RELATORIO SOBRE ACTUACIÓNS
POLICIAIS NOS INCIDENTES DO DIA
23 DE NOVEMBRO DE 2011 EN
COMPOSTELA

I ‐ FEITOS OBXECTO DE DESCRIPCIÓN E ANÁLISE

O pasado 23 de Novembro axentes da Policía Nacional apoiados por efectivos do Goes‐Galicia
e da UIP, xunto coa colaboración do Grupo Tedax da Coruña e membros da Policía Local,
procederon a evacuar as persoas que se encontraban no interior do edificio da Sala Yago en
Compostela.
Cinco días antes, o 18 de Novembro, un grupo mais numeroso entrara no edificio co propósito
de reivindicar a súa recuperación para usos culturais e denunciar o perigo de que o histórico
cinema compostelán puidese ser obxecto dunha operación especulativa dado o deterioro que
experimentou nos últimos anos como resultado do abandono de propietarios e autoridades.
A operación policial saldouse coa detención de 11 persoas (mais outra detida no exterior do
edificio), acusadas de usurpación e tenza de depósitos e aparatos inflamábeis e incendiarios.
Membros de EsCULcA acompañaron o desenvolvemento da operación policial prestando
especial atención á observancia da INSTRUCIÓN 13/2007 da SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANZA, relativa ao uso do número de identificación persoal dos axentes das forzas e
corpos de seguranza, e á proporcionalidade das súas actuacións.
Como é costume, neste Relatorio consígnanse por separado aqueles feitos que membros de
EsCULcA observaron directamente e aqueloutros de que o Observatorio tivo coñecemento a
través doutras fontes.

MAÑÁ DO 23 DE NOVEMBRO
ACTUACIÓN POLICIAL NO EXTERIOR DO EDIFICIO DA SALA YAGO

OBSERVACIÓN DIRECTA
Un elevado número de axentes, que en determinados momentos supera a trintena, establece
un cordón que impide calquera aproximación ao edificio da Sala Yago. Varios vehículos
policiais dificultan a visión da entrada. Os axentes están fortemente armados, con cara e
cabeza cubertas. A práctica totalidade con equipamento anti‐disturbios e sen o número de
identificación á vista.
Varias persoas fan notar aos axentes a ilegalidade de ocultar a placa identificativa. En todos os
casos as respostas son descorteses e non exentas de agresividade.
“Lo llevo aquí” (sinalando o centro do peito). Resposta a un xornalista (J.M.C.) que, despois de
ser obrigado a identificarse no momento en que estaba realizando o seu labor profesional,
solicita ao axente que lle mostre a placa.
“Vete a preguntar al juzgado”. Resposta a J.M.C. e P.A.M. que igualmente solicitan ao axente
que mostre o seu número de identificación.
“No te entiendo”. Resposta a V.R.G., que se dirixe a un axente en castellano co mesmo
propósito.
“No entiendo”. Resposta a E.S. (membro de EsCULcA) que se dirixe ao mesmo axente en
galego. O axente esíxelle que se dirixa a el en castelán e, ante a negativa do membro de
EsCULcA, opta por dar media volta e marchar.
Este axente identificouse a si mesmo como responsábel do operativo cando un membro de
EsCULcA requeriu a súa presenza porque outros axentes se tiñan negado explicitamente a
mostrar o seu número de identificación.
Algúns axentes toman fotografías con teléfonos móbeis das persoas congregadas en torno ao
cordón policial. Un deles é o xa varias veces mencionado axente que se identifica como
responsábel do operativo.
Unha muller que tenta tomar unha fotografía no momento en que saen varias persoas do
interior do edificio é empurrada violentamente por un axente.

