
 
Recomendación dirixida ao Concello de Muros para que se leven a cabo  os “axustes 
razoables” e,  consecuentemente as oportunas actuacións, a fin de habilitar unha praza de 
estacionamento para discapacitados que permita a accesibilidade de XXXXXX á Praia de 
Espadanal ( Concello de Muros ) de forma análoga aos demais membros da sociedade 
    
     
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 3 de maio  de 2021 

 
Sra. alcaldesa: 
 
Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito presentado 
por Dª xxxxxxxx relativo á solicitude dunha plaza de estacionamento para minusválidos 
xenérica na Praia de O Espadanal, no municipio de Muros . 

ANTECEDENTES 

PRIMEIRO.- Con data15 de xullo de 2020, dona xxxx , presenta escrito de queixa ante a 
Valedora do Pobo, no que fai constar que: 

 “Tengo una hija, cuyo nombre es xxxxxxxxxy con una minusvalía del 95%, con movilidad 
reducida y ayuda de tercera persona reconocida. 

Todos los veranos la llevo a la playa de O Espadanal (en el Concello de Muros) porque es la 
que mejor se adapta las necesidades de la niña además de ser la que más le gusta. 

Solicité el 07-01-2020, mediante escrito de entrada en el Registro Xeral da Xunta de Galicia 
1046/RX21338, que se habilitara una plaza de estacionamiento para minusválidos genérica 
en el entorno de la playa adjuntando la documentación pertinente, con el fin de que el 
Concello de Muros realizara las gestiones para que, en la temporada de verano, estuviera 
habilitada. 

Expediente: N.9.Q/ 3394/20 



Después de no obtener respuesta, me puse en contacto con el responsable de la Policía Local 
para saber si había realizado un informe sobre esa petición e indicándome el funcionario que 
sí e incluso que había dado la conformidad en cuanto a términos de seguridad vial e 
idoneidad en el entorno en el que se solicitaba. Como no recibí respuesta, me puse en 
contacto vía telefónica con la alcaldesa para trasmitirle mi solicitud y su respuesta fue 
negativa y contundente. A día de hoy sigo sin respuesta oficial y por eso solicito su ayuda 
puesto que es algo que facilitaría la vida a una niña minusválida. 

Petición genérica vía Registro Xeral da Xunta de Galicia, con fecha 07-01-2020 y número 
1046/RX21338 y en Registro Xeral do Concello de Muros 000020546Concello de Muros 
L01150531 

Es un problema de voluntad y solidaridad para con una niña minusválida y no voy a iniciar un 
pleito judicial por lo costoso del mismo. 

Solicito su actuación lo antes posible porque sólo queda un mes y medio aproximadamente 
de verano” . 

SEGUNDO.- A queixa foi admitida a trámite promovendo, dende esta institución, unha 
investigación sumaria e informal para o esclarecemento dos supostos en que se baseaba, 
sendo concluída en data 1 de decembro de 2020. 

TERCEIRO.-  Con data 8 de decembro de 2020 , a reclamante xxxxxxx, remite un escrito no 
que aporta novos datos e circunstancias, así como fotografías, que fan necesario que, con 
data 4 de marzo de 2021 se proceda á reapertura do expediente  concluído en data 1 de 
decembro de 2020.  

CUARTO.- Con data 30 de marzo de 2021, o Concello de Muros remítenos o mesmo informe 
emitido pola Policía Local  que xa remitira e que dou lugar á conclusión do expediende de 
data 1 de decembbro de 2020. 

Segundo dito informe: 

“Asunto: Praza de minusválidos en O Espadanal-Louro. 

Data: Xoves 23/xullo/2020. O axente da Policía Local de Muros con identificación profesional 
168007, INFORMA: 



Que  en  relación  á   ubicación  dunha  praza·-de  estacionamento  para minusválidos na 
zona do Espadanal-Louro, o máis próxima posible á baixada á praia, resulta: 

Que a praia do Espadanal conta cunha única baixada e paso de peóns en zona donde os 
arcéns non permiten o estacionamento, agás sementes o arcén da marxe contraria á praia 
(arcén dereito sentido Cée) pero cunha acera que conta cunha distribución de árbores, farola, 
e sinal de tráfico que dificultan considerablemente o paso con silla de minusválidos. 

