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práctica das probas que mellor conveña para a defensa dos
seus intereses.

3.—Unha vez transcorrido o prazo sinalado no número an-
terior o Instructor poderá acordar a apertura do trámite de
proba ou denegala de modo motivado, notificándoo aos inte-
resados. O período de proba terá unha duración mínima de
dez días e máxima de trinta.

4.—O Instructor disporá dun prazo de dez días para a for-
mulación da proposta de resolución, a contar desde a contes-
tación do prego ou transcorrido o prazo para facelo e, no seu
caso, rematada a fase probatoria.

5.—A proposta de resolución notificarase aos interesados,
concedéndolles un prazo de dez días para formular alegacións
e presentar os documentos que estimen pertinentes.

ARTIGO 32.—

1.—O órgano competente dictará resolución motivada no
prazo de dez días, decidindo todas as cuestións formuladas
polos interesados e aquelas outras derivadas do expediente,
que serán obxecto de notificación aos interesados.

ARTIGO 33.—

1.—A duración dos procedementos sancionadores será de
seis meses contados dende a iniciación do mesmo.

2.—Poderá seguirse o procedemento abreviado, con reduc-
ción dos prazos á metade, en aqueles supostos no que así o de-
termine o órgano competente no acordo de iniciación, por
considerar que existe elementos de xuízo suficientes para
cualificar os feitos como infracción administrativa leve.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente Ordenanza, aprobada polo Pleno do Concello
en sesión celebrada o 05 de novembro de 2009, comezará a
aplicarse dende o día seguinte á publicación dos eu contido
íntegro no Boletín Oficial da Provincia e permanecerá en
vigor sen interrupción en tanto non se acorde a súa modifica-
ción ou derogación. 

ORDENANZA REGULADORA DA INSTALACIÓN DE
ANDAMIOS OU INSTALACIONS SIMILARES E VALADOS
NA VÍA PÚBLICA

CAPÍTULO I.—DISPOSICIONS XERAIS

ARTIGO 1. OBXECTO

Esta Ordenanza ten por obxecto regular a instalación de
andamios, ou instalación similares, e valados para a execu-
ción dunha obra que supoña utilización do dominio público,
que requerirá en tódolos supostos a previa obtención de Li-
cenza Municipal.

ARTIGO 2. CONDICIÓNS XERAIS DE INSTALACIÓN

2.1. Paso libre:

a) O ancho mínimo de paso libre que deberá quedar nas
aceras, será de 1,50 metros de ancho.

b) Nas aceras estreitas, onde non se poidan cumplilas con-
dicións de ocupación estabrecidas no paragrafo ante-
rior,determinaranse as que procedan, podendo ocuparse
parte da calzada unicamente cando non se obstaculice
gravemente a circulación de vehículos e se instale pre-
viamente a sinalización que os servizos municipais es-
tabrezan ó efecto. Neste caso o itinerario que ocupe
parte da calzada deberá permitir o paso de persoas con
movilidade reducida.

c) Os pasos peonís deberán permitir o adecuado tránsito
(piso sen descontinuidades, etc.) de persoas con movili-
dade reducida. Deberán permanecer libres de todo tipo
de obstáculos, como farolas, alcorques, bancos ou cal-
quera elemento que obstaculice o tránsito peonil e , de
forma especial, de calquera elemento que non poida ser
detectado, na forma usual, polas persoas con discapaci-

dade visual. Estarán, ademáis, adecuadamente protexi-
dos, non debendo presentar aristas vivas ou saintes nos
que poida producirse choque ou golpe, debéndose
adoptar todalas medidas de seguridade pertinentes
para evitar accidentes.

