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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSTALACION DE TERRAZAS, MESAS E CADEIRAS 

(TERRAZAS DE HOSTELERIA) NO CONCELLO DE BUEU (PONTEVEDRA) 

TíTULO I: DISPOSICIONS XERAIS 

ARTIGO l. - OBXECTO DA ORDENANZA 

E obxecto desta Ordenanza a regulación municipal da instalación de terrazas, mesas e cadeiras no 
termo municipal de Bueu (Terrazas de hostalería, incluídas as terrazas con elementos de construción 
lixeira); así como de todo tipo de parasoles, toldos, mamparas, xardineiras ou outros elementos 
complementarios as mesmas. 

ARTIGO 2.-NECESIDADE DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PREVIA 

A instalación destes elementos estará suxeita á obtención da previa autorización municipal, unha 
vez acreditado o cumprimento das condicións obxectivas e requisitos que máis adiante se sinalarán e 
de acordo co procedemento que asimesmo se establece. 

A autorización, por tratarse dun uso común especial da vía pública, terá a consideración de precario, 
polo que a súa concesión ten carácter discrecional, sen prexuízo de que no caso de revogación debe 
seguirse o procedemento previsto no art. 27. 

ARTIGO 3. - DEREITO A SOLICITAR A INSTALACIÓN 

Poderán solicitar a sua instalación todos os titulares de establecementos de hostalería que carezan 
de débedas de calquera tipo coa Facenda municipal. 

ARTIGO 4.-DEREITO A INSTALACIÓN 

Terán dereito á instalación de terrazas, mesas e cadeiras no núcleo urbano de Bueu (Terrazas de 
hostalería, incluídas as terrazas con elementos de construción lixeira); así como de todo tipo de 
parasoles, toldos, rnamparas, xardineiras, ou outros elementos complementarios ás mesmas, os titulares 
de establecementos de hostalería que obteñan a licenza municipal específica, de acordo coas condicións 
fixadas na mesma, e teñan satisfeitas as taxas e impostos que resulten de aplicación conforme ás 
correspondentes Ordenanzas Fiscais. 

ARTIGO 5.-0CUPACIÓN DE TERREO PÚBLICO 

A concesión da licenza municipal habilitará para a ocupación do terreo público de titularidade 
municipal necesario para a súa instalación. 

Se o terreo a ocupar fora doutras Administracións Públicas, o solicitante da licenza deberá acreditar 
documentalmente que dispón de autorización previa do titular do terreo. 

TÍTULO II: LIMITACIÓNS E CONDICIÓNS PARA A INSTALACIÓN. 

ARTIGO 6. - AMBITO DE APLICACIÓN DA ORDENANZA 

Se limita a concesión de licencias para a instalación de terrazas, mesas e cadeiras (Terrazas de 
hostalería, incluídas as terrazas con elementos de construción lixeira); así como de todo tipo de 
parasoles, toldos, mamparas, xardineiras, ou outros elementos complementarios as mesmas, nas zonas 
urbanas do Concello de Bueu. 

www.bop.depo.es.bop@depo.es • Dep. Legal: PO 1-1958 



BOPDEPO Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra 

Núm. 195 Martes 9 de outubro de 2012 

ARTIGO 7-PROHIBICIÓN DE OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 

A. Deputación 
.. Pontevedra 

Páx. 17 

Non poderá ocuparse a vía pública destinada ao aparcamento ou á circulación de vehículos coas 
instalacións, salvo naquelas zonas en que por decisión municipal previa procedérase ao peche do tráfico 
rodado, sinalando nestes casos excepcionais a Oficina Técnica de Enxeñería Municipal as condicións 
especiais de uso e seguridade que haberán de impoñerse ás solicitudes presentadas. 

ARTIGO 8. - PROHIBICIÓN DE OCUPACIÓN DAS ZONAS AXARDINADAS DE USO PÚBLICO 

Expresamente prohíbese a instalación de terrazas, mesas e cadeiras (Terrazas de hostalería, incluídas 
as terrazas con elementos de construción lixeira); así como de todo tipo de parasoles, toldos, mamparas, 
xardineiras, ou outros elementos complementarios ás mesmas, nas zonas axardinadas de uso público. 

ARTIGO 9. - PROHIBICIÓNS DE CARÁCTER XERAL 

Non se concederá licenza para a instalación de terrazas, mesas e cadeiras, fronte a pasos de peÓns. 
saídas de emerxencia, vados, ou itinerarios de circulación de vehículos que non permitan deixar libre 
un ancho mínimo de 3 metros. 

Cando existan inmobles catalogados, a concesión de autorización para a instalación de terrazas, 
mesas e cadeiras, así como de todo tipo de paras oles, toldos, mamparas, xardineiras, ou outros elementos 
complementarios ás mesmas, nun entorno de protección de 50 metros, estará condicionada ao 
cumprimento exbaustivo das limitacións impostas pola normativa correspondente. 

O titular da licenza de ocupación da vía pública estará obrigado a velar pola fluidez do paso a través 
da beirarrúa, sendo responsable da súa obstrución, polo que no caso de producirse esta, será de 
aplicación o réxime disciplinario previsto nos art. 37 e 43 da Ordenanza. 

Permítese a instalación de toneis ou barrís, en lugar de mesas, para facilitar a instalación de terrazas 
e garantir o paso peonil mínimo, debendo respetar, en todo caso, as condicións xerais recollidas na 
Ordenanza. 

O mobiliario de cada establecemento será homoxéneo, en canto a calidade e deseño, en toda a terraza. 

As mesas e cadeiras serán preferentemente de madeira tratada na súa cor natural, ou doutros 
materiais: metálicos, bambú, mimbre, PVC imitando a madeira. 

Prohíbese todo tipo de publicidade nas mesas, cadeiras e demais elementos complementarios, a 
excepción da identificación do establecemento ao que serven, e que non excederán dunhas dimensións 
de 30 x 14 cm. 

ARTIGO IO.-TERRAZAS CON ELEMENTOS DE CONSTRUCIÓN LIXEIRA 

Nas rúas peonís e espazos públicos libres poderá permitirse a instalación de terrazas con elementos 
de construción lixeira, cubertas a 2 o 4 augas, facilmente desmontables, de acordo cols modelols 
establecidos polo Concello de Bueu. En ningún caso poderán estar adosadas á fachada, e garantirán un 
paso mínimo de 2 metros. 

Este tipo de terraza deberá cumprir coa normativa de accesibilidade, e no seu interior figurará, en 
lugar visible, o aforo da mesma. 

Deberá respetarse en todo caso un paso rodado non inferior a 3 metros de ancho, libres, que permita 
o acceso de residentes e de vehículos autorizados para carga e descarga; reparación de avarías, servizos 
de urxencias, etc., e respetar os rexistros dos distintos servizos municipais. 

ARTIGO ll.-OCUPACIÓN DE FACHADA 

Só se poderá ocupar coas instalacións o fronte de fachada do establecemento, salvo casos 
excepcionais, debidamente xustificados, que pode apreciar o órgano competente para o outorgamento 
da licenza, cando non exista oposición do colindante ou de terceiros afectados. 
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Poderán instalarse mamparas ou xardineiras curtaventos, que deberán deixar libre o espazo fixado 
para as terrazas. 