En días de praia os arcéns son ocupados por turismos aparcados (mesmo nos arcéns non 
permitidos), o que crea unha zona de dificultade e risco alto de paso para calquer peatón que 
queira cruzar a estrada. 

Moi próxima á zona interesada (a uns 500 metros), no lugar de Sahorta, hai un espacio con 
varios aparcamentos sinalizados, aparcamentos reservados para minusválidos, zona de 
acceso adaptado, e servicio de silla anfibia, o que facilita sustancialmente o acceso á praia 
interesado e ao mar, contando ademáis cunha zona peatonal empedrada pola beira da 
praia, alonxada e resgardada da circulación, que enlaza coa baixada existente na praia do 
Espadanal, sin ter que cruzar a estrada xeral. 

A uns 200 metros da zona do Sahorta, na praia de S. Francisco, existen outras zonas con 
aparcamentos delimitados, zonas de aparcamento para minusválidos, e rampas de acceso á 
praia peatonal empedrada, sin ter que cruzar a estrada xeral. 

O que se pon no coñecemento de Vde. aos efectos oportunos”. 

Por todo o exposto, cómpre facer as seguintes      

      CONSIDERACIÓNS 

PRIMEIRA.- A Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade 
(CDPD) é o gran fito internacional sobre a discapacidade, o elemento de maior valor que 
produciu a comunidade mundial en relación con este grupo humano e a súa influencia 
positiva pódese apreciar en moi diversos ámbitos, dende a mesma concepción dos dereitos 
humanos e as novas dimensións dos mesmos, ata o recoñecemento e a protección dos 
dereitos das persoas con discapacidade nos diferentes ordenamentos internos dos países 
parte e na práctica xurídica. 

España,  ratificou a Convención da ONU e o seu Protocolo Facultativo, estando en vigor no 
noso país dende o 3 de maio de 2008. 



Dende esa data, a Convención forma parte plenamente do ordenamento xurídico español 
e é invocable ante as autoridades políticas, xudiciais e administrativas. Os seus dispositivos 
de garantía, protección e amparo están vixentes para que as persoas con discapacidade 
tomen coñecemento e conciencia de que contan cun novo instrumento para a eficacia dos 
seus dereitos. 

Os Estados parte comprométense a adoitar unha serie de medidas para asegurar e promover 
o pleno exercizo de todos os dereitos humanos e as liberdades fundamentais das persoas 
con discapacidade, sen discriminación algunha por motivos de discapacidade (Art. 4). 

Así, desde o 3 de  maio de 2008,  a  CDPD forma parte do ordenamento interno español, o 
que significa, non só que a mesma pode ser aplicada polos nosos Tribunais, senón tamén 
que as normas españolas que recollen dereitos fundamentais deben interpretarse á luz 
deste tratado. Do anterior extráese tanto que a lexislación debe adaptarse ao establecido na  
CDPD, canto que xuíces e tribunais deben resolver conforme á mesma. 

Neste sentido hai que destacar que O artigo 96 do noso Texto Constitucional español, dispón 
que os tratados internacionais validamente celebrados unha vez publicados oficialmente, 
forman parte do noso ordenamento xurídico interno. 

A Convención versa fundamentalmente sobre o recoñecemento dos dereitos humanos das 
persoas con discapacidade e nesa liña hai que resaltar o artigo 10.2. da Constitución 
española, que sinala que as normas relativas aos dereitos fundamentais e ás liberdades que 
a Constitución recoñece, interpretaranse de conformidade coa Declaración Universal de 
Dereitos Humanos e os tratados e acordos internacionais sobre as mesmas materias 
ratificados por España. 

A interrelación dos dous preceptos da Norma fundamental significa que a Convención 
como tratado é unha norma xurídica do mesmo xeito que o son as leis, decretos ou 
calquera outro tipo de norma e pode e debe ser invocada ante os tribunais de xustiza en 
defensa dos dereitos das persoas con discapacidade e as súas familias. 

SEGUNDA.-  Cómpre destacar que esta Convención non crea novos dereitos o que fai é  
modulalos conforme a criterios  hermenéuticos específicos (tratamento diferenciado, 
discriminación positiva,). Xa que sobre a base da teoría dos dereitos humanos todas as 
persoas somos iguais, e por tanto temos os mesmos dereitos; pero as nosas circunstancias 
son distintas, e iso esixe modulacións específicas. 