2.2. Sinalización:

a) En todas as obras nas que sexa necesaria a colocación
de valados, andamios ou instalaciones similares, fixa-
ranse luminarias con luz vermella ou elementos reflec-
tantes durante todas as horas da noite, en cada un dos
extremos e ángulos que formen.

b) Poderase prescindir da colocación de luminarias en
aqueles valados,andamios, ou instalacións similares, si-
tuados no centro urbano de A Illa de Arousa que a xui-
cio dos Servicios Técnicos Municipais consideren consi-
deren suficientemente iluminadas. Esta excepción non
resulta aplicable nas ocupacións de calzada.

c) En aqueles casos en que debido ás obras ou ás condi-
cions da instalación se ocasione o ensombrecemento da
vía pública ou se impida a normal propagación da ilu-
minación, deberá preverse un alumeado adicional.

2.3. Lonas de protección:

Deberán ser de material ignífugo e estar perforadas, ou
ser do tipo malla, para evitar riscos como consecuencia da ac-
ción do vento.

ARTIGO 3. VALADO DE OBRAS

Será obrigatoria a instalación de valados de protección en
toda obra de nova planta, excavacións, reforma de fachadas
de locais ou medianeiras contiguas a solares descubertos e de-
rrubo de edificios, así como en calquera otro caso nas que as
circunstancias de seguridade, salubridade e ornato público así
o requiran a xuizo dos servizos técnicos municipais.

a) Instalarase de forma que non obstaculice os accesos e
servicios de interese xeral (pasos, arquetas, rexistros,
etc.).

b) Non se depositará carga algunha fora do valado.

c) Cumplirase a normativa vixente en relación coa Segu-
ridade e Saude no traballo.

d) A persoa titular da licencia de obras queda obrigado a
manter o valado nas debidas condicións de ornato e se-
guridade.

e) Os sistemas de anclaxe do valado non poderán perforar
a acera e o pavimento, no caso de aparecer danos o ti-
tular da Licenza de Obras veranse obrigados á restitu-
ción ó seu estado orixinal, coa utilización dos mesmos
materiais e formas. 

f) Calquer dano que como consecuencia da implantación
e desmontaxe do valado se produzan sobre os viais e
mobiliario urbano, serán reparados pola persoa titular
da autorización, o seu cargo.

g) O incumprimento, por parte da persoa titular da pre-
sente autorización, de calquera das condicións impos-
tas na mesma, determinará a imposición das sancións
administrativas pertinentes.

ARTIGO 4. ANDAMIOS OU INSTALACIÓNS SIMILARES

a) Deberán cubrir a totalidade da superficie de fachada
que se atope en obras, manténdose en adecuadas condi-
cións de seguridade e ornato.

b) Os elementos verticais de sustentación dos andamios ou
instalacións similares, deberán coincidir coas divisións
verticais do edificio, é dicir, coas líneas divisorias entre
estabrecementos comerciais, entre un comercio e un
portal, etc.

c) En aqueles casos en que o andamio, ou instalación si-
milar, teña lugar nun edificio con baixos comerciais en
uso, o deseño do mesmo deberá permitir o libre acceso
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ós mesmos, en adecuadas condicións de seguridade e
ornato.

d) Deberán evitarse as barras de fixación dispostas en
forma oblícua, o ser imposibles de detectar cun bastón
e aquelas que, colocadas en posición horizontal, se ato-
pen a una altura situada entre 0,50 m. e 2,10 m., por ser
do mesmo modo, indetectables por un bastón.

En caso de non poder evitarse a colocación de barras de
fixación nas disposicions anteriormente sinaladas, aña-
dirase unha horizontal a unha altura inferior a 0,50 m.,
de modo que poida ser detectada por un invidente
polos medios usuais.

e) Durante o período de montaxe e desmontaxe das insta-
lacións, a zona afectada deberá estar convintemente
delimitada para evitar a posible caída de elementos
sobre os viandantes.

f) O primeiro piso do andamio deberá estar a unha altura
non inferior a 2,50 metros sobre a acera.

g) O deseño do andamio ou instalación similar deberá evi-
tar o acceso non autorizado ó mesmo.

