
 

 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA INSTAR Á XUNTA E AO                         

PARLAMENTO GALEGO A RECOÑECER A SINGULARIDADE CULTURAL DE SANTIAGO DE                   

COMPOSTELA 

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de               

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

No anterior mandato municipal, o Concello de Santaigo modificou a ordenanza municipal reguladora da              

emisión e recepción de ruídos, vibracións e condicións dos locais, así como a ordenanza reguladora da                

tramitación das licenzas urbanísticas. Tratouse dunha actualización para a adaptación de ambas            

normativas á nova Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas               

de Galicia. A modificación desta normativa municipal relacionada co desenvolvemento de espectáculos            

públicos tiña como obxectivo a simplificación da tramitación administrativa, así como manter a             

singularidade e a identidade cultural de Santiago e a súa actividade musical, seguindo os criterios da                

Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de diciembre de 2006, relativa aos                

servizos no mercado interior. 

Así, eliminouse o requirimento dunha superficie mínima esixible para cada categoría de local de              

hostalería, para garantir que non haxa ningunha discriminación no acceso ás actividades de servizos.              

Tamén se permitiu a utilización de aparellos de amplificación ou altofalantes nos establecementos con              

licenza de bar ou cafetería, para permitir a amenización ou ambientación musical por medios técnicos               

ou con voz e música en directo con ou sen amplificación sempre que non se superen os niveis                  

máximos de inmisión, emisión e recepción previstos no decreto de contaminación acústica de Galicia;              

eliminando a distinción que existía ata aquel momento entre a música ao vivo e a música gravada, para                  

manter unicamente o condicionante do nivel de decibelios permitido. 

Contra este recoñecemento da música ao vivo nos locais como unha singularidade cultural e unha               

riqueza de Santiago de Compostela, a Xunta interpuxo un recurso no TSXG sen ter procurado               

previamente ningún tipo de diálogo entre administracións. Con esta actuación, o goberno galego             

decidiu unilateralmente xudicializar unha cuestión de vital importancia para a cidade, sen ter feito              
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ningunha comunicación previa co Concello, nin cando se fixo pública a intención do goberno local de                

modificar a ordenanza, nin no período de alegacións posterior á súa aprobación inicial. 

Recentemente, o TSXG estimaba o recurso contencioso-administrativo da Xunta de Galicia contra a             

modificación da ordenanza e declaraba a nulidade do artigo 44.6 e da disposición transitoria 3ª,               

poñendo seriamente en perigo a riqueza cultural e musical de Santiago de Compostela e agravando a                

crise de moitos locais composteláns xa en situación precaria de por sí, por causa da crise da Covid-19.  

Así pois, tendo en conta o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración                

do Pleno o seguinte: 

ACORDO:  

1. O Pleno do Concello de Santiago recoñece a música ao vivo nos locais de Compostela               

como unha riqueza da cidade que singulariza no contexto galego e europeo 

2. Instar á Xunta de Galicia a recoñecer esta riqueza cultural e musical de Santiago a               

través dunha modificación normativa que permita manter a singularidade cultural da           

nosa cidade. 

3. Dar conta deste acordo a todos os grupos con representación no Parlamento de Galicia              

así como ao tecido cultural de Santiago. 

 

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2020 

 

 

 

 

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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