De acordo co anterior o art. 1  da Convención establece o obxectivo da mesma que non é 
outro que promover, protexer e asegurar o goce pleno e en condicións de igualdade, de 



todos os dereitos humanos e liberdades fundamentais por todas as persoas con 
discapacidade, e promover o respecto da súa dignidade inherente. 

TERCEIRA.- Como novidade, a Convención establece unha serie de medidas que impoñen 
aos Estados a obriga de facer algo que resulta necesario para garantir os dereitos; con todo, 
tales medidas non gardan unha relación directa cun dereito en particular. Entre elas cabe 
mencionar as relacionadas co seguinte: 

 •A toma de conciencia. 
 •A accesibilidade. 
 •As situacións de risco e emerxencias humanitarias. 
 •O acceso á Xustiza. 
 •A mobilidade persoal. 
 •A habilitación e rehabilitación. 
 •Os datos e estatísticas. 
 •A cooperación internacional. 
 
CUARTA.- En canto  á  accesibilidade e a fin de que as persoas con discapacidade poidan vivir 
en forma independente e participar plenamente en todos os aspectos da vida, os Estados 
Parte adoitarán medidas apropiadas para asegurar o acceso das persoas con 
discapacidade, en igualdade de condicións coas demais, á contorna física, o transporte, a 
información e as comunicacións, incluídos os sistemas e as tecnoloxías da información e as 
comunicacións, e outros servizos e instalacións abertas ao público ou de uso público, tanto 
en zonas urbanas como rurais. Estas medidas, incluirán a identificación e eliminación de 
obstáculos e barreiras de acceso, tanto visibles como invisibles,  nunha serie de ámbito. 
 
Así, os Estados Parte deberán adoitar todas as medidas necesarias para garantir o goce 
efectivo das persoas con discapacidade, en igualdade de condicións cos demais, dos 
seguintes dereitos: 

•Á habilitación e rehabilitación para lograr e manter a máxima independencia, 
capacidade física, mental, social e vocacional, e a inclusión e participación plena en 
todos os aspectos da vida (Art. 26). 

•A participar na vida cultural, as actividades recreativas, o esparexemento e o 
deporte (Art. 30. 

•A un nivel de vida adecuado e á protección social, para elas e as súas familias, o cal 
inclúe alimentación, vestido e vivenda adecuados, e á mellora continua das súas 
condicións de vida . 



Deste xeito , a  Convención aborda a accesibilidade desde unha dobre perspectiva: e 

 1º.- Como un principio informador de todos os dereitos humanos  

 2º.- Definindo  os ámbitos esenciais que deben ser tidos en conta polos Estados. 

Neste sentido, o Comité de Dereitos das Persoas con discapacidade de Nacións Unidas 
sinalou na súa observación xeral relativa á accesibilidade,  as seguintes consideracións:  

 -É unha condición previa para a participación plena na sociedade. 

-Debe considerarse como unha reafirmación do dereito de acceso desde a 
propia especificidade das persoas con discapacidade. 

 -Fixa como obxectivo a accesibilidade plena.  

-Establece que as medidas de austeridade non poden ser un argumento para 
demorar a implantación gradual da accesibilidade, pois esta obrigación é de 
aplicación inmediata. 

-Concreta que a obriga de asegurar a accesibilidade na contorna física, os 
transportes, a información e a comunicación e os servizos abertos ao público 
debe asumirse desde o principio de igualdade e non discriminación, polo que a 
denegación de acceso nestes ámbitos constitúe discriminación prohibida polo 
Art. 5 da Convención. 

Por axustes razoables entenderanse, segundo o Art. 2 da Convención, as modificacións e 
adaptacións necesarias e adecuadas que non impoñan unha carga desproporcionada ou 
indebida, cando se requiran nun caso particular, para garantir ás persoas con discapacidade 
o goce ou exercicio, en igualdade de condicións coas demais, de todos os dereitos humanos 
e liberdades fundamentais; 

A diferenza da accesibilidade, os axustes razoables son respostas a medida, é dicir, un 
espazo, contorna, produto, ou servizo pode ser accesible, pero pode suceder que polo tipo 
de discapacidade e do seu funcionamento concreto, a persoa non poida participar, neste 
caso, o que se establece a lei é que se debe buscar unha solución para que a persoa con 
discapacidade poida gozar ese dereito, por tanto: 

 •É unha conduta positiva de actuación de transformación da contorna. 