h) No caso de andamios instalaranse lonas ou mallas peri-
metrais como pantallas de seguridade. Esta pantalla al-
canzará a altura total da instalación e arriostrarase
convintemente, sen perxuízo de adoptar as medidas ne-
cesarias en orden a controlar os empuxes do vento. No
caso de outras instalacións similares ós andamios debe-
rán instalarse as citadas lonas ou mallas perimetrais
cando, pola natureza da actividade a realizar, haxa
risco de caída de útis ou materiais.

i) Na instalación deberá cumplirse a normativa vixente
en materia de Seguridade e Saude no Traballo.

j) No caso dun montacargas e grúas-torre, ademáis do an-
terior, deberá cumplirse a normativa vixente en rela-
ción co Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión e
demáis normas estabrecidas polo Ministerio de Indus-
tria para este tipo de instalacións.

k) Calesquera danos que como consecuencia da implanta-
ción e desmontaxe do andamio ou instalación similar se
produzan sobre a via e mobiliario urbano, serán repa-
rados pola persoa titular da autorización, ó seu cargo.

ARTIGO 5. PASO CUBERTO

a) Nas obras en fachadas ou cubertas sen andamios, en
pisos superiores ou cando se considere necesario por
razóns de tránsito peonil, estrechez de aceras, etc., o
Concello poderá esixir o estabrecemento dun paso cu-
berto, quedando libre o tránsito pola acera.

b) Os pasos cubertos, con altura mínima de 2,50 metros
sobre a rasante da Rúa, protexeranse o ancho da acera
e axustaranse ás mesmas condicións dos andamios que
poidan resultar de aplicación en canto á ocupación de
vía pública se refire.

c) O paso cuberto estará formado por materiais de resis-
tencia suficiente para soportar a posible caída de ele-
mentos das zonas superiores e garantizar a súa estan-
queidade, debendo manter as adecuadas condicións de
uniformidade, seguridade e ornato ó longo de toda a fa-
chada.

d) Cuando se trate de traballos en plantas superiores, que
previsiblemente poidan producir polvo ou desprende-
mentos de escombro, esixirase unha malla ou lona de
protección en todo o frente da fachada sobre o paso cu-
berto.

ARTIGO 6. COMPETENCIA

A competencia para conceder ou denegar as licencias re-
guladas nesta Ordenanza corresponde á Alcaldía-Presidencia,
quen podrá delegala nos térmos establecidos pola lexislación
vixente.

CAPÍTULO II.—PROCEDEMENTO 
PARA O OUTORGAMENTO DA LICENCIA

ARTIGO 7. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑARSE
Á SOLICITUDE DE LICENCIA

A licencia solicitarase no impreso oficial correspondente.

7.1. Con carácter xeral a todas elas:

a) Croquis que comprenda o emprazamento da instala-
ción, especificando, no seu caso, ancho de acera, ocupa-
ción prevista e paso peonil e/ou cuberto (indicando me-
tros lineais de acera a ocupar e saliente ou anchura da
instalación), mobiliario urbano, alcorques e farolas
existentes, así como a posible afección ó estacionamen-
to de vehículos.

b) Croquis de planta; alzado e sección que definan clara-
mente as afecciones á vía pública, medidas de seguri-
dade aplicadas, itinerario peonill protexido, sinaliza-
cións estabrecidas, etc, indicación dos lugares de acceso
rodado á obra, aceras e áreas peonís pavimentadas e
accesos a viviendas ou locais comerciais que se verán
afectados.

c) Orzamento.

d) Xustificación de que a totalidade do proxectado axús-
tase ó Real Decreto 1.627/097, de disposicións mínimas
de Seguridade e Saúde nas Obras de Construcción, Lei
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Segu-
ridade Vial e demáis normas de obrigado cumprimento.

e) Plazo solicitado para a ocupación, en función da obra
que motiva a instalación.

f) Copia da licencia de obras ou acto administrativo á que
sirve a instalación auxiliar.

g) Ingresos previos, de conformidade co estabrecido por
esta Ordenanza.

7.2. Dependendo do tipo de instalación:

a) Andamios

— Indicación de locais e vivendas afectadas e medidas
previstas para posibilitar o acceso ós mesmos.