As mamparas poderán ser de madeira tratada na súa cor natural, ou doutros materiais: metálicos, 
bambú, mimbre, P.v.C. etc, de cores non diso antes co entorno, e poderán levar incorporada publicidade 
do establecemento ao que serven de complemento, que non excederá dunhas dimensións de 20 x 10 cm. 
As mamparas deberán permitir a continuidade visual, sendo de materiais transparentes e que en todo 
caso permitan a visión sen ningún tipo de interferencia . 

As xardineiras poderán ser de estilo clásico, de madeira ou metálicas, non admitíndose ningún tipo 
de publicidade nas mesmas , a excepción da do nome do establecemento ao que serven, e que non 
excederá dunhas dimensións de 8 x 4 cm. 

ARTIGO I3 .- INSTALACIÓN DE PARASOLES E TOLDOS 

Nas terrazas instaladas poderán colocarse parasoles desmontables, que non precisen para a súa 
suxeición deteriorar o pavimento. 

Asimesmo, poderán instalarse toldos, nas condiciones recollidas na normativa urbanística de 
aplicación. 

Os paras oles non poderán exceder, en envergadura, da dimensión de cada mesa coas súas cadeiras, e 
a súa altura será superior a 2,50 metros, non sobrepasando, en ningún caso, a altura da planta baixa do 
local ao que serven. 

Os toldos terán unha cor que non desentoe co resto do mobiliario, e estarán suxeitos ás mesmas 
limitacións publicitarias que o resto de elementos da terraza, coa particularidade de que a dimensión 
máxima da publicidade do establecemento será de 100 por 25 centímetros. 

ARTIGO I4.-RUÍDOS 

Prohíbese terminantemente a utilización, nestas instalacións de calquera tipo de equipo de música, 
megafonía, amplificadores ou outras fontes de produción ou reprodución sonora . 

Asemade prohíbense as actuacións musicais de todo tipo, e as condutas que perturben notoriamente 
a tranquilidade e o descanso veciñal. 

Prohíbese expresamente o arrastre de cadeiras para proceder ao montaxe e desmontaxe da terraza. 

ARTIGO I5. - ILUMINACIÓN 

A instalación poderá dispoñer de iluminación complementaria á do local do que depende, ou á da 
vía pública na que se atope, debendo axustarse á normativa técnica de aplicación. Neste caso deberá 
presentarse un proxecto técnico e a correspondente dirección de obra. Os servizos técnicos municipais 
valorarán, en cada caso, a situación plantexada e a procedencia ou non de efectuar esta instalación 
complementaria tendo en conta a seguridade da mesma e as afeccións que pode causar aos bens públicos. 

ARTIGO I6. - LIMPEZA E MANTEMENTO 

Será obriga do titular da licenza a limpeza e mantemento do espazo ocupado e do mobiliario, 
adoptando para elo as medidas necesarias. 

ARTIGO 17.-INSTALACIÓN DOUTRAS MAQUINAS 

A ocupación do espazo público ou privado con este tipo de instalacións non faculta para a instalación 
complementaria de ningún tipo de máquinas expendedoras ou recreativas; debendo suministrarse as 
bebidas, xantar, ou outro tipo de artigos, dende o interior do establecemento. 

Queda prohibido almacenar na vía pública mercancía, nin caixas de bebida para vacío. 

www.bop.depo.es . bop@depo.es • Dep. Legal: PO 1-1958 



BOPDEPO Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra 

Núm. 195 Martes 9 de outubro de 2012 

ARTIGO 18. - RESPECTO AOS BENS DE DOMINIO PÚBLICO 

• 

Deputación 
'ii' Pontevedra 

Páx. 19 

As terrazas con elementos de construción lixeira deben permitir a súa instalación sen necesidade de 
perforar o pavimento. En caso de resultar necesaria a colocación dalgún tipo de ancoraxe, previa 
autorización polos servizos técnicos do Concello de Bueu, debese repoñer o pavimento a seu estado 
orixinal unha vez rematada a actividade, nas condicións que ao efecto sinalen os técnicos municipais, e 
depositar un aval, cuia coan tía determinarase polos servizos municipais, como garantía de cumprimento 
da obriga de reposición. 

Cando no subsolo exista aproveitamento de garaxe-aparcamento, non estará permitido o ancoraxe 
de ningún elemento, co obxecto de non danar a impermeabilización da cuberta e evitar filtracións. 

ARTIGO 19.-RETIRADA DA INSTALACIÓN 

Rematado o período de autorización da instalación, o titular da mesma deberá proceder a súa retirada 
no prazo máximo de 48 horas, sendo responsable directo dos danos producidos como consecuencia do 
montaxe, funcionamento e desmontaxe da instalación. 

No caso das instalacións de concesión anual, unicamente se permitirá manter na vía pública o 
material utilizado, as 24 horas, durante a tempada de verán (meses de Xuño, Xullo, Agosto e Setembro) , 
debendo nos meses restantes proceder a súa retirada diaria unha vez rematado o horario de 
funcionamento. 

Cando se proceda ao acopio de material e se deixe na vía pública, deberán adoptarse as necesarias 
medidas de seguridade que eviten a súa caída e/ou accidentes aos transeúntes. 

TÍTULO IIl: PRAZO DE VIXENCIA DA AUTORIZACION, HORARIO DE FUNCIONAMENTO 

ARTIGO 20.-PERÍODOS DE CONCESIÓN 

o período de concesión para o funcionamento destas instalacións será o seguinte: 

Para tódalas terrazas, tanto as de mesas e cadeiras como as de instalacións lixeiras, contémplanse 
tres opcións, de libre elección polos titulares dos establecementos hostaleiros: 

1. Concesión anual: Dende o 1 de Xaneiro ata o 31 de Decembro. 

2. Concesión temporal: Dende o 1 de xuño ata 30 de Setembro. 

3. Concesión excepcional: Fora do período de concesión temporal, por prazos mínimos de 7 días. 

ARTIGO 21. - TAXAS 

As cantidades a liquidar en cada caso fixaranse anualmente nas Ordenanzas Fiscais correspondentes. 

ARTIGO 22.-HORARIO DE FUNCIONAMENTO 

O horario máximo permitido para o funcionamento da actividade nas terrazas, mesas e cadeiras será 
determinado, segun a tempada, a través do corrwespondente Bando de Alcaldía municipal. 