INFORMACIÓN RECOLLIDA DE TESTEMUÑAS PRESENCIAIS
Antes das 12:00 algúns axentes deteñen con violencia unha persoa (P.T.B.) no exterior do
edificio (soportais da Rúa do Vilar) que despois trasladan, alxemada, a comisaria. A actuación
dos axentes provoca as críticas de varias persoas presentes no lugar que consideran
inxustificada a intervención. Segundo os testemuños recollidos por EsCULcA, P.T.B. non fixera
xesto algún que puidese ser interpretado como delito ou como intención de cometelo e moito
menos que xustificase a violencia exercida polos axentes. Xa en Comisaria, P.T.B. solicita ser
examinada por un médico pois sente dores en diferentes partes do corpo, nomeadamente no
xeonllo dereito. Conducida ao Ambulatorio é examinada por un facultativo do centro (J.L.P.)
que realiza a consulta en presenza de axentes policiais. J.L.P. afirma non detectar a causa da
dor (“Lo tuyo es cuentitis” afirma dirixíndose a P.T.B.) e comunica á paciente que vai proceder
a inxectar o xeonllo. P.T.B. non autoriza a inxección por canto teme, xa que o facultativo afirma
ignorar cal é a orixe da dor, que tratamento resulte contraproducente. “No te pinchas todos
los días?” pregunta o facultativo (J.L.P.) a P.T.B. e a seguir limítase a diagnosticar "dolor
ideopático" (sic) na perna dereita. Como episodios asociados indica "problemas generales e
inespecíficos" (ver Anexo Ia: Parte médico 23/11/2011 de P.T.B.).
Dado que as dores persisten, o dia seguinte (24/11/2011), xa en liberdade, P.T.B. asiste
novamente ao Ambulatorio de Compostela onde é atendida por outro facultativo (R.I.L.) que
diagnostica "signos inflamatorios y limitación funcional articular rodilla derecha" (ver Anexo Ib:
Parte médico 24/11/2011 de P.T.B.) e deriva a paciente ao servizo de Urxencias para que lle
sexan realizadas probas complementares, que confirman a inflamación no xeonllo dereito e
detectan hematomas en diferentes zonas corporais (ver Anexo Ic: Parte médico de urxencias
de P.T.B.).
Como anteriormente se mencionou, no momento da detención de P.T.B. varias persoas
expresan críticas pola actuación dos axentes, o que provoca a reacción agresiva destes e unha
das testemuñas (V.R.G.) recibe varios golpes de porra que lle ocasionan hematomas (ver
Anexo II: Parte de lesións de V.R.G.).
No momento en que os axentes trasladan o grupo que permanecía retido no interior do
edificio aos vehiculos policiais (en torno ás 14:00) prodúcese unha carga contra as persoas que
se encontra no exterior. Un axente ‐sen identificar, con braga e viseira que lle ocultan o rostro‐
agarra unha destas persoas (F.B.P.) e propínalle unha pancada no muslo esquerdo con
resultado de hematoma (ver Anexo IIIa: Parte de lesións de F.B.P. e Anexo IIIb: Imaxe da lesión
de F.B.P.). Outra (A.V.G.) recibe igualmente varios golpes a pesar de estar de costas aos
axentes (ver Anexo IVa: Partes de lesións de A.V.G. e Anexo IVb: Imaxe das lesións de A.V.G.).
Non temos constancia de que exista proba algunha de as persoas concentradas no exterior do
edificio teren levado a cabo algún tipo de agresión contra os membros do dispositivo policial
que puidese xustificar esta violenta carga.
Posteriormente, cando algúns grupos tentan aproximarse da Sala Yago despois de se teren
producido algunhas concentracións e cargas en diferentes puntos da cidade, unha xornalista
(R.A.P.), que realiza o seu traballo de fotógrafa é agredida por varios axentes anti‐disburbios. A
xornalista é trasladada en ambulancia ao Hospital Clínico Universitario de Compostela.

CONCLUSIÓNS
Dos testemuños recollidos sobre a actuación dos axentes policiais que participaron neste
dispositivo, os membros de EsCULcA constatan:
a)
b)
c)

d)
e)

f)

Incumprimento xeneralizado da Instrución 13/2007.
Actitudes descorteses e agresivas cando se lles fai notar este incumprimento.
Actitude burlona do axente que se identifica como responsábel do dispositivo e
afirma non comprender ningunha das linguas co‐oficiais na comunidade autónoma
galega.
Obstaculización (con agresión física e sen cobertura legal) do dereito de particulares
a tomar fotografías nun lugar de pública concorrencia (Rúa do Vilar).
Despregamento dun dispositivo policial desproporcionado, tanto no que ao número
de axentes participantes se refire canto ás características do material que portan e
utilizan.
Uso desproporcionado de medios coercitivos que provoca lesións a varias persoas e
cargas inmotivadas que perturban a vida da cidade.