— Memoria que complete a documentación técnica e que
describa o sistema de montaxe e fixación, anclaxes,
posibles afeccións sobre o pavimento, construccións
baixo rasante se as houbera, mobiliario urbano, alu-
meado público, paradas de transporte urbano, elemen-
tos de xardinería, sinalización viaria ou outros ele-
mentos existentes na vía pública así como descriptiva
da sinalización; pasos cubertos, desvíos peonís; redes
de protección e outros sistemas a instalar, que tanto
horizontal como verticalmente, garanticen que ningún
obxecto, ferramenta, material ou elementos do propio
andamio poidan caer ou proxectarse á vía pública.

— Croquis de planta; alzado e sección que definan clara-
mente as afeccións á vía pública, medidas de seguri-
dade aplicadas, itinerario peonil protexido, sinaliza-
cións establecidas, etc.

b) Gruas e Montacargas

— Características da grúa ou montacargas.

— Proxecto de instalación.

— Póliza de Responsabilidade Civil xunto coa fotocopia
do recibo xustificativo de atoparse ó corrente de pago
da referida póliza.

— Unha vez instalada a grúa ou montacargas, antes de
entrar en funcionamiento, deberase aportar Certifica-
do Técnico en donde conste a seguridade e bo funcio-
namento do mesmo.

ARTIGO 8. ORDENACIÓN DO EXPEDIENTE

8.1.—Os expedientes tramitaranse pola unidade adminis-
trativa correspondente que reclamará, cantos informes sexan
preceptivos.



18 BOLETÍN OFICIAL DE PONTEVEDRA Nº 248 — Martes 29 diciembre 2009

8.2.—Os distintos dictames que requira a resolución dun
expediente, coordinaranse da maneira máis efectiva posible.
Solo os informes que estén condicionados por outros anterio-
res, serán tramitados posteriormente á consecución destes.

8.3.—Os prazos estabrecidos nesta Ordenanza obrigan
tanto á Autoridade municipal, como ó persoal ó servicio da
Administración e a toda persoa interesada.

8.4.—Os términos máximos nos que deban producirse as
resolucións definitivas so se entenderán interrompidos polo
tempo estrictamente preciso para a obtención de informes
preceptivos correspondentes a outras Administraciones.

8.5.—O prazo máximo para emitir informes, subsanar de-
ficiencias, atender requerimentos municipais ou cumprir ca-
lesquera outros trámites regulados pola Ordenanza será dun
mes, e poderá prorrogarse de oficio, de forma excepcional,
pola metade do tempo inicialmente previsto, con excepción
dos sinalados para as resolucións definitivas.

8.6.—A excepción á que se refiere o número anterior o é
sin perxuízo da ampliación prevista no artigo 42.2 da Lei
30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Adminis-
tracións Públicas e do Procedimento Administrativo Común,
nin da solicitude de aplazamento, formalizada e xustificada
pola persoa solicitante.

ARTIGO 9. SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

9.1.—Si se detectan deficiencias subsanables na documen-
tación, haberán de notificarse á persona interesada antes de
expirar o prazo máximo de resolución definitiva, para que
poidan subsanarse no prazo de dez días, quedando interrum-
pido mentras tanto dito prazo.

9.2.—Procurarase que, salvo por razóns excepcionais e
fundadas, se comuniquen todas as deficiencias subsanables
nun so acto, á marxe da advertencia inicial e inmediata que se
poida realizar no Rexistro Xeral cando observe, de entrada,
erros básicos de documentación.

9.3.—So tenrán, en principio, dito carácter subsanable os
defectos de documentación necesaria para a tramitación das
licencias, así como os incumprimentos de parámetros urbanís-
ticos, recollidos na normativa, que sexan razonablemente
atribuibles a erros materiais de medición.

ARTIGO 10. INFORMES MUNICIPAIS

Os informes municipais estabrecidos na presente Orde-
nanza son preceptivos, a non ser que expresamente se indique
outra cosa.