ARTIGO 23.-REVOGACIÓN DA AUTORIZACIÓN 

No caso de forza maior, e cando fose necesario, por razóns de tráfico , cambio das condicións da vía, 
execución de obras de urbanización, reparación de avarías das redes de servizo, modificación da 
normativa urbanística, ou outras razóns similares de indubidable interese público, o Concello poderá 
revocar a autorización concedida, previa tramitación de expediente contraditorio, con audiencia do 
titular da autorización, debendo devolver nese caso o importe proporcional das taxas satisfeitas en 
concepto de ocupación da vía pública, conforme á Ordenanza Fiscal correspondente. 

www.bop.depo.es.bop@depo.es • Dep. Legal: PO 1-1958 



BOPDEPO Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra 

Núm. 195 Martes 9 de outubro de 2012 

A. Deputación V Pontevedra 

Páx.20 

TíTULO IV: DOCUMENTACION NECESARIA E PROCEDEMENTO DE CONCESION 

ARTIGO 24. - CONDICI6NS DA SOLICITUDE 

A solicitude de instalación deberá detallar o número de mesas e cadeiras, que deberá ser respecta do 
polo titular do establecemento en tanto non solicite e obteña autorización para su modificación. 

O incumprimento do número de mesas e cadeiras instalado será considerado como unha infracción 
grave da Ordenanza (art. 33), e sancionado de acordo co disposto no art. 39. 

O número de mesas e cadeiras a instalar poderá ser reducido, por indicación dos servizos técnicos 
municipais, tendo en conta as condicións da beirarrúa e da vía pública a que de fronte o establecemento, 
a fin de garantir o libre tránsito dos peóns e vehículos autorizados e a seguridade dos mesmos. 

Polo contrario, o número de mesas e cadeiras a instalar poderá verse ampliado con motivo das festas 
locais, cando se pechen ao tráfico as vías públicas e non existan os riscos contemplados no parágrafo 
anterior. 

A tal efecto, solicitarase polos interesados ao Concello a ampliación pretendida, resolvendo este sobre 
as condicións de autorización e liquidando as taxas de conformidade co previsto nas Ordenanzas Fiscais 
correspondentes. 

ARTIGO 25. - PRAZO DE PRESENTACI6N 

As solicitudes deberán presentarse cunha antelación mínima de 30 días ao inicio do prazo anual ou 
temporal, salvo os establecementos que teñan en trámite a licenza de apertura, que poderán presentala 
unha vez obtida esta. 

No suposto de producirse a transmisión do establecemento darase conta de forma inmediata ao 
Concello para a tramitación do preceptivo cambio de titularidade, tanto do local como da licenza para 
a instalación da terraza ou das mesas e cadeiras. 

ARTIGO 26. - DOCUMENTACI6N 

Xunto coa solicitude de licenza, en modelo normalizado, deberá presentarse a seguinte 
documentación: 

a. Para as terrazas con elementos de construción lixeira: 

• Plano de emprazamento. 
• Memoria descritiva do modelo de elemento a instalar, sinalando o número de mesas e cadei

ras e a superficie a ocupar. Deberá acompañar fotografía ou catálogo que permita apreciar 
as características e dimensións do mobiliario, parasoles, mamparas, xardineiras, ou outros 
elementos complementarios. 

• Plano a escala suficiente que permita apreciar a relación do elemento a instalar en relación 
co local, o espazo no que se vai ubicar e o mobiliario urbano existente, acotando as superfi
cies que quedan libres para os transeúntes e o paso dos vehículos. 

• Planos de planta e alzado da instalación ou infografía a escala do conxunto. 

• Autorización, no seu caso, do titular do terreo a ocupar. 

• Xustificante da existencia de Póliza de Seguro de Responsabilidade Civil. 

• Xustificante de pago das taxas e impostos que resulten de aplicación. 

• Estar ao corrente de pagos coa Facenda municipal 

b. Para as demáis terrazas con mesas e cadeiras: 

• Plano de emprazamento. 
• Croquis da ocupación desexada, número de mesas e cadeiras a instalar e lonxitude da facha

da do local. Deberá acompañar fotografía ou catálogo que permita apreciar as característi
cas do mobiliario, parasoles, mamparas, xardineiras,ou outros elementos complementarios. 
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• Ancho da beirarrúa ou vía pública que se vai ocupar. 

• Autorización, no seu caso, do titular do terreo a ocupar. 

• Xustificante de pago das taxas e impostos que resulten de aplicación. 

• Estar ao corrente de pagos coa Facenda municipal. 

ARTIGO 27.-INFORME CONCESIÓN DA AUTORIZACIÓN 
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A solicitude presentada, xunto coa documentación complementaria correspondente, será obxecto de 
informe polos servizos Técnicos municipais, que verificarán se a petición se axusta as condicións 
establecidas na presente Ordenanza, e se cumpren as debidas condicións de seguridade. 

O outorgamento ou denegación da licenza corresponderá á Xunta de Goberno, por delegaCión de 
Alcaldía. 

ARTIGO 28. - PRÓRROGA AUTOMATICA 

Una vez concedida a autorización correspondente, de acordo coas condicións establecidas nesta 
Ordenanza, os titulares das concesións anual e temporal non precisarán volver a solicitar autorización, 
nin aportar nova documentación (salvo a actualización do Seguro de Responsabilidade Civil para o 
suposto A) do art. 26), sempre que o solicitante autorice á Administración municipal a pedir a 
xustificación de atoparse ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social, durante un prazo de 4 
anos, pasando a formar parte do Padrón Fiscal correspondente, salvo que voluntariamente opten por 
modificar las condicións da autorización (prazo, número de mesas e cadeiras instaladas, etc), no seu 
caso deberán presentar nova solicitude que ten que ser avaliada e resolta de forma independente. 

Os solicitantes de concesión excepcional deberán aportar, con cada solicitude, a documentación 
relacionada no art. 26.B), salvo que se trate dunha ampliación da concesión temporal, onde só será 
preciso sinalar o período que se solicita. 

ARTIGO 29. - PUBLICIDADE DA AUTORIZACIÓN 

Unha copia da autorización concedida, coas condicións de instalación impostas, e o xustificante de 
pago das taxas correspondentes , deberá colocarse no interior do establecemento ao que complementan, 
en lugar visible para a inspección municipal e coñecemento do público. 

TÍTULO V: REXIME SANCIONADOR 

ARTIGO 30. - INFRACCIÓNS ADMINISTRATIVAS 

Considéranse infraccións administrativas as acciones ou omisións que vulneren as disposicións 
contidas na presente Ordenanza, tipificadas e sancionadas conforme ao disposto nos apartados e artigos 
que seguen. 

As infraccións administrativas clasifícanse en leves, graves e moi graves. 

ARTIGO 31. - SUXEITOS RESPONSABLES 

Considéranse suxeitos responsables das posibles infraccións definidas nos artigos seguintes os 
titulares da autorización municipal, ou quen carecera dela , esixíndoselles a todos eles as 
responsabilidades a que houbera lugar, nos termos previstos polo art. 130 da Lei 30/92. 

No caso de producirse un cambio de titularidade na explotación de hostalería, non comunicado ao 
concello, consideraranse responsables tanto o anterior como o novo titular. 

ARTIGO 32.-INFRACCIÓNS MOI GRAVES 

Entenderanse como Infracción moi grave da Ordenanza os seguintes actos: 
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1. A instalación de terrazas, mesas e cadeiras , sen licenza municipal, cando non fose posible 
conceder su autorización por carecer dalgún dos requisitos esixidos no art. 3 desta ordenanza. 