•É unha transformación tendente a adoitar a contorna ás necesidades 
específicas das persoas con discapacidade orientadas a darlles unha solución. 

 •Ditas solucións non deben supoñer unha carga desproporcionada ou indebida. 

En conclusión os axustes razoables teñen como fin facilitar a accesibilidade ou a 
participación das persoas con discapacidade de forma análoga aos demais membros da 
sociedade. 

E non hai que esquecer que é precisamente no terreo da accesibilidade, onde se reflicten a 
maior parte das denuncias contra a igualdade das persoas con discapacidade. Por iso a 
accesibilidade é un dos eixos fundamentais que deben vertebrar, por unha banda, as 
políticas gobernamentais provenientes das Administracións públicas, como por outra, o 
sentido último que deberen adoptar as resolucións e actuacións xurídicas de todos os 
operadores xurídicos. 

QUINTA.-  Intimamente relacionado co xa exposto , hai que destacar que o dereito á 
igualdade e non discriminación por motivos de discapacidade, son outros dos  eixos 
fundamentais sobre os que versa a Convención. É de especial importancia alentar o 
cumprimento deste dereito nas actuacións de todos os operadores xurídicos tendo como 
guía e referente o aquí exposto. 

O dereito á non discriminación por motivos de discapacidade, dada a súa relevancia, 
reflíctese ao longo de todo o articulado, pero atópase especialmente recoñecido, en 
primeiro lugar, nos artigos introdutorios, que establecen as liñas xerais de actuación da 
Convención.  

A Convención define a discriminación de maneira seguinte no seu artigo 2  por motivos de 
discapacidade, entendéndose  calquera distinción, exclusión ou restrición por motivos de 
discapacidade que teña o propósito ou o efecto de obstaculizar ou deixar sen efecto o 
recoñecemento, goce ou exercicio, en igualdade de condicións, de todos os dereitos 
humanos e liberdades fundamentais nos ámbitos político, económico, social, cultural, civil 
ou doutro tipo. Inclúe todas as formas de discriminación, entre elas, a denegación de 
axustes razoables. 

As medidas específicas en favor dunha persoa con discapacidade non se consideran 
discriminatorias, senón que constitúen un trato diferenciado xustificado. Iso recoñécese na 
Convención, cuxo artigo 5 4) dispón o seguinte: 



Non se considerarán discriminatorias, en virtude da presente Convención, as medidas 
específicas que sexan necesarias para acelerar ou lograr a igualdade de feito das persoas con 
Discapacidade. 

Así pois, a Convención recoñece que, para garantir a igualdade de facto con outras persoas, 
en ocasións tal vez sexa necesario adoitar medidas específicas en favor das persoas con 
discapacidade. 

Tanto o dereito á igualdade, como a non discriminación por motivos de discapacidade, 
atopan amparo Constitucional no Art. 14 da Constitución Española, que promulga e consagra 
a igualdade ante a ley, e protexe a calquera persoa de sufrir tratos desiguais negativos por 
razón de “calquera condición ou circunstancia persoal”, entendéndose incluídas as persoas 
con discapacidade, obxecto de protección. 

Por todo o exposto, é de especial relevancia facer fincapé na eliminación e protección de 
calquera – e ante calquera- tipo de discriminación que sufran as persoas con discapacidade.  

SEXTA.- Chegados a este punto, non debemos esquecer o Texto Refundido da Lei Xeral  de 
dereitos das persoas con discapacidade e a súa  inclusión social, aprobada polo Real 
Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro. 

Tomando como referente principal a mencionada Convención Internacional, a Lei Xeral  de 
dereitos das persoas con discapacidade e a súa  inclusión social refunde, aclara e armoniza 
nun único texto, as principales leis en materia de discapacidade : 

- A Lei 13/1982, de 7 de abril, de integración social das persoas  con 
discapacidade (LISMI). 