ARTIGO 11. INTERVENCIÓN CONCURRENTE DE OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

11.1.—As licencias outorgaranse sen perxuízo da compe-
tencia concurrente de outros Organismos públicos, salvo que a
normativa sectorial aplicable esixa que a autorización admi-
nistrativa e o informe vinculante correspondente teñan carác-
ter previo ó permiso municipal.

11.2.—Como regla xeral, a Autoridade municipal recabará
de oficio ditas autorizacións ou informes de outras Adminis-
tracións, con indicación do prazo regulamentario para a súa
evacuación e dos efectos que se deriven da falta de pronuncia-
mento expreso. En caso de silencio, aquela poderá resolver
sobre os aspectos da súa estricta incumbencia, facendo men-
ción explícita na resolución que ésta se emite a reserva e sin
pexuízo da competencia concurrente de ditas Administra-
cións. E elo, salvo disposición legal en contra.

11.3.—En aqueles supostos en que sexa a persoa solicitan-
te da licencia quen deba acreditar a conformidade previa de
outro Organismo, deberá ser informada de elo polo Concello,
de forma expresa e no momento oportuno.

11.4.—A Administración municipal porá os medios para
que as xestións ante outros Organismos non retrasen innece-
sariamente a resolución, realizando todos os trámites internos
que poidan simultanearse con aqueles.

ARTIGO 12. TERCEIROS INTERESADOS

12.1.—Poderán comparecer no expediente cantas persoas
acrediten suficientemente un dereito ou un interés lexítimo no
mesmo, debendo considerárselles como parte de aquél, ós
efectos da notificación dos actos que se dicten ó respecto.

12.2.—Se lles concederá trámite de audiencia por período
de dez días previa ó acto definitivo, se así o solicitan expresa-
mente, e sempre que elo non supoña sobrepasar o prazo máxi-
mo fixado para a resolución.

ARTIGO 13. DECAEMENTO, ARCHIVO E REANUDACIÓN
DAS ACTUACIÓNS

13.1.—Cando se paralice o expediente en curso por causa
imputable á persoa interesada se lle dará por desistida, proce-
déndose ó arquivo de aquél, salvo que se aprecie a existencia
dunha infracción ou outro motivo de interese público que
aconselle a súa prosecución.

13.2.—Para que se produza este decaemento no expedien-
te, é preciso que se advirta previamente do mesmo e das suas
consecuencias a quen solicitase a licencia, no mesmo acto no
que se lle comunique a existencia de deficiencias subsanables,
e se lle requira a sua corrección nun prazo determinado.

13.3.—O arquivo do expediente non será obstáculo para a
súa reanudación, se a pesar de haber transcurrido o prazo re-
gulamentario fixado, a persona interesada atende ó requeri-
mento e subsana os defectos, sempre que, a xuízo razonado
dos servicios municipais, no variaran as circunstancias ou se
producise un retraso excesivo.

ARTIGO 14. MODIFICACIÓNS

14.1.—A persoa interesada poderá propoñer formalmente,
en calquer momento antes da resolución definitiva, as modifi-
cacións que estime oportunas respecto da solicitude e proxec-
to iniciais.

14.2.—Estas modificacións equivaldrán a unha nova soli-
citude no referente ó cómputo do prazo para resolver.

14.3.—O Concello poderá esixir, de forma razonada, a pre-
sentación dun novo Proxecto completo refundido, cando o nú-
mero ou importancia dos cambios propostos así o recomen-
den, co obxecto de clarificar a proposta e de evitar o risco de
contradiccións na documentación.

ARTIGO 15. RESOLUCIÓN

15.1.—As resolucións sobre solicitudes de autorización
serán motivadas e se axustarán á normativa urbanística vi-
xente, esto é, á lexislación do solo e ó planeamento en vigor,
así como ás Ordenanzas municipais que lles sexan aplicables.

15.2.—En todo caso, as licencias deberán axustarse ó pre-
visto nesta Ordenanza.