2. A instalación de terrazas, mesas e cadeiras na vía pública destinada ao aparcamento ou á 
circulación de vehículos, cando non se producira previamente o peche ao tráfico rodado, por 
decisión municipal. 

3. A instalación de calquera tipo de equipo de música, megafonía, amplificadores ou outras fontes 
de produción ou reprodución sonora. 

4. Manter en funcionamento a instalación trala finalización do período de autorización. 

5. A instalación de terrazas, mesas e cadeiras e os seus elementos complementarios, nas zonas 
axardinadas de uso público. 

6. A ocupación coa instalación de pasos de peóns, saídas de emerxencia, vados, ou itinerarios de 
circulación de vehículos que non permitan deixar libre un ancho mínimo de 3 metros. 

7. A reiteración na comisión de infraccións graves (máis de tres) 

ARTIGO 33.-INFRACCIÓNS GRAVES 

Entenderanse como Infracción grave da Ordenanza os seguintes actos: 

1. O mantemento, sen exercicio da actividade, da instalación de terrazas, mesas e cadeiras tralo 
remate do período de concesión, durante máis de 96 horas. 

2. Impedir ou dificultar o normal tránsito de peóns e/ou vehículos non respetando o paso libre 
esixido pola Ordenanza. 

3. O incumprimento das condicións de seguridade, salubridade (limpeza e mantemento) e ornato 
(estética e materiais) da instalación. 

4. Causar dano ao pavimento e/ou demáis servizos municipais. 

5. A inserción de publicidade nas terrazas, mesas e cadeiras e elementos complementarios, nas 
zonas na que este prohibido pola Ordenanza. 

6. A instalación de máquinas expendedoras ou recreativas de todo tipo. 

7. Perturbar notoriamente a tranquilidade e o descanso veciñal, por ruídos xerados polo público 
como consecuencia do funcionamento da instalación. 

8. O incumprimento do horario de funcionamento da instalación por máis de 1 hora. 

9. Instalar maior número de mesas e cadeiras do autorizado. 

10. Ocupar a fachada doutros establecementos, salvo o suposto previsto no artigo 11 da Ordenanza. 

11. A instalación de terrazas, mesas e cadeiras con iluminación complementaria á do local do que 
dependen, ou á da vía pública en que se atopen, sen a previa presentación do proxecto técnico 
e a dirección de obra esixida no artigo 15 desta Ordenanza. 

12. A reiteración en la comisión de las infraccións leves (máis de tres) 

ARTIGO 34. - INFRACCIÓNS LEVES 

Entenderanse como Infracción leve da Ordenanza os seguintes actos: 

1. A instalación de terrazas, mesas e cadeiras, antes de dispoñer de licenza municipal, cando 
estivera solicitada e fora posible conceder a súa autorización. 

2. A conservación deficiente do mobiliario. 

3. Manter a instalación, sen exercicio da actividade, tras o remate do período de autorización, 
por máis de 48 horas e menos de 96. 

4. O incumprimento do horario de funcionamento da instalación por menos de 1 hora. 

5. A non colocación da copia da autorización e o xustificante de pago das taxas nun lugar visible 
do interior do establecemento. 
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6. A non retirada do material da vía pública, unha vez rematado o horario de funcionamento , 
fora dos meses da tempada de verán. 

7. A inserción de publicidade nas terrazas, mesas e cadeiras e elementos complementarios, en 
forma distinta á permitida pola Ordenanza. 

8. O incumprimento de calquera das condicións da licenza que non se considere infracción moi 
grave ou grave das recollidas nos art. 32 e 33 . 

ARTIGO 35.-PRESCRICIÓN DAS INFRACCIÓNS 

O prazo de prescrición das infraccións será de tres anos para as moi graves, de dous anos para as 
graves e de seis meses para as leves. 

As sancións impostas polas infraccións moi graves prescribirán aos tres anos; as impostas por 
infraccións graves aos dous anos e as impostas por infraccións leves aos seis meses. 

ARTIGO 36. -EXERCICIO DE ACCIÓNS 

Sen prexuízo do réxime sancionador exposto anteriormente, poderán exercitarse polo Concello e 
demáis interesados as accións civís ou penais que se estimen procedentes. 

ARTIGO 3Z-SANCIÓNS 

As infraccións a esta Ordenanza sancionaranse coas multas determinadas para cada caso, en atención 
a súa tipificación, dentro da cuantía recollida no art. 141 da Lei 57/2003 de 16 de Decembro, de Medidas 
para a Modernización do Goberno Local, isto é: 

• Infraccións moi graves: Ata 3.000 euros 

• Infraccións graves: Ata 1.500 euros 

• Infraccións leves: Ata 750 euros. 

As sancións que poidan impoñerse serán independentes da obriga do infractor de repoñer a situación 
alterada por el mesmo ao seu estado orixinario, así como á indemnización dos danos e prexuízos 
causados, dispoñendo o Concello da potestade de execución subsidiaria, a costa do obrigado, que deberá 
aboar os gastos de desmontaxe, transporte e almacenaxe , nos termos previstos no art. 98.4 da Lei 
30/1992, de 26 de Novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común. 

ARTIGO 38. - SANCIÓNS DAS INFRACCIÓNS MOI GRAVES 

A comisión dos actos definidos como Infraccións moi graves dará lugar á imposición das seguintes 
sancións: 

a. A desmontaxe e retirada inmediata da instalación. 

b. O pago dunha multa de ata 3.000 euros. 

c. A revogación da licenza concedida para a instalación. 

ARTIGO 39.-SANCIÓNS DAS INFRACCIÓNS GRAVES 

A comisión dos actos definidos como Infraccións graves dará lugar á imposición das seguintes 
sancións: 

a. O pago dunha multa de ata 1.500 euros. 

b. A imposibilidade de obter autorización para a instalación durante un prazo de 6 meses a 1 
ano. 

ARTIGO 40.-SANCIONES DAS INFRACCIÓNS LEVES 

A comisión dos actos definidos como Infraccións leves dará lugar á imposición das seguintes sancións: 
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b. A imposibilidade de obter autorización para a instalación durante un prazo de ata 6 meses. 

ARTIGO 41. - MEDIDAS CAUTELARES 

Cando a Administración teña coñecemento da existencia dunha instalación de terraza, mesas e 
cadeiras, ou calquera outro elemento complementario, sen licenza municipal, o órgano competente 
requirirá ao seu titular para que no prazo máximo de tres días solicite a correspondente licenza, debendo 
paralizar a actividade ata que, no seu caso, conceda a mesma e retirar a instalación se se atopa nalgún 
dos supostos establecidos. Todo elo sen prexuízo da taxa que se deba aboar pola ocupación de vía 
pública. 

ARTIGO 42. - PROCEDEMENTO SANCIONADOR 

A imposición das sancións estará condicionada á tramitación do correspondente expediente 
contraditorio, suxeito ás garantías e requisitos previstos na normativa legal de aplicación. 