NOTA I: A pesar de non ter constado de visu a presenza de axentes debidamente identificados,
EsCULcA poido observar en imaxes captadas por cámara móbil que algún axente si exhibía a
placa identificativa sobre o equipamento anti‐disturbios.
NOTA II: EsCULcA enviou escrito ao Colexio de Médicos da Coruña para reclamar QUE se
investigue a actuación do facultativo que realizou o primeiro exame a P.T.B. (J.L.P.) (ver Anexo
VI: Denuncia ao Colexio de Médicos)

ACTUACIÓN POLICIAL NO INTERIOR DO EDIFICIO
INFORMACIÓN RECOLLIDA DE TESTEMUÑAS PRESENCIAIS
Ao redor das 10:30 dous policías de paisano que permaneceran varias horas diante da porta de
entrada do cinema, aberta en todo momento, entran no edificio acompañados dun grupo de
5/7 axentes . Todos eles fortemente armados e portando lanternas, escudos, mazas e outros
utensilios similares aos que se usan para a práctica do montañismo.
Ningún destes axentes leva à vista placa de identificación.
Os axentes proceden a identificar as persoas que se encontran no interior. Unha delas é
conducida a comisaria por carecer de documento de identidade e, unha vez concluído o
trámite de identificación, é trasladada novamente à Sala Yago
Mais tarde entra outro grupo de axentes (entre 10 e 15 individuos). Todos os axentes, excepto
o que parece ser o responsábel do operativo, levan a cabeza cuberta con casco, braga e viseira
deixando ver apenas os ollos.

Tampouco estes axentes levan á vista o número de identificación.
Posteriormente entra outro grupo de axentes da Policía Nacional, neste caso co rosto
descuberto e, ao igual que en casos anteriores, sen número de identificación á vista.
Entran tamén axentes do Grupo Tedax, vestidos de paisano e coa cara descuberta.
Algúns axentes examinan o lugar en que se gardan os produtos de limpeza sen permitiren a
presenza de testemuñas durante a inspección a pesar da demanda explícita que fai algunha
das persoas retidas.
Tampouco acceden a mostrar a Resolución do Xulgado de Instrución núm. 2 de Compostela
que autoriza a evacuación do edificio a pesar dos requirimentos que se lles fan neste sentido.
Durante o tempo que dura a retención no interior do edificio, as persoas están divididas en
dous grupos: un deles na planta baixa e o outro no primeiro andar. As da planta baixa son
autorizadas a sentarse se así o desexan. As da planta superior son obrigadas a permanecer de
pé todo o tempo que dura a operación (unhas tres horas e media).
Ás 13:45 aproximadamente son autorizados a entrar un avogado e tres avogadas. Os axentes
néganse a proporcionarlles información sobre os delitos de que se acusa os seus clientes.
Dous dos axentes toman fotografías individualizadas das persoas retidas no interior, dos
produtos de limpeza e do que parecen ser algunhas bombonas de camping gas.
Ao redor das 14:00 todas as persoas retidas no edificio son trasladadas até as portas da
comisaria da Avd. Rodrigo de Padrón. Os homes son obrigados a permanecer encerrados nos
vehículos policiais á espera de que lles sexa tomada declaración. O último declara ás 17:30
horas aproximadamente, despois de permanecer tres horas e media no interior do vehículo.
Non consta que algún dos axentes que participan na operación levase à vista a placa de
identificación.

CONCLUSIÓNS
Os testemuños recollidos por EsCULcA sobre a actuación dos axentes policiais que interviron
no interior do edificio da Sala Yago salientan:
a) o incumprimento xeneralizado da Instrución 13/2007,
b) o rigor innecesario na forma en que son tratadas as persoas retidas na planta superior
c) o rigor innecesario do grupo obrigado a permanecer encerrado nos vehículos policiais diante
da comisaria da Avd. Rodrigo de Padrón.
d) o feito de teren impedido a presenza de testemuñas durante a inspección do lugar en que
se gardaban utensilios e produtos de limpeza.