15.3.—En caso de ser denegatoria, a resolución haberá de
expresar todos os motivos do rechazo. A notificación corres-
pondente irá acompañada de copia do informe ou informes en
que se pormenoricen ditas razóns.

15.4.—Non se poderán deixar de resolver as solicitudes
baixo pretexto de silencio ou insuficiencia dos preceptos de
aplicación.

15.5.—O prazo para a resolución e notificación das solici-
tudes de licencia será de tres meses.

ARTIGO 16. SILENCIO ADMINISTRATIVO

Por tratarse de autorizacións que implican a utilización
do dominio público, transcorrido o prazo de tres meses, a soli-
citude entenderase desestimada por silencio administrativo,
cos efectos sinalados na lexislación vixente.

ARTIGO 17. PRAZO

O prazo polo cal se outorgará a licencia estará en función
da actuación principal, causa da necesidade de esta e vira ex-
presado no documento no que se expida a licencia tanto se é
conxunta á das obras como específica para dita instalación,
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en calquera caso o prazo de vixencia será prorrogable cando
medie causa xustificada e a instancia do titular da Licencia,
debendo neste caso efectuarse a petición antes do remate do
prazo outorgado e con presentación de novo certificado que
acredite o mantemento das condicións de seguridade e estabi-
lidade da instalación.

A autorización poderá revocarse:

1.—Por incumprimento das condicións ás que se someteu
a súa concesión.

2.—Cando as obras se paralicen.

3.—En todo caso, cando las obras estén terminadas o se
declare de forma expresa a caducidade da licencia que ampa-
ra a execución das mesmas.

4.—Igualmente, nos demais supostos prevenidos no artigo
16 del Regulamento de Servicios das Corporacións Locais.

CAPÍTULO III.—TAXAS E IMPOSTOS

ARTIGO 18. TAXAS E IMPOSTOS

A liquidación das taxas, impostos ou precios públicos que
se devenguen con ocasión das distintas licencias axustaránse
ó previsto nas correspondentes Ordenanzas Fiscais.

CAPÍTULO IV.—RÉXIME RELATIVO ÁS ACTUACIÓNS
POSTERIORES Ó OUTORGAMENTO DA LICENCIA

ARTIGO 19. MEDIDAS DE SEGURIDADE

A Autoridade municipal poderá esixir, no acto de outorga-
mento da licenza, que se acredite a adopción de medidas de
seguridade respecto ós inmuebles colindantes, cando das cir-
cunstancias concurrentes se desprenda, razonable e xustifica-
damente, dita necesidade. A idoneidade de ditas medidas e
sua adopción efectiva serán de responsabilidade das persoas
titulares da promoción, da execución das obras e da dirección
técnica das mesmas.

ARTIGO 20. DIRECCIÓN TÉCNICA DA ACTUACIÓN 
E RESPONSABILIDADE

20.1.—Tanto a persoa titular da licencia como o técnico
redactor do proxecto serán responsables da autenticidade dos
datos contidos na documentación presentada, así como das
incidencias que xurdan no transcurso da actuación autoriza-
da, salvo que o responsable técnico do proxecto non sexa ó
mesmo tempo director da mesma. Neste caso notificarase con
antelación suficiente dita circunstancia ó Concello, acompa-
ñando a correspondente documentación visada.

20.2.—De incumprirse este último requisito considerarase
responsable de ditas incidencias, xunto coa persoa titular da
licencia, ó técnico firmante do proxecto aprobado.

20.3.—No caso de sustitución da dirección técnica comu-
nicarase o feito ó Concello, acompañando a preceptiva docu-
mentación visada que lexitime dito cambio.

CAPÍTULO V.—REITERACIÓN DE SOLICITUDES,
RECLAMACIÓNS E TRANSMISIÓNS DE LICENCIAS

ARTIGO 21. TRANSMISIÓNS

21.1.—As licencias poderán ser transmitidas por su titular
a outra persoa, quedando obrigadas as dúas partes a comuni-
calo ó Concello, mediante escrito no que conste a conformida-
de expresa de ambas, ou ben mediante documento que acredi-
te suficientemente a lexitimidade do cambio.