Con independencia do réxime sancionador descrito, o órgano municipal competente poderá acordar 
a paralización inmediata da actividade e a retirada da instalación nun prazo máximo de 24 horas, cando 
o titular do negocio non conte coa licenza municipal correspondente e non a haxa solicitado no prazo 
antedito, ou cando a totalidade da instalación ou algunha das súas partes, ofreza perigo para os peóns 
ou o tráfico rodado, según acredite o informe dos Servizos Técnicos municipais. 

Cando a instalación se atope funcionando fora do horario permitido, a Policía Local poderá proceder 
ao levantamento inmediato da mesma, sen prexuízo das sancións que procederan. 

Se o titular da instalación non atendera a orde de paralización e retirada de todos ou parte dos 
elementos da terraza, o órgano municipal competente poderá , subsidiariamente, proceder a súa retirada, 
a costa do interesado. 

Asimesmo, o interesado deberá correr cos gastos que orixine o depósito temporal dos elementos 
retirados. 

ARTIGO 43. - RÉXIME DE RECURSOS 

Contra os actos dos órganos municipais distados en aplicación desta Ordenanza será aplicable o 
mesmo réxime de recursos que contra as demais disposicións xerais en materia urbanística. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Os titulares de terrazas, mesas e cadeiras, que conten con licenza municipal no momento da entrada 
en vigor desta Ordenanza, disporán dun prazo de 1 ano para adaptarse ás súas determinacións. 
Transcorrido este prazo, será condición imprescindible para a obtención da nova autorización axustarse 
estritamente a todas as condiciones da Ordenanza. 

DISPOSICION FINAL 

A presente Ordenanza entrará en vigor aos 15 días da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, 
según o establecido nos art. 65.2 e 7 0.2 da Lei 7/85 de 2 de Abril, reguladora das Bases de Réxime Local. 

Bueu, a 23 de Agosto de 2012.-0 Alcalde-Presidente, Félix Juncal Novas. 2012008190 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO USO E DISFRUTE DAS PRAIAS 

DO CONCELLO DE BUEU (PONTEVEDRA) 

TÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONS XERAIS 

ARTIGO l .-OBXECTO 

1. É o obxecto da presente Ordenanza a regulación do correcto uso das praias do litoral do 
Concello de Bueu, conxugando o dereito que todos temos de disfrutar das mesmas, co deber 
que o Concello , no marco das súas competencias, ten de velar pola utilización racional das 
mesmas, co fin de protexer e mellorar a calidade de vida e defender e restaurar o medio 
ambente, apoiándose na indispensable solidaridade colectiva; principios todos consagrados na 
nosa Constitución. 

2. Asimesmo, o Concello de Bueu, a través desta Ordenanza, instrumento normativo máis próximo 
e accesible ao cidadan, pretende facer chegar a éste a diversa normativa estatal básica e 
autonómica atinente ao seu obxecto, desarrollado no apartado anterior. 

3. A presente Ordenanza rexirá no termo municipal de Bueu, no espazo que constitue o dominio 
marítimo terrestre definido no Título I da Lei 22/ 1988, de 28 de xullo , de Costas, e que teña 
a consideración de praia. 

ARTIGO 2.-DEFINICIONS 

Aos efectos da presente Ordenanza e ao abeiro da normativa estatal básica , así como a de carácter 
autonómico de aplicación, se entende como: 

a) Praias: Zonas de depósito de materiais soltos, tales como areas, gravas e guijarros, incluindo 
escarpes, bermas e dunas, que teñan ou non vexetación, formadas pola acción do mar ou o 
vento mariño, ou outras causas normais ou artificiais. 

b) Augas de baño: Aquelas de carácter marítimo nas que o baño estea expresamente autorizado 
ou, non estando prohibido, se practique habitualmente por un número importante de persoas. 

c) Zoa de baño: O lugar onde se atopan as augas de baño de carácter marítimo e os lugares 
aledaños que constituen parte accesoria desta agua en relación aos seus usos turísticos 
recreativos. 
En todo caso se entenderá como zona de baño aquela que diste 20 metros da praia e 50 metros 
da costa. En todo caso se entenderá como zona de baño aquela que se atope debidamente 
sinalada ao efecto. 

Nos tramos de costa que non estean balizados como zona de baño entenderase que ésta ocupa 
unha franxa de mar a carón da costa duna anchura de 200 metros nas praias e 50 metros no 
resto da costa . (Art. 69.2 da Lei 22/1988, de 22 de Xullo, de Costas) . 

d) Zona de Varada: Aquela destinada á estancia, embarque, desembarque e mantenimento de 
embarcacions profesionais e de recreo , debidamente listadas. 

e) Tempada de baño: Período de tempo no que pode preverse unha afluencia importante de 
bañistas, tendo en conta os usos e costumes locais. A efectos da presente ordenanza, se 
considerará tempada de baño o período que anualmente regulase para cada praia e que 
xeralmente oscila entre mediados do mes de xuño e mediados do mes de setembro. 

f) Acampada: Instalación de tendas de campaña, parasois non diáfanos nos seus laterais ou de 
vehículos ou remolques habituais. 

g) Campamento: Acampada organizada dotada dos servizos establecidos pola normativa vixente. 

ARTIGO 3.-AXENTES DA AUTORIDADE 

Os axentes da autoridade poderán requerir verbalmente aos que infrinxan cualquera das disposicions 
conidas na presente Ordenanza a fin de que de inmediato cesen a actividade prohibida ou fagan a obriga 
debida, sen perxuízo da incoación de expediente sancionador, cando proceda ou, no seu caso, se xire 
parte de denuncia á Administración competente. 
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1. A utilización das praias será libre, pública e gratuita para os usos comuns e acordes coa 
naturaleza daquélas, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar e desembarcar, varar, 
pescar e outros actos semellantes que non requiran obras nin instalacions de ningún tipo e 
que se fagan ao abeiro das leis, regulamentos, así como a presente Ordenanza. 

2. As praias non serán de uso privado, sen perxuizo do establecido na Lei de Costas e o seu 
Regulamento sobre as reservas demaniais. 

3. As instalacions que se permitan nas praias, ademáis de cumplir co preceptuado no número 2 
anterior, serán de libre acceso público, salvo que por raz ons de policía, de economía ou outras 
de interese público, debidamente xustificadas, se autoricen outras modalidades de uso. 

4. O paseo, a estancia e o baño pacífico na praia e o mar, teñen preferencia sobre cualquera outro 
uso. Dita preferencia se entenderá supeditada á prestación obrigatoria de serviczs municipais 
tales como limpeza , rasanteo, vixiancia e outros. 

CAPíTULO II: XOGOS E ACTIVIDADES 

ARTIGO 5 

1. En orden co artigo anterior, queda prohibido nas zonas e augas de baño e durante a temporada 
de verán, tanto na area da praia como na auga do mar, la realización de actividades, xogos 
ou exercizos que podan resultar molestos ao resto dos usuarios ou entrañen perigo. 