SERÁN DO 23 DE NOVEMBRO
CONCENTRACIÓN E MANIFESTACIÓN

INFORMACIÓN RECOLLIDA DE TESTEMUÑAS PRESENCIAIS

Concéntranse na Porta do Camiño unhas 300/400 persoas. Cando chegan ao lugar hai 12
vehículos blindados da Policía Nacional. Posteriormente algúns destes vehículos abandonan o
lugar.
Un grupo, aparentemente autorizado pola policía, diríxese ao casco histórico de Compostela
por Casas Reais e, despois de algúns incidentes, chega á Porta da Mámoa onde é interceptado
pola policía. Prodúcese unha carga e, unha vez reunido novamente, o grupo diríxese à Praza
Roxa.
A actuación policial neste caso resulta, cando menos, sorprendente. Algúns axentes dan
puntapés disimuladamente nas canelas das persoas que van diante do grupo portando unha
faixa (ver (ver Anexo IVa: Partes de lesións de A.V.G.) e outros, mentres o groso da
manifestación avanza sen problemas, comezan a bater en varias persoas que fican atrás ou
abandonan o grupo.
Tamén son obxectivo das pancadas destes axentes algúns viandantes alleos á protesta. Un
deles, un individuo que presenta indicios de ebriedade e insulta por igual axentes e
manifestantes, recebe un golpe que lle provoca un ferida de tamaño considerábel na cabeza.
Ignórase se foi atendido nalgún centro médico.

CONCLUSIÓNS

Os testemuños recollidos por EsCULcA sobre a actuación policial no decurso da manifestación
coinciden en salientar o comportamento errático dos axentes e o uso desproporcionado da
forza. Esta actuación deu como resultado varias persoas lesionadas, algunhas delas por
completo alleas á protesta.

INCIDENTES POSTERIORES Á MANIFESTACIÓN
INFORMACIÓN RECOLLIDA DE TESTEMUÑAS PRESENCIAIS
Varias persoas que se dirixían á Estación de Autobuses de Compostela observan que son
seguidas por un grupo de axentes.
Ao entraren na estación, unha destas persoas é detida polos axentes. Outro individuo (E.P.L.),
ao comprobar que dous axentes veñen atrás del, vírase e levanta as maos. Bruscamente, sen
mediar movemento algún que eventualmente puidese xustificar a agresión, un dos axentes
bátelle con a porra na cabeza, producíndolle unha ferida de 2 cms. e o outro dálle un porrazo
na cella esquerda. O agredido cai ao chan e cando está deitado os axentes propínanlle varios
puntapés. A seguir marchan sen diciren nada. O agredido érguese e decide abandonar o lugar,
dá a volta á estación e é interceptado por dous membros da policía vestidos de paisano que o
identifican. Como ven a ferida, que nesa altura sangra bastante, un dos axentes di: “A ti no te
llevamos a comisaría que estás hecho un cristo y nos vas a meter en un follón”.
Ao día seguinte, E.P.L. é atendido no Hospital da Coruña onde lle estenden un parte de lesións
(ver Anexo V: : Parte médico E.P.L.).
EsCULcA tivo noticia do caso doutra persoa que igualmente tería sido identificada e agredida
por axentes policiais cando circulaba na mesma zona.

CONCLUSIÓNS
Segundo os testemuños recollidos por EsCULcA, no comportamento dos axentes que
interviron na identificación e/ou agresión a E.P.L., e eventualmente no da outra persoa non
identificada, resulta manifesta a falta do requisito da necesidade da actuación para a
consecución dos fins que a lei de corpos e forzas de seguridade do estado confire á policía,
polo que se reputa unha actuación en clara extramilitación das potestades legais outorgadas e
constitutiva de “vía de feito”.

II ‐ RECOMENDACIÓNS

1. Perante o manifesto e reiterado incumprimento da Instrución 13/2007 dos axentes das
Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, EsCULcA recomenda que sexan adoptadas
en sede disciplinaria as medidas que procedan contra os axentes actuantes e os seus
mandos.
2. Perante a desproporción ilícita no uso de medios coercitivos, EsCULcA recomenda que
as autoridades gobernativas revisen os protocolos de actuación das UIP, por estimar
que actuacións como as descritas non se axustan aos principios de necesidade e
proporcionalidade, de acordo coa interpretación que deles ven facendo a
xurisprudencia, así como aos principios básicos de actuación coas persoas
establecidos polo art. 5.2. da LEI ORGÁNICA 2/1986 de 13 de marzo de Forzas e
Corpos de Seguridade do Estado e o art. 5.6 que dispón a responsabilidade polos
quebrantamentos aos incisos devanditos. Propón EsCULcA que as autoridades
competentes incoen expediente ou dilixencias informativas para a depuración das
responsabilidades derivadas da posíbel infracción de dereitos fundamentais das
persoas relacionadas cos feitos descritos neste relatorio.

Compostela, 20 de Xaneiro 2012‐01‐22
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