21.2.—A comunicación de dito cambio deberá incluir a
asunción expresa por parte do novo titular, de todas as cargas
inherentes á licencia en cuestión. Cando a carga conste orixi-
nalmente en escritura pública, haberá de renovarse nas mes-
mas condicións formais, e en caso de haberse presentado un
aval, éste deberá ser substituido por outro axustado á nova ti-
tularidade.

21.3.—A transmisión dunha licencia nunca pode supoñer
alteración dos términos do seu otorgamento, con independen-
cia total do que se exprese no escrito de comunicación de
aquéla ou no acto municipal de toma de razón.

CAPÍTULO VI.—DISCIPLINA: INSPECCIÓN,
INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

ARTIGO 22.INSPECCIÓN

Os servicios municipais exercerán funcións inspectoras co
fin de comprobar e investigar o cumprimento da presente or-
denanza.

ARTIGO 23. INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

23.1.—Constituen infraccións administrativas as accións e
omisións que contraveñan as normas contidas na presente Or-
denanza, así como a desobediencia ós mandatos que se reali-
cen en relación coas previsións nela contida. Estas infraccións
se clasifican en leves, graves e moi graves.

23.2.—Será considerada infracción moi grave a falta de
controles ou precaucións esixibles por razón da actividade,
servizo e instalación nas condicións que sinala esta Ordenan-
za que impliquen risco grave para a seguridade ou a saúde. As
infraccións moi graves serán sancionadas con multa de ata
3.000 euros. 

23.3.—Será considerada infracción grave a neglixencia na
adopción das condicións sinaladas nesta Ordenanza que im-
pliquen ós riscos da seguridade ou da saúde, tales como as
que supoñen molestias ós viandantes polodesprendimento de
materiais de obra á vía pública, a emisión de polvo de confor-
midade coa lexislación sanitaria. As infraccións graves serán
sancionadas con multa de ata 1.500 euros. 

23.4.—Sen perxuizo da esixencia, nos casos en que proce-
da, das correspondentes responsabilidades civis e penais, as
infraccións á presente Ordenanza non reguladas nos dous
apartados anteriores serán consideradas infraccións leves e
serán sancionadas con multa de ata 750 euros. 

23.5.—No suposto de infraccións urbanísticas, estarase ó
prevenido na lei do solo de Galicia.

ARTIGO 24. SUSPENSIÓN CAUTELAR DAS OBRAS

O incumprimento das disposicións sinaladas nesta Orde-
nanza que afecten á seguridade do tránsito de vehículos e
peóns implicará a suspensión cautelar das obras previa au-
diencia do interesado.

A suspensión cautelar poderá adoptarse sen máis trámites,
sen perxuízo dos recursos que resulten procedentes, se a afec-
tación da seguridade pode calificarse como grave ou como
consecuencia do incumplimento reiterado das ordes munici-
pais.

DISPOSICIÓNS FINAIS

1. Quedan derogadas todas as disposicións anteriores a
esta Ordenanza referentes a esta materia.

2. A presente Ordenanza, aprobada polo Pleno do Conce-
llo en sesión celebrada o 05 de novembro de 2009, co-
mezará a aplicarse dende o día seguinte á publicación
dos eu contido íntegro no Boletín Oficial da Provincia e
permanecerá en vigor sen interrupción en tanto non se
acorde a súa modificación ou derogación. 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO
SERVICIO DE ABASTECEMENTO DE AUGA

Primeiro: Establécese un novo cadro de Tarifas que se si-
nalan a continuación:

TARIFAS DO SERVICIO DE ABASTECEMENTO AÑO 2010
DOMÉSTICOS
Cuota mensual: 1,745346 eur./ab.mes

Mínimos. 15 m3/abonado/mes: 0,284110 eur./m3

De 15 m3/ab.mes a 25 m3/ab.mes: 0,348296 eur./m3

Mas de 25 m3/ab.mes: 0,403855 eur./m3