2. Naquelas praias onde as súas dimensions o permitan, e se den as circunstancias apropiadas 
se poderán realizar as actividades prohibidas no punto anterior, sempre que se faga a unha 
distancia do resto dos usuarios tal, que se eviten as molestias e nunca a menos de 6 metros . 

3. Exceptúanse da prohibición contida no número 1 do presente artigo aquelas manifestacions 
de carácter deportivo ou lúdico organizadas ou autorizadas polo Concello, sen perxuizo da 
necesidade de autorización por parte doutras Organizacions cando sexa perceptivo. As mesmas 
realizaránse en lugares debidamente sinalizados e balizados. 

4. Asimiemo, quedan exceptuadas de prohibición, as actividades deportivas e lúdicas que os 
usuarios puedan realizar nas zonas que con carácter permanente ten dedicadas o Concello á 
práctica de diversos deportes, xogos infantís, etc., que estarán debidamente balizadas e serán 
visibles para o resto de usuarios. 

ARTIGO 5.-APARATOS DE RADIO, CASETTES, DISCOS COMPACTOS, OU SIMILARES, 
INSTRUMENTOS MUSICAIS 

Se prohíbe a utilización na praia de aparatos de radio, casetes , discos compactos, ou similares, 
instrumentos musicais ou calquera outros artefactos, de forma que emitan ruidos que produzan molestias 
aos demáis usuarios según apreciación dos axentes da Autoridade ou do persoal de Salvamento. Non 
obstante, en circunstancias especiais, se poderán autorizar estas actividades sempre que non superen os 
límites mencionados a una distancia de 15 metros desde el foco emisor. 

ARTIGO 7. - EMBARCACIONS, HIDROPEDAIS, MOTOS AcuATICAS 

Prohíbese o baño e a estancia de bañistas na zona destinada para varada e tránsito de embarcacions, 
canais de acceso a portos e ao mar, e zonas restrinxidas polo persoal de Salvamento; así como 
hidropedais e motos acuáticas. 
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Queda prohibida a colocación de calquera tipo de rótulo na praia polos particulares, quedando dita 
atribución reservada para as Administracions Públicas con competencia e debendo realizarse, en todo 
caso, mediante modelos normalizados. 

ARTIGO 9. - VEHÍCULOS 

1. Se prohíbe o estacionamento e circulación non autorizada de vehículos pola praia, exceptuando 
os vehículos destinados á vixiancia, salvamento, servizos de mantemento e emerxencia. 

2. Quenes vulneren esta prohibición deberán sacar de inmediato os vehículos do dominio público 
ocupado, a requerimento verbal dos Axentes da autoridade e/ou do persoal de Salvamento, 
sen perxuizo de xirar parte de denuncia á Administración competente en orden á instrución 
do oportuno expedente sancionador cando sexa procedente. 

3. A prohibición do número anterior non será de aplicación a aqueles vehículos destinados á 
limpeza, mantemento e vixiancia das praias, servizos de urxencias, seguridade e eventos 
autorizados . 

4. Quedan expresamente autorizadas para estacion ar e circular pola playa os carritos de 
discapacitados, así como tamén a utilización na auga do mar e aqueles especialmente deseñados 
para tal fin, todo elo sen perxuizo das precaucions que deben adoptar os propios discapacitados 
e/ou persoas que lles asistan en orden á seguridade do resto de usuarios. 

5. O Concello adoptará as medidas oportunas para facilitar ás persoas con discapacidade, a 
utilización das praias e as suas instalacions, en consoancia co establecido na normativa sobre 
accesibilidade. 

ARTIGO IO.-CAMPAMENTOS E ACAMPADAS 

1. Están prohibidos os campamentos e acampadas na praia. 

2. Quen vulnere esta prohibición deberá desaloxar de inmediato, a requerimento verbal dos 
Axentes da autoridade ou do Servizo de Salvamento, o dominio público ocupado, sen perxuizo 
de xirar parte de denuncia á Administración competente en orden á instrución do oportuno 
expediente sancionador cando sexa procedente. 

ARTIGO 11. - NAVEGACI6N DEPORTIVA E DE RECREO 

1. Nas zonas exclusivas de baño estará prohibida a navegaclOn deportiva e de recreo e a 
utilización de calquera tipo de embarcación ou artefactos flotantes, independentemente do 
medio de propulsión, exceptuando os de Salvamento. 

2. Queda prohibida a práctica de actividades tales como surf, windsurfing, piragiiismo, funboard 
ou similares dentro da zona de baño, independentemente do artefacto flotante coa que se leven 
á práctica. Para acceder ou sair das zonas autorizadas para a práctica de surf ou similares 
farase pola vertical da zona sinalizada a tal efecto e nunca pola zona de baño. 

3. O lanzamento e varada das embarcacions e artefactos haberá de facerse nas zonas destinadas 
a tal efecto, a velocidade moi reducida (3 nudos como máximo). 

4. Nos t ramos de costa que non estean balizados ou sinalizados como zona exclusiva de baño, 
entenderase que ésta ocupa unha franxa de mar contigua á costa dunha anchura de 200 metros 
nas praias e de 50 metros, no resto da costa. Nestas zonas queda prohibida a navegación 
exceptuando os extremos das praias onde poderán aproximarse a terra as embarcacions a 
unha velocidade inferior a 3 nudos, debendo adoptarse as precauciones necesarias para evitar 
riscos da vida human e navegación marítima. 

5. Quen vulnere estas prohibicions deberán desaloxar de inmediato, a requerimento verbal dos 
Agentes da Autoridade, o dominio público ocupado, sen perxuizo de que xiren parte de 
denuncia a á Administración competente en orden á instrución de oportuno expediente 
sancionador cando sexa procedente. 
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1. Nas zonas de baño e durante as tempadas de verán, prohíbese a pesca dende embarcación e 
a submarina. Na beira , prohíbese a pesca dende as 10.00 ata as 21.00 horas, ambas inclusive, 
en evita ción dos danos que os aparellos utilizados poden causar ao resto dos usuarios. 

2. Quen vulneren a prohibición anterior deberá cesar de inmediato a actividade prohibida, a 
requerimento verbal dos axentes da autoridade, sen perxuizo de que xiren parte de denuncia 
a á Administración competente en orden á instrución de oportuno expediente sancionador 
cando sexa procedente. 

3. Exceptúanse da prohibición do número 1 anterior, as actividades organizadas ou autorizadas 
polo Concello, o que se fará en zonas debidamente balizadas ou sinalizadas. 

ARTIGO 13. - 0UTROS TIPOS DE PUBLICIDADE 

1. Queda prohibida a publicidade nas praias a través de carteis ou por medios acústicas ou 
audiovisuais. No seu caso, os Axentes da Autoridade xiraran parte de denuncia á 
Administración competente para a instrución do oportuno expedente sancionador. 

2. A prohibición anterior é aplicable calquera que sexa o emprazamento ou medio de difusión, 
incluso para a publicidade feita dende o aire. 

