis sonoros existentes dentro
do local en cada momento. Ditos dispositivos deberán enviar os datos ó sistema de
inspección diariamente. O establecemento de referencia dispón dun equipo sonográfico con
código TR039045”.

ANÁLISE

1. O ente local aporta escasos argumentos engadidos para aclarar o expresado na nosa
valoración inicial; o seu informe é parecido ao aportado antes. Incide en que non conta con
ordenanza de terrazas, pero está a tramitala; porén, esa circunstancia non debe ser óbice
para un adecuado tratamento xeral do problema de acordo coa normativa vixente. O horario
habilitado á terraza resulta dunha autorización especial para a ocupación do dominio público
municipal, polo que a fixación do horario atópase a disposición do concello nese concreto
acto, sobre todo tendo en conta de que se instala nunha zona residencial. Nas terrazas
débese ser moito mais estrito na esixencia de ausencia de molestias, especialmente en
horario nocturno, posto que con elas rómpese as bases das licenzas interiores
(insonorización, portas e ventás pechadas, limitadores …) que garanten o citado interese
público e permiten o outorgamento dos permisos. Por iso, debera darse un horario
específico e limitado, non ata as horas da madrugada que se citan, en especial tendo en
conta que se trata dunha zona residencial. Polo contrario, indícase que o horario é o que
corresponde ao mesmo local, o dun pub, e que non existen actas de infracción, o que resulta
lóxico tendo en conta a interpretación e práctica municipal. O establecemento interior non
pode nin debe ter a mesma consideración que a terraza, posto que non ten illamento.

2. Do informe parece desprenderse que os ruídos non se controlan no que se refire ao
aspecto exterior, posto que pesar de que os niveis deben respectar o previsto con carácter
xeral na ordenanza de ruídos en canto a inmisións, non obstante despois indícase que o
control sonométrico faise unicamente no interior e polos medios mecánicos previstos
(sonógrafo-rexistrado dentro do local). En canto ao ruído exterior tampouco se aclaran o
resto das razoables obxeccións da reclamante, como o consumo permitido na rúa, mesmo
con ocupación dos bancos da zona ata altas horas da madrugada, ou o control da relación
entre a actividade dentro e fora, en especial que a dobre porta do pub permaneza pechada –
polo menos unha delas- nas continuas idas e voltas á terraza que se deducen deste tipo de
funcionamento.

3. O concello non aclara o relativo ao cumprimento da súa función; debe garantir o interese
público en relación con calquera actividade que poida ocasionar prexuízos ou molestias por
contaminación acústica, moi especialmente cando se trata de terrazas na vía pública.

4. Á marxe do indicado resulta preciso tamén que se fagan cantas medicións reclamen os



afectados por transmitirse ruídos a súa vivenda. Mesmo podería valorar o que sucede sen
medición, posto que a comprobación subxectiva dos axentes da autoridade pode ser
suficiente para coñecer se está a incumprirse calquera obriga de comportamento cívico ou
adecuado na terraza, que é un espazo exterior e por tanto pode resultar moito máis
prexudicial para os dereitos á intimidade persoal no ámbito domiciliario, o dereito a un
medio ambiente adecuado e a protección da calidade de vida, e o dereito á saúde en
relación co descanso. Tal e como indicáramos nos Informes ao Parlamento de Galicia, as
comprobacións das transmisións de ruídos ás vivendas deben facerse cando tal cousa se
denuncia polos afectados, é dicir, no preciso intre en que o local está a prexudicarlles con
niveis inadecuados de ruídos, cometendo con iso unha infracción administrativa. Esta
comprobación debe facerse cando se dea a denuncia, posto que noutro non ten sentido. Isto
tampouco foi respondido no último informe. Polo contrario, no caso que examinamos non se
deu conta de ningunha actuación e mesmo parece indicarse que ante as denuncias deste
tipo, que se deron, segundo a reclamación, non se fan comprobacións, posto que basta o
aparello obrigatorio, pero que só se refire ao interior.

5. A necesidade de control tanto das condicións do local como de posibles infraccións
dedúcese da natureza das licenzas dos locais, de funcionamento, o que obriga aos concellos
a facer unha vixilancia continuada dos establecementos con licenza dese tipo. As actividades
precisan a correspondente licenza municipal, mesmo agora que o seu trámite cambiou para
permitir que sexa o promotor o que aporte o teórico cumprimento das normas; é mais, é
precisamente agora cando máis se necesita unha adecuada actuación municipal, posto que
en caso contrario o risco para o cidadán é grande. A través deste instrumento de control
continuado protéxese o interese público, facendo compatibles a actividade, por unha parte,
e a evitación das molestias desproporcionadas, por outra. As licenzas deben garantir a
ausencia de prexuízos ao longo da vida da actividade. Co seu outorgamento non termina o
labor do ente local; a licenza abre unha relación continuada no curso da cal 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 presentou a queixa e a súa familia están demandando a preservación de
dereitos fundamentais, os dereitos á intimidade persoal e familiar (art. 18.1) e á
inviolabilidade do domicilio (art. 18.2), e tamén se reclama a preservación doutros dereitos
constitucionais, como a 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), polo que o
cumprimento das obrigas da administración ten que ser rigoroso.

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 a ese Concello de Sanxenxo a seguinte
recomendación:

Que con urxencia se revise o funcionamento da terraza tanto no relativo ao seu horario como
nos ruídos que xera en horario nocturno, que non deberan permitirse; que se evite o consumo
na vía pública (asociado ou non ao local), salvo o expresamente autorizado na terraza; e que
se despois de axustados os anteriores aspectos continuaran as molestias por ruídos
procedentes do local, entón o concello cumpra a súa obriga de comprobar tales
circunstancias e no seu caso as corrixa, se é preciso coas sancións que correspondan.

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 María Otero Parga
Valedora do Pobo