-  A Lei  51/2003, de 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non 
discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade 
(LIONDAU),  

-  A Lei 49/2007, de 26 de decembro,  de infraccións e sancións  en materia de 
igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal 
das personas con discapacidade. Esta tarea de refundición ha tenido como 
referente principal la mencionada Convención Internacional 

Así, esta Lei recoñeceu no ano 2013, ás persoas con discapacidade como titulares dunha 
serie de dereitos e aos  poderes públicos como os garantes do exercizo real e efectivo dos 



mesmos, dacordo co previsto na Convención Internacional dos dereitos das persoas  con 
discapacidade, establecendo un réxime de  infraccións e sancións que garanten as 
condicións básicas en materia de igualdade de oportunidades, non discriminación e 
accesibilidade universal das persoas  con discapacidade. 

A citada norma recolle unha serie de definicións, incluidas as de discriminación directa, 
indirecta, por asociación e acoso, e reforza a consideración especial de discriminación 
múltiple, rexíndose polos principios de respeto á dignidade, á vida independiente, á 
igualdade de oportunidades, á non discriminación, á accesibilidade universal, ao deseño 
para todas as persoas , ao diálogo civil e á transversalidade das políticas. Se recoñece  
expresamente que o exercizo dos dereitos das persoas con discapacidade realízase dacordo 
co principio de liberdade na  toma de decisións, e protéxese de maneira singular ás nenas, os 
nenos e ás mulleres con algún tipo de discapacidade. 

Os  ámbitos nos que se aplica esta Lei son : 

- Telecomunicacións e sociedade da información. 

- Espazos públicos urbanizados, infraestructuras e edificacións. 

- Transportes, bens e servizos  a disposición do público . 

- Relacións coas Administracións públicas, administración de xustiza, 
patrimonio cultural e emprego.  

Cada un destes ámbitos trátase nas normas de desenvolvemento da Lei , na que se sinala a 
obriga de que tódolos  entornos, productos e servizos  deben ser abiertos, accesibles e 
practicables para tódalas persoas gradual e progresivamente.  

SÉTIMA.- Por último, non podemos esquecer nestas consideracións a referencia a AXENDA 
2030, e concretamento ao seu OBXECTIVO 11. CIDADES E COMUNIDADES SOSTIBLES 

Trátase, entre outros aspectos,  de lograr que as cidades e os asentamentos  humanos 
sexan inclusivos, seguros  e sostibles.  

Así unha das metas ás que se aspira é que de aquí ao 2030, pódase proporcionar acceso 
universal a zonas verdes e espazos públicos seguros, inclusivos e accesibles, en particular 
para as mulleres e os nenos, as persoas de idade e ás persoas con  discapacidade. 



Por todo o exposto e tendo en conta a información achegada polo Concello de Muros e en 
aplicación do disposto no artigo 32.1 da Lei 6/1984, da Valedora do Pobo, cómpre facer 
chegar a ese  Concello de Muros  a seguinte :  

    RECOMENDACIÓN 

Que por parte do Concello de Muros se leven a cabo  os “axustes razoables” e,  
consecuentemente as oportunas actuacións, a fin de habilitar unha praza de estacionamento 
para discapacitados que permita a accesibilidade de Ainara á Praia de Espadanal ( Concello 
de Muros ) de forma análoga aos demais membros da sociedade. 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución da Valedora do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta Institución da 
aceptación da recomendación  formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para 
darlle efectividade, tamén se é o 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.  

Debo lembrarlle tamén que, ao abeiro da lei reguladora desta institución, o seu artigo 33 
prevé que, se formuladas as súas recomendacións, non obtivese resposta ou, nun prazo 
razoable, non se producise unha medida adecuada ao suxerido, a Valedora do Pobo poderá 
poñer os antecedentes do escrito e as recomendacións efectuadas en coñecemento do 
conselleiro do departamento afectado ou da máxima autoridade da Administración Pública 
galega. 

Se tampouco obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual 
ou especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarios que persistan naquela 
actitude, especialmente nos casos en que, considerando a Valedora do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que a Valedora do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de 
Galicia, dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas 
e as súas causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con 
especificación das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública 
galega. 



Saúdoa  atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
( Asinado dixitalmente )  