CAPíTULO III: NORMAS DE CARÁCTER HIXIÉNICO-SANITARIO 

ARTIGO 14 

1. Os usuarios terán dereito de ser informados polo Concello da falta de aptitude para o baño 
das augas que non satisfagan os criterios de calidade mínima esixibles polas normas vixentes. 

2. A tal fin, o Concello facilitará, a quen así o solicite, información actualizada as condicions 
hixiénico-sanitarias das zonas de baño. 

3. No ámbito das súas competencias, e no exercizo do deber de adoptar as medidas necesarias 
para a proteción da saúde, o Concello de Bueu: 

a) Sinalizará o equipamento de servizos públicos e as posibles limitacions de uso que poidan 
existir, conforme ao establecido na normativa vixente. 

b) Sinalizará a prohibición de baño, conforme ao establecido na normativa de aplicación, cando 
así veña establecida pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia ou órgano competente, 
mantendo a mesma ata tanto non se comunique a desaparición do risco sanitario por dita 
Consellería. 

c) Adoptará as medidas necesarias para a clausura de zonas de baño, cando así veña acordada 
pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia ou órgano competente. Ditas medidas 
mantenránse ata tanto sexa comunicado o acordo de reapertura da zona de baño. 

d) Dará a publicidade necesaria aos informes que elabore a Consellería de Sanidade da Xunta 
de Galicia. 

ARTIGO 15 

1. Queda prohibido o acceso de animais domésticos ás augas e zonas de baño, así como á praia 
e zonas sinaladas, a excepción do que resulte preciso para o desenvolvemento de actividades 
debidamente autorizadas pola autoridad sanitaria competente. 

2. No caso de animais abandonados que deambulen pola praia, serán responsables dos mesmos 
seus propietarios ou condutores. 

3. Queda autorizada na praia a presencia de cans guía en compañía da persoa a quen sirvan, 
sen perxuizo da responsabilidade do seu poseedor e/ou propietario nin das medidas que o 
mesmo deba adoptar para evitar molestias ou riscos para o resto de usuarios. 
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4. Quen vulneren a prohibición do número 1, o non cumpran coas condicións preceptuadas no 
número 3, anteriores, deberán abandonar de inmediato a praia co animal, a requerimento 
verbal do persoal de salvamento ou dos Axentes da autoridade, que xirarán parte de denuncia 
en orden á instrución do oportuno expediente sancionador. 

ARTIGO 16 

Queda prohibida a evacuación fisiolóxica no mar ou na praia. 

ARTIGO 17 

1. Queda prohibido lavarse na auga do mar utilizando xabrón, champú ou calquera outro produto 
similar, os usuarios que desexen asearse poderán facelo nas duchas e lavapés que o Concello 
dispoña nas distintas praias do termo municipal. 

2. Queda prohibido dar ás duchas, lavapés, aseos e mobiliario urbán en xeral, ubicados nas praias, 
un uso diferente ao que lle é propio; así, se sancionará conforme á presente Ordenanza, aos 
usuarios que den outro fin ás mesmas como xogar, limpar enseres de cociña, lavarse ou ducharse 
utilizando xabrón, champú ou calquera produto deterxente, pintar, deteriorar, etc., sen perxuizo 
das responsabilidades doutra índole que poidan esixirse polos actos cometidos. 

3. Quen vulnere estas prohibicions deberán cesar de inmediato a actividade prohibida, a 
requerimento verbal do persoal de salvamento e/ou dos Axentes da autoridade, sen perxuizo 
de que xiren parte de denuncia en orden á instrución do oportuno expedente sancionador. 

ARTÍCULO IB. - RESIDUOS 

1. Queda prohibido arroxar na praia ou na auga do mar calquer tipo de residuos como papeis, 
restos de comida, latas , botellas, restos de froitos secos, colillas, etc., así como deixar 
abandoadas na mesma mobles, carritos, papeis, caixas, embalaxes, etc. 

2. Ditos vertidos haberán de realizarse nos contedores que ao efecto se atopan distribuidos pola 
area da praia . 

3. Para o uso correcto de ditos contedores haberán de seguirse as seguintes normas: 

a) Non se empregarán para o vertido de líquidos, escombros, madeiras, enseres, etc. , así como 
tampouco para animais mortos. 

b) Non se depositarán neles materiais en combustión. 

c) O Lixo depositaráse no interior do contedor, evitando o seu desbordamento e a acumulación 
de residuos ao seu redor, polo que, no caso de atoparse cheo, haberá de realizarse o depósito 
no contedor mais próximo. 

d) Unha vez depositado o lixo haberá de pecharse a tapa do contedor. 

e) O lixo, antes de ser depositada no contedor, haberá de disporse nunha bolsa perfectamente 
pechada. 

4. Prohíbese limpar na area da praia ou na auga do mar os enseres de cociñar ou os recipentes 
que serviran para portar alimentos ou outras materias orgánicas. 

5. Non obstante o anterior, os pescadores poderán facer na praia as suas faenas de limpeza de 
artes e enseres así como de mantemento de embarcacions, debendo, inmediatamente despois 
de rematar ditas labores, depositar os residuos que se produzan nos contedores que o Concello 
habilita nas zonas de varada para uso exclusivo dos mesmos. 

6. Quen vulnere estas prohibicions, a requerimento verbal dos Axentes da autoridade, deberán 
de retirar de inmediato os residuos e proceder ao seu depósito conforme se establece nesta 
ordenanza, sen perxuizo de xirar parte de denuncia en orden á instrución do oportuno 
expediente sancionador. 
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1. Queda prohibido facer lume directamente no chan da praia, area, pedras ou rocas. 
2. Queda prohibido o uso de bombonas de gas e/ou líquidos inflamables nas praias, a excepclOn 

do combustible utilizado para proveer os motores das embarcacions nas zoas de varada, cuya 
manipulación farase seguindo as máis estrictas normas de seguridade e baixo responsabilidade 
da persoa que a faga. 

ARTIGO 2l.-VENDA AMBULANTE 

1. Prohíbese a venda ambulante na praia de calquera producto alimenticio en xeral e, en concreto 
bocadillos, bebidas, aperitivos, golosinas, sementes, etc. 

2. Os axentes da autoridade poderán requisar a mercancía a aquelas persoas que realicen a venda 
prohibida no número anterior e, en todo caso, cesarán a actividade prohibida a requerimento 
dos mesmos, sen perxuizo de xirar parte de denuncia en orden á instrución do oportuno 
expediente sancionador. 

3. Unha vez requisada a mercancía, ésta só poderá ser devolta ao infractor cando acredite 
documentalmente a sua propiedade e, no seu caso, unha vez satisfeita a sanción que lle viñera 
imposta. 

CAPíTULO IV: VIXIANCIA E SEGURIDADE 

ARTIGO 22 

1. O Concello no exercizo das suas competencias disporá dun dispositivo de vixiancia e salvamento 
en praias durante a tempada de verán, valorando a ocupación e perigosidade, instalándose os 
postos de salvamento que se considere necesario polo Concello de Bueu en cada tempada de 
verán. 

