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Assumpte: falta de resposta a escrits de denúncia en relació amb celebració de “bous al carrer”. 

Servici: Direcció General de l’Agència de Seguretat i resposta a emergències. 

 
Molt. Hble. Sr. President, 

 

Justifiquem recepció del seu últim escrit, en què ens informa sobre la queixa promoguda 

davant d’esta institució pel Sr. (...). 

 

Com vostè sap, en el seu escrit inicial de queixa, l’interessat manifestava que havien 

presentat diverses denúncies en relació amb determinades infraccions que podrien haver-se 

comès en relació amb la normativa vigent en matèria de “bous al carrer”.  

 

Segons assenyalaven en el seu escrit, estes denúncies van ser presentades en dates 20 de 

maig de 2015, dues denúncies en data 10 d'agost de 2015 i en data 28 d'octubre de 2015. 

 

El promotor de l'expedient indicava que tan sol van obtenir resposta a la primera de les 

denúncies interposades. Respecte de les altres tres denúncies cursades, l'interessat 

assenyalava que no havien obtingut cap resposta, malgrat el temps que havia transcorregut  

des de la data de presentació de les mateixes. 

 

En considerar que la queixa reunia els requisits establits per la Llei reguladora d’esta 

institució, va ser admesa a tràmit. És per això que, amb l’objecte de contrastar l’escrit de 

queixa, vam demanar un informe a Presidència de la Generalitat  (Direcció General de 

l’Agència de Seguretat i resposta a emergències). 

 

En la comunicació rebuda, l’administració ens va enviar una còpia de l’informe elaborat 

pel cap del Servei d'Espectacles, amb el vistiplau del director general de l'Agència de 

Seguretat i Resposta a les Emergències.  

 

En l’informe s’indicava que, 

 

«I.- De acuerdo con lo indicado en el artículo 11 del RD 1398/1993, de 4 de agosto, el 

[interesado] tiene la condición de denunciante. En este sentido, la obligación de esta 

Dirección General es aplicar la normativa tal cual esta es y, ex apartado 2 art. 11 
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citado, comunicar al interesado la incoación de procedimiento sancionador si de su 

denuncia ello se deriva. 

II.- De igual modo, ex art. 74.2 Ley 30/1992, en la tramitación de los expedientes "se 

guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza", salvo... 

orden en contrario. 

 

En consecuencia, dado el número de denuncias existente, cuando se proceda a la 

apertura del procedimiento sancionador de acuerdo con el orden de entrada, se 

comunicará al denunciante en aquello que resulte». 

 

Una vegada rebut l'informe, en vam donar trasllat al promotor de la queixa perquè, si ho 

considerava escaient, hi presentara escrit d'al·legacions; no obstant això, i malgrat el 

temps transcorregut des de llavors, no tenim constància que este tràmit haja estat 

verificat.  

 

Arribats a este punt, i després de la detinguda lectura de l'escrit inicial de queixa, de 

l'informe remès per l'Administració i de les al·legacions presentades pel ciutadà, 

resolem la present queixa amb les dades que es troben en l'expedient. 

 

El present expedient de queixa se centra en la falta de resposta que l'interessat manifesta 

que s’ha produït en relació amb les diverses denúncies que ha presentat davant de 

l'administració, amb referència a la possible comissió d'infraccions en ocasió de la 

celebració de les festes de “bous al carrer”. 

 

Per tal d’abordar esta qüestió, l'administració exposa que, d'acord amb la normativa 

aplicable en el moment d'emetre l'informe (RD 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual 

s'aprova el Reglament del Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora), el 

promotor de l'expedient té la condició de denunciant i que, en eixe cas, l'administració 

té l'obligació de comunicar al mateix la incoació de l'expedient sancionador, si esta 

incoació es derivara de la denúncia formulada. 

 

En este sentit, esta institució no pot si no valorar positivament el compromís assumit per 

l'administració en el seu informe, en assenyalar que «cuando se proceda a la apertura 

del procedimiento sancionador de acuerdo con el orden de entrada, se comunicará al 

denunciante en aquello que resulte». 

 

No obstant això, de la lectura dels documents que integren l'expedient de queixa, 

s'aprecia que des de la presentació de les referides denúncies per l'interessat ha 

transcorregut més d'un any (denúncies de 10 d'agost de 2015) i quasi un any (denúncies 

de 28 d'octubre de 2015). 

 

Atesa la circumstància anterior, seria aconsellable que per part de la Direcció General 

de l’Agència de Seguretat i resposta a emergències s'adoptaren les mesures 

organitzatives escaients per a impulsar la tramitació de les esmentades denúncies, així 

com d'aquelles altres que siguen anteriors, i amb tot això se conseguiria la resolució, en 

el sentit marcat per la normativa vigent, de la qüestió relativa a l'obertura de l’expedient 

sancionador corresponent. 

 

En virtut de tot el que acabem de dir, i de conformitat amb el que disposa l'art. 29.1 de 

la Llei 11/1988, de 26 de desembre, reguladora d'esta institució, estimem escaient 
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RECOMANAR a Presidència de la Generalitat (Direcció General de l’Agència de 

Seguretat i resposta a emergències) que adopte les mesures organitzatives que resulten 

pertinents per a impulsar la tramitació i ràpida resolució de les denúncies objecte del 

present expedient, d'acord amb la normativa vigent. 

 

Cosa que se li comunica perquè, en el termini màxim d'un mes, ens informe si accepta 

esta recomanació o, si s’escau, que ens manifeste les raons que considere per a no 

acceptar-la. I això, d’acord amb el que hi ha previst en l'art.29.1 de la Llei 11/1988, 

reguladora d'esta institució.  

 

Perquè en prenga coneixement, li fem saber, igualment, que a partir de la setmana 

següent a la data en què s'ha dictat la present resolució, serà inserida en la pàgina web 

de la institució. 

 

Atentament, 

 

 

 

 

 

José Cholbi Diego 

Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
 

 