2. Nas praias nas que non existan postos de salvamento se disporá de carteis informativos co texto 
"praia non vixiada, en caso de emerxencia chamar ao 112 '.' 

3. Os postos de vixiancia disporán de equipos de salvamento onde poder dar unha resposta ao 
rescate e asistencia de persoas xa sexa nas propias praias onde se ubiquen ou nas que non exista 
equipo de vixiancia. 

4. Na zona de baño onde esté ubicado o posto de salvamento existirá un mástil no cal se colocará, 
por parte do servizo de vixiancia e salvamento en praias e durante o período e horario de baño, 
unha bandeira, que determinará as condicions de seguridade para o baño, atendendo as seguintes 
cores: 

a) Verde: Bo para o baño. 
b) Amarelo: Precaución para o baño. Non se autoriza o baño con colchonetas, manguitos nin 

flotadores. Recoméndase aos nenos menores de 12 anos que se bañen acompañados dun adulto. 
c) Vermello: Perigo para o baño (prohibido bañarse). 

No caso de que algún usuario procedera a bañarse coa existencia da bandeira vermella, será instado 
polos servicios de salvamento, se os houbese, a sair do mar. Se non acata a orde, será reclamada a presencia 
das forzas de seguridade, para que interveñan, e realicen as actuacions e dilixencias pertinentes para facer 
cumprir a prohibición do baño. 

TíTULO II: RÉXIME SANCIONADOR 

ARTIGO 23 

1. Para a adecuada ordeación das relacions de convivencia de interese local e do uso dos seus 
servizos, equipamentos, infraestructuras, instalacions e espazos públicos se considera infracción 
conforme á presente ordenanza a vulneración de calquera das prohibicions ou prescripcions 
contidas na mesma. 
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2. As infraccions clasifícanse en leves e graves. 

3. Serán infraccions graves: 

a) O vertido y depósito de materias que poidan producir contaminación ou risco de accidente. 

b) A varada ou permanencia de calquera tipo de embarcación fora das zonas balizadas e 
des tiña das a tal fin. 

c) O depósito nos contedores de lixo de materiais en combustión. 

d) Navegar en zona de baño (embarcacions e artefactos flotantes). 

e) A práctica da pesca en calquera das suas modalidades en lugar, época ou horario non 
autorizado. 

f) A venta ambulante na praia de productos alimenticios. 

g) Facer lume na praia. 

i) Usar bombonas de gas ou líquidos inflamables na praia. 

j) A tenencia de animais potencialmente perigosos na praia 

k) Deterioro de mobiliario na praia. 

1) Proceder ao baño nas zonas de bandeira vermella. 

rn) Non acatar as instruccions do persoal de salvamento cando foran debidamente requeridos para 
elo. 

n) A reincidencia en faltas leves antes do prazo establecido para su prescrición. 

4. Serán infraccions leves: 

a) A tenencia de animais na praia. 

b) A venda ambulante na praia de productos non alimenticios. 

c) A realización de actividades como xogos de pelota, paletas ou exercizos nas zonas ou augas 
de baños que poidan provocar molestias aos usuarios. 

d) O uso de aparatos sonoros ou instrumentos musicais cando polo seu volume de sonoridade 
ca usen molestias aos demáis usuarios da praia. 

e) O uso indebido da auga de duchas e lavapés. 

f) Evacuación fisiolóxica no mar. 

g) Causar molestias a outros usuarios. 

h) Toda aquela infracción que non estea tipificada na presente ordenanza como grave. 

ARTIGO 24 

1. As infraccions leves serán sancionadas con multa de ata 750 euros. 

2. As infraccions graves serán sancionadas con multa de ata 1.500 euros. 

3. Para a determinación de la cuantía das sancios terase en conta os seguintes criterios: 

a) A reincidencia do responsable en calquera das infraccions tipificadas nesta Ordenanza. 

b) A maior ou menor perturbación causada pola infracción no medio ambente e/ou nos usuarios. 

c) A intencionalidade do autor. 

ARTIGO 25 

1. Serán responsables das infraccions tipifícadas na presente Ordenanza as persoas físicas e/ou 
xurídicas que as cometan. 

2. A responsabilidade esixible o será non só polos actos ou omisions propios, senon polos daquelas 
persoas, animais ou bens polos que civilmente se debe responder conforme ao dereito común. 

3. As responsabilidades administrativas que se deriven do procedemento sancionador serán 
compatibles coa esixencia ao infractor da reposición da situación alterada polo mesmo ao seu 
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estado orixinario, así como coa indemnización polos danos e perxuizos causados que poderán 
ser determinados polo órgano competente, debendo, neste caso, comunicarse ao infractor para 
a sua satisfacción no prazo que ao efecto se determine, e quedando, de non facerse así, exp edita 
a vía xudicial correspondente. 

ARTIGO 26 

1. As denuncias serán formuladas polos Axentes da autoridade ou polos particulares, e tramitadas 
ao abeiro da Lei 30/ 1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracions Públicas 
e do Procedemento Administrativo Común e do Regulamento do Procedemento para o exercizo 
da potestade sancionadora, aprobado polo Real Decreto 1398/ 1993, de 4 de agosto, así como 
das demáis disposicions legais que le resulten de aplicación. 

2. Compete a resolución dos expedientes sancionadores que se incoen ao abeiro da presente 
Ordenanza ao Alcalde-Presidente ou persona en quen delegue. 

ARTIGO 27 

A presente Ordenanza entrará en vigor conforme ao previsto no art. 70 .2 da Lei 7/1985. 

O acordo de aprobación desta Ordenanza esgota a vía administrativa y contra o mesmo se podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo, no prazo de 2 meses contados a partir da publicación 
do anuncio en el BOP, sen perxuizo da interposición de calquer outro recurso que se estime pertinente. 

Bueu, a 23 de Agosto de 2012. - 0 Alcalde-Presidente, Félix Juncal Novas. 2012008189 

A ESTRADA 

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE PROXECTO PRAZA DE 
ABASTOS 

lQ.-ENTIDADE ADXUDICADORA 

a). - Organismo: Concello de A Estrada 

2Q.-OBXECTO DO CONTRATO 

a).-Obxecto: obras de Proxecto Praza de Abastos 

b).-Lugares de execución: Termo Municipal de A Estrada 

c).-Duración: 12 meses 

3Q.-TRAMITACI6N E PROCEDEMENTO 

a). - Tramitación: Ordinaria. 

b).-Procedemento: Aberto 

4Q .-ORZAMENTO DE EXECUCI6N POR CONTRATA 

o valor estimado do contrato, de conformidade co previsto no artigo 88 do TRLCSP, e que non inclúe 
o IVE, é de 1.115.454,89 euros. 

O tipo de licitación, que si inclúe o IVE, é de 1.349.700,42 euros (l.l15.454,89 , máis o 21 % de IVE, 
que son 234.245,53 euros). 

Este contrato tramitarase como compromiso de gasto de carácter plurianual, a desenvolver nos 
exercicios 2012 e 2013. No presente ano executarase a cantidade de 654.700,42 €, e no ano 2013, 695.000 
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